
განცხადების 

შემოსვლის 

თარიღი 

რეგისტრაციის 

ნომერი 

განმცხადებელი გასული 

წერილის 

ნომერი 

ინფორმაციის 

გაცემის 

თარიღი 
28.01.2014 #348/გ საერთაშორისო 

ასოციაცია 

„კივიტას 

გეორგიკა“ 

#426/გ 31.01.2014 

14.01.2014 #370 მოქ. გიორგი 

ჯიჯიეშვილი 

#154/გ 15.01.2014 

20.01.2014 #670 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა 

საქართველო 

#297/გ 24.01.2014 

27.01.2014 #987 ინფორმაციის 

თავისუფლების 

განვითარების 

ინსტიტუტი 

#480 4.02.2014 

24.01.2014 #07-4/93-წ-კ საქართველოს 

პარლამენტის 

წევრი ხათუნა 

გოგორიშვილი 

#495/გ 5.02.2014 

29.01.2014 #1126 პარტია 

საქართველოს გზა 

#474/გ 4.02.2014 

10.02.2014 #1557 „დლზ ჯგუფი“ #612/გ 12.02.2013 

27.01.2014 #948 მოქალაქე ლაშა 

კანდელაკი 

#347/გ 28.01.2014 

17.01.2014 #557 მოქალაქე ნინო 

ბაქრაძე 

#380/გ 29.01.2014 

26.01.2014 #949 მოქალაქე გიორგი 

დანელია 

#347/გ 28.01.2014 

20.01.2014 #632 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#319/გ 27.01.2014 

20.01.2014 #670 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა 

საქართველო 

#297/გ 24.01.2014 

20.01.2014 #643 ეკონომიკური 

პოლიტიკის 

კვლევის ცენტრი 

#346/გ 28.01.2014 

20.01.2014 #632 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#319/გ 27.01.2014 

21.01.2014 #745 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა 

საქართველო 

#320/გ 27.01.2014 



30.01.2014 #1199 საქართველოს 

ახალგაზრ

და 

იურისტთა 

ასოციაცია 

#538/გ 6.02.2014 

12.02.2014 #1692 მოქალაქე გიორგი 

მახარაძე 

#695/გ 17.02.2014 

21.01.2014 #701 სს შატო მუხრანი #289/გ 23.01.2014 

16.01.2014 #512 შპს „კახეთის ხმა“ #275/გ 22.01.2014 

13.01.2014 #343 შპს ინერტი 

ჯორჯია 

#155/გ 15.01.2014 

16.01.2014 #505 მოქალაქე ლაშა 

სურგულაძე 

#171/გ 17.01.2014 

28.01.2014 #1070 მწვანე 

ალტერნატივა 

#628 13.02.2014 

30.01.2014 #1199 საქართველოს 

ახალგაზრ

და 

იურისტთა 

ასოციაცია 

#538/გ 6.02.2014 

12.02.2014 #1691 მოქალაქე გიორგი 

მახარაძე 

#694/გ 17.02.2014 

18.02.2014 #1900 მოქალაქე 

ავთანდილ 

კეჭაყმაძე 

#723/გ 18.02.2014 

18.02.2014 #1986 საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა 

საქართველო 

#987/გ 5.03.2014 

18.02.2014 #1969 მოქალაქე 

ვლადიმერ 

ნათენაძე 

#740/გ 19.02.2014 

5.02.2014 #1397 მოქალაქე ირაკლი 

იოსებაშვილი 

#507/გ 6.02.2014 

13.02.2014 #1790 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#710/გ 17.02.2014 

17.02.2014 #1912 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#722/გ 18.02.2014 

