
N
შემოსული-გასული 

წერილის ნომერი

განცხადების 

შემოსვლის 

თარიღი

პასუხის 

გაცემის 

თარიღი

საჯარო 

ინფორმაციის 

გამომთხოვი

საჯარო ინფორმაციის 

გამომთხოვნი ფიზ. ან 

იურიდიული პირის 

ვინაობა

გამოთხოვილი საჯარო 

ინფორმაციის ტიპი

დაკმაყოფილებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა

არ 

დაკმაყოფილ

ებულ 

მოთხოვნათა 

რაოდენობა

არ დაკმაყოფილების მიზეზი და 

სამართლებრივი საფუძველი

ადმინისტრაც

იული 

საჩივარი

ასლის 

მოსაკრებილის 

რაოდენობა

შენიშვნა

1 N21983/2 - N2-01/122 28.12.2017 09.01.2018
ა/ო ახალგაზრდა 

ადვოკატები

მთ. იურისტი 

რუსლან ალექსიძე

ინფორმაცია ძირულა-ხარაგაული-

მოლითი-ფონა-ჩუმეთელეთის შ/ს 

გზის შესახებ

6 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

2 N83/2-N2-01/321 04.01.2018 12.01.2018 მოქალაქე მაგდა კვაბზირიძე

ინფორმაცია იმერეთში 2008 - 2016 

წლების განმავლობაში 

წარმოებული ასფალტ-ბეტონის 

რაოდენობის შესახებ (ტონობით) 

და ასევე დაგებული ასფალტის 

რაოდენობის შესახებ იმავე 2008-

2016 წლებში(როგორც 

ადგილობრივი, ისე 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გზებზე).

3 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

3 №155/2-N2-01/359 05.01.2018 15.01.2018 მოქალაქე გიორგი ჯიჯეშვილი

ინფორმაცია ჩუმათელეთი -ხევის 

მონაკვეთის და სნო-ჯუთა-როშკა-

შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-

ახმეტა-ბაწარას მონაკვეთების 

სამშენებლო სამუშაოების 

ტენდერებზე

2 – – – –

4 N248/2-N2-01/360 08.01.2018 15.01.2018

ააიპ 

„ინფრასტრუქტუ

რის მშენებელთა 

ასოციაციის“ 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

 ანა 

საბახტარიშვილი

ინფორმაცია 2018 წლის 

თებერვლის თვეში დაგეგმილი 

სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ

1 – – – – –

5 N289/2-N2-01/290 09.01.1018 12.01.2018 მოქალაქე გელა ბოჩიკაშვილი

ინფორმაცია 2017 და 2018 წლებში 

უწყებაში მოქმედი საშტატო 

ნუსხის, კლასების და 

კატეგორიების,თანამდებობრივი 

სარგოს შესახებ

3

6 N344/2-N2-01/246 10.01.2018 11.01.2018 მოქალაქე ქრისტინე მუჯირი
ინფორმაცია ბათუმის 

შემოვლითი გზის შესახებ
4 – – – – –



7 N447/2-N2-01/652 12.01.2018 24.01.2018

საინფორმაციო 

სააგენტო 

„აიპრესის" 

რედაქტორი

თამარ ლეფსვერიძე

ინფორმაცია კომპანია 

სინოჰიდროს მიერ 

შესრულებული პროექტების 

შესახებ

3 2

არ განეკუთვნებოდა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული კოდექსით 

