განცხადების

N

1

შემოსული-გასული
წერილის ნომერი

N5212/2-N2-01/3775

შემოსვლის
თარიღი

28.03.2018

პასუხის

საჯარო

გაცემის

ინფორმაციის

თარიღი

გამომთხოვი

03.04.2018

შპს ავტოჰაუსირუსთავი 2011-ის
ფინანსური
დირექტორი

საჯარო ინფორმაციის
გამომთხოვნი ფიზ. ან
იურიდიული პირის

გამოთხოვილი საჯარო
ინფორმაციის ტიპი

ვინაობა

არ
დაკმაყოფილებულ დაკმაყოფილ
მოთხოვნათა
ებულ
მოთხოვნათა
რაოდენობა
რაოდენობა

არ დაკმაყოფილების მიზეზი და
სამართლებრივი საფუძველი

ადმინისტრაცი
ული საჩივარი

ასლის
მოსაკრებილის
რაოდენობა

შენიშვნა

საერთაშორისო მნიშვნელობის
გიორგი ფანცულაია თბილისი-წითელი ხიდი (მე-20

1

კმ-ის) მაგისტრალის
მშენებლობამდე არსებული
გზის პროექტის მოთხოვნა

2

N5286/2 -N2-01/3758

29.03.2018

02.04.2018

მოქალაქე

თემურ მაისურაძე

ინფორმაცია საგზაო სამუშაოების
ტექნიკური რეგლამენტისა და
საგზაო სფეროში მუშაობისათვის
საჭირო მარეგულირებელი
კანონებისა და კანონქვემდებარე
აქტების შესახებ

3

N5514/2-N2-01/4022

02.04.2018

10.04.2018

მოქალაქე

დავით მახარაძე

ინფორმაცია ბათუმის შემოვლითი
გზის შესახებ

3

თამარ მოდებაძე

ინფორმაცია 2012-2018 წლებში
კახეთის რეგიონში
დაგებული/რეაბილიტირებული
გზების შესახებ ,

4

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

2

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

4

N1182-01 - N2-01/4440

10.04.2018

23.04.2018

ააიპ
"საქართველოს
რეფორმების
ასოციაციის
(Factcheck)
რეგიონული
ანალიტიკოსი

5

N5972/2 - N2-01/4958

11.04.2018

04.05.2018

მოქალაქე

მერაბ ჯაბნიძე

6

N5736/2 - N2-01/4077

05.04.2018

11.04.2018

მოქალაქე

ბესიკ პატაშური

7

N5735/2 - N2-01/4076

05.04.2018

11.04.2018

მოქალაქე

ნიკოზ კაკულია

8

N5758/2 - N2-01/4437

9

N1183/01-2-01/4437

05.04.2018

10.04.2018

23.04.2018

23.04.2018

"საქართველოს
რეფორმების
ასოციაციის"
(GRASS)
დირექტორი
საქართველოს
რეფორმების
ასოციაციის (GRASS)
დირექტორი

10 N3514-2-2 - N2-01/4360

17.04.2018

19.04.2018

სსიპ
"საქართველოს
ადვოკატთა
ასოციაციის"
ადვოკატი

11 N6427/2-N2-01/4486

18.04.2018

25.04.2018

მოქალაქე

ინფორმაცია ქობულეთის
შემოვლით გზაზე გაცემული
კომპენსაციის შესახებ
ინფომრაცია მცხეთასტეფანწმინდა-ლარსის პროეტის
შესახებ
ინფორმაცია ნატახტარიჟინვალის მონაკვეთის შესახებ

პაატა
ინფორმაცია ჩქაროსნულ
გაფრინდაშვილი ავტომაგისტრალზე

პაატა
გაფრინდაშვილი

დავით ბზიკაძე

გულნარა ნინუა

1

1
1

ინფორმაცია ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის, კომპანია
სინოჰიდროსა და ალტკომის
შესახებ

24

ინფორმაცია დეპარტამენტის
თანამშონლის მიერ დაკავებული
პოზიციისა და ხელფასის შესახებ

