რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტები

სულ ჯამი

(შეთანხმებული)

რეგიონი

პროექტის რაოდენობა

თანხა

653

201,646,098

96

23,995,300
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2,923,600

წყალი

785,000

წყალი

350,000

ნაპირსამაგრი

270,000

ქალაქ ახმეტაში თელავის ქუჩის მოპირკეთება
ასფალტობეტონის საფარით.

გზა

169,700

სოფელ საკობიანოს შიდა საუბნო გზის
მოპირკეთება ასფალტბეტონის საფარით

გზა

680,000

ქალაქ ახმეტაში ნ.ნიკოლაძის ქუჩის
მოპირკეთება ასფალტობეტონის საფარით

გზა

95,300

ქალაქ ახმეტაში გორგასლის ქუჩის შესახვევის
ასფალტობეტონის საფარით მოპირკეთება.

გზა

140,300

სოფელ მატნის წყალსადენის შიდა ქსელის
რეაბილიტაცია.

წყალი

50,000

სოფელ ჯოყოლოში სასმელი წყლის შიდა
ქსელის რეაბილიტაცია.

წყალი

30,300

სხვა

353,000

9

2,500,000

წყალი

25,100.0

საქართველო
კახეთი
ახმეტა
სოფელ ქვემო ალვანის სასმელი წყლის
სათავე-ნაგებობის(სადრენაჟე სისტემის) და
მაგისტრალის მოწყობა.
სოფელ ზემო ალვანის სასმელი წყლის სათავენაგებობის (სადრენაჟე სისტემის)
რეაბილიტაცია
ქალაქ ახმეტაში მდინარე ალაზნის
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა.

ზემო ხოდაშნის ხევის გაწმენდა ქვა-ღორღის
ნატანისაგან

დედოფლისწყარო
სოფ.ხორნაბუჯში შიდა წყალმომარაგების
სისტემის მოწყობა

1

სოფ. ზემო ქედში შიდა წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია

წყალი

240,000.0

სოფ. არხილოსკალოში წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია

წყალი

290,000.0

სოფ. ქვემო ქედში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია

წყალი

38,500.0

გზა

300,000.0

კანალიზაცია

200,000.0

გზა

503,000.0

სოფ. ხორნაბუჯის შიდა საავტომობილო
ასფალტის საფარიანი გზების და მასზე
არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

გზა

643,400.0

ქ.დედოფლისწყაროს ჩრდილო აღმოსავლეთ
ნაწილის შიდა საავტომობილო ასფალტის
საფარიანი გზების მოწყობა

გზა

260,000.0
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4,001,000

გზა

800,000.0

გზა

1,000,000.0

გზა

700,000.0

გზა

600,000.0

წყალი.

100,000.0

ქ.დედოფლისწყაროში წმინდა ელია
თეზბითელის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე
მოქმედ მონასტერთან და ქალაქის
სასაფლაოსთან მისასვლელი საავტომობილო
გზის მოწყობა
ქ.დედოფლისწყაროს სამხრეთ აღმოსავლეთი
ნაწილის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

ქ.დედოფლისწყაროს სამხრეთ აღმოსავლეთი
ნაწილის შიდა საავტომობილო ასფალტის
საფარიანი გზების მოწყობა

გურჯაანი
გურჯაანი- არაშენდის საავტომობილო გზის
რაბილიტაცია და დასრულება.
ჩუმლაყი-ყიტაანის გზის 4 კილომეტრიანი
მონაკვეთის მოასფალტება
სოფ. მელაანის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია
სოფ. კაჭრეთის ცენტრალური 2.5 კმ- იანი გზის
მოასფალტება.
სოფელ ჯიმითში წყალმომარაგების ქსელის
რეაბილიტაცია.

2

სოფ. ახაშენში ჭაბურღილის მოწყობა.

წყალი

60,000.0

სოფ. ჩუმლაყის ტერიტორიაზე ჭაბურღილის
მოწყობა

წყალი

30,000.0

სოფ. კალაურში მღვრიე ხევზე გადასასვლელი
ხიდის მოწყობა.

ხიდი

260,000.0

სოფელ შაშიანის წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია.

წყალი

35,000.0

სოფ. მუკუზანის წყალმომარაგების
გაუმჯობესება

წყალი

36,000.0

სხვა

80,000.0

სოფ. ბაკურციხეში ჭოლიკაანთ უბნის წყლის
სისტემით დაქსელვა.

