№

გამომგზავნი

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის
მოკლე შინაარსი

შემოსული
წერილის ნომერი
და თარიღი

გაგზავნილი
წერილის (პასუხი)
თარიღი და ნომერი

1

შპს "გაზეთი
ბათუმელები"- თედო
ჯორბენაძე

ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირზე
მიმდინარე პროექტებზე ინფორმაცია

7965/2
24.03.2021

№2-07/5045
05/04/2021

2

ა(ა)იპ „ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი“

ინფორმაცია დეპარტამენტის
თანამშრომლების ანაზღაურებაზე,
მივლინებების ხარჯებზე, საწვავის
მოხმარებაზე და ა.შ.

8258/2
26.03.2021

№2-07/5152
06/04/2021

3

სამინისტროდან
შემოვიდა COMMERSANT-ის
განცხადება

ინფორმაცია ჩინურ კომპანიებთან
დაკავშირებით

N 779-01
26/03/2021

№3294-2-07
06/04/2021

მარიამ ოყრეშიძე

თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯობაკურციხის საავტომობილო გზის
პროექტთან დაკავშირებული
დოკუმენტაცია და განსახლების
სამოქმედო გეგმა

№8691/2
30.03.2021

№2-07/5633
14/04/2021

4

5

სამინისტროდან
შემოვიდა - ა(ა)იპ
„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველო“-ს
განცხადება

6

ადვოკატი ოთარ
ხუციშვილი

7

მაკა ბერიძე

ქალაქ ახალციხიდან აბასთუმნის
ობსერვატორიამდე მანძილი

№9512/2
07/04/2021

№2-07/5295
08/04/2021

8

სალომე ღონღაძე

2020 წლის ნოემბრიდან დღემდე
ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებზე

№9537/2
07/04/2021

№2-07/5590
13/04/2021

2012-2020 წლებში გაფორმებული
სახელმწიფო შესყიდვების
ხელშეკრულებების ფარგლებში
გაფორმებული თითოეული
ქვეკონტრაქტის შესახებ ინფორმაცია

№838-01
01/04/2021

ინფორმაცია ხიდისთავი-ატენი-ბოშურის № CA0041211915226
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციაზე
05.04.2021

№3324-2-07
06/04/2021

№2-10/5914
20/04/2021

9

ზაზა პაპიძე

ქ. ბათუმში ფრიდონ ხალვაშის გამზირ
№260-ში ს/კ 05.35.28.117
არსებულ შენობა ნაგებობასთან რამდენ
მეტრში და როგორი პროექტით გაივლის
ავტობანის
გზა

10

გიორგი გოგოჭური

მიწის ნაკვეთის ღირებულების დამდგენი
დოკუმენტების მიწოდება

№9978/2
12.04.2021

№2-07/6268
23/04/2021

11

მარიამ უსენაშვილი

ინფორმაცია ჩინურ კომპანიებთან
დადებულ ხელშეკრულებებზე

№10164/2
13/04/2021

№2-07/5775
16/04/2021

ინგლისურენოვანი განცხადება

№1016-01
16/04/2021

№4040-2-07
26/04/2021

სამინისტრიდან
12 შემოვიდა - კლაუდია
ბოგდანოვიცსის წერილი

CA0041212055525
12.04.2021

№2-07/6390
26/04/2021

13

შოთა ბჟალავა

გზების რეაბილიტაცია-დაგებაზე
მომუშავე კომპანიების საკონტაქტო
მონაცემები

№10613/2
16/04/2021

№2-07/6153
22/04/2021

14

სალომე კვირიკაშვილი

ბაღდათი -აბასთუმნის საავტომობილო
გზის მშენებლობის შესახებ ინფორმაცია

№10858/2
19/04/2021

№2-07/6554
28/04/2021

ა(ა)იპ „პანკისის ხეობის
ტურიზმისა და
15
განვითარების
ასოციაციაცია

ინფორმაცია სოფელ ომალოსა და სოფელ
ბირკიანის დამაკავშირებელ ხიდზე

№10925/2
20/04/2021

№2-15/6710
04/05/2021

16

ინფორმაცია თბილისის შემოსავლელი
საავტომობილო გზის სიგრძე და ლილორუსთავის შემოვლითი გზის არსებობის
შესახებ

№11315/2
22/04/2021

№2-07/6556
28/04/2021

კობა ბარამია

17

ქეთევან ცუცქირიძე

18 ვახტანგ მთიულიშვილი

ინფორმაცია რაჭა-იმერეთის
დამაკავშირებელი გზის სოფელ სარეკის
ტერიტორიაზე გამავალი მარშუტის
სქემის თაობაზე

№11378/2
22/04/2021

№2-15/6751
04/05/2021

ინფორმაცია კორონა ვირისის გამო
სამუშაოების შეჩერების თაობაზე
(თბილისი-სენაკი-ლესელიძე)

№11659/2
26/04/2020

№2-07/6388
26/04/2021

№1166-01
28/04/2021

№4213-2-15
29/04/2021

№12170/2
28/04/2021

№2-15/6923
07/05/2021

„ინფრასტრუქტურული პროექტების
განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით
სამინისტროდან
განსახორციელებელ ზოგიერთ
შემოვიდა
19
ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს
ტელეკომპანია
"ფორმულას" განცხადება მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის №619
განკარგულების სარგებლობის თაობაზე

