გამცხადებელი

გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის
მოკლე შინაარსი

შემოსული
წერილის ნომერი
და თარიღი

გაგზავნილი
წერილის (პასუხი)
თარიღი და ნომერი

1

მაკა თოდუა

სამტრედია-გრიგოლეთის 1 ლოტის
მონაკვეთზე გამარჯვებული კომპანიის
გამოვლენის შესახებ ოქმი

№12817/2
19.06.2020

N 2-07/6739
02/07/2020

2

ფაქტ-მეტრის
რეგიონული
ანალიტიკოსის ნინო
ჩიბჩიური

ხიდისთავი-ატენი-ბუშურის გზასტან
დაკავშირებული ინფრომაცია

№12829/2
19.06.2020

N 2-07/6698
01/07/2020

№

ქალაქ ფოთსა და ზღვისპირეთში
დაგეგმილი მნიშვნელოვანი
შპს კოლიერს
3
ინტერნეიშენალ ჯორჯია ინფრასტრუქტურული პროექტების სია
შეთანხმებული პროექტის დეტალებით

N 1790-01
15/06/2020

N 5627-2-07
02/07/2020

4

„bosh power Tools”-ის
ექსპორტის მენეჯერი ფრიდან
გაფრინდაშვილი

მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები

№12599/2
17.06.2020

N 2-07/6687
01/07/2020

5

ირაკლი დაუთაშვილი

თბილისი შემოვლითი გზის შესახებ

№13283/01
24.06.2020

N 2-07/6990
08/07/2020

6

მიხეილ შათაშვილი

ქვეშეთი-კობის საავტომობილო
გზასთან დაკავშირებით
ადმინისტრაციული
წარმოების მასალები

№1898-01
24/06/2020

N 5846-2-07
09/07/2020

7

საგამოძიებო
ჟურნალისტური
ჯგუფის წევრის
ჟურნალისტ ქეთი
ხომერიკი

SLRPIII/CW/NCB-32, DEP 180000097

№13364/2
25.06.2020

N 2-07/6833
06/07/2020

8

„ეკონომიკური
ტრანსფორმაციის
ცენტრის“ პრეზიდენტი

დანამატები, პრემიები და ა.შ

№ 1939-01
29/06/2020

N 5807-2-07
07/07/2020

9

„შეაჩერე კურუფცია“-ს
დამფუძნებლის ქეთი
ენუქიძე

ქობულეთის შემოვლითი გზა

№13752/2
29.06.2020

N 2-07/7041
09/07/2020

10

რევზ თაბაგარი

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისიბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის
კმ152+000-კმ154+200 მონაკვეთზე
დაზიანებული სანიაღვრე
არხების დარჩენილი სამუშაოების
მდგომარეობა და ანგარიშსწორებ

11

კომერსანტი

საჩხერე-ონის გზაზე ინფორმაცია

12

არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული პირის
„ახალგაზრდა
ადვოკატები“-ის
ხელმძღვანელი
არჩილ კაიკაციშვილი

13

ქეთი ენუქიძე

ქობულეთის შემოვლითი გზა

14.07.2020
№15367/2

N 2-07/7407
15/07/2020

14

ქეთი ენუქიძე

ფ1, ფ2, ფ3, ფ4 და ზემო ოსიაური
ჩუმათელეთის გზებთან
დაკავშირებული გზშ, განსახლება და
გარემოს დაცვითი ბრძანებები

№15351/2
13.07.2020 და
№15361/2 14.07.2020

N 2-07/7953
28/07/2020

15

ხომერიკი

გენჩ იშაათთან დაკავშირებული
ინფორმაცია (შავი სია)

№15093/2
10.07.2020

N 2-07/7482
16/07/2020

მერი აღაპიშვილი

ადმინისტრაციული წარმოების
მასალები სნო-ჯუთა-როშკა-შატილიომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა
ახმეტის გზაზე და ასევე ძიბახევიხადორის ხეობის მონაკვეთი

№15718/2
17.07.2020

N 2-07/7817
24/07/2020

თუშეთის სოფლებში
განხორციელებული პროექტები და
მათი დოკუმენტაცია

№16140/2
22.07.2020

16

17

გამომძიებელ
ჟურნალისტთა
გაერთიანების „აი
ფაქტის“ ჟურნალისტი
ია ასათიანი

“Sinohydro Corporation Limited”-ის
გამარკვებულად გამოვლენის ოქმი

№14426/2
07.07.2020

N 2-07/6853
06/07/2020

№14440/2
06.07.2020

N 2-07/7405
15/07/2020

№14962/2
09.07.2020

N 2-07/7632
21/07/2020

N 2-07/8024
30/07/2020

18

სამინისტროდან გამომძიებელ
ჟურნალისტთა
გაერთიანების „აი
ფაქტის“ ჟურნალისტი
ია ასათიანი

