მუნიციპალიტეტი

პროექტის დასახელება

კატეგორია*

ღირებულება

N
კახეთი

17,725,542.00

ახმეტა
1

ახმეტა

დამწვარი კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია ქალაქ ახმეტაში.

2

ახმეტა

დუისი-ომალოს დამაკავშირებელი გზის
დარჩენილი მონაკვეთის მოასფალტება

2,077,521.00
კულტურის
სახლი
გზა
878,400.00

3

ახმეტა

სოფელ მატნის წყალსადენისა და შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია

წყალი

4

ახმეტა

აღმაშენებლის ქუჩის ასფალტობეტონის
საფარით მოპირკეთება.

გზა

5

6

ახმეტა

ახმეტა

ქალაქ ახმეტაში მდინარე ორვილის
ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია
და კალაპოტის გაწმედა ნატანისაგან

ნაპირსამაგრი

პანკისის ხეობაში მდ. ალაზანზე
ნაპირდამცავი ქვის ჯებირების მოწყობა

ნაპირსამაგრი

205,860.00

13,500.00
1,941,274.00

ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში, თავისუფლების ქუჩაზე
მდებარე კულტურისა და დასვენების ტყეპარკის რეაბილიტაცია

დასვენება

2

ლაგოდეხი

ქ. ლაგოდეხში სანიაღვრე არხების
რეაბილიტაცია

სანიაღვრე

3

ლაგოდეხი

სოფ.ვარდისუბანში ცენტრალურ ქუჩაზე
ასფალტის საფარის მოწყობა

გზა

4

ლაგოდეხი

სოფ.ჭიაურში გზის საფარის მოწყობა

გზა

5

ლაგოდეხი

სოფ. ქვ. გურგენიანში ხიდის
რეაბილიტაცია

222,269.70

ხიდი

2

3

ყვარელი

ყვარელი

ყვარელი

ს. შილდის სასმელი წყლის შიდა ქსელის
და სამარაგო რეზერვუარის რეაბილიტაცია
ქ. ყვარელში კუდიგორის ქუჩის
დასავლეთი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

438,984.00
383,462.00
37,692.44

წყალი
633,500.00
გზა

ყვარლის მუნიცპალიტეტის სოფ.
ახალსოფელში კულტურულ-სპორტულ სპორტ.ინფრასტრუქტურა
გამაჯანსაღებელი ცენტრის
რეაბილიტაცია
თელავი

858,864.73

1,628,326.00

ყვარელი
1

99,461.00

330,300.00

ლაგოდეხი

1

549,999.52

103,000.00

891,826.00
3,123,075.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

ქ. თელავში, ბურბუთაშვილის ქუჩის
გრუნტიანი საფარის კეთილმოწყობა 2554
კვ.მ–ზე.საჭიროა მისი მოასფალტება,
ნიაღვარმიმღებების მოწყობა დამცავი
საყრდენი კედლებით.

გზა

ქ.თელავში, ზუზუმბოს ქუჩა ჩიხებით–
გრუნტიანი საფარის კეთილმოწყობა 4018
კვ.მ–ზე.საჭიროა მისი მოასფალტება
ტროტუარებით.

გზა

ქ. თელავი, კირიონის ქუჩა შესახვევებით
გრუნტიანი საფარის კეთილმოწყობა 5180
კვ.მ–ზე.საჭიროა მისი მოასფალტება
ნაწილობრივ ქვაფენილის მოწყობა
ტროტუარებით

გზა

ქ. თელავი, დადიანის ქუჩა–გრუნტიანი
საფარის კეთილმოწყობა 1412
კვ.მ–ზე.საჭიროა მისი
მოასფალტება,ტროტუარების მოწყობა.

გზა

ქ. თელავი, ლიონიძის ქუჩა–დაზიანებული
ქვაფენილიანი 600კვ.მეტრი ფართობის
რეაბილიტაცია ახალი ქვაფენილის
მოწყობით, გარე განათები

გზა

ქ. თელავი, ჭავჭვაძის ჩიხი–გრუნტიანი 420
კვ, მეტრი ფართზე ქვაფენილის მოწყობა

გზა

ქ. თელავი, ციციშვილის ქუჩა–გრუნტიანი
2100კვ, მეტრი გზის მოასფალტება, გარე
განათების მოწყობა

გზა

ქ. თელავი, ვახუშტის ქუჩა–გრუნტიანი
2800კვ, მეტრი გზის მოასფალტება, გარე
განათების მოწყობა.

გზა

ქ. თელავი, რუსთაველის გამზ, 6
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების,
ეზოების, მისასვლელების 3700 კვ. მეტრი
დაზიანებული მოასფალტებული
ტერიტორიების კეთლმოწყობა,
მოასფალტება,გარე განათების მოწყობა

გზა

ქ. თელავი, ბათუმის ქუჩა–არსებული
გრუნტიანი საფარის კეთილმოწყობა 4800
კვ.მ–ზე.საჭიროა მისი მოასფალტება,
ტროტუარებით

გზა

142,667.00

293,510.55

389,879.56

94,963.11

29,514.00

17,460.00

124,251.00

194,171.00

198,320.00

392,402.00

11

12

13

14

15

16

17

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

თელავი

სოფ. კურდღელაურის, ვარდისუბნის და
გულგულის ტერიტორიაზე გამავალი
თელავის ხევის რკინა ბეტონის კალაპოტის
გაწმენდა ნატანისაგან 4,5 კილომეტრის
მანძილზე
სოფ. კურდღელაურის დაზიანებული
მოასფალტებული გზის და
ნიაღვარგამტარების რეაბილიტაცია

ნაპირსამაგრი

177,414.00
გზა
299,958.00

სოფ. კისისხევი-შალაურის
დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზაზე ე.წ.,,
ვაკის” არსებულ ხევზე მილხიდების და
ნაპირსამაგრების
რეაბილიტაცია.

ნაპირსამაგრი

სოფ. იყალთოში წყალსადენის დ=150 მმ 1,9
კმ დაზიანებული წყალსადენის ქსელის
რეაბილიტაცია ჩამკეტი არმატურით.

წყალი

66,081.00

131,273.00

ქ. თელავი, გვირაბის ქუჩა–დაზიანებული
ქვაფენილიანი 4200 კვ.მეტრი ფართობის
რეაბილიტაცია ახალი ქვაფენილის
მოწყობით, გარე განათებით.

გზა

სოფ. წინანდალი რკინიგზის
სადგურისაკენ მიმავალი შიდა
ცენტრალურ ნაწილში მდებარე 0,6, კმ
გრუნტიანი გზის მოასფალტება
ნიაღვარგამტარების მოწყობით

გზა

სოფ. ვარდისუბანი მერეს უბანში "მიწიორღობე"-ში სასმელი წყლის დრენაჟის
მოწყობა, "ჭინჭრიანის და ორაგუბის"
ხეობაში არსებული დრენაჟების
რეაბილიტაცია საჭირო რაოდენობის
ქსელის მოწყობით

186,360.50

223,043.00

წყალი

161,805.00
2,995,014.00

გურჯაანი
1

გურჯაანი

ქ.გურჯაანში 9 აპრილის #48-ში მდებარე
ავარიული კორპუსის გამაგრება

შენობა
9,000.00

2

გურჯაანი

ქ.გურჯაანის ჭანტურიას ქუჩის
მოასფალტება

გზა

3

გურჯაანი

ქ.გურჯაანის ერეკლე II ქუჩის
მოასფალტება

გზა

4

გურჯაანი

ქ. გურჯაანის ლეონიძის ქუჩის
მოასფალტება ლეონიძის მეორე ჩიხთან
ერთად

გზა

200,316.00
201,621.00

103,959.00

5

გურჯაანი

ქ. გურჯაანის ლესელიძის
მოასფალტება

6

გურჯაანი

სოფელ ვაჩნაძეანში წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

წყალი

7

გურჯაანი

სოფ. ზემო კაჭრეთში სასმელი წყლის
სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი

