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ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული  და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონების ადმინისტრაციას

 საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 

მე-8 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტისა და 148-ე მუხლის საფუძველზე გთხოვთ, 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდთ იმ პროდუქციის  რაოდენობა  და ჩამონათვალი, რომელიც რუსეთის 

ფედერაციის მიმართულებით იქნა გატანილი თქვენი თქვენი თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონებიდან.

გთხოვთ, მომაწოდოთ  გასული პროდუქტები პროდუქციის სასაქონლო კოდის 

მითითებით.

გთხოვთ, ასევე მომაწოდოთ რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით გასული 

პროდუქციის საბაჟო დეკლარაციების ასლები დამუშავებული სახით (გადასახადის 

გადამხდელი პირების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია
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ფოთისა და ყულევის პორტების და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის

ადმინისტრაციას

 საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 

მე-8 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტისა და 148-ე მუხლის საფუძველზე გთხოვთ, 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდთ იმ პროდუქციის  რაოდენობა  და ჩამონათვალი, რომელიც რუსეთის 

ფედერაციის მიმართულებით იქნა გატანილი თქვენი საბაჟო გამშვები პუნქტებიდან და 

თქვენი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებიდან.

გთხოვთ, მომაწოდოთ  გასული პროდუქტები პროდუქციის სასაქონლო კოდის 

მითითებით.

გთხოვთ, ასევე მომაწოდოთ რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით გასული 

პროდუქციის საბაჟო დეკლარაციების ასლები დამუშავებული სახით (გადასახადის 

გადამხდელი პირების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 

მე-8 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტისა და 148-ე მუხლის საფუძველზე გთხოვთ, 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდთ იმ პროდუქციის რაოდენობა  და ჩამონათვალი, რომელიც რუსეთის 

ფედერაციის მიმართულებით იქნა გატანილი საქართველოს შემდეგი საბაჟო გამშვები 

პუნქტებიდან:

1. საბაჟო გამშვები პუნქტი "ყაზბეგი" - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, დარიალის ხეობა

2. საბაჟო გამშვები პუნქტი "ბათუმის პორტი"-  ქ. ბათუმი, ბაქოს ქ.#15

გთხოვთ, მომაწოდოთ  გასული პროდუქტები პროდუქციის სასაქონლო კოდის 

მითითებით.

გთხოვთ, ასევე მომაწოდოთ რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით გასული 

პროდუქციის საბაჟო დეკლარაციების ასლები დამუშავებული სახით (გადასახადის 

გადამხდელი პირების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 

მე-8 მუხლის 1-ლი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტისა და 148-ე მუხლის საფუძველზე გთხოვთ, 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

გთხოვთ, მომაწოდთ იმ პროდუქციის  რაოდენობა  და ჩამონათვალი, რომელიც რუსეთის 

ფედერაციის მიმართულებით იქნა გატანილი საქართველოს შემდეგი საბაჟო გამშვები 

პუნქტებიდან და თავისუფალი ინდუსტრიული ზონებიდან:

1. საბაჟო გამშვები პუნქტი "ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონა" სგპ ,,ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის 

თავისუფალი ინდისტრიული ზონა" - ქ.ფოთი, აღმაშენებლის ქ.52 ხობის 

მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყულევი; ქ.ფოთი, ჭავჭავაძის ქ. N545

2. ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული  და ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონები" - ქუთაისი, ავტომშენებლის 88, ქუთაისის დავით 

აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი. სამტრედიის 

მუნიციპალიტეტი, დაბა  ჯიხაიში.

გთხოვთ, მომაწოდოთ  გასული პროდუქტები პროდუქციის სასაქონლო კოდის 

მითითებით.

გთხოვთ, ასევე მომაწოდოთ რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით გასული 

პროდუქციის საბაჟო დეკლარაციების ასლები დამუშავებული სახით (გადასახადის 

გადამხდელი პირების მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაფარვით).

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია


