
№ გამომგზავნი
გამოთხოვილი საჯარო 
ინფორმაციის მოკლე 

შინაარსი

შემოსული 
წერილის 

ნომერი და 
თარიღი 

(არსებობის 
შემთხვევაში)

ჩვენი 
რეგისტრაციი

ს ნომერი

10 დღიანი 
ვადის შესახებ 
გაგზავნილი 

წერილის 
თარიღი და 

ნომერი 
(საჭიროების 
შემთვევაში)

გაგზავნილი 
წერილის 
(პასუხი) 

თარიღი და 
ნომერი

1
მწვანე 

ალტერნატივა
ქვეშეთი-კობზე 

სამუშაოთა განრიგი
26.12.2019 34995/2 2-07/17654

2-07/37    
06.01.2020

2 აი ფაქტი
სამტრედია-

გრიგოლეთზე ჯარიმები
27.12.2019 35153/2 2-07/17673

N 2-07/450 
15.01.2020

3 ცინცაძე თეა
3-4 ლოტებზე 

გაფორმებული 
ხელშეკრულებები

06.01.2020 115/2 N 2-07/80 
N 2-07/701 
21.01.2020

4
ნიკოლოზ 

კონსტანტინიდი
ახმეტა - თიანეთის გზის 

შესახებ
25.12.2019 34804/2

გვიან 
დაგვეწერა 

წერილი

N 2-07/95 
08.01.2020

5
თეიმურაზ 

ჯაჯანაშვილი

მე-4 ლოტთან 
დაკავშირებით 
გამარჯვებული

13.01.2020 464/2 N 2-07/282
2-07/662 

21.01.2020



6 აი ფაქტი

კომპანია 
სინოჰიდროსთან 
დაკავშირებული 

ინფორმაცია

16.01.2020 847/2 N 2-07/533
N 2-07/1241 
30.01.2020

7
სამინისტროდან 

პარლამენტის 
წერილი

2005-2012 და 2013-2019 
წლების მდგომარეობით 
ინფრასტრუქტურული 

პროექტები

16.01.2020 354/1-5/20 არ საჭიროებს
N 871-2-07                       
           28.01.2020 

წ.

8
თეიმურაზ 
კალანდაძე

polat თვის გადაცემული 
ქონების შესახებ

15.01.2020 703/2 N 2-07/449
N 2-07/812  
23.01.2020

9
საერთაშორისო 
გამჭირვალობა 

საქართველო

ტოდინთან 
დაკავშირებით

21.01.2020 1218/2 N 2-07/666
N 2-07/1422 
04.02.2020

10 ცინცაძე თეა
N 2-07/701 წერილზე 

დამატებით მოითხოვა 
ხარჯთაღრიცხვები

22.01.2020 1348/2
ვუპასუხეთ 
იმავე დღეს

2-07/775 
22.01.2020

11 აი ფაქტი სამტრედია-გრიგოლეთი 22.01.2020 1415/2 2-07/778
N 2-07/1480 
05.02.2020

12
აი ფაქტი (გარემოს 

დაცვის 
სამინისტროდან)

სამტრედია-
გრიგოლეთი (გზშ)

24.01.2020 864/01 არ იყო საჭირო

N 2-07/1480 
05.02.2020 ამ 

წერილით 
ჩამოიწერა



13

საქართველოს 
რეგიონული 

განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური

ს სამინისტრო 
(ISET - მარიამ 

წულუკიძე)

სამთო კურორტების 
განვითარებისთვის 
განხორციელებული 

ინვესტიცია

29.01.2020         N 398-01 არ იყო საჭირო
N 1339-2-07 
05.02.2020

14

საქართველოს 
რეგიონული 

განვითარებისა და 
ინფრასტრუქტური

ს სამინისტრო 
(ბათუმელები)

გონიოს ყოფილი 
პოლიგონის 

განვითარების 
ტექნიკურ-

ეკონომიკური 
დასაბუთება (კვლევა)