წყალი

40,000.0

სოფ. კარდენახში მღვრიე ხევის გაწმენდა და
ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

სხვა

200,000.0

წყალი

60,000.0
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2,319,100

napirsamagri

541,480

sof. Aaxalsoflis sasmeli wylis
qselis reabilitacia

წყალი

551,250

sof. balRojianis sasmeli wylis
qselis reabilitacia

წყალი

94,870

sof. enislis sasmeli wylis
rezervuaris da qselis reabilitacia

წყალი

72,000

sof. almatis sasmeli wylis drenaJis
da qselis reabilitacia

წყალი

186,000

sof. wiwikananTseris sasmeli wylis
qselis reabilitacia

წყალი

62,500

ქ. გურჯაანში თავისუფლების ქუჩაზე
საყრდენი კედლისა და ტროტუარის
რეაბილიტაცია.

სოფ. ვაჩნაძიანში "მეგრელაანთ" უბანში
ჭაბურღილის მოწყობა.

ყვარელი
q. yvarelSi ,,ilias tbis " gzis da
mimdebare moednebis miwis vakisis
ferdobis gamagrebis da sxva
gadaudebeli RonisZiebebis samuSaoebi

3

sof. sabuis sasmeli wylis qselis
reabilitacia

წყალი

114,000

sof. Ggremis sasmeli wylis qselis
reabilitacia

წყალი

100,000

სხვა

85,000

გზა

432,000

napirsamagri

80,000

ლაგოდეხი

6

3,000,000

ბაღდადი-არეშფერანი-ხოშატიანი-ქვემო
ბოლქვის დამაკავშირებელი გზის საფარის
მოწყობა

გზა

908,000.00

სოფ. გვიმრიანში გზის საფარის მოწყობა

გზა

414,500.00

სოფ. ბოლოკიანი-ნაწისქვილარის
დამაკავშირებელი გზის საფარის მოწყობა

გზა

952,500.00

სოფ. ჭიაურში გზის საფარის მოწყობა

გზა

460,000.00

სოფ. ნინიგორში წყლის სათავის
რეაბილიტაცია

წყალი

50,000.00

სოფ. საქობოში სასმელი წყლის მოწყობა და
სოფ. მშვიდობიანში ჭაბურღილის მოწყობა
საქობოს სასმელი წყლის მაგისტრალისათვის

წყალი

215,000.00

საგარეჯო

6

3,310,000

სოფ.ნინოწმინდის გარე წყალსადენის მოწყობა

წყალი

480,000.0

md. ,,alaznis" xidTan
municipalitetis
rekonstruqcia

yvarlis
Semosasvlelis

sof. Saqrianis saavtomobilo gzis
reabilitacia
(1,2 km)

md. ,,bursis" napirsamagri samuSaoebi

4

სოფელ პ/ჩაილური–კაკაბეთი–ვერხვიანი–
ყანდაურის შემაერთებელი გზის აღდგენა
საერთო სიგძით 4.8 კმ.

გზა

1,200,000.0

წყალი

750,000.0

ქ. საგარეჯოში სანიაღვრე არხების აღდგენა
რუსთაველის, დ.აღმაშენებლის, ერეკლე
მეორის, წიფლისხევის, კახეთის, კოსტავას,
ჯაფარიძის, იმედის ქუჩებზე

სხვა

650,000.0

სოფელ ხაშმის წყალსადენის ცენტრალური
მაგისტრალის დაზიანებული მონაკვეთის
შეცვლა

წყალი

110,000.0

სოფელ გიორგიწმინდა ანთოკი მარიამჯვრის
შემაერთებელი, ანთოკის ხევზე
გადასასვლელი მცირე ტვირთამწეობის ხიდის
მოწყობა

ხიდი

120,000.0

სიღნაღი
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2,428,800

წყალი

70,000.0

წყალი

30,000.0

წყალი

85,000.0

წყალი

280,000.0

სოფელ ტიბაანში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია "გედიქის წყალსადენი"

წყალი

400,000.0

სოფელ ქვემო მაჩხაანში ჭაბურღილის მოწყობა

წყალი

70,000.0

წყალი

80,000.0

წყალი

40,000.0

სოფ. მაღაროში ჭაბურღილის და ახალი
ქსელების მოწყობა

წყალი

50,000.0

სოფ. ილიაწმინდაში ჭაბურღილის მოწყობა

წყალი

30,000.0

სოფ. ძველ ანაგაში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია "გედიქის წყალსადენი"

წყალი

800,000.0

გზა

245,000.0

სოფ.გიორგიწმინდის წყალსადენის აღდგენა

სოფ. ანაგაში ბუნებრივი წყლების სათავე
ნაგებობების რეაბილიტაცია
სოფ. ვაქირში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია
სოფ. ერისიმედში წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობა
სოფ. ბოდბისხევში წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია

სოფელ ხირსაში წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია
სოფ. ხორნაბუჯის და ყარაღაჯის სასმელი
წყლის ქსელების მოწყობა

სოფელ ბოდბეში ,,ტოროჩინაანთ" უბანში
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა
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სოფელ ბოდბეში ,,ბებრიაანთ"უბანში
საფეხმავლო ხიდის მშენებლობა
სოფ. ზემო ბოდბეში ინტერნატის უბანში
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა.
ქ.სიღნაღში 2007 წელს დაზიანებული
სახლების რეაბილიტაცია
სიღნაღში ქუჩების საყრდენი კედლების
რეაბილიტაცია
საქობოში ,,წმინდა ნინოს" წყალზე
მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია
სოფელ ნუკრიანში სკოლებთან მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია

ხიდი

15,000.0

გზა

90,000.0

სხვა

20,000.0

სხვა

54,000.0

გზა

25,000.0

გზა

44,800.0
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3,512,800

ნაპირდაცვა

125,200.0

გზა

570,000.0

წყალი

48,000.0

სოფელ იყალთოში მდ. ,,თურდოს" დამბის
მოწყობა დრენაჟზე

ნაპირდაცვა

52,000.0

სოფელ წინანდალში გამავალი ,,დოლიაურის",
,,ქვ. ხოდაშნის", ,,ბუშეტის" და ,,კისისხევის"
ხევების გაწმენდა და დამბების მოწყობა

ნაპირდაცვა

290,000.0

სოფელი ვანთის ხევის კალაპოტის გაწმენდა

ნაპირდაცვა

208,000.0

თელავი

სოფელ ყარაჯალაში მდ. ,,თურდოზე"
ნაპირდამცავი ქვის წყობის გაბიონის მოწყობა

სოფელ გულგულაში დაზიანებული
ცენტრალური მოასფალტებული გზის
რეაბილიტაცია

სოფელ იყალთოში ,,სალოკის" სასმელი წყლის
დრენაჟის რეაბილიტაცია

6

სოფელ კურდღელაურის, ვარდისუბნის და
გულგულის ტერიტორიებზე გამავალი
თელავის ხევის გაწმენდა და დამბების
მოწყობა

ნაპირდაცვა

120,000.0

სოფელ ბუშეტში არსებული
ამორტიზირებული დრენაჟის რეაბილიტაცია

წყალი

35,000.0

სოფელ ბუშეტში არსებული
ამორტიზირებული მაგისტრალური
მილდენის რეაბილიტაცია

წყალი

53,000.0

სოფელ ფშაველში არსებული
ამორტიზირებული მაგისტრალური
მილდენის რეაბილიტაცია

წყალი

60,000.0

სოფელ ფშაველში არსებული
ამორტიზირებული მაგისტრალური
აზბოცემენტის წყალსადენის მილდენის
რეაბილიტაცია

წყალი

160,000.0

სოფელ ნასამხრალში სარწყავ სისტემაში
გამავალი სასმელი წყლის ახალი ქსელის
მოწყობა

წყალი

103,000.0

სოფელ კისისხევში არსებული ხანდაზმული
ამორტიზირებული წყალსადენის
მაგისტრალური ქსელის რეაბილიტაცია

წყალი

98,000.0

სოფელ შალაურში ,,ხრუკიას" ხევში არსებული
ამორტიზირებული დრენაჟის რეაბილიტაცია

წყალი

40,000.0

სოფელ ართანაში არსებული
ამორტიზირებული დრენაჟის რეაბილიტაცია

წყალი

48,700.0
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სოფელ ართანაში არსებული
ამორტიზირებული მაგისტრალური
აზბოცემენტის წყალსადენის მილდენის
რეაბილიტაცია

წყალი

60,000.0

სოფელ სანიორეში არსებული
ამორტიზირებული მაგისტრალური
წყალსადენის მილდენის რეაბილიტაცია

წყალი

81,600.0

სოფელ ჯუღაანში ამორტიზირებული
წყალსადენის დრენაჟის რეაბილიტაცია

წყალი

30,300.0

სოფელ ვანთაში ამორტიზირებული
წყალსადენის დრენაჟის რეაბილიტაცია

წყალი

105,000.0

სოფელ რუისპირში სოფლის ცენტრალური
დაზიანებული მოასფალტებული გზის
რეაბილიტაცია–მოასფალტება

გზა

430,000.0

სოფელ კონდოლში სოფლის ცენტრალური
დაზიანებული მოასფალტებული გზის
რეაბილიტაცია–მოასფალტება

გზა

465,000.0

სოფელ კურდღელაურში ცენტრალური
დაზიანებული მოასფალტებული გზის
რეაბილიტაცია

გზა

330,000.0
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