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სხდომის დამსწრე პირები

სხდომის თავმჯდომარე: თეიმურაზ ბერიძე - მუნიციპალიტეტის გამგეობა, გამგებლის მოადგილე

სხდომის თავმჯდომარის მოადგილე: ნინო დეკანოიძე - ადმინისტრაციული სამსახური, სამსახურის უფროსი

სხდომის მდივანი: ჯემალ დეკანოიძე - იურიდიული განყოფილება, განყოფილების უფროსი

სხდომის წევრი: ირინე მაჭარაშვილი - სტატისტიკისა და ანალიზის  განყოფილება, განყოფილების უფროსი

სხდომის წევრი: ნიკოლოზ შახბაზოვი - წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება, გამგებლის წარმომადგენელი

სხდომის წევრი: ზაალ ნადირაძე - წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება, გამგებლის წარმომადგენელი

სხდომის წევრი: არარატ აკოფიანი - წარმომადგენლების კოორდინაციის განყოფილება, გამგებლის წარმომადგენელი

განსახილველი საკითხები

არტურ სუქიასიანის სტატუსის მინიჭება

არტურ სუქიასიანის სტატუსის მინიჭება

ვენერა მამულიანის სტატუსის მინიჭება

ვენერა მამულიანის სტატუსის მინიჭება

ენმალესტა აბრამიანის სტატუსის მინიჭება

ენმალესტა აბრამიანის სტატუსის მინიჭება

ტეგმინე თანდარიანის სტატუსის მინიჭება

ტეგმინე თანდარიანის სტატუსის მინიჭება

ანგინ რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

ანგინ რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

მიხაკ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

მიხაკ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ასმიკ ბაზაზიანის სტატუსის მინიჭება

ასმიკ ბაზაზიანის სტატუსის მინიჭება

ასლი მაისურაძის სტატუსის მინიჭება

ასლი მაისურაძის სტატუსის მინიჭება

ზანურა ნაბიევას სტატუსის მინიჭება

ზანურა ნაბიევას სტატუსის მინიჭება

ეგორ გარიბიანის სტატუსის მინიჭება



ეგორ გარიბიანის სტატუსის მინიჭება

მარტუნი ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

მარტუნი ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

აშოტ არზუმანიანის სტატუსის მინიჭება

აშოტ არზუმანიანის სტატუსის მინიჭება

გიულასარ იბადოვას სტატუსის მინიჭება

გიულასარ იბადოვას სტატუსის მინიჭება

ანდრანიკ დავთიანის სტატუსის მინიჭება

ანდრანიკ დავთიანის სტატუსის მინიჭება

ამალია ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ამალია ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ბაადინ ნაბიევის სტატუსის მინიჭება

ბაადინ ნაბიევის სტატუსის მინიჭება

აშოტ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

აშოტ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

ვაჩენ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

ვაჩენ ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

დავით დავითიანის სტატუსის მინიჭება

დავით დავითიანის სტატუსის მინიჭება

ელფიკ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება

ელფიკ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება

არარატ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება

არარატ მარტიროსიანის სტატუსის მინიჭება

ბახში რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

ბახში რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

ზოია ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება

ზოია ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება

მარგარიტა მამულიანის სტატუსის მინიჭება

მარგარიტა მამულიანის სტატუსის მინიჭება

არფინე ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება

არფინე ავეტისიანის სტატუსის მინიჭება

ეთარ აბდურახმანოვას სტატუსის მინიჭება

ეთარ აბდურახმანოვას სტატუსის მინიჭება

რომიკ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

რომიკ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

სონია მამულიანის სტატუსის მინიჭება

სონია მამულიანის სტატუსის მინიჭება

ნათელა კვიციანის სტატუსის მინიჭება

ნათელა კვიციანის სტატუსის მინიჭება

აშხენ ერგენიანის სტატუსის მინიჭება

აშხენ ერგენიანის სტატუსის მინიჭება

ვახტანგ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

ვახტანგ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

ანუშ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ანუშ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ვარდ არტუმიანის სტატუსის მინიჭება

