N

მუნიციპალიტეტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

ოზურგეთი

პროექტის დასახელება

კატეგორია*

ღირებულება

გურია

12,261,405.00

ოზურგეთი

6,058,065.00

სოფ. ოზურგეთი-მელექედურიდვაბზუს ადგილობრივი მნიშვნელობის
0.921 კმ სიგრძის გზის რეაბილიტაცია

გზა

"მერია-თხინვალი-თხინვალის ჩაის
ფაბრიკა" ადგილობრივი მნიშვნელობის
2,6 კმ. სიგრძის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია.

გზა

მერიის თემი-კონჭკათის თემის
ადგილობრივი მნიშვნელობის 6,5 კმ.
სიგრძის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია.

გზა

327,022.00

1,081,230.00

1,075,870.00

ასკანის თემის სასმელი წყლის სისტემის
6 კმ სიგრძის ძირითადი მაგისტრალის
მოწყობა.

წყალი

ქ. ოზურგეთი, ტ. შევჩენკოს ქუჩა N2-ში
მდებარე N 2 საბავშვო ბაღის
კაპიტალური რემონტი

ბაღი

ქ. ოზურგეთი, სამთო ქიმიის ქუჩა N8-ში
მდებარე N 6 საბავშვო ბაღის
კაპიტალური რემონტი

ბაღი

წმინდა გიორგის ქუჩა - ექადიის
სასაფლაოს 2.7კმ გზის საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია

გზა

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთიქობულეთის შიდა სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გზისა და ქ.ოზურგეთილიხაურის თემის ადგილობრივი
მნიშვნელობის გზის დამაკავშირებელი
გზის 1,5 კმ სიგრძის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია

გზა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში ოთხი
(N1, N3, N7 და N9) საბავშვო ბაღისათვის
ინვენტარის შეძენა

ბაღი

ოზურგეთი-შემოქმედი-გომისმთის
შიდა სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გზისა და დვაბზუცხემლისხიდი-ვაკიჯვრის
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების
დამაკავშირებელი გზის 1,3 კმ სიგრძის
გზის რეაბილიტაცია

გზა

1,235,770.00

184,213.00

205,714.00

483,628.00

303,382.00

85,000.00

371,580.00

11

12

ოზურგეთი

ოზურგეთი

13

ოზურგეთი

14

ოზურგეთი

გრიბოედოვის ქუჩის მრავალბინიანი
კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა
და მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

სკვერი, გზა

ქალაქ ოზურგეთში, ჭავჭავაძისა და
დოლიძის ქუჩების კვეთაში მდებარე
მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლების შიდა ეზოს კეთილმოწყობა

დასვენება

ქ. ოზურგეთი, ბესიკის ქუჩის გზის
რეაბილიტაცია

233,466.00

46,501.00
გზა

ქ. ოზურგეთი, რუსთაველის ქუჩა N28-ში სპორტული
მდებარე სპორტული კომპლექსის
ინფრასტრუქტ
მშენებლობა
ურა
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3

4

5

6

7

8
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ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, თბილისის ქუჩაზე რკინა
ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობა

სანიაღვრე

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, კოსტავას ქუჩაზე გზის
მოასფალტება.

გზა

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, აღმაშენებლის ქუჩაზე
გზის მოასფალტება.

გზა

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, ცინცაძის ქუჩაზე გზის
მოასფალტება და რკინა ბეტონის
სანიაღვრე არხის მოწყობა

გზა

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, გურამიშვილის ქუჩაზე
გზის მოასფალტება და რკინა ბეტონის
სანიაღვრე არხის მოწყობა

გზა

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, კუპრეიშვილის ქუჩაზე
სანიაღვრე არხის მოწყობა.

გზა

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში, ვადაჭკორიას ქუჩაზე გზის
მოასფალტება.

გზა

სოფელ მამათის ადმინისტრაციული
ერთეულის შენობაში განთავსებული
საბავშვო ბაღის ოთახების შეკეთება.

ბაღი

გვიმბალაურის ადმინისტრაციულ
ერთეულში იმნაძეების უბანში რკინა
ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა

სანიაღვრე

ნიგოითის ადმინისტრაციულ
ერთეულში,
სოფელ ჯაპანაში წყალმომარაგების
სისტემის მოწყობა

311,118.00
3,263,427.00

ლანჩხუთი
1

113,571.00

54,630.00

109,360.00

111,960.00

221,310.00

263,140.00

234,840.00

95,290.00

53,560.00

259,790.00

წყალი
2,952.00

11

12

ლანჩხუთი

ლანჩხუთი

ჯურუყვეთის ადმინისტრაციულ
ერთეულში შიდა სასოფლო გზის
გადახვნა, მოხრეშვა და სანიაღვრე
არხების მოწყოაბა

გზა

ნიგოითის ადმინისტრაციულ
ერთეულში,
სოფელ ქვიანში საბავშვო ბაღის
არსებული შენობის რეაბილიტაცია

ბაღი

523,780.00

61,020.00

13

ლანჩხუთი

კვირკველიას ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

289,643.00

14

ლანჩხუთი

თამარ მეფის ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

280,795.00

15

ლანჩხუთი

ბარათაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

266,737.00

16

ლანჩხუთი

ჩხაიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

178,114.00

17

ლანჩხუთი

ნინოშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

163,590.00

18

ლანჩხუთი

სუფსის ცენტრში გზის რეაბილიტაცია

გზა

92,916.00
2,939,913.00

ჩოხატაური
1

2

3

4

5

ჩოხატაური

ჩოხატაური

ჩოხატაური

ჩოხატაური

ჩოხატაური

დაბა ჩოხატაურში, აღმაშენებლის
ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები

გზა

დაბა ჩოხატაურში, ბენდელიანის და
წერეთლის ქუჩებზე ასფალტო-ბეტონის
საფარის მოწყობის სამუშაოები

გზა

დაბა ჩოხატაურში, გურგენიძის,
ლესელიძის, კოსტავას და ბახმაროს
ქუჩებზე ასფალტო-ბეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები

გზა

472,618.00

450,923.00

474,299.00

დაბა ჩოხატაურში, ნინოშვილის ქუჩის
პირველი ჩიხი, მარის ქუჩა,კოსტავს
ქუჩა,ბახმაროს ქუჩებზე გარე განათების
ქსელის გაგრძელება

გარე განათება

დაბა ჩოხატაურში N1 საბავშვო ბაღისა
და N1, N2 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია

ბაღი

21,033.00

201,064.00

6

ჩოხატაური

სოფ.სამებაში საბავშვო ბაღის
რეაბილიტაცია

ბაღი

7

ჩოხატაური

სოფელ ერკეთში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა

ბაღი

8

ჩოხატაური

სოფ. იანეულში საბავშვო ბაღის
რეაბილიტაცია

ბაღი

9

ჩოხატაური

სოფ. ამაღლებაში საბავშვო ბაღის
რეაბილიტაცია

ბაღი

10

ჩოხატაური

სოფ. ზოტში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა

ბაღი

11

ჩოხატაური

დ. ჩოხატაურში კულტურის სახლის
მშენებლობა

კულტურის
სახლი

20,634.00
88,799.00
20,571.00
20,588.00
169,384.00
1,000,000.00

