
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 N4396-01 - N2-01/19 29.12.2016 04.01.2017 მოქალაქე ივლიანე მანთიძე

ევროპის 

საინვესტიციო 

ბანკის 

წარმომადგენლისა 

და განთვისების 

ზოლის შესახებ

2 – – – – –

2 N10-01 - N2-01/77 04.01.2017 05.01.2017 მოქალაქე
ადვოკატ იზო 

მაღლაკელიძეს

გზის მანძილის 

შესახებ
2 – – – – –

3 N4333-01 - N2-01/141 26.12.2016 06.01.2017 ორგანიზაცია

საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაციის 

მედიაპროექტ 

factcheck-ის 

დირექტორს 

დიმიტრი ავალიანს

2013-2016 წლებში 

შესრულებული 

სამუშაოების 

შესახებ

4 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

4 N260/2 - N2-01/181 10.01.2017 10.01.2017 მოქალაქე გიორგი ხიდიშელს

სნო-ჯუთა-როშკა-

არხოტი- შატილი-

ომალო-ფშაველის 

საავტომობილო 

გზის საპროექტო 

ტენდერის 

შედეგების შესახებ

1 – – – – –

5 N85/2 - N2-01/2-01/436 04.01.2017 17.01.2017 მედია
"დრო და სივრცე" 

თენგიზ ჩხიკვაძეს

2013-2016 წლებში 

გამოყოფილი 

კრედიტების 

შესახებ

13 3

არ განეკუთვნებოდა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსით 

განსაზღვრულ 

“საჯარო 

ინფორმაციის” 

კრიტერიუმებს

– –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

6 N80-01 - N2-01/442 11.01.2017 17.01.2017 მედია

"ქვემო ქართლის 

ტელე-რადიო 

კომპანიის 

საინფორმაციო 

სამსახური"-ს 

უფროსი ეკატერინე 

წივწივაძე

ქვემო ქართლში 

დაგეგმილი და 

განხორციელებული 

პროექტების შესახებ

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

7 N698/2 - N2-01/459 18.01.2017 18.01.2017 მოქალაქე
ვასილ 

კევლოიშვილი

მოძრაობის სქემის 

ასლის შესახებ
1 – – – – –



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

8 N204-01 - N2-01/593 20.01.2017 23.01.2017 ორგანიზაცია

"მედიის 

განვითარების 

ფონდის" იურისტს 

მარიამ პატარიძეს

რუსეთის 

ფედერაციაში 

განხორციელებული 

ოფიციალური 

ვიზიტის შესახებ

2 – – – – –

9 N160-01 - N2-01/403-2-01 16.01.2017 23.01.2017 უწყება

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო - დავით 

მეტრეველი

საქართველოს მიერ 

ეთნიკური 

უმცირესობების 

უფლებების დაცვის 

და ქვეყნის 

განვითარების 

პროცესში მათი 

სრულფასოვანი 

მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის 

შესახებ

3 – – – – –

10 N153-01-N2-01/619 16.01.2017 23.01.2017 მედია

"სტუდია 

მონიტორის" 

ჟურნალისტს მარიკა 

დუდუნაიას

დარიალის ხეობაში 

სტიქიის 

სალიკვიდაციო 

სამუშაოების 

შესახებ

2 – – – – –

11 N407/2 - N2-01/689 12.01.2017 25.01.2017 მედია
"რეგიონის ტრიბუნა" 

თეა თაბაგარს

მიმდინარე 

პროექტებისა და 

კონტრაქტორების 

შესახებ

3 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

12 N266-01 - N2-01/685 24.01.2017 25.01.2017 მედია

"სტუდია 

მონიტორის" 

