რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტები
სამეგრელო ზემო სვანეთი

103

34,389,421

ფოთი

6

11,700,000

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის სანიაღვრე კანალიზაციის
სატუმბი სადგურების რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია

1,000,000

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის რუსთაველის რკალის და
აღმაშენებლის ქუჩის (ტროტუარების) რეაბილიტაცია

2,500,000

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის აღმაშენებლის ქუჩის
მრავალბინიანი საცხ. სახლების რეაბილიტაცია (ფასადების
შეფუთვა და მანსარდის მოწყობა)

1,500,000

თვითმმართველი ქალაქის ფოთის მრავალბინიანი საცხ.
სახლების სახურავების კაპ. შეკეთება

500,000

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის ცენტრალური სტადიონის
რეაბილიტაცია

2,500,000

თვითმმართველი ქალაქის–ფოთის თეატრის მშენებლობა

3,700,000

მესტია

21

2,793,713

მესტიის მუნიციპალიტეტის ცხუმარის ტერიტორიული
ორგანოს შიდა სასოფლო სამანქანე გზის, ხიდისა და
გაბიონების მოწყობა რეაბილიტაცია

81,000

სოფელ ნაკრაში გამავალი ცენტრალური სამანქანო გზის და
მასში შემავალი ხიდის და დრენაჟის მოწყობა

104400

მესტიის მუნიციპალიტეტის ეცერის თემში წყალსადენის
ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

266,100

მდინარე დოლრაზე ნაპირსამაგრი გაბიონების მშენებლობა

102,100

სოფელ ფარსა და ზედა ლუხაში საკანალიზაციო სისტემის
მოწყობა

113,500

მრავალფუნქციური შენობის აშენება

175530

მესტიის მუნიციპალიტეტის იფარის თემის სოფელ ადიშში
წყლისმომარაგების სისტემის მოწყობა

145350

მესტიის მუნიციპალიტეტის კალის თემში "ვიჩნაშის" და
"დაუბერის" ხის ხიდების რეაბილიტაცია და გზის დამცავი
გაბიონების მშენებლობა

35340

მუხალის ტერიტორიული ორგანო: მულახის ი.გაბლიანის
სახელობის სპორტსკოლის სარემონტო სამუშაოები

202,400

მესტიის მუნიციპალიტეტის ლენჯერის ტერიტორიული ორგანო:
სოფელი კაერი-ქაშვეთის გზაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოების
ჩატარება და სოფელ ქაშვეთში "ცხარვაშის" ხიდის შეკეთებარეაბილიტაცია

89,410

სოფელს ლახამულას ცენტრში მდებარე ადმინისტრაციული
შენობის რეაბილიტაცია

41,060

1

მესტიის მუნიციპალიტეტის ლატალის თემის სპორტსკოლის
შენობის რეაბილიტაცია

306600

მესტიის მუნიციპალიტეტის წვიმის თემის სოფელ იელიში
მისასვლელი გზისა და გაბიონების მოწყობა-რეაბილიტაცია

68000

მეესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ წვირმიში საბავშვო
ბაღის აშენება

65200

სოფელ ჭუბერში მდინარე ნესკრაზე ნაპირსამაგრი გაბიონების
მოწყობა

154,200

მესტიის მუნიციპალიტეტის ჰაიშის თემის სოფელ ვედში
მდინარე ხაიუშარაზე ნაპირსამაგრი გაბიონების მშენებლობა

78,400

მესტიის მუნიციპალიტეტის ხაიშის თემის წყლის სისტემის
მოწყობა-რეაბილიტაცია

61,960

მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში ზურულდისა და
ცხაკვზაგარის მთებზე საჭვრეტი სადგურების მოწყობა

70993

მესტიის მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიის სახანძროსამაშველო სამსახურის მშენებლობა

426550

მესტიის მუნიციპალიტეტის უშგულის ტერიტორიულ
ორგანოში ადმინისტრაციული შენობის აშენება

