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საკრებულოს ავტომობილებზე გამოწერილი ჯარიმები საკრებულოს შენობასთან 

მაგალითები 

 
 

ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო 
კომისიის თავმჯდომარის, ჯაბა სამუშიას 
სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ 
მოთხოვნის დაუცველად, 2017 წლის 1 

სექტემბერი, პარასკევი, 12:01-ზე, ტაბიძე გ. 
(სოლოლაკი) ქ., 1 

ფრაქცია „ევროპული საქართველო-თბილისის“ 
თავმჯდომარის, მამუკა ახვლედიანის 

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ 

მოთხოვნის დაუცველად, 2017 წლის 3 ივლისი, 
ორშაბათი, 13:17, ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,1 

 

 

  

ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“ 
თავმჯდომარის, დავით უთმელიძის  

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ 
მოთხოვნის დაუცველად, 2017 წლის 15 
სექტემბერი, პარასკევი,15:38, ტაბიძე გ. 

(სოლოლაკი) ქ.,2 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 
თავმჯდომარის, ვლადიმერ ძნელაძის  

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ მოთხოვნის 
დაუცველად, 2017 წლის 15 სექტემბერი, პარასკევი, 

14:02, ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,2 
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საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, მალხაზ 
მჭედლიშვილის სარგებლობაში არსებული 
ავტომობილი გაჩერებულია „გაჩერება 

აკრძალულია“ მოთხოვნის დაუცველად, 2016 
წლის 7 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 10:22, ტაბიძე გ. 

(სოლოლაკი) ქ., 2 

საკრებულოს აპარატის უფროსის, ელენე დუმბაძის 
სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 

გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ მოთხოვნის 
დაუცველად, 2017 წლის 8 სექტემბერი, პარასკევი, 

14:15, ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,15 

 

 

 

  

ფრაქცია „დედაქალაქის“ თავმჯდომარის, ზაზა 
ვეკუას სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად, 
2016 წლის 18 ივნისი, ორშაბათი, 10:57, ტაბიძე გ. 

(სოლოლაკი) ქ., 2 

ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველების“ 
თავმჯდომარის, ვლადიმერ ძნელაძის  

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია „გაჩერება აკრძალულია“ მოთხოვნის 
დაუცველად, 2016 წლის 19 სექტემბერი, ორშაბათი, 

11:43, ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,2 
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ეკონომიკური განვითარების საინვესტიციო 
პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების 
კომისიის თავმჯდომარის, ლევან დარახველიძის 

სარგებლობაში  არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად, 

2017 წლის 18 ივლისი, სამშაბათი, 13:23, ტაბიძე გ. 
(სოლოლაკი) ქ.,4 

განათლებისა და კულტურის კომისიის 
თავმჯდომარის, თამარ ტალიაშვილის  

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად, 

2016 წლის 10 დეკემბერი, შაბათი, 12:02, ტაბიძე გ. 
(სოლოლაკი) ქ.,3 

  

ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული 
საქართველოსთვის“ თავმჯდომარის, რამინა ბერაძის  

სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად, 

2016 წლის 25 ნოემბერი, პარასკევი, 14:21, ტაბიძე გ. 
(სოლოლაკი) ქ.,2 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 
თავმჯდომარის, ქეთევან ჯოხაძის სარგებლობაში 

არსებული ავტომობილი გაჩერებულია 
პარკირების წესების დაუცველად, 2017 წლის 6 

თებერვალი, ორშაბათი, 11:29, ტაბიძე 
გ.(სოლოლაკი) ქ.,15 
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ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო 
ინტეგრაციის კომისიის თავმჯდომარის, გულიკო 
ზუმბაძის სარგებლობაში არსებული ავტომობილი 
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად, 

2017 წლის 18 დეკემბერი, ორშაბათი, 11:10, ტაბიძე 
გ. (სოლოლაკი) ქ.,15 

გარემოს დაცვის კომისიის თავმჯდომარის, შორენა 
ბუხრაშვილის სარგებლობაში არსებული 

ავტომობილი გაჩერებულია პარკირების წესების 
დაუცველად, 2016 წლის 28 დეკემბერი, ოთხშაბათი, 

16:54, ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,4 

 

 

  

ფრაქცია „რესპუბლიკელების“ თავმჯდომარის, 
ხათუნა სამნიძის სარგებლობაში  არსებული 
ავტომობილი გაჩერებულია პარკირების წესების 
დაუცველად, 2016 წლის 24 მაისი, სამშაბათი, 16:08, 
ტაბიძე გ. (სოლოლაკი) ქ.,4 

საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილი  
გაჩერებულია პარკირების წესების დაუცველად,  
2011 წლის 2 მარტი, ოთხშაბათი, 15:12, ტაბიძე გ. 
(სოლოლაკი) ქ.,1 

 


