ჩვენი
რეგისტრაციის
ნომერი

გაგზავნილი
წერილის (პასუხი)
თარიღი და ნომერი

№

გამომგზავნი

გამოთხოვილი საჯარო
ინფორმაციის მოკლე შინაარსი

1

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია

ბათუმის შემოვლითი გზის
მშენებლობის პროცესში
განსახლებასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის მოთხოვნა

9610/3-53/21
20-09-2021

№2-15/16509 04/10/2021

2

სამინისტროდან
შემოვიდა - შპს
ევროსტილი

აკკორდ ჯორჯიას მიერ
განხორციელებულ პროექტებზე
ინფორმაციის მიწოდება

№2891-01
27/09/2021

№11322-2-15 04/10/2021

3

შპს ბი ემ ჯი

4

ბმა "კოსტავა 12"

5

6

№2-15/18274 03/11/2021
E-60, E-70 მაგისტრალზე
(შენიშვნა: წერილით
ინფორმაციის მიწოდება (ლოტების
მოთხოვნილი ინფორმაცია
№31654/2 04/10/2021
დასახელება, მშენებლობის,
არ განეკუთვნებოდა
პროექტის ღირებულება,
საჯარო ინფორმაციას)
განსახლების ხარჯები და ა.შ)

ქ. თბილისში მდებარე ქუჩებზე
ინფორმაციის მიწოდება

2012 წლის ოქტომბრიდან დღემდე
შპს"გაზეთი ბათუმელები" ტენდერებში გამარჯვებულ ჩინურ
კომპანიებზე

ა(ა)იპ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველოს“
ახალციხის რეგიონული
წარმომადგენლობის
კოორდინატორი

2017 წლის ნოემბრიდან დღემდე
სამცხე-ჯავახეთში
განხორციელებულ/მიმდინარე
პროექტებში ჩართულ
ქვეკონტრაქტორებზე ინფორმაცია

32322/2 11.10.2021

№2-15/16990 12/10/2021

№32415/2 12/10/2021

№2-15/17722 26/10/2021

№32585/2 13/10/2021

№2-15/17932 28/10/2021

China
Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd№33025/2 18/10/2021
სთან და უცხოური საწარმოს
ფილიალს
№34514/2
„შპს ჩინეთის რკინიგზის 23-ე
01/11/2021
ბიუროს ჯგუფი-ს მუდმივმოქმედი
(დამატებითი
ფილიალ“-თან გაფორმებულ
განცხადება)
ხელშეკრულებებზე ინფორმაციის
მოთხოვნა

№2-15/18070 01/11/2021

7

შოთა მალაღურაძე

8

სამინისტროდან
შემოვიდა - ევრაზიანეტი

2013 წლის პირველი იანვრიდან
დღემდე ინფრასტრუქტურულ
პროექტებში დახარჯული თანხები

№3099-01
20/10/2021

9

დავით გელაძე

საგურამოს ტერიტორიაზე
ავტობანის მშენებლობაზე
ინფორმაციის მოთხოვნა

№33463/2 21.10.2021

10

IDFI - ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი

დეპარტამენტის თანამშრომლების
ჯილდო/დანამატებზე და სხვა
საკითხებზე ინფორმაციის
გამოთხოვა

№34719/2 03.11.2021

N 2-15/19085
17/11/2021

11

სამინისტროდან - შპს
„ევროსტილის“
განცხადება

კომპანია სს „ფოლათ იოლ იაფი
სანაიი ვე
თიჯარეთის ფილიალი
საქართველოში“-სთან
დაკავშირებული საჯარო
ინფორმაცია

N 3248-01
04/11/2021

N 13224-2-15
17/11/2021

12

გიორგი წიქვაძე 2 ია
შემოსული

ინფორმაცია დეპარტამენტის
ვებგვრდზე განთავსებულ
პროექტებთან დაკავშირებით

№35631/2 10.11.2021

N 2-15/19417
25/11/2021

13

დააზუსტეს: დონორი
შპს. გაზეთი ბათუმელები ორგანიზაციებით დაფინანსებული
მსხვილი პროექტები

№35996/2 12.11.2021

№12288-2-15 27/10/2021

N 2-15/18382 1
04/11/2021

N 2-15/19627
29/11/2021

14

ააიპ ინფორმაციის
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტი

ეთიკოს კოდექსი, ნორმათა
დარღვევების და სხვა მსგავსი
საკითხები

15

სოფიო ჯანჯალია

16

19.11.2021

N 2-15/19658
30/11/2021

ბლექ სი გრუპის თაობაზე
ინფორმაციის მოთხოვნა

36730/2 19.11.22021

N 2-15/19732
01/12/2021

წიქვაძე გიორგი

მისამართები კომპანიების

37307/2 26.11.2021

N 2-15/19823
02/12/2021

17

მეშველიშვილი სოფო

საგარეჯოს ტერიტორიაზე სად
გაივლის ავტობანი

37588/2 29.11.2021

N 2-15/20144
07/12/2021

18

თემო ჯაჯანაშვილი

კომპანია MIRBUD_CS- ზე
საკონტაქტო

37701/2 30.11.2021

N 2-15/19822
02/12/2021

19

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირი
მაღალმთიანი
რეგიონების
განვითარების ფონდი
კავკასია - არჩემაშვილი

მიწის ნაკვეთზე პროექტის
ზემოქმედების საკითხი

37745/2 30.11.2021

N 2-15/20490
14/12/2021

20

იაშვილი მამუკა

ხევი-უბისასთან დაკავშირებული
ინფორმაცია

34578/2 01.11.2021

N 2-15/19836
02/12/2021

36734/2

21

შპს. მეღვინეობა ხარება;

ბაკურციხე-წნორის საპროექტო
დოკუმენტაცია

38742/2 08.12.2021

N 2-15/21088
21/12/2021

22

სამინისტროდან ანა
საყვარელიძის

საქართველოს მასშტაბით 2020
წელს განხორციელებული
ინფრასტრუქტურული პროექტების
შესახებ ინფორმაცია

N 3544-01
08/12/2021

N 15061-2-15
21/12/2021

23

სხვა ჟურნალისტიკის
რესურსცენტრი
(ტაბატაძე სოფიკო

რიკოთის საავტომობილო გზის
მშენებლობაში ჩართული
კომპანიების შესახებ ინფრმაციის
მოთხოვნა

№39322/2 13.12.2021

N 2-15/20484
14/12/2021

24

სამინისტროდან - ლუკა
გოგუა

რიკოთის საავტომობილო გზის
მშენებლობასთან დაკავშირებული
ინფომაცია

N 3639-01
15/12/2021

N 15460-2-15
29/12/2021

25

ბლუიშვილი სიმონ

თბილისი-საგარეჯოს რუკა

26

ხუციშვილი არჩილ

2018-2021 წლის პროექტები

39702/2

16.12.2021

40836/2 24.12.2021

N 2-15/21108
22/12/2021

N 2-15/21553
27/12/2021