1

ინფორმაცია სამტრედიაგრიგოლეთის ს/გზის
მშენებლობაში დასაქმებული
მუშების შესახებ

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

7

1

პერსონალური ინფორმაციის
მოთხოვნა

12 N6545/2- N2-01/4436

19.04.2018

23.04.2018

საინფორმაციო
სააგენტო
მამუკა კუსიანი
პირველის მთავარი
რედაქტორი

13

20.04.2018

25.04.2018

შპს
ჯეოსილქროუდის
დირექტორი

N1349-01-N2-014485

ინფორმაცია სოფ. მუხათწყარონაფეტვრები-მსხალდიდის გზის
შესახებ

ალი ამმ გოლომი

1

1
ინფორმაცია ლებარდესთან
მისასვლელი გზის შესახებ

14

15

N6641/2-N2-01/4754

N6777/2-N2-01/5070

23.04.2018

24.04.2018

30.04.2018

08.05.2018

Business Media
Georgia -ს
ჟურნალისტი

ნინო კვინტრაძე

ინფორმაცია მსხვილ
ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე
კერძო პირებისგან გამოსყიდულ
ქონებაზე დახარჯული თანხების
შესახებ

ააიპ
„ინფრასტრუქტურ
ის მშენებელთა
ასოციაციის“
ანა
აღმასრულებელი საბახტარიშვილი
ინფორმაცია 2018 წლის მაისის
დირექტორი

16

N6899/2-N2-01/4911

25.04.2018

03.05.2018

17

N7205/2-N2-01/5366

30.04.2018

15.05.2018

ფაქტ-მეტრის
რეგიონული
ანალიტიკოსი

18

N7207/2-N2-01/5504

30.04.2018

17.05.2018

სტუდია მონიტორის
ნინო მელიქიშვილი
ჟურნალისტი

19

N7388/2 - N2-01/4937

02.05.2018

05.05.2018

20

N7352/2 - N2-01/5021

02.05.2018

08.05.2018

ადვოკატი

შ.პ.ს. “სტახემა-გე”-ს
წარმომადგენელი

მოქალაქე

გოჩა ოყრეშიძე

შორენა ლაღაძე

თვეში დაგეგმილი სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ
ინფორმაცია 2014-2017 წლებში
ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის
საავტომობილო გზაზე
არაგაბარიტული და
ზემონრატიული ტვირთების
გატარებასთან დაკავშირებით
ინფორმაცია 2015-2017 წლებში
იმერეთის რეგიონში გზების
შეკეთებასა და დაგებაზე
დახარჯული თანხების შესახებ
IC consulenten-ის ხელშეკრულების
ასლი, IPC-ები

7

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

17

1

4

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

3

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

შალვა სესიკაშვილი

კომპანია ასტალდის
საქართველოს ფილიალის
საქონტაქტო ინფორმაცია

1

ლერი მგელიაშვილი

ინფორმაცია თიანეთი-ზარიძეებიჟინვალის გზის 12 კმ-იანი
მონაკვეთის შესახებ

2

21

22

N7393/2- N2-01/5430

N7394/2-2-01/5429

02.05.2018

02.05.2018

16.05.2018

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ხულოს
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
ფრაქცია „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
თავმჯდომარე

ირაკლი ჯორბენაძე

ინფორმაცია ხულო-ზარზმის
პროექტის ფარგელბში
გამოსყიდული მიწის ნაკვეთების
შესახებ

2

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

16.05.2018

აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკის
ხულოს
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს
ფრაქცია „ერთიანი
ნაციონალური
მოძრაობის“
თავმჯდომარე

ირაკლი ჯორბენაძე

ინფორმაცია ხულო-ზარზმის გზის
აღდგენა-რეაბილიტაციის
სამუშაოებისათვის
გამოცხადებული ტენდერის შესახებ

4

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

2

23

N7329/2-N2-01/4959

02.05.2019

04.05.2019

მოქალაქე

ირაკლი სვინტრაძე

ინფორმაცია ზემო ოსიაურიჩუმათელეთის გზის მშენებლობის
დასრულების ვადისა და რიკოთს
მონაკეთის მშენებლობის დაწყების
ვადის შესახებ

