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მუნიციპალიტე

ტი
პროექტის  დასახელება

                                   

კატეგორია* ღირებულება

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 21,864,091.92          

აბაშა 1,111,542.00            

1 აბაშა

ნორიოს თემის სოფ. განათლებისკარის 

ცენტრიდან სოფ. ძველი აბაშის 

მიმართულებით არსებული გზის მოწყობა 

ასფალტო-ბეტონით სიგრძით 2500 მ. 

სიგანე 5 მ. 

გზა 419,690.00                

2 აბაშა

ქალაქ აბაშაში ნინოშვილის ქუჩიდან სოფ. 

ნაესაკოვოს ცენტრთან მისასვლელი  გზის 

მოწყობა ასფალტო-ბეტონით სიგრძით 

2500 მ, სიგანე 5 მ.

გზა 393,037.00                

4 აბაშა

ქ. აბაშაში მშვიდობის ქუჩიდან სოფ. 

გეზათის მიმართულებით არსებული გზის 

მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით 

სიგრძით 600 მ. სიგანე 5 მ.

გზა 114,708.00                

5 აბაშა

ქ. აბაშაში  დ. კაჭარავას ქუჩის II შესახვევის 

მოწყობა ასფალტო-ბეტონის საფარით 

სიგრძით 1200 მ. სიგანე 5 მ.

გზა 184,107.00                

ჩხოროწყუ 697,901.00              

1 ჩხოროწყუ

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, დაბა 

ჩხოროწყუში ახალი საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა

ბაღი 15,000.00                  

2 ჩხოროწყუ
მუხურის თემში წყალსადენისა და სათავე 

ნაგებობის რეაბილიტაცია
წყალი 505,186.00                

3 ჩხოროწყუ
სკვერისა და პარკის მოწყობა საბავშვო 

ატრაქციონებით
დასვენება 177,715.00                

მარტვილი 2,573,846.00            

1 მარტვილი

მარტვილი სერგიეთი-აბედათის გზის 

ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის 

სამუშაოები (მეორე ეტაპი)

გზა 952,846.00                

2 მარტვილი

სოფ. დიდი ჭყონი-ლედგებე-გურძემი-

კიწია-ნოღას დამაკავშირებელი გზის 

ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის 

სამუშაოები

გზა 600,000.00                

3 მარტვილი

სოფ. დიდი ჭყონი-ლედგებე-გურძემი-

კიწია-ნოღას დამაკავშირებელი გზის 

ასფალტობეტონის საფარით მოწყობის 

სამუშაოები

გზა 400,000.00                

4 მარტვილი მარტვილის სტადიონის რეაბილიტაცია
სპორტ.ინფრასტრუქ

ტურა
621,000.00                

წალენჯიხა 1,624,885.00            



1 წალენჯიხა

ქ.წალენჯიხის ცენტრალურ უბნებში შიდა 

ქუჩების რეაბილიტაცია 

(ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა) 