თუშეთის სოფლებში
განხორციელებული პროექტები და
მათი დოკუმენტაცია

16140/2
22.07.2020

N 6825-2-07
30/07/2020

19

სალომე კვირიკაშვილი

ბაღდათი- აბასთუმნის გზასთან
დაკავშირებული ინფორმაცია

CA0041203043017
23.07.2020

N 2-07/8242
05/08/2020

20

სალომე კვირიკაშვილი

პანკისი- თუშეთი, ხევსურეთითუშეთი, სნო-ჯუთა-როშკა გზების
შესახებ ინფორმაცია

№ CA0041203052118
23.07.2020

N 2-07/8241
05/08/2020

21

ნატო გუგავა

კითხვარი პერსონალურ მონაცემებზე
და დასაქმებულთა რაოდენობაზე

N 2288-01
27/07/2020

N 6649-2-07
28/07/2020

22

რევაზ თაბაგარი

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისიბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის
კმ152+000-კმ154+200 მონაკვეთზე
დაზიანებული სანიაღვრე
არხების დარჩენილი სამუშაოების
მდგომარეობა და ანგარიშსწორება

№16531/2
27/07/2020

N 2-07/8058
30/07/2020

23

ბეროშვილი ვლადიმერ

№18080/2
11.08.2020

№2-07/8962
19/08/2020

№18256/2
12.08.2020

№2-07/9018
19/08/2020

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის
(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის
პროექტთან დაკავშირებით ინფორმაცია

ნებიერიძე გიორგი

დეპარტამენტსა და შპს „ენსისის“
შორის 2018 წლის 16 ნოემბერს
გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ე.ტ. №123-18 ხელშეკრულების
თაობაზე ინფორმაცია

25

ნაზო დაქიშვილი

დეპარტამენტსა და შპს „სახარიას“
შორის გაფორმებულ სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ ე.ტ. №25-20
ხელშეკრულების თაობაზე
ინფორმაცია (გზშ,გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილება)

26

ანა ლაფანაშვილი

ჭოპორში გზის მშენებლობა

24

№19121/2

20.08.2020

№12308/2
03.09.2020

№2-07/9470
31/08/2020

N 2-07/9688
04/09/2020

მარიამ უსენაშვილი

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის 1
ლოტის, ქობულეთის შემოვლითის,
სამტრედია-გრიგოლეთის 2 ლოტის,
თბილისი-რუსთავის (1 და მე-3
სექცია), ხულო-ზარზმის
საავტომობილო გზების შესყიდვასთან
დაკავშირებით

№20750/2
04.09.2020

N 2-07/9977
14/09/2020

28

ვერიკო სუხიაშვილი

აღმოსავლეთ -დასავლეთ ავტო
მაგისტრალის რამდენი კმ-ია
აშენებული და რამდენზე გზა
გახსნილი

№20980/2
08.09.2020

N 2-07/9982
14/09/2020

29

მწვანე ალტერნატივა
ნინო გუჯარაიძე

ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთის
ექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება,
ალტერნატიული მიმართულებები

№21142/2
10.09.2020

N 2-07/10606
24/09/2020

30

თაბაგარი კუკური

ხევი-უბისა-შორაპანი-არგვეთას ახალი
გზის მიწის გამოსყიდვის ფარგლებში,
განისაზღვრა თუ არა წითელ წიგნში
შეტანილი ხეების თაობაზე კომპანსაცია

№21204/2
10.09.2020

31

CENN-ის
აღმასრულებელ
დირექტორს ნანა
ჯანაშია

კახეთის რეგიონში
განსახორციელებელი ნაპირდაცვითი
ღონისძიებების განხორციელების
მიზნით თანამშრომლობის შესახებ

№21903/2
17.09.2020

აღარ გავიდა საჯარო
ინფორმაციის სახით

CA0041204285026
17.09.2020
დარეგისტრირდა
18.07.2020

N 2-07/10692
28/09/2020

№22014/2
18.09.2020

N 2-07/10413
22/09/2020

N 2838-01
21/09/2020

N 9326-2-07
28/09/2020

27

არსებობდა, თუ არა ოდესმე საავტ. გზა,
X - 467359; Y - 4645213 (მცხეთა,
სოფელი ძალისი, საკადასტრო კოდით
72.02.05.105 გათვალისწინებული
32 დავით თევდორაშვილი
უძრავი ნივთის მიმდებარედ)

33

თინათინ ჩიხორია

პანდემიის პერიოდში (1.1.2020 1.05.2020) შეჩერებული იყო თუ არა
მშენებლობა მშენებლობა სენაკილესელიძის მონაკვეთზე

34

სამინისტროდან
№GOV520 00039816
წერილით
წარმოდგენილ
მოქალაქე ნინო
ჩიფჩიური

შიდა ქართლში განხორიცელებულ
სხვადასხვა პორექტებზს. ჩბენი იყო
მხოლოდ რა თანხა ინვეტირებული
თანხებში

N 2-07/10140
16/09/2020

35

სამინისტროდან
ადამიანის უფლებების
სწავლებისა და
მონიტორინგის
ცენტრის წერილი

ქვემო ქართლში განხორციელებული
პროექტები სოფლის მეურნების
ინფრასტრუქტურის განხრით

N 2878-01
24/09/2020

N 9236-2-07
25/09/2020

36

სამინისტროდან
თავისუფლების
განვითარების
ინსტიტუტის წერილი

ანტიკრიზისული ეკონომიკური გეგმის
ფარგლებში ინფრ. პროექტებისათვის
სამშენებლო მასალების ფასის ზრდის
დაზღვევასთან დაკავშირებიტ
გაწეული ხარჯები და შეთანხმების
პირობები

N 2925-01
30/09/2020

N 9464-2-07
30/09/2020

