1

2

3

4

5

6

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

პროექტის
ღირებულება
(ლარი)

სამუშაოს
შემსრულებელი

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის
სოფელ დმანისი-საფარლოს
გზიდან სოფელ ზემო
ოროზმანამდე მისასვლელი
საავტომობილო გზის
მშენებლობა (1562 მ)

229,988.1

შპს ქვენიფნელი

22-07-13

22-09-13

დასრულებული

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ჯავახის მისასვლელი
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

230,030.0

შპს #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

11-09-13

19.11.2013

დასრულებული

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ტნუსის მისასვლელი
საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

54,670.0

შპს #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

11-09-13

19.11.2013

დასრულებული

დმანისი

ქ. დმანისში მ. ხერგიანის ქუჩის
რეაბილიტაცია

110,200.0

შპს #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

11-09-13

19.11.2013

დასრულებული

დმანისი

ქ. დმანისში გ. სააკაძის ქუჩის
რეაბილიტაცია

64,380.0

შპს #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

11-09-13

19.11.2013

დასრულებული

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ პანტიანის მისასვლელი
საავტომობილო გზის (ეტაპი - 1
(pk26+98.04-pk53+96.08))
რებილიტაციის სამუშაოები

599,990.0

შპს #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

11-09-13

19.11.2013

დასრულებული

მუნიციპალი
ტეტი

პროექტის დასახელება

შესრულების
მდგომარეობა

დანართი 1

დასაქმებულ
თა
რაოდენობა

რეგიონი

დასრულება

№

დაწყება

ინფორმაცია რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდით 2013 წელს
შესრულებული სამუშაოების შესახებ

პროექტის
განხორციელების შემდეგ
მიღებული შედეგი

7

8

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ამამლოს
წყალმომარაგების ქსელის
მოწყობის სამუშაოები

116,940.0

შპს "გვიბი"

13-09-13

11.11.2013

დასრულებული

დმანისი

სოფელ ქვემო კარაბულახში
წყალმომარაგების
მაგისტრალური ხაზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

48,888.0

შპს „გ და დ“

23-09-13

01-11-13

დასრულებული

14,111.0

შპს „გ და დ“

23-09-13

01-11-13

დასრულებული

101,497.4

შპს „გ და დ“

23-09-13

01-11-13

დასრულებული

23,865.3

შპს „გ და დ“

23-09-13

01-11-13

დასრულებული

430,000.0

შპს “ტ.ტ“

09-10-13

09-12-13

დასრულებული

149,000.0

შპს “ტ.ტ“

10-10-13

09-12-13

დასრულებული

598,000.0

შპს “ტ.ტ“

10-10-13

09-12-13

დასრულებული

414,900.0

შპს სამშ. კომპანია
მაგისტრალი

15-10-13

13-12-13

დასრულებული

9

ქვემო ქართლი

დმანისი

10

ქვემო ქართლი

დმანისი

11

ქვემო ქართლი

დმანისი

12

ქვემო ქართლი

დმანისი

13

ქვემო ქართლი

დმანისი

14

ქვემო ქართლი

დმანისი

15

ქვემო ქართლი

დმანისი

სოფელ ზემო კარაბულახი
წყალმომარაგების სათავე
ნაგებობისა და მაგისტრალური
წყალსადენის მოწყობის
სამუშაოები
სოფელ გომარეთის
წყალმომარაგების სათავე
ნაგებობისა და მაგისტრალური
წყალსადენის მოწყობის
სამუშაოები
სოფელ გომარეთიში
წყალმომარაგების სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ბაზაქლომდე
მისასვლელი საავტომობილო
გზის (2044,00 მ)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ვაკემდე მისასვლელი
საავტომობილო გზის (858,00 მ)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შესყიდვა
დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ კიზილქილისამდე
მისასვლელი საავტომობილო
გზის (3707,00მ) სარებილიტაციო
სამუშაოების შესყიდვა
დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ქვემო კარაბულახამდე
მისასვლელი საავტომობილო
გზის (2275,00 მ) სარებილიტაციო
სამუშაოების შესყიდვა
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ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ შინდლრმდე
მისასვლელი საავტომობილო
გზის (2950,00 მ)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების

