
         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

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

8228/3-64/22
08-09-2022

ბათუმის მერს

არჩილ ჩიქოვანს

ბატონო  არჩილ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის/რემონტის შესახებ. კერძოდ:

1. საავტომობილო გზები (კატეგორიებისა და კილომეტრაჟის მიხედვით);
2. საავადმყოფოები/ამბულატორიები (პაციენტების სავარაუდო რაოდენობის 

მიხედვით);
3. სკოლები და საბავშვო ბაღები (ბავშვთა რაოდენობების მიხედვით);
4. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები: ჰიდრო და თბოსადგურები, 

თბოელექტროცენტრალები, სატრანფორმატორო სადგურები და ქვესადგურები 
(სიმძლავრეების მითითებით), ელექტროგადამცემი ხაზები (ძაბვის მითითებით)

5. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, სარწყავი/სამელიორაციო არხები;
6. გაზიფიცირება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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8230/3-64/22
08-09-2022

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ლევან ზოიძეს

ბატონო  ლევან,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის/რემონტის შესახებ. კერძოდ:

1. საავტომობილო გზები (კატეგორიებისა და კილომეტრაჟის მიხედვით);
2. საავადმყოფოები/ამბულატორიები (პაციენტების სავარაუდო რაოდენობის 

მიხედვით);
3. სკოლები და საბავშვო ბაღები (ბავშვთა რაოდენობების მიხედვით);
4. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები: ჰიდრო და თბოსადგურები, 

თბოელექტროცენტრალები, სატრანფორმატორო სადგურები და ქვესადგურები 
(სიმძლავრეების მითითებით), ელექტროგადამცემი ხაზები (ძაბვის მითითებით)

5. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, სარწყავი/სამელიორაციო არხები;
6. გაზიფიცირება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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8231/3-64/22
08-09-2022

შუახევის მუნიციპალიტეტის მერს

ომარ ტაკიძეს

ბატონო ომარ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის/რემონტის შესახებ. კერძოდ:

1. საავტომობილო გზები (კატეგორიებისა და კილომეტრაჟის მიხედვით);
2. საავადმყოფოები/ამბულატორიები (პაციენტების სავარაუდო რაოდენობის 

მიხედვით);
3. სკოლები და საბავშვო ბაღები (ბავშვთა რაოდენობების მიხედვით);
4. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები: ჰიდრო და თბოსადგურები, 

თბოელექტროცენტრალები, სატრანფორმატორო სადგურები და ქვესადგურები 
(სიმძლავრეების მითითებით), ელექტროგადამცემი ხაზები (ძაბვის მითითებით)

5. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, სარწყავი/სამელიორაციო არხები;
6. გაზიფიცირება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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8233/3-64/22
08-09-2022

ხულოს  მუნიციპალიტეტის მერს

ვახტანგ ბერიძეს

ბატონო  ვახტანგ,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის/რემონტის შესახებ. კერძოდ:

1. საავტომობილო გზები (კატეგორიებისა და კილომეტრაჟის მიხედვით);
2. საავადმყოფოები/ამბულატორიები (პაციენტების სავარაუდო რაოდენობის 

მიხედვით);
3. სკოლები და საბავშვო ბაღები (ბავშვთა რაოდენობების მიხედვით);
4. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები: ჰიდრო და თბოსადგურები, 

თბოელექტროცენტრალები, სატრანფორმატორო სადგურები და ქვესადგურები 
(სიმძლავრეების მითითებით), ელექტროგადამცემი ხაზები (ძაბვის მითითებით)

5. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, სარწყავი/სამელიორაციო არხები;
6. გაზიფიცირება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე
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8237/3-64/22
08-09-2022

  თბილისის მერს

კახა კალაძეს

ბატონო  კახა,

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში,  მოგმართავთ შემდეგ საკითხებზე.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია თქვენს მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის 
ობიექტების მიმდინარე და დაგეგმილი მშენებლობის/რემონტის შესახებ. კერძოდ:

1. საავტომობილო გზები (კატეგორიებისა და კილომეტრაჟის მიხედვით);
2. საავადმყოფოები/ამბულატორიები (პაციენტების სავარაუდო რაოდენობის 

მიხედვით);
3. სკოლები და საბავშვო ბაღები (ბავშვთა რაოდენობების მიხედვით);
4. ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტები: ჰიდრო და თბოსადგურები, 

თბოელექტროცენტრალები, სატრანფორმატორო სადგურები და ქვესადგურები 
(სიმძლავრეების მითითებით), ელექტროგადამცემი ხაზები (ძაბვის მითითებით)

5. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია, სარწყავი/სამელიორაციო არხები;
6. გაზიფიცირება.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ნიკა მაჭუტაძე


