
 

ღირებულება 

სახარჯთაღრ

იცხვო

1 ვანი ქ. ვანში, 26 მაისის ქუჩაზე /მ. ძაგნიძის სახლთან/  მდ. 

ჭიშურაზე  ნაპიასამაგრის მოწყობა 
გაბიონი           10,434 

2 ვანი ქ. ვანში, თამარ მეფის პირველ შესახვევში,  მდ. სულორზე 
ნაპირდამცავი ნაგებობის  მოწყობა

გაბიონი           27,561 

3 ვანი ქ. ვანში, ჭანტურიას ქუჩაზე მდ. ჭიშურაზე ნაპირდამცავი 

ნაგებობის  მოწყობა
გაბიონი           11,782 

4 ვანი ქ. ვანში, 26 მაისის ქუჩის მეორე  შესახვევში,  საუბნო გზის 
რეაბილიტაცია

გაბიონი             3,625 

5 ციხესულორი ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

ციხესულორში კომისარიატის და კეჭინარას უბანში  

საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა

ბეტონის გზა           83,300 

6 ციხესულორი ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ავალიანების 

უბანში  გზის დამცავი კედლის მოწყობა
დამცავი 

ნაგებობა
          13,008 

7 ტობანიერი ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ 

ტობანიერში ცენტრიდან ზედა ეწერ ტობანიერის 

მიმართულებით საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის 
შავი საფარის  დაგება

ბეტონის გზა         144,000 

8 ტობანიერი ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. 

მიქელეფონში უღრელიძეების უბანში ცენტრალური გზიდან 

ყუმურის ხიდამდე საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის  
დაგება

ბეტონის გზა           12,295 

9 დიხაშო დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,   ლაბაჯოურის 

უბანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
ხიდი         285,000 

10 დიხაშო დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ქვაბას ღელეზე 
საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია

ხიდი           20,391 

11 დიხაშო დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ბარაქაძეების 

უბანში გზის დაცვის მიზნით ქვანაყარი ნაგებობის მოწყობა
გზის დამცავი 

ნაგებობა
          13,474 

12 დიხაშო დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,   დედათა 
მონასრტის საავტომობილო გზის გასწვრივ რკინა-ბეტონის 
კიუვეტის მოწყობა

კიუვეტი             5,977 

13 დიხაშო დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ ისრითში 

ბარაქაძეების უბანში საავტომობილო გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა

ბეტონის გზა           11,867 

14 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ფერეთაში  

ალფაიძეების უბანში  მილხიდის მოწყობა
ბოგირი             1,894 

15 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერეთაში, 

ფერეთა-სალომინაოს დამაკავშირებელ  საავტომობილო 

გზაზე ბეტონის საფარის დაგება (ვახტანგაძეების უბნის 

გავლით)

ბეტონის გზა           28,802 

16 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერეთაში, 

ზალიკიანების უბანში საავტომობილო გზაზე ბეტონის 
საფარის დაგება 

ბეტონის გზა           17,212 

17 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერეთაში, 

ნაფაცხვარას უბანში საავტომობილო გზაზე ბეტონის 
საფარის დაგება 

ბეტონის გზა           14,957 

18 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერეთაში, 

დიაკონიძეების (გ.მენაბდისშვილის სახლთან) უბანში 

საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის დაგება 

ბეტონის გზა           13,006 

# 

რიგზე

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ნუსხა

ლოკაცია პროექტის დასახელება პროექტის სახე



19 ფერეთა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ფერეთაში, 

ქარციძეების  უბანში (სასაფლაოსთან) საავტომობილო გზაზე 
ბეტონის საფარის დაგება 

ბეტონის გზა           19,245 

20 ძულუხი ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კოპალაძეების და  

გოგიბერიძეების უბნების  შემართებელი საავტომობილო 

გზის ჩავარდნილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

გზა             2,375 

21 ძულუხი ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, გოგიბერიძეების 
საუბნო გზის დამეწყრილი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

გზა           10,116 

22 ძულუხი ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გაბიონის მოწყობა 
წყალგამტარი მილით

ბოგირი             3,843 

23 ძულუხი ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ზაური ხურციძის  
საცხოვრებელ სახლთან ნაპირდამცავი ნაგებობის  მოწყობა 

გაბიონი           11,134 

24 გადიდი გადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში,   სოფელ გაგდიდში  

შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია
გზა             9,132 

25 ყუმური ტობანიერი-ყუმურის საავტომობილო გზაზე გზის 
გაფართოების მიზნით ფერდობის გამოჭრა და დამცავი 

კედლის მოწყობა

გზის დამცავი 

ნაგებობა
          13,710 

26 ყუმური ყუმურის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  ყუმურიდან 

პატელესოულის მიმართულებით საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის მოწყობა)

ბეტონის გზა           27,723 

27 საპრასია საპრასია-უხუთის საავტომობილო გზაზე მდ. კვინწყალზე 
არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