18.02.2014 #1891 მოქალაქე შოთა 

შოთაძე 

#724/გ 18.02.2014 

10.02.2014 #1557 მოქალაქე ლევან #612/გ 12.02.2014 



ჩაჩიძე 

18.02.2014 #1972 ქალთა 

საინფორმაციო 

ცენტრი 

#738/გ 19.02.2014 

4.02.2014 #1374 ადამიანის 

უფლებათა 

სწავლებისა და 

მონიტორინგის 

ცენტრი 

#848/გ 26.02.2014 

17.02.2014 #1892 მოქალაქე არჩილ 

მეტრეველი 

#732/გ 18.02.2014 

5.02.2014 #1408 ეკონომიკური 

პოლიტიკის 

კვლევის ცენტრი 

#739/გ 19.02.2014 

12.02.2014 #1712 საქართველოს 

ადვოკატთა 

ასოციაცია 

#709/გ 17.02.2014 

26.02.2014 #2324 ა(ა)იპ კავშირი 

„ადამიანი, კანონი, 

თავისუფლება“ 

#1135/გ 12.03.2014 

20.02.2014 #2116 ა(ა)იპ კავშირი 

„ადამიანი, კანონი, 

თავისუფლება“ 

#1046/გ 7.03.2014 

13.02.2014 #1749 მოქალაქე მერაბ 

ჭიკაიძე 

#711/გ 17.02.2014 

13.02.2014 #1794 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

#861/გ 27.02.2014 

25.02.2014 #2252 მოქალაქე ნინო 

არავიაშვილი 

#945/გ 4.03.2014 

20.02.2014 #2098 საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

#986/გ 5.03.2014 

21.02.2014 #2130 მოქალაქე 

მურადხან 

ჰუსეინოვი 

#988/გ 5.03.2014 

25.02.2014 #2285 მოქალაქე დანიელ 

დოინიცინი 

#1113/გ 11.032014 

5.03.2014 #2631 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#1057/გ 10.03.2014 

19.03.2014 #3203 საქართველოს #1298/გ 20.03.2014 



რეფორმების 

ასოციაცია 

19.03.2014 #3204 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#1330/გ 21.03.2014 

19.03.2014 #3202 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#1299/გ 20.03.2014 

10.03.2014 #2772 მოქალაქე მარიამ 

ლევიძე 

#1198/გ 14.03.2014 

6.03.2014 #2637 ინტერნეტგამოცემა 

„TSpress” 

#1209/გ 14.03.2014 

6.03.2014 #2638 ინტერნეტგამოცემა 

„TSpress” 

#1331/გ 21.032014  

26.02.2014 #2319 ქალაქ თბილისის 

საკრებულო, კახა 

კუკავა 

#989/გ 5.03.2014 

11.03.2014 #2815 მოქალაქე 

მურადხან 

ჰუსეინოვი 

#1136/გ 12.03.2014 

10.03.2014 #2730 მოქალაქე ნანა 

ყეინიშვილი 

#1078/გ 10.03.2014 

25.03.2014 #3440 ახალგაზრდა 

იურისტთა 

ასოციაცია 

#01/1763 3.04.2014 

17.03.2014 #3049 მოქალაქე გიორგი 

მახარაძე 

#1235/გ 17.03.2014 

18.03.2014 #3130 ახალგაზრდა 

ადვოკატები 

#1290/გ 19.03.2014 

11.03.2014 #2811 ააიპ „ადამიანი, 

კავშირი, 

თავისუფლება“ 

#1134/გ 12.03.2014 

21.03.2014 #3336 მოქალაქე სოფია 

სააკიანი 

#1682/გ 31.03.2014 

20.03.2014 #3260 საქართველოს 

რეფორმების 

ასოციაცია 

#1683/გ 31.03.2014 

31.03.2014 #3684 ადამიანის 

უფლებათა 

დაცვისა და 

პატიმართა 

სოციალური 

უზრუნველყოფის 

საერთაშორისო 

#01/1997 15.04.2014 



ორგანიზაცია 

7.03.2014 #2712 „საზოგადოებრივი 

ინიციატივა“ 

#1096/გ 11.03.2014 

 

 

 

 


