რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტები
იმერეთი

88

46,989,135

ქუთაისი

8

13,600,000

თაბუკაშვლის ქუჩა

გზა

2,054,503

კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა (ბოლომდე)

გზა

1,200,000

კახიანოურის შიდა კვარტალური გზების დაწნეხილი
ფილებით მოწყობა

გზა

3,200,000

გზა

1,642,237

გზა

1,627,310

გზა

1,655,950

გზა

1,620,000

სხვა

600,000

2

2,000,000

ქუთაისის 10 საქალაქო მნიშვნელობის გზა
(არაგვისპირელის ქუჩა, ახალგაზრდობის გამზირის მე–5
შესახვევი, ბერი თევდორეს ქუჩა, თომაშვილის ქუჩა,
იაშვილის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, ერისთავის ქუჩის მე 2
შესახვევი, კლდიაშვილის ქუჩის გაგრძელება,
ნაზარიშვილის ქუჩა, რიონჰესის ქუჩა, უზნაძის ქუჩის
გზის საფარის რეაბილიტაცია)
ქუთაისის 9 საქალაქო მნიშვნელობის გზა (ვაჟა ფშაველას
ქუჩის მე–2 შესახვევი, თორთლაძის ქუჩის და ცხინვალის
ქუჩის პირველი შესახვევის შემაერთებელი გზა, შარტავას
ქუჩის გაგრძელება, ჭყონდიდელის ქუჩა, ბაგრატის ქუჩა
გრანიტის ქვებით, ბუხაიძე–ცხაკაიას ქუცების ახალი გზის
რეაბილიტაცია)
ქუთაისის 8 საქალაქო მნიშვნელობის გზა (კიკვიძის ქუჩა,
დიმიტრი ყიფიანის ქუჩა, კოღუაშვილის ქუჩა,
მესხიშვილის ქუჩა, ცოტნე დადიანის ქუჩა, ძნელაძის
ქუჩა, წყაროს ქუჩა, ბათუმის ქუჩის გზის საფარის
რეაბილიტაცია)
ქუთაისის 6 შიდა საქალაქო გზის (ჭიათურის ქუჩა,
გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მე-4
შესახვევი, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის ქვედა
მონაკვეთი(გრანიტის ქვები), კაპეტივაძის ქუჩა და
სარაჯიშვილის ქუჩა) საფარის რეაბილიტაცია
ხარაზოვის ბაღში შენობის რეაბილიტაცია

ბაღდათი

1

ქ. ბაღდათში შიდასაქალაქო გზების მოასფალტება

გზა

1,900,000

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფელ მეორე ობჩაში
საბუკიას დასახლებიდან მეორე ობჩის საჯარო სკოლამდე
შიდასასოფლო გზის რეაბილიტაცია

ნაპირდაცვა

100,000

ვანი

9

2,071,000

ქ. ვანში სააკაძის ქუჩის რეაბილიტაცია

გზა

60,000

ქ. ვანში ტაბიძე-ბაგრატის ქუჩებზე გზის რეაბილიტაცია

გზა

320,000

შუამთა-მუქედის საავტომობილო გზის მშენებლობა

გზა

670,000

გზა

620,000

წყალი

100,000

შუამთის თემში მდინარე ყუმურზე ნაპირსამაგრის
მოწყობა

ნაპირსამაგრი

106,000

ამაღლების თემში მდ. კვინისწყალისა და კორწყალის
შესართავთან ნაპირსამაგრის მოწყობა

ნაპირსამაგრი

35,000

ქალაქ ვანში თამარ მეფის ქუჩის მეორე ჩიხის გასწვრივ
მდ. სულორზე ნაპირსამაგრის მოწყობა

ნაპირსამაგრი

125,000

სალომინაოს თემში ჭალის ტერიტორიაზე სახნავ-სათესი
მიწების საწრეტი არხის მოწყობა

სხვა

35,000

ზესტაფონი

11

3,826,098

სოფელ კლდეეთის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
(ასფალტირება)

gza

354,762.0

სოფელ ქვედა საქარასა და სოფელ ზოვრეთის გზების
რეაბილიტაცია (ასფალტირება)

gza

570,838.0

ქ. ზესტაფონში, დავით აღმაშენებელის ქუჩაზე,
ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია

ტროტუარები და
ბორდიურები

150,978.0

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის, სოფელ კვალითში ე.წ.
`კვალითის მარნის~ მიმდებარე გზის ასფალტირება

გზა

463,016.0

ზეინდარი ფერეთას საავტომობილო გზის მშენებლობა
ტობანიერის თემში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა

2

ქ. ზესტაფონში, ბატონიშვილის ქუჩის ნაწილის
(ასფალტირებული გზის გაგრძელების) ასფალტირება

გზა

557,855.0

ქ. ზესტაფონში, რუსთაველის ქუჩაზე (ასლანიკაშვილის
სანაპიროზე) არსებული საყრდენი კედლის
რეაბილიტაცია

საყრდენი
კედელი

110,233.0

ქ. ზესტაფონში, პუშკინის ქუჩის ასფალტირება

გზა

509,221.0

ქ. ზესტაფონში, დავით აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული
საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია

საყრდენი
კედელი

228,388.0

გზა

62,234.0

ქ. ზესტაფონში, `წმინდა ნინოს~ ქუჩის ასფალტირება

გზა

108,036.0

სოფელ სვირის გზა

გზა

710,537.0

თერჯოლა

7

3,295,815

ქ. ზესტაფონში, ქუთაისის ქუჩის ასფალტირება

სofel godognis centrTan misasvleli gzis
asfaltireba

360,900

sofel Cxaris sajaro skolasTan misasvleli
gzis asfaltireba

310,700

q. TerjolaSi Tamar mefis quCis asfaltireba

168,600

q. TerjolaSi WavWavaZis quCis asfaltireba

228,900

sofel Wognaris centridan avtobanamde
misasvleli betonis gzis mowyoba

533,500

სოფელ ჭალასთავის წყალსადენის მოწყობარეაბილიტაცია

1,010,000

mdinare yvirilaze arsebuli xidis
reabilitaciis dasruleba

სამტრედია
26 maisis, k. gamsaxurdias, SevCenkos, irakli
quTaTelaZis, saiaTnovas da wereTelis quCebis
asfalto betonis safariT mowyoba

683,215

13

3,650,000
700,000

3

reviSvilis, tolstois, kvantalianis, kakabaZis,
WonqaZisa da razmaZis quCebis asfalto betonis
safariT keTilmowyoba
qarTveliSvilis, janeliZis, robaqiZis, amiran
kalaZis, guramiSvilis quCebis asfalto betonis
safariT mopirkeTeba
leseliZis, vaSakiZis, WavWavaZis, kandelakis,
nikoleiSvilis, farnavazis, Tamar mefisa da
farnavazis SemaerTebeli (mouwesrigebeli
rkinigzis gadasasvleli) quCebis asfalto
betonis safariT keTilmowyoba\
quTaisi-xoni-samtrediis avtomagistralidan sof.
Wagnis centramde misasvleli gzis asfalto
betonis safariT keTilmowyoba

210,000

850,000

500,000

240,000

nabakevis Temis sof. ninuakuTxeSi asfalto
betonis safariT keTilmowyoba

240,000

sof. didi jixaiSis centridan yazbegis ubanSi #1
sajaro skolasTan misasvleli gzis asfalto
betonis safarT mowyoba
aaip samtrediis municipalitetis moswavle
axalgazrdobis saxlis sareabilitacio
samuSaoebi
თბილისი სენაკი ლესელიძის ავტომაგისტრალზე ქ.
სამტრედიაში აღმაშენებლის გამზირზე საფეხმავლო
ბილიკის ასფალტო ბეტონის საფარით მოპირკეთება
ქ. სამტრედიაში თამარ მეფის ქუცაზე არსებული
სკვერისა და მინი საფეხბურთო საკალათბურთო
მოედნების სრული რეაბილიტაცია
ქ. სამტრედიის ტერიტორიაზე არსებული
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების
შიდა კომუნიკაციებისა და ეზოების რებილიტაცია

140,000

150,000

420,000

qalaqis teritoriaze gansaTavsebeli sanagve
urnebis SeZena

120,000

კოშკურა-ამწის შესყიდვა

80,000

საჩხერე
სოფელ ჭალოვანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
ქ. საჩხერის 11 საქალაქო მნიშვნელობის (ჯაფარიძის
ქუჩის, ლაშა ლაშხის ქუჩის თავისი მიერთებით,
სანაპიროს ქუჩის, გიორგი წერეთლის ქუჩის, ვაჟა
ფშაველას ქუჩის მე-3 ჩიხის, ბენდელიანის ქუჩის,
ჭოღოშვილის ქუჩის სამივე ჩიხით, გურამიშვილის
ქუჩის, ჩხეიძის ქუჩის, ბელიაშვილის ქუჩის,
ქუთათელაძის ქუჩის) გზის საფარის რეაბილიტაცია

6

4,362,000
550,000

1,700,000

4

სოფელ სავანეში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის
სამუშაოები

1,200,000

საავტომობილო და საფეხმავლო ხიდს შორის
საყრდენი კედლის მშენებლობა

800,000

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა სოფელ სარეკში და
სოფელ ბაჯითში

