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საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს  
ბატონ გიორგი გახარიას 

 
ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი: 

მოქალაქე შოთა ბუჩუკური 
პირადი # _________ 

მისამართი:  ___________________  
ტელეფონი: __________ 

 
ადმინისტრაციული საჩივარი 

 
გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი: 
- სსიპ ტექნიკური და  სამშენებლო  ზედამხედველობის სააგენტოს  უფროსის 2017  წლის 10  
მაისის N94-4 ბრძანება „„ქსნის“ ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 
ოქრუანამდე (პკ0+პკ.32 7+44 მდე) 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 
და დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 
აჩხოტამდე, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე მონაკვეთის 
(პკ327+44 და ნპკ.950+18 მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის 
კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ”. 
 
ადმინისტრაციული საჩივრის მოთხოვნა: 

- ბათილად იქნეს ცნობილი - სსიპ ტექნიკური და  სამშენებლო  ზედამხედველობის 
სააგენტოს  უფროსის 2017  წლის 10  მაისის N94-4 ბრძანება „„ქსნის“ ქვესადგურიდან 
დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანამდე (პკ0+პკ.32 7+44 მდე) 500  კვ 
ელექტროგადამცემი  ხაზის, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს და დუშეთის მუნიციპალიტეტის, 
სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე, 
,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე მონაკვეთის (პკ327+44 და 
ნპკ.950+18 მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის კომერციულ 
საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ”; 

- გადმომეცეს 2017 წლის 25 მაისს მოთხოვნილი დოკუმენტაცია სრულად. 
 
გარემოებანი, რომელსაც ეფუძნება საჩივრის მოთხოვნა: 
1. 2017 წლის 25 მაისს მივმართე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საჯარო 
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს და მოვითხოვე შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-
იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული 
წარმოების (ყველა ეტაპის გამოცალკევებით) მასალების ასლი.    
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მტკიცებულება - დანართი 1.: 2017 წლის 25 მაისის წერილი საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს. 
 
2. პასუხად, 2017 წლის 8 ივნისს მივიღე სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ 
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის წერილი № 09/845, რომლითაც მეცნობა, რომ შპს 
„ენერგოტრანსის“ მოთხოვნის საფუძველზე სააგენტოს მიერ კომერციულ საიდუმლოებად 
იქნა მიჩნეული ობიექტის მშენებლობასთან დაკავშირებული შემდეგი ადმინისტრაციული 
წარმოების მასალები:  

 მშენებლობის პროექტი;  

 პროექტის რეკონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემები; 

 საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სტეფანწმინდას 
მშენებლობის უბნებზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის 
შედეგებზე; 

 საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სტეფანწმინდას 
მშენებლობის ფუძე-საძირკვლების და მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების 
საპროექტო დოკუმენტაციაზე; 

 საექსპერტო დასკვნა 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ქსანი-სტეფანწმინდას 
ტექნოლოგიურ ნაწილზე; 

 კონსულტანტებთან დადებული ხელშეკრულებები; და  

 პროექტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.  
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადმომეცემოდა ადმინისტრაციული წარმოების მასალები, 
რომელიც კომერციულ საიდუმლოებად არ არის მიჩნეული.  
 
მტკიცებულება - დანართი 2.: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 
პასუხისმგებელი პირის 2017 წლის 8 ივნისის № 09/845 წერილი.  
 
3. 2017 წლის 12 ივნისს მივმართე სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ 
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს და მოვითხოვე შპს „ენერგოტრანსის“ მიერ ქსანი-
სტეფანწმინდას 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ნებართვის მოპოვებისათვის 
წარდგენილი დოკუმენტების კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის  შესახებ მოთხოვნისა 
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(რომელიც № 09/845 წერილის შესაბამისად წარდგენილია ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოში) და მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული 
გადაწყვეტილების ამსახველი აქტის ასლი. 
 
მტკიცებულება - დანართი 3.: 2017 წლის 12 ივნისის წერილი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და 
პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს.  
 