485,000.0

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ გომარეთში ლითონის
ხიდის მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა

69,999.0

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ლოქჭანდარში ლითონის
ხიდის მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა

104,599.0

დმანისი

დმანისის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ იფნარში ლითონის
ხიდის მშენებლობის სამუშაოების
შესყიდვა

67,608.0

გარდაბანი

21

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

22

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

23

24

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქ. გარდაბანში ადგილობრივი
გზის მოასფალტება
ქ. ბოლნისის ცენტრალური და
დასავლეთ უბნების
საკანალიზაციო ქსელისა და
დასავლეთის უბნის ქსელისათვის
გამწმენდი ნაგებობის
ქ. ბოლნისში წმ.ელიას მთაზე
პეტრე და პავლე მოციქულთა
სახელობის მამათა სამონასტრო
კომპლექსისათვის სასმელი
წყლის ქსელის მოწყობის

1,543,500.0

შპს “ტ.ტ“

შპს გზამშენი

შპს გზამშენი

რკ.სოფმშენკომპლექსი

შპს. "ბილდერ ჯგუფი"

97,002.6

შ.პ.ს. „LMC“

101,515.0

შპს „ლავა“

09-10-13

09-12-13

დასრულებული

04-10-13

25-12-13

გადავადებული

04-10-13

25-12-13

გადავადებული

04-10-13

25-12-13

გადავადებული

09-03-13

12-11-13

პროექტის პროექტის
11.06.13წ
13.09.13წ
ექსპერტი ექსპერტიზი
ზის
ს 24.12.13წ
10.10.13წ

22.11.13წ

გადავადებული

18

დასრულებული

5

დასრულებული

26

ბოლნისი

სოფელ რატევანში შიდა
საავტომობილო გზებზე
ასფალტო-ბეტონის საფარის
მოწყობის სამუშაოები

718,999.9

შპს „ქვენიფნელი“

23.10.13წ

14.12.13წ

დასრულებული

25

ბოლნისი

ქ. ბოლნისში დავით
აღმაშენებლის ქუჩა N43-ში
საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს
მოასფალტებისა და ტროტუარის
მოწყობის სამუშაოები

26,554.0

შპს „ქვენიფნელი“

23.10.13წ

14.12.13წ

დასრულებული

26

აღნიშნული გზა
აერთიანებს
რამოდენიმე სოფელს,
რაც ხელს შეუწყობს
მოსახლეობას
საკანალიზაციო ქსელის
მშენებლობა შეუწყობს
ხელს
მუნიციპალიტეტის
მიერ დაგეგმილი სხვა
ინფრასტრუქტურული
სამონასტრო კომპლექსი
ვერ სარგებლობდა
თანადაფინანსე
სასმელი წყლით.
ბა 23 910,0
პროექტის
ლარი
განხორციელებით
სოფელ რატევნის
მოსახლეობა
თანადაფინანსე
სარგებლობს
ბა 26 649,94
თანამედროვე
ლარი
ასფალტის საფარიანი
გზით,
რამაცკორპუსის
გადაჭრა
აღნიშნული
ეზოს მოასფალტებით
დაკმაყოფილდა
მოსახლეობის
მრავალწლიანი თხოვნა
და გაუმჯობესდა

25

26

27

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

28

ქვემო ქართლი

29

ქვემო ქართლი

30

ქვემო ქართლი

31

ქვემო ქართლი

32

33

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ბოლნისი

ქალაქ ბოლნისის ქუჩების
მოასფალტების სამუშაოები

552,743.7

შპს „ქვენიფნელი“

23.10.13წ

14.12.13წ

დასრულებული

26

ბოლნისი

ქ. ბოლნისის N2-ე საბავშვო ბაგაბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

63,652.3

შპს „გვიბი“

18.10.13წ

18-11-13

დასრულებული

20

ბოლნისი

ქ. ბოლნისის N4-ე საბავშვო ბაგაბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

43,192.4

შპს „ბერმუხა“

23.10.13წ

22-11-13

დასრულებული

12

47,004.0

ი/მ „თამაზ
სარაჯიშვილი“

27.10.13წ

21-11-13

დასრულებული

15

637,000.0

შპს"ეფექტი"