24

N1550-01 - N2-01/5041

07.05.2018

08.05.2018

მოქალაქე

ირინე ქუთათელაძე

ინფორმაცია დაცულ
ტერიტორებზე არსებული
ინფრასტრუქტურული ობიექტების
შესახებ

1

25

N2488/01 - N2-01/5496

07.05.2018

17.05.2018

PR Consulting-ის
წარმომადგენელი

მარიამ
ჩოფიკაშვილი

ინფორმაცია დაგეგმილი
ინფრასტრუქტურული პროექტების
შესახებ

6

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

26

N1555-01-N2-01/5432

07.05.2018

16.05.2018

საქართველოს
ახალგაზრდა
იურისტთა
ასოციაციის გორის
ოფისის
ხელმძღვანელი

27

N7760/2-N2-01/5506

08.05.2018

17.05.2018

www.factcheck.ge-ს
ანალიტიკოსი

28

N7821/2 - N2-01/5442

08.05.2018

16.05.2018

ადვოკატი

29

N8110/2-N2-01/5367

14.05.2018

15.05.2018

მოქალაქე

22.05.2018

საინფორმაციო
სააგენტო
guardian.ge-ს
მთავარი
რედაქტორი

30

N8323/2-N2-01/5784

16.05.2018

ქეთევან ბებიაშვილი

ინფორმაცია ქობულეთის
შემოვლით გზაზე, ბათუმის
შემოვლით გზაზე და ხულოზარზმის მონაკვეთზე
ინფორმაცია მცხეთასტეფანწმინდა-ლარსის მე-15 კმ-ზე
ლევან ჯოხაძე
სარემონტო სამუშაოების
შესრულების შესახებ
ინფორმაცია 2008-2011 წლებში
გზების მშენებლობაზე,
რეაბილიტაციაზე, მოვლაალეკო სამადაშვილი
შენახვასა და ნაპირსამაგრ
სამუშაოებზე დახარჯული თანხების
შესახებ
ნაზიბროლა
რეხვიაშვილი

მალხაზ ონიანი

31

N8486/2 - N2-01/5815

17.05.2018

22.05.2018

ადვოკატი

ლევან ჯოხაძე

32

N16-01181432324 - N201/6076

23.05.2018

28.05.2018

შპს "თერმო
პლასტი"-ს
დირექტორი

ზვიად გუჯაბიძე

33

N9040/2-N2-01/6276

24.05.2018

34

N9044/2-N2-01/6202

24.05.2018

35

N0118/2 - N2-01/6483

25.05.2018

ააიპ
„ინფრასტრუქტურ
ის მშენებელთა
ასოციაციის“
ანა
31.05.2018
აღმასრულებელი საბახტარიშვილი
დირექტორი

IDFI -ის
08..06.2018 აღმასრულებელი
დირექტორი

05.06.2018

ადვოკატი

შპს "სინოჰიდროსთან"
გაფორმებული ხელშეკრულების
ასლები და ოსიაურიჩუმათელეთის გზის მშენებლობის
სატენდერო დოკუმენტაცია

გიორგი
კლდიაშვილი

ლევან ჯოხაძე

ინფორმაცია ლენტეხი-მესტიის
დამაკავშირებელი გვირაბის
შესახებ
ინფორმაცია სტეფანწმინდალარსის მე-15 კმ-ზე სარემონტო
სამუშაოებისათვის
გამოცხადებული ტენდერის
პირობებისა და გამარჯვებული
კომპანიის შესახებ
ინფორმაცია ავტობანიდან მსუბუქი
კონსტრუქციის შემობის
დაშორების მანძილის შესახებ

2

7

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

4

8

2

1

ინფორმაცია 2018 წლის ივნისის
თვეში დაგეგმილი
სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

ინფორმაცია 2017 წელს გაწეული
სხვადასხვა ხარჯების შესახებ

26

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

ინფორმაცია სტეფანწმინდალარსის მე-15 კმ-ზე სარემონტო
სამუშაოებისათვის
გამოცხადებული ტენდერის
პირობებისა და გამარჯვებული
კომპანიის შესახებ

4

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

36

N9165/2 -N2-01/6833

25.05.2018

12.06.2018

შპს "ბრიზე
ჯორჯიას"
დირექტორი

გიორგი ყუფუნია

ინფორმაცია სხვადასხვა
პროექტებზე, სადაც დაგეგმილია
გვირაბების მშენებლობა

4

მაია დარბაიძე

E70 ავტომაგისტრალის
გრიგოლეთი-ქობულეთის
მონაკვეთის პროექტის მოთხოვნა

1

ნინო გოგოლაშვილი

ინფორმაცია სოფ. ანაგაში
"მთავარანგელოზის" ხევზე
ნაპირსამაგრი სამუშაოების
დაწყების შესახებ

1

1

1

37

N6875/2 - N2-01/4904

25.05.2018

03.05.2018

სსიპ
"საქართველოს
ადვოკატთა
ასოციაციის"
ადვოკატი

38

N9411/2-N2-01/6335

29.05.2018

01.06.2018

მოქალაქე

სოფო ჭიჭინაძე

ინფორმაცია 2015-2017 წლებში
ბუნებრივი კატასტროფების
შედეგად დაზიანებული
ინფტრასტრუქტურის აღდგენასა
და რეაბილიტაციაზე დახარჯული
თანხების შესახებ