ვარდ არტუმიანის სტატუსის მინიჭება



ური იბადოვას სტატუსის მინიჭება

ური იბადოვას სტატუსის მინიჭება

სონია კილინკაროვას სტატუსის მინიჭება

სონია კილინკაროვას სტატუსის მინიჭება

შალიკო კილინკაროვის სტატუსის მინიჭება

შალიკო კილინკაროვის სტატუსის მინიჭება

ვადიმ კილინკაროვის სტატუსის მინიჭება

ვადიმ კილინკაროვის სტატუსის მინიჭება

ტატიანა ასატურიანის სტაუსის მინიჭება

ტატიანა ასატურიანის სტაუსის მინიჭება

სარა ახვერდიანის სტატუსის მინიჭება

ნაბატ არზუმანიანის სტატუსის მინიჭება

ნაბატ არზუმანიანის სტატუსის მინიჭება

ნაბატ არზუმანიანის სტატუსის მინიჭება

ლუსიკ მანუკინიანის სტატუსის მინიჭება

ლუსიკ მანუკინიანის სტატუსის მინიჭება

ეთერი სპირიდონოვას სტატუსის მინიჭება

ეთერი სპირიდონოვას სტატუსის მინიჭება

შახნოვატ გაჯიევას სტატუსის მინიჭება

შახნოვატ გაჯიევას სტატუსის მინიჭება

როზიკ პეტროსიანის სტატუსის მინიჭება

როზიკ პეტროსიანის სტატუსის მინიჭება

რობერტ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

რობერტ ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

მიხეილ მიკირტიჩიანის სტატუსის მინიჭება

მიხეილ მიკირტიჩიანის სტატუსის მინიჭება

მიქეილ მუსაევის სტატუსის მინიჭება

მიქეილ მუსაევის სტატუსის მინიჭება

კარენ სიმონიანის სტატუსის მინიჭება

კარენ სიმონიანის სტატუსის მინიჭება

იურიკ რამაზიანის სტატუსის მინიჭება

იურიკ რამაზიანის სტატუსის მინიჭება

არუტიუნ მკრტიჩიანის სტატუსის მინიჭება

არუტიუნ მკრტიჩიანის სტატუსის მინიჭება

არმაის ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

არმაის ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ანდრანიკ სირადეგიანი სტატუსის მინიჭება

ანდრანიკ სირადეგიანი სტატუსის მინიჭება

სევდა ბაირამალიევა სტატუსის მინიჭება

სევდა ბაირამალიევა სტატუსის მინიჭება

სევდა ბაირამალიევა სტატუსის მინიჭება

სევდა ბაირამალიევა სტატუსის მინიჭება

მხიტარ ასატრიანი სტატუსის მინიჭება

მხიტარ ასატრიანი სტატუსის მინიჭება

ირა ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ირა ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

გიორგი კიტაშვილის სტატუსის მინიჭება



გიორგი კიტაშვილის სტატუსის მინიჭება

გამილ ნაბიევის სტატუსის მინიჭება

გამილ ნაბიევის სტატუსის მინიჭება

აღუნიკ მამულოვას სტატუსის მინიჭება

აღუნიკ მამულოვას სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ვანიკ კარაპეტიანსათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ვანიკ კარაპეტიანსათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ნადია კარაპეტიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე მოსიკ ვართუმანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე მოსიკ ვართუმანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე მოსიკ ვართუმანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ერიკნაზ ავაქიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ერიკნაზ ავაქიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ვალია დავტიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ვალია დავტიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ასია აკოფიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ასია აკოფიანისათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე არაიკ კარაპეტიანისათვს სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე არაიკ კარაპეტიანისათვს სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ალექსანდრა ათაბეკიანისათვს სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე ალექსანდრა ათაბეკიანისათვს სტატუსის მინიჭება

შოგიკ ბაზაზიანის სტატუსის მინიჭება

შოგიკ ბაზაზიანის სტატუსის მინიჭება

გაიანე კარაპეტიანის სტატუსის მინიჭება

გაიანე კარაპეტიანის სტატუსის მინიჭება

ვენერა დავოიანის სტატუსის მინიჭება

ვენერა დავოიანის სტატუსის მინიჭება

არკადი ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

არკადი ვერმიშიანის სტატუსის მინიჭება

ამბარცუმ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

ამბარცუმ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

სუსანნა ბარხუდარიანის სტატუსის მინიჭება

სუსანნა ბარხუდარიანის სტატუსის მინიჭება

ვალენტინა სეროგინას სტატუსის მინიჭება

ვალენტინა სეროგინას სტატუსის მინიჭება

სარუხან ავაქიანის სტატუსის მინიჭება

სარუხან ავაქიანის სტატუსის მინიჭება

ვენერა ხაჩიკიანს სტატუსის მინიჭება

ვენერა ხაჩიკიანს სტატუსის მინიჭება

რაზმიკ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

რაზმიკ ხაჩიკიანის სტატუსის მინიჭება

ჩკალოვ ხაჩიკიანს სტატუსის მინიჭება

ჩკალოვ ხაჩიკიანს სტატუსის მინიჭება

გოარ ოლკინიანის სტატუსის მინიჭება

გოარ ოლკინიანის სტატუსის მინიჭება

ანაიდა ოლკინიანს სტატუსის მინიჭება

ანაიდა ოლკინიანს სტატუსის მინიჭება



სუსან კირაკოსიანი სტატუსის მინიჭება

სუსან კირაკოსიანი სტატუსის მინიჭება

ალი ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება

ალი ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება

ასმიკ რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

ასმიკ რევაზიანის სტატუსის მინიჭება

გაგიკ ერგენიანის სტატუშის მინიჭება

გაგიკ ერგენიანის სტატუშის მინიჭება

გავიკ ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება

გავიკ ტანდარიანის სტატუსის მინიჭება

გოარიკ სერგოიანის სტატუსის მინიჭება

გოარიკ სერგოიანის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე მარიამ ავაქიანსათვის სტატუსის მინიჭება

მოქალაქე მარიამ ავაქიანისათვის სტატუსის   მინიჭება

სონიჩკა მიქოიანის სტატუსის მინიჭება

სონიჩკა მიქოიანის სტატუსის მინიჭება

სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრებები

    აზრი გამოთქვეს  კომისიის წევრებმა. მათ აღნიშნეს, რომ კომისიის სხდომაზე განხილული საკითხები შეეხებოდა 
მაღალმთიანი დასახლების მაცხოვრებელთათვის სტატუსის  მინიჭებას, მათ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია 
აკმაყოფილებს 2015 წლის 19 ნოემბრის ,,მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, 
შეწყვეტის, შეჩერებისა და არდგენის წესის დამტკიცების შესახებ N591 დადგენილებას. 
    გამომდინარე აქედან, მოქალაქეებზე გაიცა დადებითი გადაწყვეტილება.

