№

გამომგზავნი

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის
მოკლე შინაარსი

შემოსული
წერილის
ნომერი და
თარიღი
(არსებობის
შემთხვევაში)

1

სამინისტროდან
შემოვიდა თეიმურაზ
ჭეიშვილის
განცხადება

2021 წლის მიმდინარე, დასრულებული
პროექტების შესახებ (ასევე 2020 წელთან
შედარება) ინფორმაციის მოთხოვნა

№1792-01
23/06/2021

№7085-2-15
07/07/2021

2

ინოვაციებისა და
რეფორმების
ცენტრი

ეფექტიანობის აუდიტის "საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის მიერ
განხორციელებული გზების მოვლაშენახვისა და რეაბილიტაციის" შედეგად
გაცემული რეკომენდაციების
შესასრულებლად შემუშავებული
სამოქმედო გეგმის და მისი შესრულების
სტატუსის თაობაზე ინფორმაციის
მოთხოვნა

№20066/2
30/06/2021

№2-15/11398
14/07/2021

3

სარხან
კურბანანალიევი

ყაზბეგში გვირაბების სამშენებლო
სამუშეობის მწარმოებელი კომპანიის
თაობაზე ინფორმაციის მოთხოვნა

20264/2
01/07/2021

№2-15/11266
13/07/2021

4

მინდია ბურდული

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ.
ხახმატის ტერიტორიაზე გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შემსრულებელი კომპანიის
სახელწოდების და საკონტაქტო
მონაცემების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება

5

რეზო პერანიძე

რიკოთის მაგისტრალის საავტომობილო
გზის დეტალური გეგმა

20504/2
02/07/2021

6

ა(ა)იპ
საერთაშორისო
გამჭვირვალობა საქართველო

ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის
შედეგად საცხოვრებელი კორპუსის და
კერძო სახლების დაზიანებაზე
ინფორმაციის მოთხოვნა

21199/2
08/07/2021

7

რომან თურმანიძე

თბილისი-საგარეჯოს საავტომობილო
გზის პროექტის მოთხოვნა

21228/2
08/07/2021

CA0041213919333
02/07/2021

გაგზავნილი
წერილის
(პასუხი)
თარიღი და
ნომერი

№2-15/11519
15/07/2021

№2-15/11587
16/07/2021

№2-15/11968
22/07/2021

№2-15/11588
16/07/2021

8

ირაკლი
ჯაბნიაშვილი

ნატახტარი-ჟინვალის გზის მშენებლობის
განახლების თაობაზე ინფორმაციის
მიწოდება

21520/2
12/07/2021

№2-15/11965
22/07/2021

9

ნინო პაპიაშვილი

თბილისში არსებულ გზებზე
ინფორმაციის მოთხოვნა

21490/2
12/07/2021

მოქალაქეს
სატელეფონო
საუბრით
განემარტა, რომ
აღნიშნულ
განცხადებასთან
დაკავშირებით
თბილისის
მერიისთვის
უნდა მიემართა

10

ნანა მელქაძე

დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2021
წლის 01 მარტის № 42 ბრძანების და
დანართის გადაგზავნის მოთხოვნა

21749/2
13/07/2021

№2-15/11397
14/07/2021

11

სამინისტროდან
შემოვიდა მიხეილ კუკავას
განცხადება

შშმ პირთა მდგომარეობის ამსახველ
სიტუაციურ ანალიზზე ინფორმაციის
მოთხოვნა

№2120-01
20/07/2021

თბილისი-საგარეჯო-ბაკურციხის
საავტომობილო გზის სამშენებლო
სამუშაოების შემსრულებელის თაობაზე
ინფორმაციის მოთხოვნა

23019/2
23/07/2021

№2-15/12142
26/07/2021

№2-15/13014
09/08/2021

12 თამარ გელაშვილი

13

დავით
თევდორაშვილი

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
გზატკეცისი 64-ე კმ-ის რუკაზე მითითება