60620

დაბა მესტია, ლანჩვალის უბანი. ე.წ. ხანდაკის გზის
რეაბილიტაცია

145000

აბაშა

6

q. abaSaSi adgilobrivi mniSvnelobis, ninoSvilis quCis
II Sesaxvevis reabilitacia asfalto-betoniT
q. abaSaSi adgilobrivi mniSvnelobis, ninoSvilisa da
akakis quCebis SemaerTebeli gzis; darsalias quCisa da
Tamar mefis quCis Cixis reabilitacia asfalto-betoniT
abaSis municipalitetSi abaSa-martvilis
Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis saavtomobilo gzis
gadasaxvevidan konstantine gamsaxurdias saxelobis
muzeumamde arsebuli adgilobrivi mniSvnelobis gzis
reabilitacia asfalto-betoniT

2,165,000
160,000
125,000

1,000,000

q. abaSaSi adgilobrivi mniSvnelobis, ilias quCis
reabilitacia asfalto-betoniT

300,000

q. abaSaSi adgilobrivi mniSvnelobis, frangiSvilis
quCis reabilitacia asfalto-betoniT
abaSis municipalitetSi ontofo-samiqao-maidani
adgilobrivi mniSvnelobis gzis mowyoba asfaltobetoniT

180,000

ზუგდიდი

400,000

34

5,243,508

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

28,811

გზის რეაბილიტაცია რკინიგზის სადგურის მისასვლელი გზა და
წინამდებარე ტერიტორია

230603

2

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულიშკარის
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ქალაქ ზუგდიდში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი
სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

138,137

234,530.0

გზების რეაბილიტაცია ქალაქ ზუგდიდის სხვადასხვა ქუჩებში
(ცხრილი 2)

1,100,000

სახურავების რეაბილიტაცია

100,000

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

200,000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი აბასთუმანის თემში ხეცერის
უბნის აბასთუმნის ცენტრთან დამაკავშირებელი ხიდის მოწყობა

58,277

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფელის თემში საფონიოს
უბანში წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

37,025

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემში საჯიქიოს
უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

31,243

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ახალსოფლის თემში საროგაო
საშეროზიო ხიდის რეაბილიტაცია

76,840

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ახალსოფლის თემში კოლხიდის
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

72,100

გზის რეაბილიტაცია კოლხიდიდან ახალსოფლის ცენტრამდე

241000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი გრიგოლიშის
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

103,363

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის ნაპირსამაგრი
ნაგებობის რეაბილიტაცია

51,410

დარჩელის თემის საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია

112,182

3

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფრლ კახათის საგუგუჩიოს
უბანში ლიძთონის საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კოკის ძემში კოკი-ხურჩას გზის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია

34,257

1,182,164

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სოფ. კორცხელის, ბაში
სახვიტიოს უბანში

26,530

წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია ბაში-სალაშხიოს
უბანში

25,498

წყალმომარაგების რეაბილიტაცია კორცხელი საქობალიოს
უბანში

25,536

წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია სოფ. კორცხელის,
ბაშის საქობალიოს უბანში

25,602

წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია სოფ. კორცხელის
ბაშის საბერანძეოს უბანში

29,279

ზუგდიდის მუბნიციპალიტეტის ნარაზენის თემის მდინარე
ჭანისწყალზე ნაპირსამაგრის რეაბილიტაცია

72,600

ნაპირსამაგრის რეაბილიტაცია მარინა გოგლაძის სახლთან

30900

გზის რეაბილიტაცია ცენტრალური გზა (ოდიში)

200000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ყულიშკარის თემში ხიდის
რეაბილიტაცია ყულიშკარი ახალსოფლის დამაკავშირებელი
ხიდი

45,450

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში
წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

32,993

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფელ ურთის საავტომობილო
გზის რეაბილიტაცია

100,000

წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია ჩხორიას თემში

65,000

4

გზის რეაბილიტაცია ეკლესიის მისასვლელი გზაზე

217,212

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭკადუაშის
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

80,064

ხიდის რეაბილიტაცია მდ. ჯაბახიდზე (ჯიხაშკარი)