ჟურნალისტს მარიკა 

დუდუნაიას

დევდორაკის 

გვირაბის 

მშენებლობის 

შესახებ

2 – – – – –

13 N1045/2 - N2-01/784 25.01.2017 27.01.2017 მოქალაქე დავით ნასარიძეს

საჩხერე-ონის გზის 

მშენებლობისა და 

ჭრებალო-

ნიკორწმინდის გზის 

რეაბილიტაციის 

შესახებ

2 – – – – –

14 N1036/2 - N2-01/820 25.01.2017 30.01.2017 მედია
"დრო და სივრცე" 

თენგიზ ჩხიკვაძეს

გიორგი 

სეთურიძესთან 

შეკითხვებისა და 

ინფორმაციის 

განმეორებით 

მიწოდების შესახებ

4 – – – – –



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

15 N126/2 - N2-01/874 30.01.2017 31.01.2017 ორგანიზაცია

სამართლებრივი 

კონსულტაცია - JMK - 

დავით ტუკვაძეს

ქ. ბათუმის მერიის 

მხრიდან მიწის 

ნაკვეთზე 

სამშენებლო 

ნებართვის 

მოთხოვნის შესახებ

2 – – – – –

16 N127/2 - N2-01/876 30.01.2017 31.01.2017 ორგანიზაცია

სამართლებრივი 

კონსულტაცია - JMK - 

დავით ტუკვაძეს

ქ. ბათუმის მერიის 

მხრიდან მიწის 

ნაკვეთზე 

სამშენებლო 

ნებართვის 

მოთხოვნის შესახებ

2 – – – – –

17 N128/2 -N2-01/875 30.01.2017 31.01.2017 ორგანიზაცია

სამართლებრივი 

კონსულტაცია - JMK - 

დავით ტუკვაძეს

ქ. ბათუმის მერიის 

მხრიდან მიწის 

ნაკვეთზე 

სამშენებლო 

ნებართვის 

მოთხოვნის შესახებ

2 – – – – –

18 N50/14 - N 2-01/919 27.01.2017 01.02.2017 უწყება

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 

ფრაქცია ერთიანი 

ნაციონალური 

მოძრაობის 

თავმჯდომარეს - 

თორნიკე 

ავალიშვილს

ხარაგაულის 

დორებითი ხიდის 

პოექტის 

შეთანხმების 

შესახებ

2 – – – – –

19 N1501/2 - N2-01/1468 02.02.2017 15.02.2017 ორგანიზაცია

"სან პეტროლიუმ 

ჯორჯიას" 

დირექტორს გიორგი 

დევაძეს

მიმდინარე და 

დაგეგმილი 

პროექტების 

გეგმების შესახებ

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

20 N571-01 - N2-01/1501 13.02.2017 16.02.2017 მოქალაქე
გიორგი 

აბრამიშვილს

ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის 

პროექტის 

განვითარების 

შესახებ ინფორმაცია

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

21 N2322/2 - N2-01/1736 17.02.2017 22.02.2017 მედია

გაზეთ 

"ბათუმელების" 