ბესიკ კალმახელიძე

ინფორმაცია საჩხერე-რაჭის
შემოვლითი გზის შესახებ

39

N10512/2 - N2-01/7528

11.06.2018

26.06.2018

Georgia
Environmental
Outlook-ის
გამგეობის
თავმჯდომარე

40

N10673/2-N2-01/6901

13.06.2018

14.06.2018

მოქალაქე

41

N10757/2-N2-01/7339

13.06.2019

22.06.2018

42

N2102-01-N2-01/7097

14.06.2018

19.06.2018

43

N2090-01-N2-01/7340

14.06.2018

25.06.2018

44

N2088-01-N2-01/7742

14.06.2018

29.06.2018

45

N11128/2-2-01/7303

19.06.2018

21.06.2018

46

N11303/2-N2-01/7397

20.06.2018

22.06.2018

47

N11334/2 - N2-01/8141

20.06.2018

12.07.2018

სს „ინსტიტუტი იგჰ,
სააქციო
საზოგადოება
ინფორმაცია ლენტეხი-მესტიის
სამოქალაქო
დამაკავშირებელი გზისა და
მშენებლობის
გვირაბის პროექტის განხილვის
რობერტ პეტროსიანი
კვლევებისა და
მიზნით 2018 წლის 8 ივნისს
განვითარების
გამართული ტექნიკური საბჭოს
საკითხებში“
სხდომის ვიდეო ჩანაწერის შესახებ
დირექტორი
საინფორმაციო
ცენტრების ქსელი
Reginfo-ს
რედაქტორი
Business Media
Georgia -ს
ჟურნალისტი

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

1

გელა
მთივლიშვილი

ინფორმაცია ქვეშეთი-კობის გზის
მშენებლობის პროექტისა და
სკოპინგის ანგარიშის შესახებ

2

მედეია კავთუაშვილი

ინფორმაცია 2018 წელს
მივლინებებში დახარჯული
თანხების შესახებ

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

მოქალაქე

ნესტან დევიძეს

ინფორმაცია
ინფრასტრუქტურული პროექტების
დაფინანსების შესახებ

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

მოქალაქე

გოდერძი
სიხარულიძე

ინფორმაცია ვაზიანი-სართიჭალის
მონაკვეთის გაფართოვების
შესახებ

ახალგაზრდა
იურისტთა
ინფორმაცია ფონიჭალაეკატერინე
ასოციაცია.
მარნეული-გუგუთის გზის
ფავლენიშვილი
რუსთავის ოფისის
რეაბილიტაციის შესახებ
ხელმძღვანელი
ააიპ
ინფორმაცია ბათუმის შემოვლითი
საერთაშორისო
ნინო სიორიძე და ანა გზის პროექტის ზემოქმედების ქვეშ
გამჭვირვალობაბერძენიშვილი
მოქცეული მოსახლეებისა და
საქართველოს
მიწების შესახებ
იურისტები

1

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

48

N11562/2 - N2-01/7963

22.06.2018

05.07.2018

49

N11780/2-N2-01/7674

25.06.2018

28.06.2018

50

N11701/2 - N2-01/7741

25.06.2018

29.06.2018

ააიპ
„ინფრასტრუქტურ
ინფორმაცია 2018 წლის ილისის
ის მშენებელთა
ანა
თვეში დაგეგმილი
ასოციაციის“
სახელმწიფო შესყიდვების
აღმასრულებელი საბახტარიშვილი
შესახებ
დირექტორი

სს „ინსტიტუტი იგჰ,
სააქციო
საზოგადოება
სამოქალაქო
მშენებლობის
რობერტ პეტროსიანი
კვლევებისა და
განვითარების
საკითხებში“
დირექტორი

მოქალაქე

თეონა კახიძე

1

ინფორმაცია ლენტეხი-მესტიის
დამაკავშირებელი გზისა და
გვირაბის პროექტის განხილვის
მიზნით 2018 წლის 8 ივნისს
გამართული ტექნიკური საბჭოს
სხდომის ოქმისა და ვიდეო
ჩანაწერის შესახებ

2

ინფორმაცია ფონიჭალამარნეულის მონაკვეთის
მარშრუტის შესახებ

1

წერილი 10
დღიანი ვადის
შესახებ