ხიდი           11,162 

28 საპრასია საპრასიის საჯარო სკოლის მიმართულებით ჩავარდნილი 

გზის  სავალი ნაწილის შევსება ინერტული მასალებით
გზა             3,622 

29 საპრასია საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამაღლება-
საპრასიის საავტომობილო გზის შეკეთება (გაწმენდა ქვა-
ლოდისაგან)

გზა           10,000 

30 საპრასია საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში. სოფელ საპრასიაში 

თეთრღელეზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა
გაბიონი             6,860 

31 საპრასია საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში. სოფელ 

რომანეთში მდ. ძულუხურადან ხურციძეების უბანში 

გამავალი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო 

დოკუმენტაციის მომზადება თეთრღელეზე ნაპირდამცავი 

ნაგებობის მოწყობა

32 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში,   ცენტრაულურ 

ხიდთან გაბიონის შეკეთება

გაბიონი             5,158 

33 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ 

ამაღლებაში, მდინარე კვინისწყალზე საფეხმავლო ხიდის 

რეაბილიტაცია 

ხიდი             8,800 

34 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

ამაღლებაში, მდინარე კვინისწყალზე ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა 

გაბიონი             6,273 

35 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

ინაშაურში დიხამიძეების უბანში საბოგირე გადასასვლელის 

რეაბილიტაცია

ბოგირი             1,660 

36 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ინაშაურში 

შიდასაუბნო საავტომობილო გზების შეკეთება
გზა             5,209 

37 ამაღლება ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში ლომიძეების 
უბანში გზის რეაბილიტაცია და ხევის რეგულირება

გზის დამცავი 

ნაგებობა
            9,807 

38 სალხინო სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ.სალხინოში 

ხარძეიშვილების უბანში-ცენტრალური გზიდან ავთო 

მიქაძის სახლამდე საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ბეტონის გზა           40,329 



39 სალხინო სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სალხინოში 

კახა ჩაჩუას სახლთან გაბიონის მოწყობა
გაბიონი             5,109 

40 სალხინო სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სალხინოში, 

საბედნიეროს უბანში  საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 
(ბეტონის საფარის მოწყობა) 

ბეტონის გზა           41,446 

41 სალხინო სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ.სალხინოში, 

მ. ავალიანის სახლიდან ბ. ლორთქიფანიძის სახლამდე 
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის 
მოწყობა) 

ბეტონის გზა           27,510 

42

გორა

გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. ქვედა გორაში 

მჟავიები-ზაქრაძეების უბანში თენგო დვალიშვილის 

სახლამდე საუბნო საავტომობილო გზის შეკეთება ორმული 

და ბეტონის საფარის დაგება

ბეტონის გზა           30,363 

43

გორა
გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. ქვედა გორაში 

გიგა ცერცვაძის სახლთან ბოგირის მოწყობა სათავისებით
ბოგირი             5,848 

44

გორა

გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში,   სოფ. ზედა გორაში   

გოგაბერიშვილების უბანში გელა ცერცვაძის სახლიდან 

გიორგი ჯაფარიძის სახლამდე საუბნო საავტომობილო გზის 

შეკეთება ორმული და ბეტონის საფარის დაგება

ბეტონის გზა           29,754 

45
გორა

გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. საპრასიის 
მიმართულებით დამეწყრილი საავტომობილო გზის დამცავი 

გაბიონის მოწყობა
გაბიონი           14,028 

46

გორა
გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ჭოკიანის უბანში  

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის 
მოწყობა) პროექტის მომზადება

ბეტონის გზა           29,468 

47 სულორი სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სახნავას უბანში  

საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 
ბეტონის გზა         162,000 

48 სულორი სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნაპირსამაგრი 

ნაგებობის მოწყობა
გაბიონი           11,518 

49 ზედავანი ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა 

ვანში, აბესალო ჩახუნაშვილის სახლთან   ბოგირის 

რეაბილიტაცია

ბოგირი                698 

50 ზედავანი ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა 
ვანში, ზედა ვანი გადიდის საავტომობილო გზაზე, რომანი 

მარდალეიშვილის სახლთან ცხაურის მოწყობა

ბოგირი             1,866 

51 ზედავანი ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

ტყელვანში ომარი ჩახუნაშვილის საცხოვრებელი სახლის 

დაცვის მიზნით სადრენაჟე არხის მოწყობა  

დამცავი 

ნაგებობა
            7,538 

52 ზედავანი ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა 
ვანში ნამიჭეიშვილი-მიქელთაძეების უბანში საავტომობილო 

გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის მოწყობა)

ბეტონის გზა           42,868 

53 ზედავანი ზედა ვანი გადიდის საავტომობილო გზაზე არსებულ 

ხიდთან გზის დამცავი კედლისა და სავალი ნაწიულის 

აღდგენა

გზა           43,992 

54 ზედავანი ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა 
ვანში გურგენიძე-თოდუების უბანში დამეწყრილი გზის 
მონაკვეთის ასაქცევი ალტერნატიული გზის მონაკვეთის 
მოწყობა  

გზა             1,455 



55 ზედავანი ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედა 
ვანში ჩახუნაშვილი-ლორთქიფანიძის უბანში  გზის 
რეაბილიტაცია  