11,06,2013

24-08-13

დასრულებული

973,295.0

შპს"ქვენიფნელი"

23,08,2013

08-11-13

დასრულებული

202,717.0

შპს"პიქსელ ჯგუფი"

27,09,2013

09,12,2013

დასრულებული

24,937.0

შპს"ნიუ პაური"

09,10,2013

07-11-13

დასრულებული

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის
დაბა კაზრეთის საბავშვო ბაგაბოლნისი
ბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები
თეთრიწყაროში ყაზბეგის და
9ძმის ქუჩები, დაბა მანგლიში
9ძმის ქუჩის, სოფ ასურეთში
თეთრიწყარო
კლუბიდან სასაფლაომდე და
ცენტრალური გზიდან სოფ
არდისუბნამდე
მისასვლელი
სოფ. Dდიდ თონეთიში
შიდა და
ცენტრალური გზის, ქ.
თეთრიწყაროში: ბარათაშვილის,
თეთრიწყარო
გარისის, დემეტრაშვილის,
ლესელიძის, სამშვილდის,
თბილისის ქუჩების 9 ძმის
სოფ. ღოუბნის, მარაბდის,
სამღერეთის, დუმანისის,
ქსოვრეთის და ივანივკის
თეთრიწყარო
სასმელი წყლის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
თეთრიწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფ.
თეთრიწყარო
Aაბელიანის ცენტრალური გზის
მოხრეშვითი სამუშაოები A

მარნეული

სოფელ ყულართან მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია

1,397,600.0

შპს „ქცია“

14-06-13

14-08-13

დასრულებული

80

აღნიშნული ქუჩებისა
მოასფალტებით
დაკმაყოფილდა
მოსახლეობის
მრავალწლიანი თხოვნა
გზების მოწესრიგების
ბაღის რეაბილიტაციით
მომავალ თაობას
შეექმნა ნორმალური
აღზრდისა და
განვითარების
ბაღის რეაბილიტაციით
მომავალ თაობას
შეექმნა ნორმალური
აღზრდისა და
განვითარების
ბაღის რეაბილიტაციით
მომავალ თაობას
შეექმნა ნორმალური
აღზრდისა და
განვითარების

მოსახლეობა
კომფორტულად და
უსაფრთხოდ
გადაადგილდება
აღნიშნულ გზაზე

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

მარნეული

სოფ. სადახლო-დამია გეურარხის
სასმელი წყლის სისტემის
მშენებლობა

მარნეული

სოფ. წერეთლის სასმელი
არსებული ამორტიზებული
მილსადენის რეაბილიტაცია

მარნეული

სოფ. წერეთელში შიდა გზების
რეაბილიტაცია

1,337,350.0

291,960.0

353,100.0

შპს „მაჯა“

16-10-13

25-12-13

გადავადებული

37

შპს „კავკასენერგო“

16-10-13

01-12-13

დასრულებული

25

შპს „ქცია“

28-10-13

26-12-13

მიმდინარეობს
მშენებლობა. დაარღვია
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ვადები
სოფელს სრულად
მიეწოდება სასმელი
წყალი. შედეგით
კმაყოფილია
მოსახლეობა
მშენებლობა გადაიდო
კლიმატური პირობების
გამო

გადავადებული

მარნეული

სოფ. თამარისის წყალსადენის
ქსელის რეკონსტრუქციის
სამუშაოები

208,330.0

შპს „კავკასენერგო“

19-11-13

19-12-13

გადავადებული

20

მარნეული

სოფ. შაუმიანის წყალსადენის
სასმელი წყლის სისტემის
მშენებლობა

108,700.0

შპს „კავკასენერგო“

19-11-13

19-12-13

დასრულებული

10

წალკა

ქ.წალკაში 25 მარტისა და
ჯავახიშვილის ქუჩების
მოასფალტება

წალკა

367,850.0

შ.პ.ს. #2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო

04,09,13

15-12-13

დასრულებული

15

ქ. წალკის ქუჩების მოსწორებამოშანდაკება, გზის
გვერდულებისა და სანიაღვრე
არხების მოწყობა

77,703.0

შ.პ.ს. ,,NEW ROAD"