გზა 354,550.00                

2 წალენჯიხა

სოფ. ეწერში ეწერი–ოჭანე–ზედა 

საჩინო–საჩინო–ჩქვალერი 

წყალმომარაგების მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია

წყალი 428,680.00                

3 წალენჯიხა

ქ.წალენჯიხაში თამარ მეფის , სალიასა და 

გამსახურდიას ქ–ზე ტროტუარების 

რეაბილიტაცია

გზა 223,010.00                

4 წალენჯიხა ავტოგრეიდერის შეძენა სპეც. ავტომანქანები 250,000.00                

5 წალენჯიხა
ქ.ჯვარში მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

კორპუსების გადახურვა

მრავალბინიანი 

კორპუსი
121,059.00                

6 წალენჯიხა
ქ. წალენჯიხაში საპირფარეშოს 

მშენებლობა
სხვა 41,200.00                  

7 წალენჯიხა

ჭალეს თემის ფოხო–ეწერის დასახლებაში 

2 მრავალბინიანი საცხ.კორპუსის 

გადახურვა

მრავალბინიანი 

კორპუსი
52,376.00                  

8 წალენჯიხა
ობუჯის თემის სამესხიოს უბანში 

ჭაბურღილისა და შადა ქსელის  მოწყობა
წყალი 154,010.00                

მესტია 3,023,656.00            

1 მესტია

მესტიის მუნიციპალიტეტში

დ.მესტიაში უშბის ქუჩის და მასში 

შემავალი ჩიხების რეაბილიტაცია

გზა 792,565.00                

2 მესტია

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

უშგულის თემში 

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 

წყალი 503,846.00                

3 მესტია

სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის 

მუზეუმის მე-3 ეტაპის სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები

კულტურის სახლი 984,688.00                

4 მესტია
მესტიის მუნიციპალიტეტისათვის ერთი 

ერთეული ბულდოზერის შეძენა 
სპეც. ავტომანქანები 501,207.00                

5 მესტია
ნაკრას ცენტრალური საავტომობილო გზის 

კეთილმოწყობა
გზა 97,500.00                  

6 მესტია

მესტიის მუნიციპალიტეტში მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნაგვის გადამზიდი 

სადგურის მშენებლობა

სხვა 3,150.00                    

7 მესტია ჭუბერის გზა გზა 140,700.00                

ფოთი 3,520,019.00            

1 ფოთი

სანიაღვრე  სატუმბი სადგურების 

რეაბილიტაცია (9 აპრილი ს ხეივანზე მდ. 

რიონთან, ბესიკის ქუჩა, კოსტავას ქუჩა 

რუხაძის ქუჩა)

სანიაღვრე 817,270.92                



2 ფოთი

ეზოების კეთილმოწყობა ( ნიკოლაძის 

სანაპირო ზე მდებარე , 9 აპრილის 

ხეივანზე, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 

საცხ სახლები და სხვა ქუჩაზე მდებარე 

საცხ სახლ ეზოების კეთილმოწყობა საცხ 

სახლის ეზო) 

ეზო 1,029,094.00             

3 ფოთი

სანიაღვრე   არხების მოწყობა (დანელიას, 

პალიასტომის, ჩიტაძის,  ბარამიძის და სხვა 

ქუჩებზე. სულ  37 ქუჩა  საერთო სიგრძით 

30 კმ.)

სანიაღვრე 1,497,654.00             

4 ფოთი ლიფტების შეძენა და მონტაჟი ლიფტები 6,000.00                    

5 ფოთი სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა სპეც. ავტომანქანები 170,000.00                

სენაკი 2,393,953.00            

1 სენაკი

ჭავჭავაძის ქუჩაზე, (კაშიბაძის ქუჩიდან 

კოლხეთის ქუჩამდე) ასფალტო-ბეტონის 

საფარის,  კიუვეტების, ელ. განათების 

ლამპიონებისა და ტროტუარების მოწყობა.

გზა 536,000.00                

2 სენაკი ქ. სენაკის ქუჩების ასფალტირება გზა 602,091.00                

3 სენაკი
ფოცხოს თემის ცენტრალური 

საავტომობილო გზის ასფალტირება
გზა 399,999.00                

4 სენაკი
ქალაქის ქუჩების ტროტუარების 

რეაბილიტაცია
გზა 60,863.00                  

5 სენაკი

ჭალადიდის ცენტრიდან ხორგიშის 

გავლით თეკლათის თემის 

მიმართულებით ასფალტის საფარის 

მოწყობა

გზა 795,000.00                

ხობი 530,341.00              

1 ხობი

 ქ. ხობის ცენტრის (ტროტუარები, გზის 

სავალი ნაწილი და მიწისქვეშა 

კომუნიკაციები) კეთილმოწყობის 

სამუშაოები.

გზა, კანალიზაცია, 

სანიაღვრე, სხვა
443,089.00                

2 ხობი
ქ. ხობში გორგასალის ქუჩის ასფალტ-

ბეტონის საფარის კაპიტალურ შეკეთება.
გზა 14,490.00                  

3 ხობი

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ადმინისტრაციულ 

შენობაში ციფრული საკომუნიკაციო და 

უსაფრთხოების სისტემის მოწყობა.

სხვა 64,262.00                  

4 ხობი
ქ. ხობში ბარათაშვილის ქუჩის 

მოასფალტება.
გზა 8,500.00                    

ზუგდიდი 6,387,949.00            

1 ზუგდიდი
ქალაქ ზუგდიდიში  შიდა საავტომობილო 

გზების,  ტროტუარების   რეაბილიტაცია. 
გზა 1,030,000.00             



2 ზუგდიდი
 ქალაქ ზუგდიდიში  სანიაღვრე არხებისა 

და კოლექტორების  რეაბილიტაცია.
სანიაღვრე 9,000.00                    

3 ზუგდიდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ქალაქ 

ზუგდიდში  ფეხბურთის სტადიონის 

რეაბილიტაცია.