ჟურნალისტს თედო 

ჯორბენაძეს

ინფორმაცია გონიოს 

ხიდის მშენებლობის 

შესახებ

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ



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

22 N2552/2 - N2-01/1740 21.02.2017 22.02.2017 უწყება

სახალხო დამცველის 

აპარატის 

ანალიტიკური 

დეპარტამენტის 

უფროსს - დავით 

მანაგაძეს

მცხეთა-

სტეფანწმინდა-

ლარსის გზის 

მიმდებარედ 

მშენებლობის 

ნებართვის გაცემის 

შესახებ

2 – – – – –

23 N2473/2 - 2-01/1955 20.02.2017 01.03.2017 უწყება

სახალხო დამცველის 

აპარატის 

ანალიტიკური 

დეპარტამენტის 

უფროსს - დავით 

მანაგაძეს

მოქალაქის წერილის 

შესახებ
2 – – – – –

24 N754-01 - N2-01/2130 01.03.2017 07.03.2017 მოქალაქე თეა ცინცაძეს

ინფორმაცია 2017-

2020 წლებში 

დაგეგმილი 

პროექტების შესახებ

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

25 N3164/2 - N2-01/2127 06.03.2017 07.03.2017 მოქალაქე ნანა ფერაძეს

ჩუმათელეთი-ხევის 

მონაკევთის 

პროექტირება-

მშენებლობის 

შესახებ

2 – – – – –

26 N3256/2 - N2-01/2128 06.03.2017 07.03.2017 მოქალაქე მარიამ გრეულს

დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელობის 

ვინაობის შესახებ

2 – – – – –

27 N892-01 - N2-01/2488 16.03.2017 16.03.2017 მოქალაქე
გიორგი 

ანდღულაძეს

გზის იურიდიული 

სტატუსის შესახებ
1 – – – – –

28 N4515/2 - N2-01/3018 28.03.2017 29.01.2017 მოქალაქე ანი ნემსიაშვილს

ქ.გორსა და ზემო 

ნიქოზს შორის 

მანძილის შესახებ

1 – – – – –

29 N5574/2 - N2-05/3739 13.04.2017 18.04.2017 მოქალაქე ნიკა დუმბაძეს

ქობულეთის 

შემოვლითი გზის 

მშენებლობისა და 

კომპენსაციების 

გაცემის შესახებ

8 – – – – –

30 N5907/2 - 2-01/4352 20.04.2017 02.05.2017 IDFI
გიორგი 

კლდიაშვილს

2016 წელს გაწეული 

სხვადასხვა 

ხარჯების შესახებ 

29 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ



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

31 N6069/2 - N2-01/4239 24.04.2017 28.04.2017 შპს MG
დირექტორის ზურაბ 

კიკნაძე

საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

ბიუჯეტი, საგზაო 

ინფრაქტრუქტურის 

კეთილმოწუობაზე 

დასაქმებული 

კომპანიების 

რაოდენობა 

რეგიონების 

მიხედვით, ა/ბ 

საფარის 

წილობრივი 

პროცენტულობა, 

საგზაო სამუშაოების 

მოცულობები

6 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

32 N6318/2 - N2-01/4238 27.04.2017 28.04.2017 CRRC

 უფროსი 

ანალიტიკოსი -

დავით სიჭინავა

საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებ

რივი გზების 

ქსელის სივრცითი 

მონაცემების 

მოთხოვნა 

2 – – – – –

33 N7087/2 - N2-01/4701 08.05.2017 10.05.2017 მოქალაქე ლელა ჯიმუხაძე

ბოლო 2 წლის 

მანძილზე 

ტენდერში 

გამარჯვებული 

კომპანიების 

ჩამონათვალი

1 – – – – –

34 N6879/2-N2-01/4752 04.05.2017 11.04.2017 მოქალაქე
თამარ 

ქურციკაშვილი

2010-2017 წწ. გზების 

მშენებლობის 

სტატისტიკა, რა 

თანხებია 

გამოყოფილი 

საერთაშორისო 

დაფინანსებიდან და 

ბიუჯეტიდან

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

35 N7242/2 - N2-01/4739 11.05.2017 11/05.2017 მოქალაქე გივი ჯანიბეგაშვილი

სიღნაღის 

მუნიციპალიტეტის 

სატრანსპორტო 

გზების რუკა, 

ტრანსპორტის რა 

სახეებია აღნიშნულ 

მუნიციპალიტეტში 

1 – – – – –



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

36 N7276/2 - N2-01/4983 11.05.2017 17.05.2017 შპს MG
დირექტორს ზურაბ 

კიკნაძე

2017 წლიდან 

დაგეგმილი საგზაო 

ინფრასტრუქტურუ

ლი პროექტები, 

რომელთა 

ღირებულება 

აღემატება 

50,000,000  ლარს. რა 

საბუთებია საჭირო 

ტენდერში 

მონაწილეობისათვი

ს 

2 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

37 N3099/01- N2-01/5437 16.05.2017 30/05/2017

საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა-

საქართველო

აღმასრულებელი 

დირექტორი ეკა 

გიგაური

2012-2017 ეე 

საქვეუწყებო 

დაწესებულებებში 

დასაქმებულელი 

პირების 

რაოდენობა, 

გაცემული შრომის 

ანაზღაურება, 

ბიუკეტის 

კრიტერიუმის 

შემუშავება და 

პრიორიტეტების 

განსაზღვრა, 

საკანონმდებლო 

აქტი, რომლის 

საფუძველზეც 

რეგულირდება 

პრემიებისა და 

დანამატების გაცემა, 

2012-2017 წლებში 

გაწეული ხარჯები, 

სამივლინებო 

ხარჯები, 

სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების 

მონიტორინგი, 

ხდება თუ არა 

საქმიანობის შესახებ 

7 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

38 N1679 -01 - N4373-2-01 16.05.2017 01.06.2017

პარლამენტარი 

ზურაბ 

ჭიაბერაშვილი

პარლამენტარი 

ზურაბ 

ჭიაბერაშვილი

სხვადასხვა გზების 

შესახებ ინფორმაცია
26 – – – –

წერილი 10 

დღიანი ვადის 

შესახებ

39 N7678/2-N2-01/5092 17.05.2017 19.05.2017

ანაკლიის 

განვითარების 

კონსორციუმი

გარემოსდავითი 

მენეჯერი - სოფიო 

ბერიშვილი

კონკრეტული 

გზების და მათი 

კვეთების 

ელ.ვერისები 

4 – – – – –



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

40 N8883/2 - N2-01/5851 05.06.2017 06.06.2017 შპს „ჯორჯია 

თექნოლოჯი პარკ“

გენერალური 

დირექტორი გიორგი 

ტაბიძე

ინფორმაცია 

თბილისის 

შემოვლითი გზის 

შესხებ

1 – – – – –

41 N9310/2 -N2-01/6197 12.06.2017 13.06.2017 მოქალაქე არტიომ მერაბიანი

საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებ

რივი გზების 

სტატისტიკური 

მონაცემების, 

კერძოდ კი წლიური 

საშუალო დღიური 

მოძრაობის  (AADT) 