05,09,13

15-12-13

დასრულებული

8

წალკა

ავრანლო-რეხა-ხანდო, დაშბაში,
კუში-კიზილკილისა, კუში-ბერთა,
ბარეთი-არსარვანი-ჩოლიანის
გზების მოსწორება-მოშანდაკება
და სანიაღვრე არხების მოწყობა

182,278.0

წალკა

სოფ. კიზილკილისის ახალი
წყალმიმღები აუზისა და კაპტაჟის
ფასონური ნაწილებით აღჭურვა
და შიდა ქსელის მოწყობა

177,650.5

პროექტმა განიცადა
ცვლილება,
გაუგრძელდა ვადა 2014
წლის 15 იანვრამდე.
აღნიშნული
შაუმიანის მოსახლეობას
მიეწოდება სასმელი
წყალი. მოსახლეობა
კმაყოფილია
აღნიშნული პროექტით.
უარყოფითი საექსპერტო
დასკვნის საფუძველძე
მიმწოდებელს არ
გადაერიცხა 147000 ლარი

სამუშაოები შესრულდა
ხელშეკრულების
მიხედვით
შ.პ.ს. ,,NEW ROAD"

05,09,14

15-12-14

დასრულებული

8

დასრულებული

შ.პ.ს. ბილდინგ
დეველოპერი

4.0913

31-12-13

30

გაუმჯობესდა სასმელი
და სამეურნეო წყლის

43

ქვემო ქართლი

წალკა

სოფ. აშკალის რეზერვუარისა და
შიდა ქსელების რეაბილიტაცია

98,701.1

დასრულებული
შ.პ.ს. ბილდინგ
დეველოპერი

44

45

46

47

48

49

50

51

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

ქვემო ქართლი

კახეთი

კახეთი

კახეთი

კახეთი

წალკა

წალკა

წალკა

სოფ. თრიალეთის ახალი
რეზერვუარისა და შიდა
ქსელების მოწყობა
თეჯისი-ახალშენი-სამადლობეშთაშენის წყალმიმღები
აუზების გადიდება, აღდგენა,
მოწესრიგება და შიდა ქსელის
მოწყობა
წალკის მუნიციპალიტეტის შვიდ
სოფელში (კავთა, იმერა, არსარვანი, ლივადი, საბეჭისი,
კოხტა, ხარება) ჭაბურღილების
მოწყობა

წალკა

წალკის მუნიციპალიტეტის
სკოლამდელი აღზრდის
დაწესებულებების (ბაგა-ბაღი)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ახმეტა

სოფ.ქვ.ალვნის სასმელი წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

ახმეტა

ქ.ახმეტაში თელავის ქუჩის
მოპირკეთება ასფალტო–
ბეტონის საფარით

ახმეტა

სოფელ საკობიანოს შიდა საუბნო
გზის მოპირკეთება
ასფალტო–ბეტონის საფარით

ახმეტა

ქ.ახმეტაში ნ.ნიკოლაძის ქუჩის
მოპირკეთება ასფალტო–
ბეტონის საფარით

4.0913

31-12-13

180,439.6

დასრულებული

272,985.7

დასრულებული

245,440.0

69,999.0

484,000.0

შ.პ.ს. ,,თერგი"

შ.პ.ს. ,,ჯინო +"

შპს"ექსპერსსერვისი2008"

182,533.0 შპს,,ნიუ ქონსთრაქშენი"

640,668.0 შპს,,ნიუ ქონსთრაქშენი"

100,218.0 შპს,,ნიუ ქონსთრაქშენი"

30,09,13

17,09,13

25.06.2013წ.

31-07-13

31-07-13

31-07-13

24-12-13

15-12-13

31-12-13

21-01-14

21-01-14

21-01-14

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

30

გაუმჯობესდა სასმელი
და სამეურნეო წყლის
მიწოდება

4

გარდა სოფ. კავთისა
ყველგან მიღებულია
წყალი და შესაბამისად
არ ანაზღაურდა 11398
ლარი.

