
N კვარტალი
განკარგულების 

ნომერი

განკარგულების 

თარიღი
ობიექტის დასახელება

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 

ოდენობა

1 II 599 04.04.2014

სხვადასხვა მუნიციპალური ერთეულებში მიწისქვეშა წყლების მარაგების 

ხარისხობრივი და რაოდენობრივი (დებეტი) მაჩვენებლების ტექნიკური 

რეგლამენტის მიხედვით, შემოწმების მიზნით

50,000

2 II 644 10.04.2014

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

3 II 712 23.04.2014

ქალაქ სენაკისა და ქალაქ წალენჯიხის წყალმომარაგების სისტემების 

რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექო მომსახურებებისა და სამშენებლო 

სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად

1,084,500

4 II 907 22.05.2014

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო 

სამუშაოების, აგრეთვე, მათთან დაკავშირებული საზედამხედველო და 

საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად

7,000,000

5 IV 1715 19.09.2014

თელავის, ზუგიდის, გორის, ამბროლაურის, მცხეთისა და ახალციხის ახალი 

მუნიციპალიტეტების ორგანოების განსათავსებლად საჭირო ადმინისტრაციული 

შენობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის

3,000,000

6 IV 1818 02.10.2014

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-

გომისმთას საავტომობილო გზის კმ5-ზე (სოფ. შემოქმედი) სტიქიური მოვლენის 

შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების, მათ შორის, საავტომობილო გზის 

აღდგენისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების მიზნით

6,000,000

7 IV 1839 09.10.2014

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



N კვარტალი
განკარგულების 

ნომერი

განკარგულების 

თარიღი
ობიექტის დასახელება

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 

ოდენობა

8 IV 1988 03.11.2014

შპს ,,თეთნულდი დეველოპმენტის“ მიერ ადმინისტრაციული შენობის 

მშენებლობასთან დაკავშირებული,  აგრეთვე კომპანია ,,Pomagalski”-ს მიერ 

მოწოდებული საბაგიროების სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებასთან 

დაკავშირებული ხარჯების დასაფინანსებლად

5,000,000

9 IV 2039 10.11.2014

შემდეგი საავტომობილო გზების შეკეთება-რეაბილიტაციისათვის:

ა) საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი–ფოთი (ასაქცევი) – სარფი (თურქეთის 

რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ1-კმ13  მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია;

ბ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

წერეთელი–ნორგიუღი–მუღანლო–ქესალო საავტომობილო გზის კმ16–კმ25 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

  გ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) – 

ბაღდათი–აბასთუმანი–ბენარას საავტომობილო გზის  კმ17-კმ21 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია;

 დ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი–ბაღდათი 

საავტომობილო გზის კმ1-კმ5 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება;

 ე) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაღდათი–ვანი–დაფნარის 

საავტომობილო გზის  კმ16-კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

 ვ)შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბო–ფარცხანაყანევის 

საავტომობილო გზის  კმ1-კმ5,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

ზ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ქუთაისი–გეგუთი–საყულია–ბაში–იანეთის საავტომობილო გზის კმ6–კმ7 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

 თ) ადგილობრივი მნიშვნელობის მარნეული–ლომთაგორა–ალგეთის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

15,000,000

10 IV
2536 (907 

ცვლილება)
29.12.2014

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო 

სამუშაოების, აგრეთვე, მათთან დაკავშირებული საზედამხედველო და 

საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის განსახორციელებლად

-1,540,000



N კვარტალი
განკარგულების 

ნომერი

განკარგულების 

თარიღი
ობიექტის დასახელება

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 

ოდენობა

11 IV 2551 30.12.2014

ა)   სოფელ შემოქმედში არსებული,  ქ. ოზურგეთის წყალსადენის სათავე 

ნაგებობის საინფილტრაციო მოედნების რეაბილიტაციისა და ახალი წყალმიმღები 

ნაგებობის მოწყობის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მიზნით;

ბ) სოფელ შემოქმედში არსებული,  ქ. ოზურგეთის წყალსადენის სათავე 

ნაგებობის ნაპირსამაგრი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და სოფელ 

ნარუჯის წყალმიმღების მონაკვეთებშჭი მდინარე ნატანების სანაპირო ზოლის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დუკუმენტაციის 

სახელმწიფო შესყიდვა;

გ)   სოფელ შემოქმედში არსებული, ქ. ოზურგეთის წყალსადენის სათავე 

ნაგებობის საინფილტრაციო მოედნებისა და ნაპირსამაგრი საგებობის 

რეაბილიტაციის, ახალი წყალმიმღები ნაგებობის მოწყობისა და სოფელ ნარუჯის 

წყალმიმღების მონაკვეთებში მდინარე ნატანების სანაპირო ზოლის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

500,000



N კვარტალი
განკარგულების 

ნომერი

განკარგულების 

თარიღი
ობიექტის დასახელება

საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხის 

ოდენობა

12 IV
2555 (2039 

ცვლილება)
30.12.2014

შემდეგი საავტომობილო გზების შეკეთება-რეაბილიტაციისათვის:

ა) საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი–ფოთი (ასაქცევი) – სარფი (თურქეთის 

რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ1-კმ13  მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია;

ბ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

წერეთელი–ნორგიუღი–მუღანლო–ქესალო საავტომობილო გზის კმ16–კმ25 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

  გ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (საღორია) – 

ბაღდათი–აბასთუმანი–ბენარას საავტომობილო გზის  კმ17-კმ21 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია;

 დ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი–ბაღდათი 

საავტომობილო გზის კმ1-კმ5 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება;

 ე) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაღდათი–ვანი–დაფნარის 

საავტომობილო გზის  კმ16-კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

 ვ)შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბო–ფარცხანაყანევის 

საავტომობილო გზის  კმ1-კმ5,5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

ზ) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ქუთაისი–გეგუთი–საყულია–ბაში–იანეთის საავტომობილო გზის კმ6–კმ7 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია;

 თ) ადგილობრივი მნიშვნელობის მარნეული–ლომთაგორა–ალგეთის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.

-4,630,000

51,464,500სულ ჯამი