31477

ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაცია მდ. ტარჩიაზე

203,425

ყინულის მოედანი

მარტვილი

3

2,450,200

ნახარებაო–ნაგვაზაო–ლეხაინდრაოს გზის ა/ბეტონის საფარით
მოწყობა

1,080,200.0

მარტვილი–სერგიეთი–აბედათის გზის რეაბილიტაცია

1,000,000.0

სოფ. ინჩხურის "ლებაჩეს" უბნის წყალმომარაგების სამშაოები

სენაკი

ქ. სენაკის ქუჩებზე ასაფალტის საფარის დაგება

370,000.0

9

3,112,000

2012400

რვასართულიან საცხოვრებელ სახლებში ლიფტების აღდგენა

50000

ლეძაძამის თემის სოფელ ბეთლემში ბეწვის ხიდის მოწყობა

30000

ფოცხოს თემის მოხაში-ლეტორჩინე-ლეჭეს უბნის
დამაკავშირებელი ბეწვის ხიდის მოწყობა მდ. გურძემიაზე

30000

5

ცივის ხიდიდან სამი მიმართულებით შავი საფარის მოწყობა

250000

ახალსოფლის თემის ცენტრში მდ. ტეხურის ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

130000

ახალსოფლის თემის სოფელ ისულაში შპს ,,ჯეონათ”-ს
მიმდებარედ მდ. რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

360000

ქალაქის ქუჩების ელგანათება

74,601

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების
მოწყობა

174,999

ჩხოროწყუ

14

2,225,000

ნაფიჩხოვოს თემში წყალსადენის სარეაბილტაციო სამუშაოები
(ლეშონეს უბანი)

197,000

მუხურის თემში წყალსადენის და სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია

100,000

ქვედაჩხოროწყუს თემში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
300,000
ჭოღის თემში მდ. ოჩხომურზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
(ჟუღუს უბანი)

80,000

ლეწურწუმეს თემში მდ. ხობისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
65,000
ლესიჭინეს თემში მდ. ზანაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
158,000
ხაბუმის თემში მდ. ხობისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
(კალინინის უბანი)

51,000

სოფელ ზუმში მდ. ხობისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
120,000
კირცხის თემში მდ. ჩეღალუზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
160,000
კირცხის თემში მდ. ხობისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
(ოკარკალეს და ლეტეშის უბანი)

69,000

ნაფიჩხოვოს თემში მდ. ოჩხომურზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
70,000
ხაბუმეს თემში მდ. სქურჩაზე ჯუმითი-ლეჟას დამაკავშირებელი
ერთმალიანი ხიდის მშენებლობა

60,000
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სოფელ თაიაში მდ. ხაშაზე ერთმალიანი რკინაბეტონის ხიდის
მშენებლობის სამუშაოები

750,000

ლეწურწუმეს თემში მდ. ჩეღალუზე ერთმალიანი ხიდის
მშენებლობა

წალენჯიხა

45,000
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ქ.წალენჯიხის თამარ მეფის, მაიაკოვსკის, კოსტავას, სალიას,
მეუნარგიას, ფიროსმანის, შეროზიას ქუჩებსა და გ. კალანდიას
სახელობის ცენტრალურ მოედანზე ახალი ასფალტო–ბეტონის
საფარის მოწყობა

2,500,000

1,500,000

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქ, ჯვარში ჯვარი–ჯვარზენის 1,1
კილომეტრიანი დამაკავშირებელი გზის კაპიტალური შეკეთება,
მოასფალტება

600,000

ქ. წალენჯიხაში მდ. ჭანისწყალზე ხიდის მშენებლობა

400,000

ხობი
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2,200,000

ხეთის თემში პაპანწყვირეს ტბასთან მისასვლელი გზის
ასფალტბეტონის საფარის კაპიტალური შეკეთება

გზა

180,000

ქ. ხობში კოლხეთის დასახლებაში ასფალტ-ბეტონის საფარის
კაპიტალური შეკეთება

გზა

171,600

ხობის მუნიციპალიტეტის ხეთისა და თორსა-დღვაბის თემებში
წყალსადენი ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშოები

გზა

598,400

ქ. ხობის ცენტრის კეთილმოწობის (ტროტუარები, გზის სავალ;ი
ნაწილი და მიწისქვეშა კომუნიკაციები) სამუშაოები

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და
სამაშველო სამსახურისთვის სახანძრო ავტომობილის შესყიდვა

420,000

სხვა

250,000

ნაგავმზიდი ტექნიკის შეძენა

100,000

ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსების
ეზოების კეთილმოწყობა

480,000
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