8

საბავშვო ბაღის
აღსაზრდელებს
გაუუმჯობესდათ
პირობები

16

ბენეფიციართა
რაოდენობა- 3411
ადამიანი

26

ბენეფიციართა
რაოდენობა -1090
ადამიანი

26

ბენეფიციართა
რაოდენობა - 665
ადამიანი

26

ბენეფიციართა
რაოდენობა 970
ადამიანი

52

53

კახეთი

კახეთი

ახმეტა

ქ.ახმეტაში გორგასლის ქუჩის
მოპირკეთება ასფალტო–
ბეტონის საფარით

ახმეტა

სოფ.ზ.ალვნის სასმელი წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

185,998.0

შპს"მშენგრუპი"

02.08.2013წ.

25-12-13

109,285.0 შპს,,ნიუ ქონსთრაქშენი"

269,900.0

შპს"ექსპერსსერვისი2008"

31-07-13

31.07.2013წ.

21-01-14

15-11-13

26

ბენეფიციართა
რაოდენობა 880
ადამიანი

14

ბენეფიციართა
რაოდენობა -4992
ადამიანი

დასრულებული

18

ბენეფიციართა
რაოდენობა -2900
ადამიანი

დასრულებული

დასრულებული

54

კახეთი

ახმეტა

მდინარე ალაზნის ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

55

კახეთი

ახმეტა

სოფ. მატნის სასმელი წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

48,091.0

ი/მ"ზურაბ
დოინჯაშვილი"

02.08.2013წ.

01.11.2013წ.

დასრულებული

11

ბენეფიციართა
რაოდენობა 1100 კაცი

56

კახეთი

ახმეტა

სოფ. ხოდაშნის ხევის მოწყობა

265,000.0

შპს"გერალი"

02.08.2013წ.

25-12-13

დასრულებული

21

ბენეფიციართა
რაოდენობა -1139 კაცი

ახმეტა

სოფ. ჯოყოლოს სასმელი წყლის
სისტემის რეაბილიტაცია

20,700.0

ი/მ"ნიკოლოზ
ონიაშვილი"

5

ბენეფიციართა
რაოდენობა -1402
ადამიანი

404,727.0

32

ბენეფიციართა
რაოდენობა - 21300
ადამიანი

18,389.0

80

აღდგენილი გზით
ყოველდღიურად
სარგებლობს სოფ.
ჭიაურის 400 კომლი
3300 მოსახლე

57

კახეთი

58

კახეთი

ახმეტა

ახმეტის კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია

59

კახეთი

ახმეტა

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა

60

კახეთი

ლაგოდეხი

სოფ. ჭიაურში გზის საფარის
მოწყობა

450,000.0

შპს"ჰეფესტო"

30.08.2013წ.

24.09.2013წ.

15-11-13

31-12-13

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

შ.პ.ს. ლაგოდეხიავტოგზა

19.08.13წ

10-12-13

დასრულებული

61

კახეთი

სოფ. ბოლოკიანი-ნაწისქვილარის
ლაგოდეხი დამაკავშირებელი გზის საფარის
მოწყობა

720,000.0

შ.პ.ს. ლაგოდეხიავტოგზა

19.08.13წ

10-12-13

დასრულებული

80

62

კახეთი

ლაგოდეხი

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

63

კახეთი

ლაგოდეხი

სოფ. გვიმრიანში გზის საფარის
მოწყობა

64

კახეთი

ბაღდადი-არეშფერანი-ხოშატიანიქვემო ბოლქვის
ლაგოდეხი
დამაკავშირებელი გზის საფარის
მოწყობა

65

კახეთი

ლაგოდეხი

სოფ. ხიზაბავრაში გზის საფარის
მოწყობა

330,000.0

შ.პ.ს. ფინ-ესტატე

15.10.13წ.

10-12-13

დასრულებული

66

კახეთი

ლაგოდეხი

სოფ. ნინიგორში წყლის სათავის
რეაბილიტაცია

44,200.0

ი/მ მანანა ჭაბაშვილი

27.09.13წ.

20-11-13

შეწყვეტილი

ლაგოდეხი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და
საექსპერტო მომსახურების
შესყიდვისთვის გამოყოფილი
თანხა

40,000.0

67

კახეთი

199,440.0 ი/მ ტარიელ გერგიშვილი

19.08.13წ.

25-12-13

დასრულებული

12

412,500.0

შ.პ.ს. ფინ-ესტატე

19.08.13წ.