სოფ. ვაზისუბნის სასმელი წყლის
სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი

8

გურჯაანი

ქუჩის

9

გურჯაანი

სოფ. ძირკოკის გაბიონის მოწყობა

10

გურჯაანი

სოფ. კოლაგი სასმელი წყლის სისტემის
შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

გზა

57,271.00
ნაპირსამაგრი

21,931.00

სოფ.ქოდალოში სანაპიროს გამაგრება
(გაბიონი)

12

გურჯაანი

კახიფრის საავტომობილო ხიდების
ნაწილობრივი რეაბილიტაცია

ხიდი

13

გურჯაანი

სოფელ ახაშნის შიდა სასმელი წყლის
ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

წყალი

14

გურჯაანი

სოფ. ვეჯინის ჭაბურღილის მოწყობის
სამუშაოები

წყალი

15

გურჯაანი

სოფელ ზეგაანის ცენტრალური გზის
მოასფალტება

16

გურჯაანი

სოფ. მუკუზანში ჭაბურღილის მოწყობა

17

გურჯაანი

კახიფარში სანიაღვრის მოწყობა

18

გურჯაანი

ს.გურჯაანში ჭაბურღილის მოწყობა და
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

წყალი

სოფ. კალაურის სასმელი წყლის სისტემის
შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი

სოფ. კაჭრეთში სასმელი წყლის სისტემის
შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი

სოფ. კარდენახში ახალი ჭაბურღილიის
მოწყობა და სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

წყალი

ჩუმლაყის თემის შიდა სასმელი წყლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები და
ჭაბურღლის მოწყობა

წყალი

წყალი

20

21

22

გურჯაანი

გურჯაანი

გურჯაანი

23

გურჯაანი

სოფელ ჩალაუბანში ჭაბურღილის მოწყობა

24

გურჯაანი

ქ. გურჯაანში საკანალიზაციო სისტემის
რეაბილიტაცია

53,565.00

წყალი

გურჯაანი

გურჯაანი

41,051.00

75,548.00

11

19

99,128.60

ნაპირსამაგრი

გზა
წყალი
სანიაღვრე

645.00
17,104.00
61,377.85
65,118.00
45,451.50
58,827.00
61,595.28

102,897.00

144,449.00

102,304.00

137,542.00

90,965.00

კანალიზაცია

75,180.00
402,090.00

25

გურჯაანი

ქ.გურჯაანის ახმეტელის ქუჩის
მოასფალტება

გზა

26

გურჯაანი

ქ.გურჯაანის დუმბაძის ქუჩის
მოასფალტება

გზა

27

გურჯაანი

სოფ. ვაჩნაძიანის გზის მოასფალტება

გზა

28

გურჯაანი

სოფელ ვაზისუბანში გზის რეაბილიტაცია

გზა

2

საგარეჯო

სოფ. დიდი ჩაილურის სასმელი წყლის
გამოყვანა

წყალი

საგარეჯო

სოფ. მანავი. სასმელი წყლის გამოყვანა
არსებული ჭაბურღილიდან და დამატებით
ერთი ჭაბურღილის მოწყობა

წყალი

ხიდი

საგარეჯო

სოფ. ლამაბალო–თულარის ხიდის
რეაბილიტაცია

4

საგარეჯო

სოფ. ვერხვიანის ცენტრალური გზის
აღდგენა

5

საგარეჯო

სოფ. გომბორი. ხევისუბანში ხევზე
გადასასვლელი ხიდის მოწყობა

ხიდი

6

საგარეჯო

პატარძეულის სათავე ნაგებობების და
შიდა ქსელის მოწესრიგება
(ჭაბურღილების აღდგენა მოწყობა)

წყალი

საგარეჯო

სოფ. თოხლიაურის სათავე–ნაგებობის
გაბიონის მოწყობა

ნაპირსამაგრი

საგარეჯო

სოფ. ნინოწმინდა. 400 მ 3 მოცულობის
რეზერვუარისა და 15 კმ–იანი შიდა
ქსელების შეცვლა