20

სულხან იმნაიშვილი

ინფორმაცია ჩინური
ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების
თაობაზე

სოფო წითელაძე

ბათუმი (ანგისა) - ხელვაჩაურის
მონაკვეთის რეაბილიტაციის ფარგლებში
მიწის ნაკვეთებზე იძულებითი
ზემოქმედების შესახებ ინფორმაცია

№12626/2
04/05/2021

22

ნიკოლოზ ჯოხაძე

ინფორმაცია წითელი ხიდის პუნქტიდან
სარფის საბაჟო პუნქტამდე
საავტომობილო გზის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის სიგრძის შესახებ

№12637/2
04/05/2021

23

თეა ცინცაძე

ინფორმაცია დაგეგმილი პროექტების
შესახებ

№13280
10/05/2021

N 2-15/8130
25.05.2021

გურამ პერანიძე

ინფორმაცია რიკოთის საუღელტეხილო
გზის მონაკვეთის მშენებლობის
დეტალური პროექტთან დაკავშირებით

№13653/2
14/05/2021

N 2-15/8258
27/05/2021

21

24

№2-15/7377
13/05/2021

№2-15/7473
14/05/2021

№13697/2
14/05/2021

სამინისტროდან
შემოვიდა შპს ქრიეითივ
26
სთრათეჯის ლაბ
-ის განცხადება

ინფორმაცია საზოგადოებისათვის
კულტურული
მემკვიდრეობის მნიშვნელობის შესახებ

№ 1290-01
14/05/2021

N 4870-2-15
20/05/2021

27

მარიამ უსენაშვილი

ინფორმაცია რიკოთის საუღელტეხილო
გზის მონაკვეთზე მშენებლობის დროს
მუშახელის დაზიანების შესახებ

№13853/2
17/05/2021

2-15/8511 01.06.2021

შოთა ბუჩუკური

ინფორმაცია მაღალმთიან რეგიონებში
სტიქიის პრევენციის შესახებ 2019-2020
წლებში

№13928/2
17/05/2021

N 2-15/8544
01.06.2021

28

შპს „თ და კ
რესტორნები“

N 2-15/8335
28/05/2021

ბათუმის შემოვლითი გზის მარშრუტი

25

29

მაზანაშვილი ირმა

ინფორმაცია საგარეჯო-ბაკურციხის
გზასთან დაკავშირებით

№14778/2
24.05.2021

N 2-15/8857
04.06.2021

30

ნათია ხაჭაპურიძე

ინფორმაცია ქუთაისის შიდა გზებთან
დაკავშირებით

№14846/2
24.05.2021

N 2-15/8334
28.05.2021

31

ფრიდონ
გაფრინდაშვილი

2021 წელს მიმდინარე პროექტების ნუსხა

15805/2
01/06/2021

№2-15/9380
14/06/2021

ქუთაისის ოფისის საკონტაქტო ნომერი

№15825/2
01/06/2021

32

იამზე ფხაკაძე

№ 2-15/8659
03/06/2021

33 თამუნა გაფრინდაშვილი

ინფორმაცია თბილისის ავტობანის
პროექტის თაობაზე

№16996/2
09/06/2021

№2-15/9524
15/06/2021

34

ლევან ნაცვლიშვილი

ინფორმაცია ნატახტარი-ჟინვალის
მონაკვეთზე

№17325/2
11/06/2021

№2-15/9970
22/06/2021

35

ფატიმა ხიჯაკაძე

რიკოთის საუღელტეხილო გზის
მონაკვეთის მშენებლობის დეტალური
პროექტის მოთხოვნა

№17438
14/06/2021

№2-15/10330
28/06/2021

ინფორმაცია თბილისის ტერიტორიაზე
მაგისტრალის თაობაზე

№17799/2
15/06/201

№2-15/10361
29/06/2021

36 თამარ გაფრინდაშვილი

გიორგი რობაქიძე

ინფორმაციის მოთხოვნა მაღალი ძაბვის
ხაზების გადატანასთან დაკავშირებით

№17852/2
15/06/2021

№2-15/10362
29/06/2021

გიორგი ქისტაური

კერძო ნაკვეთების და მასზე მდებარე
ხეხილის ნარგავების აღმრიცხველი
კომპანიის თაობაზე ინფორმაციის
მოთხოვნა - დუშეთის რაიონის სოფელ
ჭოპორტი

№17891/2
16/06/2021

№2-15/10237
25/06/2021

39

სამინისტროდან
შემოვიდა - შპს
„კოლიერს ჯორჯია“

ინფორმაცია მიმდინარე და დაგეგმილი
ინფრასტრუქტურული, სატრანსპორტო
პროექტებზე (წლების მიხედვით)
გურიის, სამცხე-ჯავახეთის,იმერეთის
რეგიონში და ასევე აღნიშნული
კურორტების დონეების თაობაზე

№1709-01
18/06/2021

40

შპს "ჰოლდინგის
დირექტორი" ნანა
მელქაძე

მოდვივმოქმედი პრობლემური კომისიის
შექმნის თაობაზე ბრძანების გამოთხოვა

37

38

№18944/2
23/06/2021

№6613-2-15
29/06/2021

№2-15/10238
25/06/2021