მონაცემების  

შესახებ

2 – – – – –

42 N9286/2 - N2-01/6232 12.06.2017 14/06.2017 მოქალაქე
თორნიკე 

ჯავრიშვილი

ხევი არგვეთას 

მონაკვეთის 

ტექნიკურ- 

ეკონომიკური 

დასაბუთება ან 

კონცეპრუალური 

პროექტი ან 

ბუნებრივ და 

სოციალური 

გარემოზე 

ზემოქმედების 

შეფასების 

ანგარიშის მიწოდება

–

არ განეკუთვნებოდა 

საქართველოს ზოგადი 

ადმინისტრაციული 

კოდექსით 

განსაზღვრულ 

“საჯარო 

ინფორმაციის” 

კრიტერიუმებს

– – –



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

43 N9362/2 - N2-01/6186 13.06.2017 13.06.2017 მოქალაქე ფირუზ ვაშაყმაძე

ქობულეთი-

ბათუმის გზის 

გვარა-ბობოყვათი-

ციხისძირი-

შუაღელე-ჩაქვის 

მონაკვეთი 

შესულია თუ არა 

ექსპლოატაციაში 

თუ არა როდის 

იგეგმება მისი 

ექსპლოატაციაში 

შესვლა 

1 – – – – –

44 N10104/2 - N2-01/6664 21.06.2017 23.06.2017 მოქალაქე
ირაკლი 

შალიკაშვილი

ინფორმაცია გზების 

ჯამურ სიგრძეზე 

(კმ)

1 – – – – –

45  N10567/2-N2-07/6889 28.06.2017 30.06.2017 მოქალაქე ავთანდილ გვასალია

საბუთი იმის 

დასადასტურებლად

, რომ ნაკვეთი 

მოხვდა ბათუმი-

სარფის შემოვლითი 

გზის პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ, 

განსახლების სიაში

1 – – – – –

46 N4314/01- N2-01/6967 30.06.2017 03.07.20017
საინფორმაციო 

სააგენტო „აიპრესი"

ჟურნალისტი

 თამარ ივანიაძე

უწყებაში 

შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის 

მქონე პირების 

დასაქმების შესახებ

1 – – – – –

47 N2276/01-N2-01/7306 30/06/2018 10/07.2017 მოქალაქე ზურაბ ბეგაშვილი

ინფორმაცია 2017 

წელს ჩატარებული 

გზების 

მშენებლობის 

ტენდერებზე

1 – – – – –



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

48 10889/2 - N2-01/7134 03.07.2017 05.07.2017 მოქალაქე სერგო ბალავაძე

დაბა ურეკში 

მდებარე ნაკვეთი 

ხვდება თუ არა გზის 

მშენებლობის 

ზონაში და 

მშენებლობის 

დაწყების 

სავარაუდო თარიღი

1 – – – – –

49 N11332/2 - N2-01/7326 10.07.1017 11.07.2017 მოქალაქე ნატო მათიაშვლი

ინფორმაცია 

თბილისის 

შემოვლითი გზის 

რეაბილიტაციის 

შესახებ.  

1 – – – – –

N2491-01 - N2-01/7487 13.07.2017 14.07.2017 მოქალაქე გიორგი არქანია

ინფორმაცია მუჟავა-

ჯვარის 

საავტომობილო 

გზის შესახებ 1

– – – – –

N1182/2-N2-01/7591 17.07.2017 18.07.2017 მოქალაქე დავით მემიშიში

ინფორმაცია 

ბათუმის 

შემოვლითი გზის 

პროექტზე

1 – – – – –

N12130/2-N2-01/7834 20.07.2017 21.07.2017 შპს SANDIKO
დირექტორი ვახტანგ 

გოგიაშვილი

ოფიციალური 

ინფორმაცია 2017 

წლის 15 ივლისიდან 

20 ივლისის 

ჩათვლით, 

საერთაშორისო

მნიშვნელობის 

მცხეთა-

სტეფანწმინდა-

ლარსის(რუსეთის 

ფედერაციის 

საზღვარი)

საავტომობილო 

გზის ლარსის 

მონაკვეთზე 

დაწესებული 

ავტოტრანსპორტის 

მოძრაობის

შეფერხების შესახებ

1 – – – – –



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