4. პასუხად, 2017 წლის 13 ივნისს მივიღე სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და 
პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირის წერილი № 09/861, რომლითაც 
გადმომეცა მხოლოდ სსიპ ტექნიკური და  სამშენებლო  ზედამხედველობის სააგენტოს  
უფროსის 2017  წლის 10  მაისის N94-4 ბრძანების დამოწმებული ასლი „„ქსნის“ 
ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანამდე (პკ0+პკ.32 7+44 მდე) 
500კვ ელექტროგადამცემი  ხაზის, „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს და  დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ აჩხოტამდე, 
,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე მონაკვეთის (პკ327+44 და 
ნპკ.950+18 მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური დოკუმენტაციის კომერციულ 
საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ”. 
 
მტკიცებულება -დანართი 4.: სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 
საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 
პასუხისმგებელი პირის 2017 წლის 13 ივნისის № 09/861 წერილი.  
 
5. ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას ვებ-გვერდზე განთავსებულია სსიპ  ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ ორგანიზაციისათვის მიწოდებული, მათ 
შორის: საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას 
პროექტის ტექნოლოგიურ ნაწილზე; საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი 
ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტის მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის 
შედეგებზე; საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი ქსანი-სტეფანწმინდას 
პროექტის მშენებლობის ფუძე-საძირკველების და მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების 
საპროექტო დოკუმენტაციაზე; პროექტის კონსტრუქციული და ტექნოლოგიური სქემები და 
ა.შ.  
 
მტკიცებულება - დანართი 5. შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა 
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის 
(2016 წლის 29 ივნისის N04/06-188 წერილი) პასუხად, სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მწვანე ალტერნატივასათვის მიწოდებული 
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დოკუმენტები  და შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა 
ელექტროგადამცემი ხაზის II მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული წარმოების 
მასალების მოთხოვნის (2016 წლის 22 დეკემბრის N04/06-196 წერილი) პასუხად, სსიპ - 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მწვანე ალტერნატივასათვის 
მიწოდებული (2016 წლის 28 დეკემბრის #09/2527 წერილი) დოკუმენტები - დოკუმენტები 
განთავსებულია ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე: http://greenalt.org/ka/other_sources/  
 
საჩივრის სამართლებრივი საფუძვლები: 
1. სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ა" ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), 
აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მაშასადამე, სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, 
რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის დებულებანი. 
 
2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მუხლი 272 თანახმად, კომერციული 
საიდუმლოება არის ინფორმაცია კომერციული ფასეულობის მქონე გეგმის, ფორმულის, 
პროცესის, საშუალების თაობაზე ან ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც გამოიყენება 
საქონლის საწარმოებლად, მოსამზადებლად, გადასამუშავებლად ან მომსახურების 
გასაწევად, ან/და რომელიც წარმოადგენს სიახლეს ან ტექნიკური შემოქმედების 
მნიშვნელოვან შედეგს, აგრეთვე სხვა ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებამ შესაძლოა ზიანი 
მიაყენოს პირის კონკურენტუნარიანობას.  
 
ქსანი-სტეფანწმინდა 500კვ ეგხ-ს მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული 
(კერძოდ: მშენებლობის პროექტი, პროექტის რეკონსტრუქციული და ტექნოლოგიური 
სქემები, საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სტეფანწმინდას 
მშენებლობის უბნებზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის შედეგებზე, 
საექსპერტო დასკვნა 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სტეფანწმინდას მშენებლობის ფუძე-
საძირკვლების და მზიდი კონსტრუქციული ნაწილების საპროექტო დოკუმენტაციაზე, 
საექსპერტო დასკვნა 500კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ქსანი-სტეფანწმინდას ტექნოლოგიურ 
ნაწილზე, კონსულტანტებთან დადებული ხელშეკრულებები; და პროექტის ტექნიკური 
დოკუმენტაცია) შეუძლებელია წარმოადგენდეს ვინმეს კომერციულ საიდუმლოებას და მით 
უფრო, სახელმწიფო საწარმო - „ენერგოტრანსის“ კომერციულ საიდუმლოებას. პროექტი 
მიზნად ისახავს კონკრეტული სიმძლავრის ხაზის (მზა, სხვა პირისგან შეძენილი) 
კონკრეტული ბუნებრივი პირობებისათვის შესაფერის სტანდარტულ და აპრობირებულ 
ანძებზე განთავსებას, არ იყო დაკავშირებული რაიმე სიახლესთან და არ იყო ტექნიკური 