გზა             5,338 

56 მუქედი მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. ზედა 
მუქედში, ხუციშვილები სკოლის და ოჩხიკიძეების უბნის 
საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონის საფარის 
მოწყობა)

ბეტონის გზა           19,347 

57 მუქედი ქვედა მუქედისა   და ზედა მუქედის დამაკავშირებელ 

საავტომობილო გზაზე ბეტონისაფარიანი გზის სავალი 

ნაწილის დაცვის მიზნით გზის დამცავი ნაგებობის მოწყობა

დამცავი 

ნაგებობა
          14,941 

58 მუქედი მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. ზედა 
მუქედში, აბანოს აღმართში  საავტომობილო გზის დამცავი 

ნაგებობის მოწყბა 

დამცავი 

ნაგებობა
          11,134 

59 უხუთი უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. უხუთში, 

უხუთი-იმერუხუთის მიმართულებით საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია

გზა           15,286 

60 მთისძირი მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

მთისძირში სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
სანიაღვრე არხი           28,892 

61 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ 

სალომინაოში, მახარეიშვილების  უბანში საბოგირე 
გადასასვლელის მოწყობა

ბოგირი             3,900 

62 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფელ 

სალომინაოში, სვანიძე-სანიკიძეების უბანში საბოგირე 
გადასასვლელის მოწყობა

ბოგირი             1,517 

63 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. 

სალომინაოში ერისთავების უბანში საბოგირე 
გადასასვლელის მოწყობა

ბოგირი             1,149 

64 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. 

სალომინაოში გამყრელიძეების უბანში საბოგირე 
გადასასვლელის მოწყობა

ბოგირი             3,227 

65 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. 

სალომინაოში ცენტრალურ გზაზე ნიკოლოზ სანიკიძის 
სახლთან დაზიანებული საავტომობილო ხიდის შეკეთება

ხიდი             9,206 

66 სალომინაო სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში,  სოფ. 

სალომინაოში კაპანაძეების საუბნო გზის რეაბილიტაცია 
(ბეტონის საფარის დაგება)

ბეტონის გზა           18,556 

67
ზეინდარი

ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. შუაგორაში 

ლილუაშვილების უბანში  წისქვილის არხის რეაბილიტაცია
            1,493 

68
ზეინდარი

ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. შუაგორაში 

ჩუბუნიძეებში ხიდთან მისასვლელი  საავტომობილო გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

ბეტონის გზა           23,702 

69
ზეინდარი

ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზეინდარში 

გაბუნიების ხიდთან მისასვლელი  საავტომობილო გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

ბეტონის გზა           28,567 

70
ზეინდარი

ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზეინდარში 

კაპატაძეების ხიდთან მისასვლელი  საავტომობილო გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

ბეტონის გზა           14,422 

71
ზეინდარი

 ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. ზეინდარში 

ცინცაძეების აღმართში ბეტონის საფარის მოწყობა
ბეტონის გზა           23,723 

72
ზეინდარი

ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფ. შუაგორაში  

კაცაძეების უბანში ხიდის შეკეთება
ხიდი             7,002 

73

ზეინდარი
ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

შუაგორაში, კელენჯერიძეების უბანში ხიდის შეკეთება 
ხიდი             9,631 



74

ზეინდარი
ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ 

ზეინდარში, მებურიშვილების  უბანში ბოგირის შეკეთება 
ბოგირი             1,179 

75 შუამთა შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუამთაში 

მდინარე ყუმურზე არსებული ნაპირდამცავი ნაგებობის 

გამაგრება

გაბიონი             3,966 

76 შუამთა შუამთაში შუამთა მუქედის საავტომობილო გზაზე 
წყალგამტარი არხის მოწყობა

სანიაღვრე არხი             8,479 

77 შუამთა შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდინარე ყუმურზე 
ნაპირდამცავი ნაგებობების მოწყობა

გაბიონი         130,293 

78 შუამთა შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუამთაში 

მდინარე ყუმურზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა 
(ნარსიას საკარმიდამო ნაკვეთთან)

გაბიონი           16,549 

79 შუამთა შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუამთაში 

მდინარე ნასერელაზე ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა 
(ბუბუტეიშვილების საკარმიდამო ნაკვეთთან)

გაბიონი           13,819 

80 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

ვასაკების უბანში საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ბეტონის გზა           32,220 

81 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

ბარბაცების უბანში ბოგირის მოწყობა
ბოგირი             2,823 

82 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

ხარაბაძეების უბანში ბოგირის რეაბილიტაცია
ბოგირი                797 

83 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

ბონკოს უბანში, სასაფლაოზე ასასვლელ გზაზე ბოგირის 
მოწყობა

ბოგირი           28,174 

84 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

მურადი სურგულაძის შესახვევში ბოგირის მოწყობა
ბოგირი             2,684 

85 ბზვანი ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ქვედა ბზვანში, 

ახალ დასახლებაში სანიაღვრე არხების ამოწმენდა
სანიაღვრე არხი           14,585 

ჯამი         1,876,805 


