N

მუნიციპალიტ
ეტი

გორი

1

გორი

2
გორი

3
გორი

4
გორი
5
1
2

პროექტის დასახელება

13,134,966.00

გორი

4,424,169.00

ქ. გორში სადგურის დასახლებაში ახალი
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის
სამუშაოები (II ეტაპი)

კანალიზაცია

ცხინვალის გზატკეცილისა და
მელიქიშვილის ქუჩების
დამაკავშირებელი 500 მეტრი სიგრძის
გზისა და აღნიშნული გზის მონაკვეთზე
მდ. მეჯუდაზე საავტომობილო ხიდის
მშენებლობა (II ეტაპი)

გზა, ხიდი

ქ. გორში იოსებიძისა და ჯავახიშვილის
ქუჩების რეაბილიტაცია და სანიაღვრე
არხების მოწყობა.

გზა

3,020,452.00

393,000.00

823,238.00

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ქვახვრელში სასმელი წყლის
სასმელი წყალი
ჭაბურღილის და რეზერვუარის მოწყობა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ნაწრეტისწყლის სისტემის
რეაბილიტაცია
ქარელი
მდ. ძამის კალაპოტის გამაგრება

ქარელი

ქ. ქარელის ქუჩების ასფალტირების
სამუშაოები

ქარელი

ქ.ქარელისა და დ. აგარის საკანალიზაციო
სისტემის მოწყობის სამუშაოები

ხაშური

სოფელ წრომში და სოფელ ხცისში
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

ხაშური

ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში
ნაპირსამაგრი და ხიდების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

2
ხაშური

3
ხაშური

4

ქალაქ ხაშურში და დაბა სურამში ქუჩების
და ტროტუარების კეთილმოწყობა
ხაშურის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების
მოწყობა

3,600.00

წყალი
183,879.00
1,918,348.00
ნაპირსამაგრი
გზა

803,410.00
1,106,763.00

კანალიზაცია
8,175.00
2,242,817.00

ხაშური

1

ღირებულება

შიდა-ქართლი

ქარელი

3

კატეგორია*

წყალი
ნაპირსამაგრი/
ხიდი

514,229.00

720,265.00

გზა
823,361.00
სანიაღვრე
154,085.00

5

ხაშური

წრომის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობა

გზა

4,549,632.00

კასპი
ქალაქ კასპის „შავრობის“ სარწყავი არხის
რეაბილიტაცია 8000 გრძ,მეტრის

სარწყავი

ქალაქ კასპის „ახტალას“ სარწყავი არხის
რეაბილიტაცია 12000გრძ.მეტრის

სარწყავი

კასპი

ქალაქ კასპში 10 ქუჩაზე საკანალიზაციო
სისტემის მოწყობა

კანალიზაცია

კასპი

4

კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ
ლამისყანაში დავით გურამიშვილის
წყაროდან არსებულ წყლის დებეტზე
ახალი წყალსადენის სისტემის და
რეზერვუარის მოწყობა

5

ქ.კასპის და სოფლების საბავშვო
ბაღების შენობების ნაწილობრივი
რეაბილიტაცია

კასპი

1
კასპი

2
3

კასპი

513,000.00

335,000.00

163,830.00
ბაღი
555,000.00

გზა

6

გზა

7

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფლებში
საქადაგიანო-ხიდისყურის
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

გზა

8

ქალაქ კასპში რუსთაველის ქუჩის
სრული რეაბილიტაცია–მოასფალტება

გზა

9

ზემო ხანდაკი- ხოვლეს
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
(II ეტაპი)

კასპი

კასპი

კასპი

257,500.00

წყალი

კასაპის მუნიციპალიტეტის
ოკამი–ლამისყანა–თეზის
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
ჩქაროსნულ მაგისტრალთან
შემაერთებელი გზების სრული
რეაბილიტაცია

კასპი

30,877.00

729,551.00

677,620.00

789,081.00

529,050.00

