
 
№ 

წერილის 

სამინისტროში 

შემოსვლის 

თარიღი 

 

რეგისტრაც

იის ნომერი 

 

განმცხადებელი 

 

გასული 

წერილის 

ნომერი 

 

გამოთხოვილი ინფორმაცია 

 

პასუხის 

თარიღი 

 

10 დღიანი 

ვადის 

შესახებ 

1 01/07/2015 3793/01 მედიაჰოლდინგი 

„რეგიონის 

ტრიბუნა“ - ლევან 

რუხაძე 

01/2200 სამინისტროს მიერ 

გამოცხადებული ტენდერების 

შესახებ ინფორმაცია 

07/07/2015 01/2164 
02/07/2015 

2 03/07/2015 3839/01 მოქალაქე ნინიკო 

ისაკაძე 

01/2310 2010-2015 წლებში კერძო-

საჯარო პარტნიორობის 

ფარგლებში 

განხორციელებული და 

შეჩერებული პროექტების 

შესახებ ინფორმაცია 

10/07/2015  

3 06/07/2015 3855/01 გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სააგენტოს უფროსის 

მ/შ - გიორგი 

ტატიშვილი 

01/2322 ადგილობრივი 

თვითმმართველობის 

ერთეულების 

(მუნიციპალიტეტი, 

საკრებულო) შესახებ 

ინფორმაცია 

13/07/2015  

4 06/07/2015 3872/01 GRASS 01/2217 ქვემო და ზემო სვანეთის 

დამაკავშირებელი გვირაბის 

მშენებლობის შესახებ 

ინფორმაცია 

08/07/2015  



5 06/07/2015 3865/01 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია - 

მოქალაქე ანდრიანე 

ჯიბლაძის 

განცხადება 

01/2307 სამინისტროს ბალანსზე 

არსებული ავტომანქანებისა 

და მისი ხარჯების შესახებ 

ინფორმაცია 

10/07/2015 01/2210 

07/07/2015 

6 08/072015 3931/01 მოქალაქე ირინა 

ბაზღაძე 

01/2311 მუნიციპალიტეტების შესახებ 

ინფორმაცია 

10/07/2015  

7 09/07/2015 3949/01 EMC  01/2364 გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

15/07/2015 01/2245 
09/07/2015 

8 23/07/2015 4981/01 მედია-კავშირი 

ობიექტივი 

01/2491 ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ 

ეთერში რეკლამის 

განთავსების შესახებ 

ინფორმაცია 

24/07/2015  

9 27/07/2015 4320/01 IDFI 01/2583 2015 წლის განმავლობაში 

სამინისტროს თანამდებობის 

პირებზე გაცემული 

სახელფასო დანამატებისა და 

პრემიების შესახებ 

ინფორმაცია 

04/08/2015 01/2512 

27/07/2015 

10 28/07/2015 4349/01 მოქალაქე გურამ 

ქარდავა 

01/2532 მეტროსადგურ 

უნივერსიტეტის მშენებლობის 

შესახებ ინფორმაცია 

29/07/2015  

11 28/07/2015 4362/01 მოქალაქე გიორგი 

მჭედლიძე 

01/2592 2015 წელს დაგეგმილი 

პროექტების შესახებ 

ინფორმაცია 

05/08/2015 N 01/2533 

29/07/2015 

12 04/08/2015 4489/01 მოქალაქე გოჩა 

მაცაბერიძე 

01/2737 სტიიქის შესახებ ინფორმაცია 12/08/2015  

13 06/08/2015 4544/01 საერთაშორისო 01/2625 2015 წლის 1 აგვისტოს 07/08/2015  



გამჭვირვალობა 

საქართელო 

მდგომარეობით მოქმედი 

საშტატო ნუსხით 

დამტკიცებული საშტატო 

რიცხოვნობის შესახებ 

ინფორმაცია 

14 10/08/2015 4593/01 IDFI 01/2830 უეფას სუპერთასის მატჩზე 

დასასწრები ბილეთების 

შესახებ ინფორმაცია 

14/08/2015  

15 11/08/2015 4636/01 მოქალაქე დავითი 

რაზმაძე 

01/2729 მიწის ნაკვეთის პრივატიზების 

შესახებ ინფორმაცია 

12/08/2015  

16 13/08/2015 4681/01 მოქალაქე რობერტ 

ზახაროვი 

01/2923 გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

21/08/2015  

17 17/08/2015 4713/07 CENN 01/2956 2008-2015 წლებში სტიქიის, 

ნაპირსამსაგრი და სანიაღვრე 

არხებზე დახარჯული 

თანხების შესახებ ინფომაცია 

25/08/2015 N 01/2871 

17/08/2015 

18 19/08/2015 4774/01 MDF 01/2913 სარეკლამო და მარკეტინგულ 

მომსახურებაზე გაკეთებული 

შესყიდვების შესახებ 

ინფორმაცია 

20/08/2015  

19 24/08/2015 4839/01 IDFI    01/3091 

 