სპორტ. 

ინფრასტრუქტურა
43,500.00                  

4 ზუგდიდი

 ქ. ზუგდიდის  ყინულის მოედნის 

მშენებლობა, ექსპლოატაციაში გაშვება 

(მესამე ეტაპი). 

სხვა 1,023,543.00             

5 ზუგდიდი

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გარე 

განათების ქსელის რეაბილიტაცია, ახლის 

მშენებლობა.

გარე განათება 210,425.00                

6 ზუგდიდი

ქალაქ ზუგდიდიში  მოსწავლე  

ახალგაზრდობის  სასახლის 

რეაბილიტაცია.

კულტურის სახლი 326,848.00                

7 ზუგდიდი
 ქალაქ ზუგდიდიში    მრავალბინიანი 

სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

მრავალბინიანი 

კორპუსი
56,174.00                  

8 ზუგდიდი

 ქალაქ ზუგდიდიში  ყოფილი 

ენგურქაღალდ კომბინატის  უბანში 

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია.

კულტურის სახლი 300,000.00                

9 ზუგდიდი

  ქალაქ ზუგდიდიში  საკანალიზაციო  

ქსელის რეაბილიტაცია, ახლის 

მშენებლობა. რუსთაველი, რიგის, მესხიას,  

ჭავჭავაძის ქუჩები

კანალიზაცია 472,297.00                

10 ზუგდიდი
 ქალაქ ზუგდიდიში   ბოტანიკური ბაღის 

კეთილმოწყობა
დასვენება 3,000.00                    

11 ზუგდიდი
 ანაკლიის თემში  ცენტრში  სანიაღვრე 

არხის მოწყობა  (პროექტირება).
სანიაღვრე 50,000.00                  

12 ზუგდიდი

 სოფელ დიდინეძში  სამაქაცარიოსა და  

ჭვედირის  უბანში ნაპირდამცავი 

ნაგებობის მოწყობა 

ნაპირსამაგრი 832,070.00                

13 ზუგდიდი
სოფელ ორსანტიის ცენტრიდან ოტობაიას 

ხიდამდე გზის რეაბილიტაცია
გზა, ხიდი 1,618,865.00             

14 ზუგდიდი

დასუფთავების სპეცტექნიკისა (ერთი 

ნაგავმზიდი) და ნაგვის კონტეინერების 

შეძენა 

სპეც. ავტომანქანები 234,302.00                

15 ზუგდიდი

ახალსოფლის თემი, კოლხიდის უბანი 

მდინარე ჯუმზე ნაპირსამაგრი გაბიონის 

მოწყობა

ნაპირსამაგრი 18,065.00                  

16 ზუგდიდი
სოფელ ოქტომბერში ნაპირსამაგრი 

გაბიონის  მოწყობა
ნაპირსამაგრი 51,089.00                  



17 ზუგდიდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 

ენგურქაღალდკომბინატის უბანში ხორავას 

ქ. #2-ში 5-სართულიანი საერთო 

საცხოვრებელის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაცია

კანალიზაცია 22,000.00                  

18 ზუგდიდი ახალ აბასთუმანში სანიაღვრე არხის მოწყობა სანიაღვრე 6,747.00                    

19 ზუგდიდი ერგეტის თემში სანიაღვრე არხის მოწყობა სანიაღვრე 4,324.00                    

20 ზუგდიდი კორცხელის თემში სანიაღვრე არხის მოწყობა სანიაღვრე 7,164.00                    

21 ზუგდიდი
ორულუს თემის ნაჭკადუს უბანში გზის 

რეაბილიტაცია
გზა 6,957.00                    

22 ზუგდიდი
ნარაზნის თემის შამადელას უბანში საბავშვო 

ბაღის შენობის რეაბილიტაცია
ბაღი 26,814.00                  

23 ზუგდიდი
ინგირის თემის საქადარიოს უბანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა
სანიაღვრე 6,116.00                    

24 ზუგდიდი კოკის თემში სანიაღვრე არხის მოწყობა სანიაღვრე 13,599.00                  

25 ზუგდიდი
სოფელ ორსანტიაში წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაცია
წყალი 6,445.00                    

26 ზუგდიდი
ჭკადუაშის თემში წყალმომარაგების სისტემის 

მოწყობა
წყალი 8,605.00                    