http://greenalt.org/ka/other_sources/
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შემოქმედების  შედეგი. ასევე, გაუგებარია კონკრეტულ გარემო პირობებში დაგეგმილი 
პროექტის დოკუმენტაციის გამჟღავნებამ, როგორ უნდა მიაყენოს ზიანი შპს 
„ენერგოტრანსის“ კონკურენტუნარიანობას, განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, 
რომ შპს-ს ამ თვალსაზრით, მონოპოლიური მდგომარეობა უკავია.  
 
3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის272  მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, 
ინფორმაციის წარდგენისას პირი ვალდებულია მიუთითოს, რომ ეს ინფორმაცია მისი 
კომერციული საიდუმლოებაა. საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 10 დღის ვადაში 
კომერციულ საიდუმლოებად მიიჩნიოს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ინფორმაციის ღიაობის ვალდებულება 
დადგენილია კანონით.  
 
საგულისხმოა, რომ დოკუმენტების კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევა მოხდა არა 
ინფორმაციის წარდგენისას, როგორც ამას სზაკ-ი ითვალისწინებს, არამედ 2017 წლის 10 
მაისს. აღსანიშნავია, რომ პირველ „„ქსნის“ ქვესადგურიდან დუშეთის მუნიციპალიტეტის, 
სოფელ ოქრუანამდე (პკ0+პკ.32 7+44 მდე) 500  კვ ელექტროგადამცემი  ხაზის პირველი 
მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის ადმინისტრაციული წარმოება 2016 
წლის 19 ივლისს დასრულდა; ხოლო სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, 
სოფელ აჩხოტამდე, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე 
მონაკვეთის (პკ327+44 და ნპკ.950+18 მდე) მშენებლობის ნებართვისთვის გაცემისთვის 
ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოება 2016 წლის 1 დეკემბერს. ამდენად, კომერციულ 
საიდუმლოებად მიჩნეული დოკუმენტები გაცილებით ადრე იყო წარდგენილი.  
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ როგორც ფაქტობრივ გარემოებებში მივუთითე, 
ადმინისტრაციული წარმოების მასალები, გამონაკლისის გარეშე, გადაეცა ა(ა)იპ „მწვანე 
ალტერნატივა“-ს და ეხლაც განთავსებულია ორგანიზაციის ვებ-გვერდზე.  
 
4. კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნეული დოკუმენტები განხილული იყო „მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ მთავრობის 2009 წლის 24 
მარტის #57 დადგენილების თანახმად მე-V კლასის, ანუ რისკის მომეტებული ფაქტორის 
მქონე ობიექტის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში. ამ დოკუმენტების განხილვის შედეგად სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტომ დაასკვნა, რომ პროექტზე ნებართვის გაცემის შემთხვევაში 
დაცული იქნება „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ“ მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების პრინციპები: 

ა) სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება; 

ბ) უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; 
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გ) კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება; 

დ) საკუთრების უფლების დაცვა და რეალიზაცია; 

ე) საჯაროობა.  
 