10-12-13

დასრულებული

20

876,020.0

შ.პ.ს. ლაგოდეხიავტოგზა

06.09.13წ.

10-12-13

დასრულებული

80

15

ქ.ახალქალაქის ჩარენცის ქუჩის
რებილიტაცია ჯავახეთის
ქუჩიდან ბოლომდე

68 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

69 სამცხე-ჯავახეთი

ქ. ახალქალაქის რუსთაველის
ახალქალაქი ქუჩის რეაბილიტაცია ჯავახეთის
ქუჩიდან ბოლომდე
1,169,999.0

აღდგენილი გზით
ყოველდღიურად
სარგებლობს
კართუბნის
ტერიტორიულ
პროექტის
განხორციელების
შედაგად სოფ. საქობოს
მოსახლეობა 228 კომლი
მიიღებს ეკოლოგიურად
გზის რეაბილიტაციით
სარგებლობს
სოფ.გვიმრიანში
მცხოვრები 99 კომლი
301 მოსახლე.
აღდგენილი გზით
ყოველდღიურად
სარგებლობს
არეშფერნის
ტერიტორიული
გზის რეაბილიტაციით
სარგებლობს
ადგილობრივი
მოსახლეობა და
ტურისტები.
სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაციის
შედეგად სოფლის
მოსახლეობის 400
კომლი შეუფერხებლად

დასრულებული

შპს "ოპტიმუს ჯგუფი"

12.08.2013წ

15-12-13

დასრულებული

10

შპს "ოპტიმუს ჯგუფი"

12.08.2013წ

15-12-13

დასრულებული

10

მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ
მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ

1,169,999.0
ქ. ახალქალაქის თავისუფლების
ქუჩის რეაბილიტაცია ჯივანის
ქუჩის გზაჯვარედინიდან
ქალაქის სასაფლაომდე

70 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

71 სამცხე-ჯავახეთი

ქ. ახალქალაქის ბორის ლომსაძის
ქუჩის რეაბილიტაცია
ახალქალაქი
მალხასიანის ქუჩიდან
უკმერსკაიას ქუჩამდე

ახალქალაქი

სოფ. იხტილა - სოფ. პატარა და
დიდი სამსარის გზის
რეაბილიტაცია

73 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

სოფ. არაგვის საირიგაციო
სისტემის სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია

74 სამცხე-ჯავახეთი

სოფ. აზავრეთის სასმელი წყლის
ახალქალაქი
წყალსადენის მოწყობის
სამუშაოები

72 სამცხე-ჯავახეთი

75 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

სოფ. იხტილის სასმელი წყლის
წყალსადენის მოწყობის
სამუშაოები

54,988.0

შპს "ოპტიმუს ჯგუფი"

12.08.2013წ

15-12-13

დასრულებული

15

შპს "ოპტიმუს ჯგუფი"

12.08.2013წ

15-12-13

დასრულებული

15

შპს "ჯავახავტოგზა"

29,000.0 ფ/პ "მამიკონ კაზანჯიან"

216,909.0

271,771.0

შპს "ნიუმშენი"

შპს "ნდს მშენებლობა"

მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ
მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ

20.08.2013წ

31-10-13

დასრულებული

5

ხელმისაწვდომი გახდა
ნებისმიერ პერიოდში
გზით სარგებლობა

15.08.2013წ

15-10-13

დასრულებული

4

წყალმომარაგების
გაუმჯობესება

30

გაუმჯობესდა მთელი
სოფლის
წყალმომარაგება

12

გაუმჯობესდა მთელი
სოფლის
წყალმომარაგება

01.10.2013წ

03.09.2013წ

20-12-13

20-12-13

დასრულებული

დასრულებული

76 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

ქ. ახალქალაქი, მიკოიანის ქუჩის
(320მ) რეაბილიტაცია

338,027.7

შპს ,,ჯავახავტოგზა"

12,09,2013წ.