112,000

ტყიბული

5

2,350,000

სოფელ მუხურის გზა

500000.00

ქ.ტყიბულის შიდა გზების (კ.ლომაძის
მოედანი;ე.წ.ლაღორის სასაფლაომდე მისასვლელი
გზა;რუსთაველის ქუჩის
შესახვევი;თაყაიშვილის;გელათის;ყაზბეგის;ბერეკაშვილი
ს;სოლომონ IIის;ფიროსმანის;ცირეკიძის;ლესელიძის;ორბელიანის;ქასრ
აშვილის;გურამიშვილის ქუჩები) ასფალტო–ბეტონის
საფარით რეაბილიტაცია

1,000,000

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფლების ჯვარისა–
ოჯოლის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

250,000

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფ.ჯვარისის შიდა გზის
რეაბილიტაცია

200,000

ცივწყალას (ლეხიდარი) წყალსადენის რეაბილიტაცია

400,000

წყალტუბო

11

3,607,250

გზა

445,000

ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ავალიანის, გორგასლის
და წერეთლის ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

517,000

ხვამლის, ყაზბეგის, ყაზბეგის მე-4 შეს. და ყაზბეგის მე-6
შეს. ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

486,000

თამარ მეფისა და დავით აღმაშენებლის ქუჩების
რეაბილიტაცია

გზა

46,000

ლერმონტოვის მე-3 შეს, შანიძის, სარაჯიშვილის, 9
მარტის და კოსტავას ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

569,250

გ. ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია

5

თბილისის, ბარნოვის, დადიანის, კლდიაშვილის და ტ.
ტაბიძის ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

387,000

სოფელ ოფურჩხეთში ახალი წყალსადენი სისტემისა და
სათავე ნაგებობის მოწყობა

წყალი

173,000

26 მაისის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია

გზა

42,000

ბესიკის, კოლხეთის, ერისთავის, გურამიშვილი და
რუსთაველის პირველი ჩიხი ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

387,000

სოფ. ჩუნეშის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

გზა

450,000

ჟონეთის ხიდი

ხიდი

105,000

ჭიათურა

4

3,500,000

ჭიათურა-ხვაშითის საავტომობილო გზის აღდგენა

1,400,000

კალაური-ითხვისის საავტომობილო გზის აღდგენა

1,080,000

უსახელო (კოპიტები)-ჩხირაულის საავტომობილო გზის
რებილიტაცია

1,000,000

სოფელ ბერეთისის - წყალსადენის რეაბილიტაცია

ხარაგაული

20,000

7

2,591,000

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახანში საბავო
ბაღის მშენელობა

80,000

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანში
ხიდის მშენებლობა

120,000

6

მუნიციპალტეტის დაბა ხარაგაულში არსებული
კინოთეატრის ტერიტორიის კეთილმოწყობა და
ინვენტარის შეძენა

120,000

დაბა ხარაგაულის ქუჩების: ელისო ჭიპაშვილის, სოლმონ
მეფის ქუჩაზე მრავალბნაი საცხოვრებლი ბინების N556
და N56ა მისასვლელის, გრიშაშვილის, ზაზა გლუნჩაძის,
წერეთლის მე-2 და მე-3 ჩიხების რეაბილიტაცია

680,000

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის
სამუშაოები: დაბა ხარაგაულში, ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდვაკეში

100,000

ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაბა ხარაგაულში, სოფლებში
ისლარი,ხევი,ნადაბური, ხუნევი, ბორითსა და ნუნისში
მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება

960,000

კინო თეატრის შენობის რეაბილიტაცა

531,000

ხონი
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2,135,972

ქ. ხონში, წმ. ნინოს ქუჩის 1,5 კმ საავტომობილო გზის
მოასფალტება

499,946

ქ. ხონში, გურამიშვილის ქუჩის 1,5 კმ საავტომობილო
გზის მოასფალტება

499,946

ძეძილეთის თემის სოფლებში: გელავერის, გვაშტიბის და
ძეძილეთის მოსახლეობისათვის თვითდენითი სასმელი
წყლის სისტემის მოწყობა
მ. ხონელის ქუჩის მე-5 შესახვევიდან სოფ. ივანდიდში
იოანე ნათლისმცემლის ტაძრამდე 1,5 კმ საავტომობილო
გზის მოასფალტება
სოფ. დედალაურში აჭარის რეგიონიდან სტიქიის
შედეგად დაზარალებული ეკომიგრანტთა ოჯახებისთვის
თვითდენითი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

335,583

499,946

300,551
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