კომისიის გადაწყვეტილება

სხდომაზე კენჭისყრის შედეგების შესაბამისად  კომისიამ დაადგინა:
მაღალმთიან  დასახლებაში მცხოვრები პირის სტატუსი მიენიჭა შემდეგ მოქალაქეებს:
1.შალიკო კილინკაროვი                    21. კარენ სიმონიანი                        41.ამალია ვერმიშიანი                     61. ასია აკოფიანი        
                81.ვარდ ვარტუმიანი
2. ბახში რევაზიანი                           22. სევდა ბაირამალიევა                 42.არფინე ავეტისიანი                     62. აღუნიკ მამულოვა   
               82. მარგარიტა მამულიანი
3. ასლი მაისურაძე                            23. ბაადინ ნაბიევა                         43. გაიანე კარაპეტიანი                   63.არუტიუნ მკრტჩიანი 
              83. ტეგმინე თანდარიანი
4. ალი ტანდარიანი                          24. ვაჩენ ახვერდიანი                      44.ვახტანგ ხაჩიკიანი                      64.მიხეილ 
მიკირტჩიანი               84.ნაბატ არზუმანიანი
5. არარატ მარტიროსიანი                 25. გიორგი კიტაშვილი                   45.გაგიკ ერგენიანი                         65. სარუხან ავაქიანი    
                86. ანდრანიკ სირადეგიანი
7. სონიჩკა მიქოიანი                         27. ალექსანდრა ათაბეკიანი             47. მიქეილ მუსაევი                        67.ლუსიკ მანუკიანი   
                  87. დავით დავთიანი
8. სუსან კირაკოსიანი                       28. ენმალესტა აბრაამიანი               48.ური იბადოვა                            68. აშხენ ერგენიანი        
               88.სარა ახვერდიანი
9. ვენერა დავოიანი                          29. ანგინ რევაზიანი                        49. გამილ ნაბიევი                          69. ეგორ გარიბიანი          
            89.აშოტ ახვერდიანი
10. ამბარცუმ ხაჩიკიანი                   30. ვალენტინა სეროგნა                   50.გიორგი კიტაშვილი                    70. მარტუნი 
ახვერდიანი              90.ეთარ აბდურახმანოვა
11. ასმიკ რევაზიანი                         31. ნადია კარაპეტიანი                    51.გამილ ნაბიევი                           71.სუსანნა 
ბარხუდრიანი              91.ტატიანა ასატურიანი
12. ელფიკ მარტიროსიანი                32. მოსიკ ვარტუმიანი                     52. ზოია ავეტისიანი                      72. შახნოვატ გაჯიევა
13. მიხაკ ვერმიშიანი                       33.ვენერა მამულიანი                       53. შოგიკ ბაზაზიანი                     73.ანაიდა ოლკინიანი
14. ანუშ ვერმიშიანი                        34. ერიკნაზ ავაქიანი                       54. ზანურა ნაბიევა                        74. არაიკ კარაპეტიანი
15. ნათელა  კვიციანი                      35. იურიკ რამაზიანი                       55.გოარ ოლკინიანი                       75.რომიკ ვერმიშიანი
16. ვენერა ხაჩიკიანი                        36. რობერტ ვერმიშიანი                   56.მარიამ ავაქიანი                         76.აშოტ არზრუმანიანი
17. როზიკ პეტროსიანი                    37. ეთერი სპირიდონოვა                  57.ირა ვერმიშიანი                         77.გაგიკ ტანდარიანი
18. არკადი ვერმიშიანი                    38. ასმიკ ბაზაზიანი                        58.სონია კილინკაროვა                    78. ვალია დავთიანი
19. ვანიკ კარაპეტიანი                      39.  გოარიკ სერგოიანი                    59. ანდრანიკ დავითიანი                79. არტურ 
სუქიასიანი
20.ჩკალოვ ხაჩიკიანი                        40. სონია მამულიანი                       60.სევდა ბაირამალიევა                   80. რაზმიკ ხაჩიკიანი



სხდომის თავმჯდომარე: /თ. ბერიძე/   ______________________________

სხდომის თავმჯდომარის მოადგილე: /ნ. დეკანოიძე/   ______________________________

სხდომის მდივანი: /ჯ. დეკანოიძე/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ი. მაჭარაშვილი/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ნ. შახბაზოვი/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ზ. ნადირაძე/   ______________________________

სხდომის წევრი: /ა. აკოფიანი/   ______________________________