23230/2
26/07/2021

14

სამინისტროდან
შემოვიდა პარლამენტის
წევრის, ლევან
ხაბეიშვილის
განცხადება

2016 წლის 1 იანვრიდან დღემდე
არსებულ პერიოდში
შეჩერებული და ვადაგადაცილებული
ინფრასტრუქტული პროექტების შესახებ
ინფორმაცია

№2230-01
28/07/2021

გადმოგზავნილ რუკაზე მონიშნულ
ტერიტორიებზე 2019-2020 წლებში
სამინისტროდან
მიმდინარე, ასევე დაგეგმილი და
15
შემოვიდა - შპს
დასრულებული ობიქტების შესახებ
PMO-ს განცხადება
ინფორმაცია, გარემოსადაცვითი
გადაწყვეტილების საჭიროების თაობაზე
შესაბამისი მითითებით

№2230-01
28/07/2021

№7892-2-15
26/07/2021

№8349-2-15
05/08/2021

№8889-2-15
17/08/2021

გურჯაანი-ბაკურციხის 15.5 კმ-იანი
16 რობერტო ფარეზე შემოვლითი გზის გახსნაზე ინფორმაციის
მიწოდება

23900/2
29/07/2021

№2-15/13330
12/08/2021

შპს "გაზეთი
ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობის
ბათუმელები"
პროცესში განსახლებასთან
თედო ჯორბენაძე დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნა

№103
05/08/2021

№2-15/13749
19/08/2021

24887/2
06/08/2021

№2-15/13711
18/08/2021

№110
18/08/2021

№2-15/14407
01/09/2021

17

18

19

გიორგი წიქვაძე

მიმდინარე პროექტების შესახებ
ინფორმაცია

საერთაშორისო მნიშვნელობის
სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
შპს "გაზეთი
გზის 11.5 კმ-იანი მონაკვეთის
ბათუმელები"
მშენებლობის თაობაზე ინფორმაციის
თედო ჯორბენაძე
მიწოდება

20

მარიამ ზარიძე

ზემო იმერეთი-რაჭის დამაკავშირებელი
გზის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა

26287/2
18/08/2021

№2-15/14068
26/08/2021

21

სამინისტროდან
შემოვიდა
დემოკრატიის
კვლევის
ინსტიტუტის
განცხადება

დეპარტამენტში დასაქმებული
თანაშემწეების თაობაზე ინფორმაციის
მოთხოვნა

№2441-01
19/08/2021

№9374-2-15
26/08/2021

22

სამინისტროდან
შემოვიდა
ფირუზი
კერვალიშვილის
განცხადება

საჩხერე-ონის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის დამთავრების
ვადაზე ინფორმაციის მიწოდება

№2540-01
26/08/2021

23

მარიამ
უსენაშვილი

ჩუმათელეთი-ხევის (F1) საავტომობილო
გზის მშენებლობის თაობაზე
ინფორმაციის მიწოდება

27554/2
31/08/2021

№2-15/15116
14/09/2021

24

სამინიტროდან
შემოვიდა BM.GEს ჟურნალისტის,
ელენე
გოგბერაშვილის
განცხადება

წყალტუბოში განხორციელებულ,
დაგეგმილ პროექტებზე ინფორმაციის
მიწოდება

№2625-01
02/09/2021

№10126-2-15
13/09/2021

25

სამინისტროდან
შემოვიდა ანა
ქვლივიძის
განცხადება

71.64.81.961 საკადასტრო კოდზე
მშენებლობის განხორციელების
შესაძლებლობა

№2635-01
03/09/2021

№10314-2-15
15/09/2021

26

მთავარი არხის
ჟურნალისტი ნინო გიგაური

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
საავტომობილო გზის მშენებლობაზე
ინფორმაციის მიწოდება

28062/2
03/09/2021

შპს სტრადა

პროექტის განმახორციელებელ
კომპანიებსა და მასზე ზედამხედველ
კომპანიებზე მონაცემების მიწოდება
(მისამართი, ელ ფოსტა)

28742/2
09/09/2021

27

№9587-2-15
31/08/2021

№2-15/15440
17/09/2021

№2-15/15669
21/09/2021

