N

კვარტალი

განკარგულების
ნომერი

განკარგულების
თარიღი

1

I

255

22.03.2013

2

II

343

25.04.2013

3

II

371

26.04.2013

4

II

405

02.05.2013

5

II

407

02.05.2013

6

II

407

02.05.2013

7

II

507

30.05.2013

8

II

551

31.05.2013

9

II

602

21.06.2013

10

III

698

03.07.2013

11

III

835

26.07.2013

12

III

999

30.07.2013

13

III

1065

16.08.2013

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო,
სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული საპროექტო და
საზედამხედველო მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის მესტიაუშგულის კმ141-კმ154 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საზედამხედველო
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება
შპს ,,სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“ კაპიტალის გასაზრდელად, საკუთარი სახსრებიდან გაწეული ხარჯების
დასაფინანსებლად
საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო
გზის გუდაური-კობის მონაკვეთზე საზვავე უბნების კვლევის, მართვის ტექნოლოგიურ-ტექნიკური საშუალებების
დადგენისა და ზვავების მართვის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მომსახურების შესყიდვის დაფინანსება
წყალტუბო–ხონის საავტომობილო გზის, ხობი–საჯიჯაო–ლესიჭინეს საავტომობილო გზის ცალკეული
დაზიანებული მონავეთების, ბათუმი (ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის ზარზმა-ადიგენის მონაკვეთის,
ჯვარი (ჯვარზენი)–ჩქვალერი–საჩინოს საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და აღნიშნული ობიექტების
საზედამხედველო მომსახურების ხარჯების დაფინანსება
ადგილობრივი მნიშვნელობის მონგირი-ახუთის, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვანი-სულორის და
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუხური-თაიას საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება
საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდა (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის
კმ68+600 – კმ69+600 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული საზედამხედველო
მომსახურების შესყიდვის დასაფინანსებლად
შპს „თეთნულდი დეველოპმენტის“ მიერ სასაწყობე მეურნეობის მოწყობის სამუშაოების და მასთან დაკავშირებული
სხვადასხვა ღონისძიებების განსახორციელებელი სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი–საჩხერე–ჭიათურა–ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ25-კმ45
ცალკეული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოების, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ზესტაფონი–ბაღდათის საავტომობილო გზის კმ11–კმ18.8 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მათთან
დაკავშირებული საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი–დედოფლისწყარო–ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ24+000კმ30+000 და კმ35+000-კმ45+000 მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა და მასთან დაკავშირებული
საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსება
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების
შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით, საბაგირო გზების საყრდენ ანძებთან მისასვლელი სამშენებლო გზებისა
და სასრიალო-სათადარიგო გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსება
საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქვევი) - სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 მონაკვეთზე ფერდობის ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოების და მასთან
დაკავშირებული საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
ქალაქ თელავში ჭავჭავაძის გამზირის რეაბილიტაციისათვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

14

III

1112

22.08.2013

ქალაქ ზუგდიდში დაგეგმილი შ. ხუბულავას ქუჩის რეაბილიტაციის დაფინანსება

15

III

1118

26.08.2013

16

III

1117

26.08.2013

17

III

1120

26.08.2013

ობიექტის დასახელება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაითურში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებამდე
მისაყვანი წყალსადენისა და წყალარინების სისტემის სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება
საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში 81 სოფლის ამბულატორიისა და გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ტყვიავში გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კლინიკის მშენებლობის დაფინანსება
ქალაქ გარდაბანში და შემდეგ სოფლებში: სართიჭალაში, გამარჯვებაში, ლემშვენიერაში, კრწანისში, კუმისში,
თელეთში და ფოლადაანთკარში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მიზნით საჭირო
ღონისძიებების დაფინანსება

საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი თანხის
ოდენობა

10 000 000

7 000 000
3 000 000
135 000

12 332 250

5 485 400
800 000
1 470 000

8 000 000

10 000 000

2 000 000

1 810 000
1 450 000
800 000
6 893 824
3 900 000
2 523 324

N

კვარტალი

განკარგულების
ნომერი

18

iV

1965

19

iV

2157

განკარგულების
თარიღი

ობიექტის დასახელება

საქართველოს რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი თანხის
ოდენობა

16.12.2013

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 (კვარიათი-სარფის)
მონაკვეთის ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ აღდგენა–გამაგრების და ქვის ცვენისაგან დაცვის მიზნით
ფერდობების გამაგრების სამუშაოების განხორციელებისათვის

10 000 000

26.12.2013

შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ კაპიტალის გაზრდა, ნაგავსაყრელების მოწესრიგება და
შპს ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართის კომპანიის“ საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება; შპს ,,თეთნულდი
დეველოპმენტის“ კაპიტალის გაზრდა, შპს ,,თეთნულდი დეველოპმენტის“ საოპერაციო ხარჯებისა და
ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობასთან დაკავშირებული, აგრეთვე კომპანია ,,Pomagalski“-ს მიერ
მოწოდებული საბაგიროების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული ხარჯების
დასაფინანსება

15 000 000

სულ ჯამი

102 599 798