13-11-13

დასრულებული

12

77 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

ქ. ახალქალაქის მიკოიანის ქუჩის
(156+36მ)რეაბილიტაცია

180,829.5

შპს "ჯავახავტოგზა"

12.09.2013წ

13-11-13

დასრულებული

12

78 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

ქ. ახალქალაქის ჭავჭავაძის ქუჩის
რეაბილიტაცია

73,702.9

შპს "ჯავახავტოგზა"

12.09.2013წ

13-11-13

დასრულებული

12

მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ
მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ
მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ

79 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

ქ. ახალქალაქის ლომსაძის ქუჩის
რეაბილიტაცია

შპს "ჯავახავტოგზა"

01.10.2013წ

29-11-13

დასრულებული

12

შპს "ჯავახავტოგზა"

01.10.2013წ

29-11-13

დასრულებული

12

87,000.0

შპს ,,არალი” დირექტორი
ოთარი თათეშვილი

10-09-13

22-11-13

დასრულებული

15

გაუმჯობესდა
ინფრასტრუქტურა

74,000.0

ინდ. მეწარმე გელა
კურტანიძე

10-09-13

12-12-13

დასრულებული

10

დაემატა დებეტი

38,513.0

შპს ,, წყალი და
მელიორატორი“

10-09-13

12-12-13

დასრულებული

13

დაემატა დებეტი

9

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

345,075.0
80 სამცხე-ჯავახეთი

81 სამცხე-ჯავახეთი

ახალქალაქი

ქ. ახალქალაქის მალხასიანის
ქუჩის რეაბილიტაცია

ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ.
ვალეს შიდა გზების და სანიაღვრე
არხების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფაზე

82 სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

83 სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

84 სამცხე-ჯავახეთი

85 სამცხე-ჯავახეთი

86 სამცხე-ჯავახეთი

87 სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

ახალციხე

ახალციხე

ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ კლდის სასმელი წყლის
სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე”
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელი წინუბნისა და აბათხევის
სასმელი წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფლების თისელი-აწყურის
სასმელი წყლის სისტემის
მოწყობის სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე”
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ მუგარეთის სასმელი
წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა
ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ღრელში (ახალციხეღრელის)მისასვლელი გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე
ქ. ახალციხეში ქუჩების:
სარაჯიშვილის, ხაშურის,
მარჯანიშვილის, წმინდა
დავითისა და კონსტანტინეს,
პეტრიწის, გვარამაძის, სააკაძის

მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ
მოსახლეობამ მიიღო
კეთილმოწყობილი
ქუჩა, რომელიც ასევე
დადებითად აისახა
ქალაქის მთელ

50,000.0

შპს ,,მშენებელი- 2004“

შპს ,,გონიო“ დირექტორი
51,151.0
თამაზი თედორაძე

26,210.0

შპს ,, არსიანი-5“
დირექტორი ფრიდონ
ტატალაშვილი

შპს ,,არალი” დირექტორი
1,927,600.0
ოთარი თათეშვილი

10-09-13

04-12-13

დასრულებული

10-09-13

11-12-13

დასრულებული

12

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

10-09-13

25-10-13

დასრულებული

10

გაუმჯობესდა
ინფრასტრუქტურა

90

გაუმჯობესდა გზის
საფარი, მოეწყო
სანიაღვრე არხები,

11-09-13

11-12-13

დასრულებული

88 სამცხე-ჯავახეთი

89 სამცხე-ჯავახეთი

90 სამცხე-ჯავახეთი

91 სამცხე-ჯავახეთი

92 სამცხე-ჯავახეთი

93 სამცხე-ჯავახეთი

94 სამცხე-ჯავახეთი

95 სამცხე-ჯავახეთი

96 სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ გიორგიწმინდაში
სასმელი წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე”

ახალციხე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელი აგარის სასმელი წყლის
სისტემის მოწყობის სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე”

ახალციხე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელი სვირის სასმელი წყლის
სისტემის მოწყობის სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე”

ახალციხე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ წნისის სასმელი წყლის
სათავე-ნაგებობებისა და
მაგისტრალის მოწყობის
სამუშაოების უზრუნველყოფაზე”

14,160.0

შპს ,,გონიო“ დირექტორი
თამაზი თედორაძე

227,000.0

სს ,,ჰიდროსაინჟინრო
კომპანია”

98,000.0

სს ,,ჰიდროსაინჟინრო
კომპანია”

124,000.0

სს ,,ჰიდროსაინჟინრო
კომპანია” დირექტორი
ივანე თაბაგარი

ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ფერსაში სასმელი წყლის
სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფაზე

36,500.0

შპს ”მშენებელი-2004 ”
დირექტორი გელვასი
გელაძე

25-09-13

25-12-13

ახალციხე

ქ. ახალციხეში, თბილისის ქუჩის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა

75,655.0

შპს ,,არსიანი 5''

11-10-13

12-12-13

ახალციხე

ქ.ახალციხეში, თამარაშვილის
ქუჩის(კორპესებთან მისასვლელი
გზისა და სკვერების)
რეაბილიტაციის სამუშაოების
უზრუნველყოფა

298,170.0

შპს ,,კენტავრი და
კომპანია” დირექტორი
ნუგზარი მაისურაძე

ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის
სოფელ აწყურში სასაფლაომდე
მისასვლელი გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23,000.0

შპს ,,პერსპექტივა”

18-10-13

06-01-14

ახალციხე

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის
ხეოთი-მუსხის გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა“

199,000.0

შპს ,,ეფექტი”დირექტორი
გიორგი ლაღიაშვილი

18-10-13

30-12-13

17-09-13

20-09-13

23-09-13

23-09-13

15-10-13

18-12-13

20-12-13

25-12-13

25-12-13

30-12-13

დასრულებული

7

მოეწყო შიდა ქსელები

10

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

10

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

12

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

დასრულებული

6

გაუმჯობესდა წყლის
მიწოდება და დაემატა
დებეტი

დასრულებული

12

მოეწყო გზის საფარი

25

მოეწყო კორპუსებთან
მისასვლელი გზა და
სკვერები

დასრულებული

5

სასაფლაომდე
მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

გადავადებული

8

გაუმჯობესდა
ინფრასტრუქტურა

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

დასრულებული

97 სამცხე-ჯავახეთი

98 სამცხე-ჯავახეთი

99 სამცხე-ჯავახეთი

ახალციხე

,,ქ. ახალციხეში, ასპინძის ქუჩის
(კორპუსებთან მისასვლელი
გზების) რეაბილიტაციის
სამუშაოების უზრუნველყოფა“

ახალციხე

ქ.ახალციხეში, 9 აპრილის ქუჩის
(კორპუსებთან მისასვლელი
გზისა და სკვერების)
რეაბილიტაციის სამუშაოების
უზრუნველყოფაზე

400,000.0

ქალაქ ახალციხეში ჯაყელის
ქუჩის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

290,000.0

ახალციხე

100 სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

კარლ მარქსის,პუშკინის, და
ხაჩატრიანის ქუჩების
მოასფალტება

101 სამცხე-ჯავახეთი

ნინოწმინდა

ნინოწმინდა

103 სამცხე-ჯავახეთი

შპს ,,ოცხე“ დირექტორი
197,280.0
ოთარ ჩილინგარაშვილი

18-10-13

შპს ,,კენტავრი და
კომპანია”

23-10-13

შპს ,,ასტორია''

მიმდინარეო
ბს
ხელშეკრულ
ების
გაფორმება

30-12-13

30-12-13

დასრულებული

გადავადებული

12

მოეწყო კორპუსებთან
მისასვლელი გზა და
სკვერები

30

მოეწყო კორპუსებთან
მისასვლელი გზა და
სკვერები

არ დაწყებულა

1,413,870.0

შპს "ჯავახავტოგზა"

24.09.2013წ

30-11-13

დასრულებული

18

ჰოვსეფიანის ქუჩის
მოასფალტება

426,160.0

შპს "ჯავახავტოგზა"

24.09.2013წ

30-11-13

დასრულებული

12

სოფ.თორიისა და სოფ.უჩმანის
სასმელი წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

432,222.0

შპს "სეისმომედეგობა+" 07.10.2013წ

15-12-13

გადავადებული

32

ავტომანქანების
გაფუჭების ალბათობის
შემცირება,
რეაბილიტირებული
გზების,გადაადგილების
ავტომანქანების
გაფუჭების ალბათობის
შემცირება,
რეაბილიტირებული
გზების,გადაადგილების
სამუშაოების
შესრულების შემდგომ
გაუმჯობესდება 2
სოფლის მოსახლეობის
(1200