განსაზღვრულ “საჯარო 

ინფორმაციის” კრიტერიუმებს, 

ვინაიდან  მე–3 მუხლის მე–4 

პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად ამ კანონის 

მოქმედება არ ვრცელდება 

აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოთა იმ 

საქმიანობაზე, რომელიც 

დაკავშირებულია 

საერთაშიროსო 

ხელშეკრულებების და 

შეთანხმებების შესრულებასთან

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

8 N657/2-N2-01/944 16.01.2018 31.01.2018

სტუდია 

მონიტორის 

ჟურნალისტი

ნინო ზურიაშვილი
ინფორმაცია სამტრედია-

გრიგოლეთის ავტომაგისტრალზე
5

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

9 N837/2-N2-01/1110 18.01.2018 02.02.2018

შპს დენტონს 

საქართველოს 

წარმომადგენელი

ლელა ბასილაია

ინფორმაცია  

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ნიჩბისი-

დიდგორი-დიდი თონეთის 

ს/გზის შესახებ

7

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

10 N838/2- 2-01/1116 18.01.2018 02.02.2018

შპს დენტონს 

საქართველოს 

წარმომადგენელი

ლელა ბასილაია

ინფორმაცია  სნო-ჯუთა-როშკა-

არხოტი-შატილი-ომალო-

ფშაველის  ს/გზის შესახებ

6

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

11 N871/2-N2-01/1605 22.01.2018 15.02.2018

„ახალგაზრდა 

ფინანსისტთა და 

ბიზნესმენთა 

ასოციაცია აფბა“-ს 

პრეზიდენტი

  

 შოთა გულბანი

ინფორმაცია მსხვილ საგზაო 

ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებზე

6

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

12 N918/2-N2-01/673 22.01.2018 24.01.2018

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტის მე-

2 კურსის 

მაგისტრანტი

ნიკო ბეჭვაია

ინფორმაცია ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში საგზაო 

ინფრასტრუქტურაზე 

გახარჯული თანხების შესახებ

1

13 N246-01-2-01/857 23.01.2018 29.01.2018

საზოგადოებრივი 

მაუწყებლის 

აჭარის 

ტელევიზიისა და 

რადიოს ახალი 

ამბების 

სამსახურის 

რეპორტიორი

 მაია ფუტკარაძე
ინფორმაცია ბათუმის ავტობანის 

შესახებ
4

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

14 N1109/2-N2-01/807 25.01.2018 26.01.2018

საინფორმაციო 

სააგენტო 

„აიპრესის" 

რედაქტორი

თამარ ლეფსვერიძე

ინფორმაცია  სამტრედია-

გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის 

მშენებლობის პროექტის 

ცვლილებების შესახებ

2

15 N1204/2-N2-01/931 26.01.2018 31.01.2018 მოქალაქე
ოთარი 

მოხევიშვილი

ინფორმაცია ნატახტარი-

ჟინვალის მონაკვეთის შესახებ
1



16 N1173/2-N2-01/1536 26.01.2018 14.02.2018

ახალგაზრდა 

ადვოკატების 

ხელმძღვანელი

არჩილ 

კაიკაციშვილი

ინფორმაცია სამტრედია-

გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის, 

ქობულეთის შემოვლითი გზის, 

ზესტაფონი-ქუთაისის 

შემოვლითი გზის, რიკოთის 

უღელტეხილთან მისასვლელი 

გზის (ზემო ოასიაური-

ჩუმათელეთი) პროექტების 

შესახებ

8

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

17 N1251/2-N2-01/943 29.01.2018 31.01.2018

საინფორმაციო 

სააგენტო 

„აიპრესის" 

