
№ გამცხადებელი
გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მოკლე 

შინაარსი

შემოსული 
წერილის ნომერი 

და თარიღი 

გაგზავნილი 
წერილის (პასუხი) 
თარიღი და ნომერი

1
ბეროშვილი 
ვლადიმერ

საერთ. მნიშვნ.თბილისი-ბაკურიცხე-წნორი-
ლაგოდეხის ტექნიკური-ეკონომიკური 

დასაბუთება და განსახლების გეგმა

№22294-2 
22.09.2020

N 2-07/11250 
06/10/2020

2

CENN-ის 
აღმასრულებელ 

დირექტორს  ნანა 
ჯანაშიას,

არსებული სატენდერო წინადადება მდინარე 
თელავისხელში, აკუმულირებული ქვაღორღისა 

და ბიომასის გამოტანის შესახებ ინფორმაცია

№0-02/235 
21.09.2020

N 2-07/11086 
02/10/2020

3 ბადრი მინდიაშვილი
2004-2012 წლებში დაგებული გზების საერთო 

ოდენობა 2012-2020 წლებში დაგებული გზების 
საერთო ოდენობა 

№21800/2 17.09.2020
N 2-07/11059 

01/10/2020

4 მწვანე ალტერნატივა
კომერციული საიდუმლოების ბრძანება 

ნატახტარი-ჟინვალის ტექნიკურ-ეკონომიკური 
დასაბუთება

№23743/2 05.10.2020
N 2-07/11228 

06/10/2020

5
ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო

გეოგრაფიკის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია, 
ქალაქ ქუთაისსა და მის მახლობლად არსებულ 

პროექტებზე

№3031-01 
12.10.2020

№10094-2-07 
19.10.2020

6

ინფორმაციის 
თავისუფლების 
განვითარების 

ინსტიტუტი

2019 -2020 წლებში შრომის ანაზღაურების შესახებ 
ინფორმაცია, მამხილებლის შესახებ ინფორმაცია, 

პანდემიის პირობებში სამუშაო პროცესის 
მართვასთან დაკავშირებით

დეპარტამეტში დამატებითი შიდა დოკუმენტების 
გამოცემა, 2020 წელს დეპარტამენტში 

ფაქტობრივად დასაქმებულ პირთა რაოდენობა, 
(პანდემიის პერიოდში თანამშრომლების სამუშაო 

გარემო) COVID-19-ის გავრცელების თავიდან 
აცილების მიზნით დაწესებული შეზღუდვების 

დარღვევა ხომ არ დაფიქსირებულა და სხვა

№24458/2 12.10.2020
№2-07/12025 

26.10.2020

7
მწვანე ალტერნატივა 

გუჯარაიძე ნინო
დეპარტამენტში შემოსული და გასული 

კორესპოდენცია
№25012/2 19.10.2020

N 2-07/11825 
19/10/2020

8
ანა ლაფანაშვილი 

ჭოპორტში გზის მშენებლობა №25012/2 19.10.2020
N 2-07/12162 

28/10/2020

9 ლევან ჯორბენაძე გზის გაბარიტებთან დაკავშირებული ინფორმაცია №25349/2 21.10.2020
N 2-07/12530 

04/11/2020

10
მონიტორი- ს ნინო 

შუბითიძეს
საერთაშორისო მნიშვნელობის გზების შესახებ 

ინფორმაცია
№25959/01 
27.10.2020

11
მონიტორი- ს ნინო 

შუბითიძეს
საერთაშორისო და შიდა მნიშვნელობის გზების 

შესახებ ინფორმაცია
№№26138/2 
28.10.2020

12 ანა ლაფანაშვილი როდის დამრთავდება სპროექტო ჟინვალი-ლარსი
№26206/2 
29/10/2020

N 2-07/12290 
30/10/2020

13 ლევან დიდიძე
თბილისი-საგარეჯოს გზასთან დაკავშირებით 

განსახკების გეგმა და პროექტის დეტალები
№26359/2 29.10.2020

N 2-07/12901 
12/11/2020

N 2-07/12912 
12/11/2020



14 სალომე ახალაძე
იმ გზების ჩამონათვალი სადაც ნებსმიერი კლასის 

მშენებლობა საჭიროებს შეთანხმებას
№27950/2 16.11.2020

N 2-07/13024 
16/11/2020

15 ეკატერინე აბულაძე უბისა-შორაპანის ფ3 გზშ №29670/2 04.12.2020
2-07/13935 
09/12/2020

16
REGinfo-ს 

ჟურნალისტი რამზან 
გორგიშვილი

თიანეთი-ახმეტის 30 კილომეტრიანი 
საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების თაობაზე
 ინფორმაცია

№30501/2 14.12.2020
N 2-07/14861 

28/12/2020

17
REGinfo-ს 

ჟურნალისტი რამზან 
გორგიშვილი

პანკისის
ხეობაში, სოფელ ომალოსა და სოფელ ბირკიანის 

დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის 
მშენებლობის თაობაზე  ინფორმაცია

№30908/2 17.12.2020
N 2-07/15045 

31/12/2020