ყოველივე აღნიშნულის გათვალიწინებით სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით შპს „ენერგოტრანსის“ კომერციულ საიდუმლოებად არის მიჩნეული 
„გარემოს დაცვის შესახებ“ კანონის მე-4 მუხლისა და „გარემოსდაცვით საკითხებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე 
ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის მე-2 მუხლის თანახმად, გარემოსდაცვითი 
ინფორმაცია - რომლის ხელმისაწვდომობა გარანტირებულია ამავე კონვენციისა და 
საქართველოს კონსტიტუციით, რის გამოც სახეზეა გასაჩივრებული, სსიპ ტექნიკური და  
სამშენებლო  ზედამხედველობის სააგენტოს  უფროსის 2017  წლის 10  მაისის N94-4 
ბრძანების სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული  
ბათილობის საფუძვლები. 
 
5. წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივარი აკმაყოფილებს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს, დაცულია ამ კოდექსის 181-ე მუხლით 
გათვალისწინებული საჩივრის ფორმა, მისი წარდგენის კანონით გათვალისწინებული 30 
დღიანი ვადა (გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 
ჩამბარდა 2017 წლის 08 ივნისს), არ არსებობს ამავე კოდექსის 182-ე მუხლით დადგენილი 
ადმინისტრაციული საჩივრის მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლები, ადმინისტრაციული 
საჩივარი წარმოდგენილია უფლებამოსილ ორგანოში.  
 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე გთხოვთ:  
 

• მიიღოთ ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოებაში; 

• ბათილად ცნოთ სსიპ ტექნიკური და  სამშენებლო  ზედამხედველობის სააგენტოს  
უფროსის 2017  წლის 10  მაისის N94-4 ბრძანება „„ქსნის“ ქვესადგურიდან დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანამდე (პკ0+პკ.32 7+44 მდე) 500  კვ 
ელექტროგადამცემი  ხაზის, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს და დუშეთის 
მუნიციპალიტეტის, სოფელ ოქრუანიდან ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის, სოფელ 
აჩხოტამდე, ,,ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს 500 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის მეორე 
მონაკვეთის (პკ327+44 და ნპკ.950+18 მდე) მშენებლობის პროექტის, ტექნიკური 
დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის შესახებ”;  

• დაევალოს  სსიპ ტექნიკური და  სამშენებლო  ზედამხედველობის სააგენტოს ჩემს 
მიერ  2017 წლის 25 მაისს მოთხოვნილი დოკუმენტაციის სრულად გადმოცემა. 
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საჩივარზე დართული დოკუმენტების ნუსხა: 

1. 2017 წლის 25 მაისის წერილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს - ელ. 
ვერსია; 

2. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საჯარო 
ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 
პასუხისმგებელი პირის 2017 წლის 8 ივნისის № 09/845 წერილი- ელ. ვერსია;  

3. 2017 წლის 12 ივნისის წერილი სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 
სააგენტოს საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ 
გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელ პირს - ელ. ვერსია; 

4. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს საჯარო 
ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გაცემასა და პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე 
პასუხისმგებელი პირის 2017 წლის 13 ივნისის № 09/861 წერილი .- ელ. ვერსია;  

5. შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა ელექტროგადამცემი 
ხაზის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისათვის 
ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის (2016 
წლის 29 ივნისის N04/06-188 წერილი) პასუხად, სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ მწვანე ალტერნატივასათვის მიწოდებული 
დოკუმენტები და შპს „ენერგოტრანსის“ 500კვ-იანი ძაბვის ქსანი-სტეფანწმინდა 
ელექტროგადამცემი ხაზის II მონაკვეთის მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის ჩატარებული სრული ადმინისტრაციული 
წარმოების მასალების მოთხოვნის (2016 წლის 22 დეკემბრის N04/06-196 წერილი) 
პასუხად, სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ 
მწვანე ალტერნატივასათვის მიწოდებული (2016 წლის 28 დეკემბრის #09/2527 
წერილი) დოკუმენტები - ელ. ვერსია.  

6. პირადობის მოწმობის ასლი - 1 ფურცელი. 

სულ: 1 კომპაქტური დისკი და 1 ფურცელი 
 
ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი: 
შოთა ბუჩუკური 
ხელმოწერა: 
 
თარიღი: 06.07.2017 