წყალი

სოფ. უდაბნოში საბავშვო ბაღის აშენება

ბაღი

8

9

საგარეჯო

გზა

2

3

სოფელ ილიაწმინდაში ხიდის
რეაბილიტაცია

ხიდი

სიღნაღი

სოფელ მაღაროში საავადმყოფოს უბანში
ახალი ჭაბურღილისა და წყალსადენის
ქსელის მოწყობა

წყალი

სოფელ საქობოში ჭაბურღილის მოწყობა
და ხევის კალაპოტის გაწმენდა

წყალი

204,850.00

85,882.00

313,461.18

51,521.00

132,624.00

სოფელ ძველი ანაგის ძირითადი გზის
მოასფალტება

გზა

5

სიღნაღი

ორმილის ხევიდან ანაგაში ზარიაულის
წყალსადენი ქსელის მოწყობა

წყალი

სოფელ მაღაროში ადგილობრივ ს/გზაზე
კიუვეტის მოწყობა

682,628.18

79,344.00

სიღნაღი

სიღნაღი

172,808.00

1,804,268.00

4

6

226,711.00

160,100.00

სიღნაღი

სიღნაღი

308,851.00

192,590.00

სიღნაღი
1

118,143.00

325,168.00

3

7

183,148.00

2,364,200.00

საგარეჯო
1

155,936.00

170,188.00

108,848.00
სანიაღვრე

78,713.00

7

სიღნაღი

სოფელ ბოდბეში "მაჭარაანთ უბანში“
ადგილობრივ ს/გზაზე კიუვეტის მოწყობა

სანიაღვრე
174,636.00

8

სიღნაღი

სოფელი ნუკრიანში, ჭოტორის
დასახლებაში გზის მოასფალტება

გზა

9

სიღნაღი

სოფელ ჯუგაანში ცენტრალური გზების
შემაერთებელი გზის მოასფალტება

გზა

სოფელ ვაქირში ცენტრალური გზიდან
სკოლამდე ასფალტო ბეტონის გზის
საფარისა და გარე განათების მოწყობა

გზა

10

11

12

სიღნაღი

სიღნაღი

სიღნაღი

ქ. სიღნაღში, ერეკელე მე-2 ქუჩაზე
სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების
მოწყობა
სოფელ ქვემო მაჩხაანი-ფანიანის გზის
რეაბილიტაცია

223,740.00

260,400.00
სანიაღვრე
222,061.00
გზა

1

2

3

დედოფლისწყარო

დედოფლისწყარო

დედოფლისწყარო

წყალი
724,690.74

ქალაქ დედოფლისწყაროში, ალადაშვილი
ქუჩის დარჩენილ მონაკვეთზე ასფალტის
საფარის რეაბილიტაცია

გზა

ქალაქ დედოფლისწყაროში,კახეთის ქუჩის
დარჩენილი მონაკვეთის ასფალტის
საფარის რეაბილიტაცია (ძველ
სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა)

გზა

171,280.00

129,069.76

4

დედოფლისწყარო

ქალაქ დედოფლისწყაროში,თერგის
ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

გზა

5

დედოფლისწყარო

ქალაქ დედოფლისწყაროში,არხოტის
ქუჩაზე ასფალტის საფარის მოწყობა

გზა

დედოფლისწყარო

ქალაქ დედოფლისწყაროში,პ.
ბაგრატიონის ქუჩაზე ასფალტის საფარის
მოწყობა

გზა

სოფ. სამრეკლოში, სტალინის ქუჩიდან
თამარის ქუჩის ბოლომდე მიმავალ გზაზე
ასფალტის საფარის მოწყობა

გზა

6

7

დედოფლისწყარო

259,055.00
1,791,864.00

დედოფლისწყარო
გედიქის ხევიდან სოფ. ზემო მაჩხაანის
რეზერვუარებამდე ახალი
წყალმომარაგების სადაწნევო
მაგისტრალური ქსელის მოწყობა

43,138.00

112,970.32
124,368.00

88,255.52

441,229.36

