
№ გამცხადებელი გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მოკლე შინაარსი
შემოსული 

წერილის ნომერი 
და თარიღი 

გაგზავნილი
წერილის (პასუხი)

თარიღი და ნომერი

1

სამინისტროდან 
შემოვიდა - ნინო 

ჯავახიშვილის 
განცხადება

ვაჭრობის გავრცელების კუთხით 10 წლის მანძილზე 
ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე მათი 
შესრულება/დამთავრების თარიღი, ასევე მათი 

შესაბამისობა ევროპულ სტანდარტებთნ

  №3736-01
31.12.2020

№ 430-2-07
18.01.2021

2 ემილ ოჯახგულიევი

დეპარტამენტსა და ღია სააქციო საზოგადოება 
„სამშენებლო სამრეწველო

საინვესტიციო კორპორაცია აკორდს“ შორის 2018 წლის 13 
ნოემბერს გაფორმებული
№EWHG/CW/ICB-01-02

ხელშეკრულების ღირებულებას შესაბამისი ვალუტის 
მითითებით

  №214/2        
6.01.2021

№ 2-07/149 
08.01.2021

3 მარიამ გაიმარჯვაშვილი
 თბილისისაგარეჯო-ბაკურციხის ავტობანის მშენებლობის 

თაობაზე  ინფორმაცია
  №794/2      

14.01.2021
№ 2-07/920 
29.01.2021

4  ნიკოლოზ ბერიკაშვილი
ნატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

პროექტის (PDF ფორმატში) და განსახლების
გეგმის მიწოდება

  №1068/2       
18.01.2021

№ 2-07/1045 
02.02.2021

5 ლევან კვერნაძე
ნატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

პროექტის მიწოდებას
  №2180/2    
29.01.2021

№2-07/1071 
02.02.2021

6 ანა ლაფანაშვილი
ატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

პროექტის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის მიწოდება
 №2380/2    

01.02.2021
№2-07/1452    
09.02.2021

7 ლევან კვერნაძე

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბულაჩაურიდან 
სოფელ არაგვისპირის ჩათვლით

დაგეგმილი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის 
შესახებ საჯარო ინფორმაციის მიწოდებას

 №3093/2         
08.02.2021

N 2-07/2084 
22.02.2021

8

სამინისტროდან 
შემოვიდა - საჯარო 

შესყიდვების 
მონიტორინგის ცენტრი

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის შესახებ: 
რა ეტაპზე, კომპანია, სამართლებრივი დავა რა ეტაპზე, 

დაკისრებული ჯარიმა და მონაკვეთის გახსნა

№342-01
15.02.2021 

N 1687-2-07
24.02.2021



9

გამჭვირვალობა-
საქართველოს 

აღმასრულებელ 
დირექტორს

ქალბატონ ეკა გიგაური

2020 წლის მანძილზე დეპარტამენტის ადმინისტრაციული 
სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სამმართველოში დასაქმებული პირების ოდენობა და 020 
წელს საზოგადოებასთან ურთიერთობის კუთხით მომუშავე 

თანამშრომელთა მიერ აღებული ხელფასის 
(თანამდებობრივი სარგო, ჯილდო, დანამატი) შესახებ

№3365/2 
10.02.2021

N 2-07/2307 
24.02.2021

10 თიკა ნებიერიძე

 დეპარტამენტსა და შპს
„ენსისის“ შორის 2018 წლის 16 ნოემბერს გაფორმებულ 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ე.ტ. №123-18 
დაკავშირებულ კორესპოდენციას

№3956/2 
16/02/2021

N 2-07/2322 
24.02.2021

11  შალვა ახვლედიანი
საქართველოში შემოტანილი ბიტუმის შესახებ საჯარო 

ინფორმაციის მიწოდებას
№5042/2 

24.02.2021
№ 2-07/2321 
24.02.2021

12 ვლადიმერ ბეროშვილი
სართაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-წნორი-
ლაგოდეხის საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის 

შესახებ საჯარო ინფორმაციის მიწოდება

№5596/2  
02.03.2021

№2-07/3749    
16.03.2021

13 ნესტან ონიანი
რუსთავი-წითელი ხიდის ავტობანის მშენებლობის 

თაობაზე საჯარო ინფორმაციის მიწოდება
  №5683/2          
02/03/2021

№2-07/3516 
15.03.2021

14 საბა ბუაძე

ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობასთან 
დაკავშირებით, ანაკლიაში დაგეგმილი საატომობილო 

გზის მშენებლობის თაობაზე საჯარო ინფორმაციის 
მიწოდებას.

№5923/2  
05.03.2021

№2-07/4129    
22.03.2021

15 ჭინჭარაული იმედა
ნატახტარი-არაგვისპირი-ჟინვალის საავტომობილო გზის 

მონაკვეთის მშენებლობის თაობაზე
№6089/2  

09.03.2021
№ 2-07/3083 
09.03.2021

16
ა(ა)იპ საჯარო 
შესყიდვების 

მონიტორინგის ცენტრი

„Road Building ALTCOM“
LLC”-სთან გაფორმებული ხელშეკრულების თაობაზე

№ 
CA0041211221418 

06.03.2021 

№2-07/3091 
09.03.2021

17 ნიკოლოზ კახურაშვილი
ნატახარი-ლარსის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

მშენებლობის თაობაზე
  № 6285/2         
10.03.2021

№ 2-07/3556 
15.03.2021



18 ტარიელ მამიტაშვილი საქართველოში შემოსვლის ნებარვთვასთან დაკავშირებით
  № 6351/2          
10.03.2021

№2-07/3163 
10.03.2021

19

სამინისტროდან 
შემოვიდა - საქართველოს 

მთავრობის 
ადმინისტრაციის წერილი

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკის თაობაზე
№612-01

12.03.2021
№2458-2-07    
16.03.2021

20 "აი ფაქტი"
Joint Venture „POLATYOL & MAPA”-ს შესრულებულ 

პროექტებზე
  № 7434/2          
19.03.2021

№2-07/4643     
29.03.2021

21 ლელა საქიძე
ნატახტარი-ჟინვალის საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

მშენებლობის პროექტზე
  № 7551/2           
22.03.2021

№2-07/4493    
26.03.2021


