მუნიციპალიტეტი

პროექტის დასახელება

კატეგორია*

ღირებულება

N

1

2

ასპინძა

ასპინძა

სამცხე-ჯავახეთი

11,113,225.13

ასპინძა

1,385,318.00

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ საროხიზაბავრის მისასვლელი გზის
რებილიტაცია II ეტაპი (მოასფალტება)

გზა

სოფელ დამალაში მისასვლელი გზის
რააბილიტაცია (მოასფალტება)

გზა

514,983.00

1,128,735.00

ადიგენი
1

ადიგენი

დ. ადიგენის ქუჩების რეაბილიტაცია

გზა

2

ადიგენი

სოფლების: ვარხანი-წახანის
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის
რეაბილიტაცია

გზა

სოფ. მლაშის სასმელი წყლის ქსელის
რეაბილიტაცია

წყალი

3

ადიგენი

წყალი

ენგელსის ქუჩის რეკონსტრუქცია მალხასიანის ქუჩიდან უკმერსკაიას
ქუჩამდე-860 მ

გზა

ახალქალაქი

თბილისის ქუჩის რეკონსტრუქცია ცენტრალური ტრასიდან დარბინიანის
ქუჩამდე-950 მ.

გზა

4

ახალქალაქი

აღმაშენებლის ქ. #5 ბინის ეზოს
კეთილმოწყობა - 1200 კვ.მ.

ეზო

5

ახალქალაქი

აღმაშენებლის ქ. #10 ბინის ეზოს
კეთილმოწყობა - 1200 კვ.მ.

ეზო

6

ახალქალაქი

აღმაშენებლის ქ. #3 ბინის ეზოს
კეთილმოწყობა - 1000 კვ.მ

ეზო

7

ახალქალაქი

აღმაშენებლის ქ. #2 ბინის ეზოს
კეთილმოწყობა - 900 კვ.მ

ეზო

8

ახალქალაქი

სოფ, კოთელიის სასმელი წყლის
წყალსადენი

წყალი

9

ახალქალაქი

რკინა-ბეტონის ქარხნის რაიონის
საავადმყოფომდე საქვეითო ბილიკი
მოწყობა 400 გვმ., 600 კვ.მ

2

3

ახალქალაქი

106,327.00

555,030.00

730,790.00

1

ახალციხე

63,440.00
72,100.00
70,710.00
39,820.00
318,000.00

გზა
20,580.00
2,533,921.13

ახალციხე
ქ. ახალციხეში გვარამაძის ქუჩის გზის და
სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

6,450.00
1,976,797.00

სოფ. გომანის, კარტიკამის, ხოსპიოს
სასმელი წყლის წყალსადენის
რეაბილიტაცია

ახალქალაქი

444,709.00

677,576.00

ახაქალაქი
1

870,335.00

გზა

179,988.38

2

3

ახალციხე

ახალციხე

ქ. ახალციხეში ზარზმელის ქუჩის
გზა,
რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო ქსელის
კანალიზაცია
მოწყობა
ქ. ახალციხე, გვარამაძის ქუჩაზე მდებარე
გადასასვლელის რეაბილიტაცია

ხიდი
3,362.16

4

ახალციხე

პამაჯი-წყალთბილის ცენტრალური გზის
რეაბილიტაცია-მოასფალტება

გზა

5

ახალციხე

სოფელ ღრელის ცენტრალური გზის
მოასფალტება

გზა

2

3

4

5

ბორჯომი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა
ბაკურიანში გზების რებილიტაცია

ბორჯომი

ქალაქ ბორჯომში 9 აპრილის ქუჩის
რეაბილიტაცის და ცენტრალურ
ისტორიულ პარკში არსებული საცურაო
აუზის კეთილმოწყობის სამუშაოების
ჩატარება

გზა, სახურავი

ქალაქ ბორჯომში (ლიკანის დასახლება)
გოგებაშვილის და რაზმაძის ქუჩებზე
ასფალტის საფარის მოწყობა

გზა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ
მზეთამზის გადასასვლელი ხიდიდან
სოფლამდე მისასვლელი 2,0 კმ გზის
მოასფალტება ბეტონის საფარის მოწყობა

გზა

ბორჯომი

ბორჯომი

ბორჯომი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ჩითახევსა და სოფ. ქვაბისხევში გზების
რეაბილიტაცია

1,730,400.00
602,511.00
2,698,468.00

ბორჯომი
1

17,659.59

გზა

623,545.00

552,749.00

648,858.00

308,988.00
გზა,
საყრდენი
კედელი

564,328.00
1,389,986.00

ნინოწმინდა
1

ნინოწმინდა

ქ. ნინოწმინდის დ. აღმაშენებლის ქუჩის
ტროტუარების კეთილმოწყობა

გზა

2

ნინოწმინდა

ქ. ნინოწმინდის მაშტოცის ქუჩის
მოასფალტება

გზა

3

ნინოწმინდა

ქ. ნინოწმინდა–ხანჩალი გზის
მოასფალტება

გზა

360,500.00
514,538.00
514,948.00