29.01.2020 N 401-01 არ იყო საჭირო
N 1397-2-07 
06.02.2020

15 ირაკლი ხერგიანი
სატენდერო კომისიის 

წევრობის შესახებ
06.02.2020 2683/2

ვუპასუხეთ 
იმავე დღეს

N 2-07/1505 
06.02.2020

16
საერთაშორისო 
გამჭირვალობა 

საქართველო
რეკლამის ხარჯები 10.02.2020 2967/2 N 2-07/1665 

N 2-07/2693        
02/03/2020

17
საერთაშორისო 
გამჭირვალობა 

საქართველო

საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის 

სამსახურის შტატები
10.02.2020 2979/2 N 2-07/1665 

N 2-07/2666 
28/02/2020



18
სამინისტროდან 

დავით მჭედლიძე
ლაგოდეხში 2020 წელს 
დაგეგმილი პროექტები

13.02.2020
არ 

ჭირდებოდა
არ საჭიროებს

N 1876-2-07 
19.02.2020

19
ემილ 

ოჯახგულიევი

სამტრედია-
გრიგოლეთის პირველი 

ლოტის და მოლითი-
ჩუმათელეთის 

ხელშეკრულებები

11.02.2020 3131/2
გვიან 

დაგვეწერა
N 2-07/1980 
14.02.2020

20
სამინისტროდან 

თავისუფალი 
საქართველო

გარდაბნის სოფლებში 
გზის რებილიტაციის 

შესახებ
17.02.2020

არ 
ჭირდებოდა

არ საჭიროებს
N 1908-2-07 
20.02.2020

21
სამინისტროდან 

ფაქტჩექი
აჭარაში მიმდინარე 

პროექტები
17.02.2020

არ 
ჭირდებოდა

არ საჭიროებს
2/7/2023   
25.02.2020

22 ბესიკ წაქაძე
კომპანია „EGIS“ 

საკონტაქტო ინფორამცია
17.02.2020 3588/2

გვიან 
დაგვეწერა

N 2-07/2365 
25/02/2020

23 თათია ფარცვანია
ტენდერები - რიკოთის 

მონაკვეთზე
25.02.2020

4217/2 
25.02.2020

არ საჭიროებს
N 2-07/2665 
28/02/2020



24 ირაკლი რუსიძე

ლანჩხუთის 
მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ღრმაღელის 

ტერიტორიაზე გზების 
რეაბილიტაცია

 N844-01 
26.02.2020 

სამინისტროდ
ან შემოვიდა

არ საჭიროებს
N 2387-2-07 
04/03/2020

25
საერთაშორისო 
გამჭირვალობა 

საქართველო

მამხილებელთა შესახებ 
ინფორმაცია

N844-01 
26.02.2020 

სამინისტროდ
ან შემოვიდა

არ საჭიროებს
N 2386-2-07 
04/03/2020

26
გვანცა 

ნიკოლაიშვილის

მიმდინარე და 
დაეგმილი პოექტები, 

აბასთუმნის 
განვითარების გეგმა

N 891-01
02/03/2020

სამინისტროდ
ან შემოვიდა

არ საჭიროებს
N 2580-2-07 
10/03/2020

27 ზედგინიძე ლევანი

რუსთავი-წითელი
ხიდისა და ალგეთი-

სადახლოს მშენებლობა 
და ზედამხედველობა

№3112/01 
11/02/2020

არა
არ გავისვით 

გვიან 
დაგვეწერა

N 2-07/3069 
10/03/2020



28 სისვიძე გიორგი 

საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივი 
 მნიშვნელობის გზებზე 

მოვლა-შენახვის 
განმახორციელებელი 

კომპანიების, 
საავტომობილო გზების 

ინდექსებისა და 
დასახელების 
მითითებით.

№3112/01 
11/02/2020

არა
N 2-07/2789 
05/03/2020

N 2-07/3097 
10/03/2020

29 ანა ნაჭყებია 

გზების მშენებლობისა 
და რეაბილიტაციის 
შესახებ ინფორმაცია 
2013-2019 წელი და 
გეგმები 20-23 წელი

5220/2 06.03.2020 არა
N 2-07/2935 
09/03/2020

N 2-07/3178 
12/03/2020

30 ევა ბოჭორიშვილი

გზების მშენებლობისა 
და რეაბილიტაციის 
შესახებ ინფორმაცია 
2013-2019 წელი და 

გეგმები 20-23 წელი. 
ასევე ბოძებისა და 
საგზაო ნიშნების, 

გამოყენებული 

5374/2 10.03.2020 არა
N 2-07/3081 
10/03/2020

N 2-07/3177 
12/03/2020

31 გიორგი ჩხეიძე
ზესტაფონ- ქუთაისის 

გზა, საჩხერე ონის 
დამაკავშირებელი გზა

5708/2 12.03.2020 არა
N 2-07/3179 
12/03/2020

N 2-07/3551 
20/03/2020