რედაქტორი

თამარ ლეფსვერიძე
ინფორმაცია კომპანია 

სინოჰიდროს  შესახებ
2

18 N1277/2 - N2-01/1171 29.01.2018 05.02.2018 მოქალაქე ტარიელ გაგელიძე

ინფორმაცია ლეჩხუმსა და 

სვანეთში დაგეგმილი გზების 

მშენებლობის შესახებ

1

19 N1394/2-N2-01/1377 31.01.2018 09.02. 2018

საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-

საქართველოს 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

ეკა გიგაური
ინფორმაცია სამტრედია-

გრიგოლეთის ავტომაგისტრალზე
3

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

20 N1520/2 - N2-01/1647 01.02.2018 16/02/2018 მოქალაქე ლაშა ერედელი
ინფორმაცია მაგისტრალის 

მშენებლობის გეგმის შესახებ 
1

21 N 1558/2-N2-01/1243 02.02.2018 07.02.2018 მოქალაქე
ეკატერინე 

მიშველიძე

ინფორმაცია თბილისი-წიTელის 

ხიდის 49-ე კმ-ზე  

განხორციელებული სამუშაოების 

კონტრაქტორის შესახებ

1

22 N1844/2-N2-01-1797 07.02.2018 20.02.2018

შპს ლეგალ 

ქონსალთინგ სი ფი-

ს დირექტორი

თამარ მაისურაძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის ს/ გზის კმ58+000-68 

გზაზე

3

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

23 N1842/2-N2-01/1855 07.02.2018 21.02.2018

შპს ლეგალ 

ქონსალთინგ სი ფი-

ს დირექტორი

თამარ მაისურაძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის ს/ გზის კმ58+000-68 

გზაზე ჩატარებული 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესახებ 2013-2017 წლებში 

2

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

24 N1841/2-N2-01/1896 07.02.2018 21.02.2018

შპს ლეგალ 

ქონსალთინგ სი ფი-

ს დირექტორი

თამარ მაისურაძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის ს/ გზის კმ58+000-68 

გზაზე

4

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

25 N1662/2-N2-01/1759 05.02.2018 20.02.2018 ადვოკატი გოჩა ოყრეშიძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის გზაზე 2014-2017 

წლებში განხორციელებული 

სამუშაოების შესახებ

2

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

26 N1663/2-N2-01/7227 05.02.2018 19.02.2018 ადვოკატი გოჩა ოყრეშიძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის გზაზე  მოძრავი 

მაღალგაბარიტული 

სატრანსპორტო საშუალებებზე 

3

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

27 N1680/2- N2-01/1244 05.02.2018 07.02.2018 მოქალაქე
ქეთევან 

მარსაგიშვილი

ინფორმაცია გზაზე, რომელიც  

მდებარეობს ე.წ. სახარას ხეობაში  
1

28 N1781/1-N2-01/1726 06.02.2018 19.02.2018 ადვოკატი გოჩა ოყრეშიძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის გზის 

რეაბილიტაციაზე

5

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ



29 N 1790/2- N2-01/1459 06.02.2018 12.02.2018

ააიპ 

„ინფრასტრუქტუ

რის მშენებელთა 

ასოციაციის“ 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

 ანა 

საბახტარიშვილი

ინფორმაცია 2016-2017 წლებში 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებებისა და 

ფაქტობრივად შესრულებული 

სამუშაოების ღირებულების 

შესახებ 

4

30 N1783/2-N2-01/1256 06.02.2018 07.02.2018

ახალგაზრდა 

ადვოკატების 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯერი

გიორგი ზოიძე

ინფორმაცია ძირულა-ხარაგაული-

მოლითი-ფონა-ჩუმეთელეთის შ/ს 

გზის  მშენებელი კონტრაქტორის 

შესახებ

1

31 N2469/2-N2-01/1904 16.02.2018 21.02.2018

აჭარის პოლიციის 

დეპარტამენტის 

მახინჯაურის 

პოლიციის 

განყოფილების 

უფროსი

ემზარ ველიაძე

ინფორმაცია სოფელ მწვანე 

კონცხში მდებარე შენობა- 

ნაგებობის და მიწის შესახებ

1

32 N2586/2-N2-01/2051 19.02.2018 23.02.2018

ახალგაზრდა 

ადვოკატების 

ხელმძღვანელი

არჩილ 

კაიკაციშვილი

ინფორმაცია დეპარტამენტის 

თავმჯდომარის მოადგილეების 

შესახებ

4

33 N1425/02-N2-01/1873 19.02.2018 21.02.2018 ადვოკატი გოჩა ოყრეშიძე

ინფორმაცია ბათუმი(ანგისა) 

ახალციხის გზაზე  

თოვლიანობისა და ნალექიაობის 

სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე

3

34 N2570/2-N2-01/2213 19.02.2018 28.02.2018

IDFI -ის 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

გიორგი 

კლდიაშვილი

ინფორმაცია სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურულ 

პროექტებზე 

8

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

35 N636-01-N2-01/2440 23.02.2018 02.03.2018
პარლამენტის 

წევრი
თინათინ ბოკუჩავა

ინფორმაცია თუშეთის რაიონში 

ალტერნატიული გზის პროექტის 

(სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-

ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა) 

შესახებ

1

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

36 N3056/2 - N2-01/2296 26.02.2018 01.03.2018

ააიპ 

„ინფრასტრუქტუ

რის მშენებელთა 

ასოციაციის“ 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

 ანა 

საბახტარიშვილი

ინფორმაცია 2018  წლის მარტის 

ბოლომდე დაგეგმილი 

შესყიდვების შესახებ

1



37 N3178/2-N2-01/2474 27.02.2018 05.03.2018

საინფორმაციო 

სააგენტო 

„აიპრესის" 

ჟურნალისტი

იაგო 

ნაცვლიშვილი

ინფორმაცია დეპარტამენტის 

თანამდებობის პირების 

ხელფასების, პრემიებისა და 

დანამატების შესახებ 2016 წლის 1 

იანვრიდან დღემდე., ასევე 

თანამშრომლების, შტატგარეშე 

თანამშრომლებისა და 

პრესსამსახურის 

თანამშრომლების ხელფასების, 

პრემიებისა და დანამატების 

შესახებ

4

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

38 N3265/2 - N2-01//2300 28.02.2018 01.03.2018 მოქალაქე მალხაზ ზოიძე

ინფორმაცია ჭალადიდი-ხორგა-

ხობის ს/გზაზე  ხობის წყლის 

ხიდის მიმდინარე მოვლა-

შეკეთებაზე

1

39 N3491/2N2-01/2562 02.03.2018 07.03.2018 მოქალაქე ნანი საბანაძე

ინფორმაცია გარდაბნის რაიონში 

სოფ. ყარაჯალარში მიწის 

ნაკვეთებს შორის გზის არსებობის 

შესახებ 

1

40 N3601/2-N2-01/2695 05.03.2018 09.03.2018

სსიპ 

"საქართველოს 

ადვოკატთა 

ასოციაცია"

ადვოკატი მაია 

დარბაიძე

საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტსა და JV 

GETINSA-PAYMA S.L & EUROSTUDIOS 

S.L  გაფორმებული 

ხელშეკრულების ასლი 

1

41 N754-01 - N2-01/2696 05.03.2018 09.03.2018

ფაქტ-მეტრის 

რეგიონული 

ანალიტიკოსი

ეგნატე შამუგია

ინფორმაცია 2017 წელს 

განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების რაოდენობის და 

დაფინანსების წყაროების შესახებ 

რეგიონებისა და თარიღების 

მითითებით; ინფორმაცია 2017 

წელს განხორციელებული 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტების ფარგლებში 

დასაქმებულთა რაოდენობის 

შესახებ

2

42 N3728/2 - N2-01/2748 07.03.2018 12.03.2018 მოქალაქეები

კობა შავაძე, 

გერონტი შავაძე, 

ვარლამ ხოზრევანი, 

ოთარ ხოზრევანი

ინფორმაცია ხულოში (გოდერძის 

უღელტეხილზე) სოფ. ბოძაურში 

მშენებარე გზისა და 

მოსახლეობაზე გასაცემი 

კომპენსაციების შესახებ

4

43 N3716/2-N2-01/2554 07.03.2018 07.03.2018 მოქალაქე ლაშა ბოლქვაძე 

ინფორმაცია ქ. თბილისში სოფ. 

დიღომში და დ. აღმაშენებლოს 

ხეივანი მე-6 კმ-ის მიმდებარედ 

გარე რეკლამის ნებართვის 

გაცემის შესახებ 

2

44 N3900/2-N2-01/2866 12.03.2018 14.03.2018

საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-

საქართველოს 

ქუთაისის 

რეგიონული 

ოფისის 

კოორდინატორი/ი

ურისტი

ლელა მოწონელიძე

ინფორმაცია საჩხერე-ონის 

დამაკავშირებელი გზის 

მარშრუტისა და პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქვეული 

ნაკვეთების შესახებ 

2



45 N872-01 - N2-01/2867 12.03.2018 14.03.2018 მოქალაქე იური შერვაშიძე

ინფორმაცია ხულოში მიწის 

ნაკვეთების ფასის დადგენისა 

გამოსყიდვის შესახებ 

2

46 N4009/2-N2-01/2999 13.03.2018 16.03.2018 მოქალაქე დავით ბარამიძე

ინფორმაცია საგზაო 

უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებისათვის 

ჩატარებული ღონისძიებების 

შესახებ 2015-2016-2017 წლებში

1

47 N4245/2 - N2-01/3058 15.03.2018 19.03.2018

CENN-ის 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

ნანა ჯანშია
ინფორმაცია ნატახტარი-

ჟინვალის მონაკვეთის შესახებ
1

48 N4337/2 - N2-01/3117 16.03.2018 21.03.2018 მოქალაქე ნანი საბანაძე

ინფორმაცია გარდაბნის რაიონში 

სოფ. ყარაჯალარში მიწის 

ნაკვეთთან მისასვლელი გზის 

არსებობის შესახებ 

1

49 N4412/2-N2-01/3133 19.03.2018 21.03.2018 მოქალაქე დავით მახარაძე

ინფორმაცია დაბა მახინჯაურში 

ბათუმის შემოვლითი გზის 

მშენებლობის პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

მიწის ნაკვეთის შესახებ

1

50 N4404/2-N2-01/3101 19.03.2018 20.03.3018 მოქალაქე გრიგოლ მახარაძე

ინფორმაცია იმის შესახებ, 2018 

წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულია თუ არა 

ოზურგეთი- ქობულეთის 

მონაკვეთის, ოზურგეთი-მერიისა 

და ნატანები-ურეკის 

მონაკვეთების რეაბილიტაცია, და 

ასევე ოზურგეთი-ნინოშვილი-

ლესას გზის დაზიანებული  

ადგილების შეკეთება 

3

51 N4693/2-N2-01/3481 21.03.2018 28.03.2018 მოქალაქე დავით მახარაძე
ინფორმაცია ბათუმის 

შემოვლითი გზის შესახებ
1

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

52 N4903/2 -N2-01/3489 26.03.2018 28..03.2018 მოქალაქე გრიგოლ ნოზაძე
ინფორმაცია ხევი-უბისას გზის 

შესახებ
1

53 N5172/2 - N2-01/3558 28.03.2018 29.03.2018 მოქალაქე ირაკლი ზარანდია
ინფორმაცია ჯიხაშკარი-ობუჯის 

გზის შესახებ 
1



54 N5171/2 - N2-01/3613 28.03.2018 29.03.2018 მოქალაქე დავით ქურდაძე

ინფორმაცია ჩუმათელეთი-ფონა -

წიფა-მოლითი-ხარაგაულის გზის 

რეაბილიტაციის შესახებ 

1

55 N5164/2-N2-01/3693 28.03.2018 30.03.2018

ააიპ 

„ინფრასტრუქტუ

რის მშენებელთა 

ასოციაციის“ 

აღმასრულებელი 

დირექტორი

 ანა 

საბახტარიშვილი

ინფორმაცია 2018 წლის 

აპრილის  თვეში დაგეგმილი 

სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ

1


