
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7793/3-23/22
29-08-2022

№85 ლიახვის საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7792/3-23/22
29-08-2022

№84 ხულოს საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7791/3-23/22
29-08-2022

№83 ხელვაჩაურის საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7790/3-23/22
29-08-2022

№82 შუახევის საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7789/3-23/22
29-08-2022

№81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

7788/3-23/22
29-08-2022

№80 ქედის საოლქო საარჩევნო კომისიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ საკითხებთან 
დაკავშირებით:  

 მოგვაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია 2021 წლის საარჩევნო პერიოდში, პირველ და 
მეორე ტურში შესყიდული საწვავის ოდენობის შესახებ ცალ-ცალკე. ასევე 
კონკრეტულად ვისზე (სახელის, გვარის და თანმდებობის მითითებით) და რა სახის 
მანქანებზე გაიცა საწვავი, რა ოდენობით და მიზნობრიობით (პირველ და მეორე 
ტურში ცალ-ცალკე).

 გთხოვთ, მოგვაწოდოთ საწვავის გაცემის, მოხმარების აღრიცხვისა და ჩამოწერის 
აქტები, რომელებიც შედგენილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 
განკარგულება №68/2021-ის, მე-3 მუხლის საფუძველზე.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე


