
წარმოგიდგენთ ინფორმაციას საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49–ე 
მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად: 

1. 2016 წლის  10  დეკემბრიდან  2017 წლის 10 დეკემბრამდე საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის მოთხოვნით სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოში შემოსულია 41 განცხადება; 

2. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვაზე წარმოდგენილი 41 განცხადებებიდან   სრულად 
დაკმაყოფილდა 38 განცხადება, ნაწილობრივ 2 განცხადება, ხოლო დასაბუთებული 
უარი ეთქვა 1 განმცხადებელს. საჯარო ინფორმაციის ნაწილობრი გაცემის ან 
გაცემაზე უარის თქმა საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს  ზოგადი 
ადმინისტრაციული  კოდექსის  272  მუხლის  პირველი  და  მე-3  პუნქტები, რის 
მიხედვითაც ინფორმაცია მიჩნეულ იქნას კომერციულ საიდუმლოებად.   

3. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანაზე მოთხოვნას და ამ მოთხოვნაზე უარის 
თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ადგილი არ ჰქონია. 

4. საჯარო ინფორმაციის ნაწილობრივ გაცემაზე და უარის თქმის შესახებ მიღებული  
გადაწყვეტილებებიდან ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში დაინტერესებული 
მხარის მიერ გასაჩივრდა 2 გადაწყვეტილება, ხოლო 1 გადაწყვეტილება 
გასაჩივრებულ იქნა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. აღნიშნული 
გადაწყვეტილებები სააგენტოს მიერ მიღებული იქნა  საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 272 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების 
საფუძველზე. აღნიშნული ადმინისტრაციულ საჩივრებზე მიმდინარეობს საქმის 
განხილვა. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. 2016 წლის  10 დეკემბრიდან დღემდე საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით სსიპ 
- ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში შემოსულია 41 განცხადება; 

2. საჯარო ინფორმაციის მოთხოვაზე წარმოდგენილი 41 განცხადებებიდან   სრულად 
დაკმაყოფილდა 38 განცხადება, ნაწილობრივ 2 განცხადება, ხოლო დასაბუთებული უარი 
ეთქვა 1 განმცხადებელს. აღნიშნულის საფუძველს წარმოადგენს სსიპ-ტექნიკურ და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 10 მაისის N94/04 ბრძანება 
,,ქსნის“ ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუაანამდე (პკ0 + პკ. 327 + 
44 მდე) 500კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის ,,ქსანისტეფანწმინდა“- ს და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუაანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე  
,,ქსანისტეფან წმინდა“- ს  500 კვ. ელექტროგადამცემი  ხაზის მეორე მონაკვეთის (პკ 32 
7+44და ნპკ. 950 + 18  მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის კომერციულ 
საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ“, რომელიც მიღებული იქნა სააგენტოში  შპს 
„ენერგოტრანსი“-ს 2017 წლის 4 მაისის N 354 წერილის მოთხოვნის საფუძველზე. 

3. საჯარო ინფორმაციაში შესწორების შეტანაზე მოთხოვნას და ამ მოთხოვნაზე უარის 
თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ადგილი არ ჰქონია. 

4. საჯარო ინფორმაციის ნაწილობრივ გაცემაზე და უარის თქმის შესახებ მიღებული  
გადაწყვეტილებებიდან ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში გასაჩივრდა 2 
გადაწყვეტილება, ხოლო 1 გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა საქალაქო სასამართლოში. 
აღნიშნული გადაწყვეტილებების საფუძველს წარმოადგენს სსიპ-ტექნიკურ და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსის 2017 წლის 10 მაისის N94/04 ბრძანება ,,ქსნის“ 
ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუაანამდე ( პ კ 0 + პ კ . 3 2 7 + 4 4 
მდე ) 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის ,,ქსანისტეფანწმინდა“-ს და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუაანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე 
,,ქსანისტეფანწმინდა“- ს  500 კვ. ელექტროგადამცემი  ხაზის მეორე მონაკვეთის (პკ 327 + 44 
და ნპკ. 950 + 18 მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის კომერციულ 
საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ“. 

 

 

 



 

 


