გაგზავნილი
წერილის
(პასუხი)
თარიღი და
ნომერი

განმცადებელი

შემოსული წერილის ნომერი
გამოთხოვილი საჯარო
და თარიღი
ინფორმაციის მოკლე შინაარსი

1

სალომე
კალაიჯიშვილი

საჩხერის ცენტრალური
მოედნიდან თამარ მეფის ქუჩაზე
დამონტაჟებული საგზაო ნიშნის
შესახებ ინფორმაცია

7701/2 06.04.2020

N 2-07/4728
04/05/2020

2

სამინისტროდან
პეტრე გელაშვილი

საერთაშორისო
მნიშნვნელობის პროექტებზე
დოკუმენტაცია

N 948-01
05/03/2020

N 5087-2-07
18/06/2020

რევაზ თაბაგარი

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისიბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის
კმ152+000-კმ154+200
მონაკვეთზე დაზიანებული
სანიაღვრე
არხების დარჩენილი
სამუშაოების მდგომარეობა და
ანგარიშსწორება

№9306/2 05.05.2020

N 2-07/4980
15/05/2020

№

3

4

5

6

გიორგი ქისტაური

სად გაივლის დაგეგმილი
ავტობანი სოფელ
მისაქციელისა და ჭოპორტის
მონაკვეთზე

№ CA0041201321418
14.05.2020

N 2-07/5309
25/05/2020

გია ტუხაშვილი

რაიონი დუშეთი, სოფელი
ზემო ბულაჩაური (ს/კ
71.13.03.494) ექცევა თუ არა
ნატახტარიჟინვალის
მონაკვეთის მშნებლობის
ფარგლებში.

№CA0041201337324 15.05.2020

N 2-07/5308
25/05/2020

10018/2 18.05.2020

N 2-07/5018
18/05/2020

სამტრედია - გრიგოლეთის
საავტომობილო გზის კმ 11+500
- კმ 30+000 (ლოტი II)
მონაკვეთის სამშენებლო
სამუშაოებზე გამოცხადებულ
ირაკლი ხერგიანი
ტენდერში გამარჯვებული
კომპანიის გამოვლენის
თაობაზე
სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმს

7

8

9

ახალგაზრდა
მკვლევართა და
ანალიტიკოსთა
გაერთიანება

შიდა ქართლის 2014-2021
წლების განვითარების
სტრატეგიის განხორციელების
მონიტორინგის კითხვარი,

№30 13.05.2020 (№3085/01
13.05.2020 სამინისტრო)

N 4244-2-07
22/05/2020

თეიმურაზ
კალანდაძე

კონტრაქტორის საკონტაქტო
მონაცემების მოთხოვნის
შესახებ - 2018 წლის 3
დეკემბერის ხელშეკრულება
GTC/CW/ICB-01

№9937/2 15.05.2020

N 2-07/5396
28/05/2020

10082/2 18.05.2020

N 2-07/5069
20/05/2020

ქობულეთის
შემოვლითი გზის სამშენებლო
სამუშაოების
ზედამხედველობის ტენდერში
ირაკლი ხერგიანი
გამარჯვებული კომპანიის
გამოვლენის თაობაზე
სატენდერო კომისიის სხდომის
ოქმი

10

გია ტუხაშვილი

რაიონი დუშეთი, სოფელი
ზემო ბულაჩაური (ს/კ
71.13.03.494) ექცევა თუ არა
ნატახტარიჟინვალის
მონაკვეთის მშნებლობის
ფარგლებში. ასევე
დეპარტამენტის ვებგვერდზე
georoad.ge განთავსებული
ინტერაქტიულ რუკაზე
არსებულ უსწორებები

11

ვახტანგ
დავითური

დაბა ფასანაურის შემოვლითი
გზის შესახებ ინფორმაცია

№10633/2 27.05.2020

12

მწვანე
ალტერნატივას ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი.
გზა ხადის ხეობიდან
აღმასრულებელ
გუდაურამდე.
დირექტორი ნინო
გუჯარაიძე

№04/10-37 26.05.2020
(№10623/2 27.05.2020
დეპარტამენტი)

N 2-07/5691
08/06/2020

13

„გაზეთ
ბათუმელების“
ჟურნალისტს
თედო ჯორბენაძე

№53
22.05.2020 №10410/2
22.05.2020

N 2-07/5690
08/06/2020

ჭოროხი-სარფის გზა

№10602/2 27.05.2020

N 2-07/5815
10/06/2020

N 2-07/5812
10/06/2020

14

სამინისტროდან
„სტუდია
მონიტორის“
ჟურნალისტი
ზურაბ მოდებაძე

შპს ჯორჯიან ენერჯის
კონტრაქტებთან
დაკავშირებული ინფორმაცია

15

„სტუდია
მონიტორის“
ჟურნალისტი
ზურაბ მოდებაძე

ილიას ტბასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციები

N 1525-01
21/05/2020 სამინისტრო

N 4471-2-07
01/06/2020

№10502/2 25.05.2020

N 2-07/5714
08/06/2020

N 1713-01
08/06/2020

N 5337-2-07
25/06/2020

ჩუმათელეთი-ხევის
მონაკვეთზე გამარჯვებული
ზედამხედველი კომპანიის
გამოვლენის შესახებ ოქმი

11930-2 10.06.2020

N 2-07/5888
11/06/2020

კოვიდ 19-ით გამოწვეული
პრობლემების შესახებ
ინფორმაცია

11952 -2 10.06.2020

N 2-07/6429
24/06/2020

რა ზომები გაატარა
სამინისტრომ მსოფლიო ბანკის
16 ანა კინწურაშვილი
ანგარიშის შემგომ (9 თვიანი
აკრძალვა ჩინურ კომპანიებზე)

17

ირაკლი ხერგიანი

კომერსანტი ბაჩანა
18
ადამია

2009 წლის 18 თებერვალის
№104 2011 წლის 14
თებერვლის
№289 და 2018 წლის 13
ნოემბრის №2185
განკარგულებები

№12104/2 11.06.2020

N 2-07/5950
12/06/2020

საერთაშორისო დონორი
ორგანიზაციების მიერ
დაფინანსებით დაგეგმი
პროექტები 2020 წლის
ბოლომდე

№12056/2 11.06.2020

N 2-07/6248
19/06/2020

21

„სტუდია
მონიტორის“
ჟურნალისტი
ზურაბ მოდებაძე

ილიას ტბასთან
დაკავშირებული
ინფორმაციები

12292/2 15.06.2020

N 2-07/6538
26/06/2020

22

ანა ლაფანაშვილი

ჭოპორში გზის მშენებლობა

№12308/2 15.06.2020

N 2-07/6385
23/06/2020

19

ნინო ბიწაძე

ააიპ
"ინფრასტრუქტურ
20
ული მშენებელთა
ასოციაცია

23

რევაზ თაბაგარი

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისიბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის
კმ152+000-კმ154+200
მონაკვეთზე დაზიანებული
სანიაღვრე
არხების დარჩენილი
სამუშაოების მდგომარეობა და
ანგარიშსწორებ

24

სალომე
კვირიკაშვილი

ამტრედია–გრიგოლეთის
ავტომაგისტრალის
მშენებლობა

№12678/2 18.06.2020

N 2-07/6421
24/06/2020

№ CA0041202070319
16.06.2020

N 2-07/6594
29/06/2020