სამინისტროს გამგებლობაში 

არსებული მონაცემთა 

ბაზებისა და რეესტრების 

ჩამონათვალის შესახებ 

ინფორმაცია 

07/09/2015 N 01/2943 

24/08/2015 
 

20 02/09/2015 4956/01 მოქალაქე ნინო 

კობალაძე 

01/3095 საჯარო სკოლის შესახებ 

ინფორმაცია 

08/09/2015  

21 16/09/2015 5157/01 მოქალაქე სოფო 

ცქიტიშვილი 

01/3250 საჯარო ინფორმაცია რაჭის 

ინფრასტრუქტურის შესახებ 

18/09/2015  

22 16/09/2015 5162/01 GRASS 01/3244 საჯარო ინფორმაცია ანაკლიის 17/09/2015  



ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

შესახებ 

23 16/09/2015 5166/01 მოქალაქე ნატო 

ორთავიძე 

01/3249 პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ ინფორმაცია 

18/09/2015  

24 18/09/2015 5207/01 მოქალაქე მაია 

ლორთქიფანიძე 

01/3263 თურქული სამშენებლო  

კომპანიების შესახებ 

ინფორმაცია 

  

25 21/09/2015 5221/01 მოქალაქე ნიკოლოზ 

გულიკაშვილი 

01/3286 ინფორმაცია „საგზაო 

მოძრაობისა და გზების 

უსაფრთხოების“ 

კონფერენციის სტენოგრამას, 

ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერს 

21/09/2015  

26 22/09/2015 5237/01 მოქალაქე თამრ 

ნიჟარაძე 

01/3296 წყნეთი-ბეთანიის გზის 

აღდგენის შესახებ საჯარო 

ინფორმაცია 

22/09/2015  

27 24/09/2015 5226/01 სტუდია 

მონიტორის 

ჟურნალისტი 

01/3427 2013 წლის 1 იანვრიდან 

დღემდე კომპანიებთან 

გაფორმებული ყველა 

ხელშეკრულების ასლი 

02/10/2015  

28 25/09/2015 5319/01 საქართველოს 

მთავრობის 

ადმინისტრაცია - 

მოქალაქე ნიკოლოზ 

გულიკაშვილის 

განცხადება 

01/3430 საგზაო უსაფრთხოების 

ეროვნული სტრატეგიის 

შესახებ ინფორმაცია 

02/10/2015  

29 28/09/2015 5327/01 სტუდია მონიტორი 

- ცქრიალა 

შერმადინი 

01/3458 2011 წლიდან დღემდე 

დამტკიცებული საშტატო 

განრიგის შესახებ ინფორმაცია 

05/10/2015 01/3393 

29/09/2015 

30 28/09/2015 5328/01 სალომე 

აფზახაშვილი 

01/3432 გაწვევების შესახებ 

სტატისტიკური მონაცემები, 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში 

02/10/2015 01/3403 

30/09/2015 



30 28/09/2015 5347/01 მოქალაქე სოფიკო 

ცქიტიშვილი 

01/3463 რაჭის ინფრასტრუქტურის 

შესახებ ინფორმაცია 

06/10/2015 01/3429 

02/10/2015 

31 29/09/2015 5349/01 მოქალაქე ნინო 

კვინტრაძე 

01/3456 პრემიებისა და ხელფასების 

შესახებ ინფორმაცია 

05/10/2015  

32 29/09/2015 5350/01 მოქალაქე კახაბერ 

კალანდაძე 

01/3428 რკინიგზის შესახებ 

ინფორმაცია 

02/10/2015  

33 29/09/2015 5356/01 მოქალაქე თენგიზ 

კვანტალიანი 

01/3402 გზისპირა კლდოვანი მასივი 

ბადეებით შემოფარგვლის 

შესახებ ინფორმაცია 

30/09/2015  

34 29/09/2015 5362/01 მოქალაქე მიხეილ 

მეფარიშვილი 

01/3518 გაწვევების შესახებ 

ინფორმაცია 

09/10/2015 01/3395 

30/09/2015 

35 30/09/2015 5386/01 საინფორმაციო 

სააგენტო აიპრესი - 

ცისანა 

შერგილაშვილი 

01/3450 მინისტრის მრჩევლების 

სესახებ ინფორმაცია 

05/10/2015  

 


