
# განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტის დასახელება

პროექტის 

განხორციელებ

ის პერიოდი

პროექტის 

ღირებულება 

(ლარი) 

ზუსტი ლოკაციის 

მითითება
შენიშვნა

2014 წელი

საგზაო ინფრასტრუქტურა

1
ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს 1000 მეტრიანი მონაკვეთის სავალი 

ნაწილის კეთილმოწყობითი სამუშაოები

14.03.2014

11.07.2014
307 210 ქ. ქობულეთი

2

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის მონაკვეთის (თავისუფლების ქუჩის კვეთიდან 

ვერულიძის ქუჩის გადაკვეთამდე ) ტროტუარის მარცხენა მხარის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.03.2014

07.07.2014
447 591 ქ. ქობულეთი

3

ქალაქ ქობულეთში ტურისტული ზონის მოპირდაპირედ, დავით აღმაშენებლის 

გამზირიდან თამარ მეფის სანაპიროზე გადასასვლელის (ქვეითთა) კეთილმოწყობითი 

სამუშაოები

12.03.2014

19.06.2014
68 862 ქ. ქობულეთი

4
ქალაქ ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზირზე ორი ერთეული 

მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელის მოწოდება/მონტაჟი

12.02.2014

12.04.2014
29 800 ქ. ქობულეთი

5

ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე, (აღმაშენებლიდან გადამსვლელი ქუჩების 

ნინოშვილის, გოგოლის, (ფარნაოზის) სკოლასთან) ბეტონის ფილების აღდგენისა და 

მოწყობის სამუშაოები

04.06.2014

18.07.2014
27 434 ქ. ქობულეთი

6

ქ. ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოფოს უბნის ქუჩების: თბილისის და თბილისის ქუჩის 

ჩიხის, ძნელაძის, სოხუმის, ჯაფარიძის, ჩეხოვის, კინტრიშის, ლერმონტოვისა და 

კოსტავას ქუჩების კეთილმოყობა

17.06.2014

16.09.2014
1 546 046 ქ. ქობულეთი

7

ქ. ქობულეთში ყოფილი ჩოლოქის დასახლებაში, კვირიკე -ბობოყვათის 

მიმართულებით რკინიგზის მიმდებარედ და მ. აბაშიძის ქუჩაზე (კარიერის დასახლება) 

აგურის მოსაცდელების მშენებლობა

09.09.2014

07.11.2014
12 252 ქ. ქობულეთი

8 დაბა ჩაქვში თამარ მეფის ქუჩის ტროტუარების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
10.03.2014

04.09.2014
499 493 ჩაქვი

9
ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩის ღერძულა ხაზებისა და ქვეითად მოსიარულეთა 

გადასასვლელების დახაზვის სამუშაოები

02.09.2014

01.10.2014
18 482 ქ. ქობულეთი

10
IP კამერებისა შესყიდვა, ერთჯერადი ინსტალაციითა და ოპტიკურ-ბოჭკოვან ქსელში 

ჩართვის-მომსახურებით

17.07.2014

13.11.2014
250 000 ქ. ქობულეთი

11

ქალაქის ტერიტორიაზე გარე ვიდეო მეთვალყურეობის ელექტროენერგიით 

მომარაგების სამუშაოები(კაბელების და სხვა მასალების შეძენა,გამანაწილებელი 

კარადის მონტაჟი)

20.11.2014

19.12.2014
15 482 ქ. ქობულეთი

ჯამი 3 222 652

კომუნალური ინფრასტრუქტურა (გადახურვა)

12
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვა და წყალსარინი ღარების მოწყობა

05.09.2014

03.12.2014
394 777 მუნიციპალიტეტი

13
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვა და წყალსარინი ღარების მოწყობის სამუშაოები

28.03.2014

24.08.2014
263 838 მუნიციპალიტეტი

14
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვა და წყალსარინი ღარების მოწყობის სამუშაოები

10.12.2014

07.02.2015
97 581 მუნიციპალიტეტი

ჯამი 756 196

წყლის სისტემები

15
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის 

შიგა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.03.2014

31.03.2015
1 751 079 ოჩხამური

გარდამავალი 

პროექტი

16

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა და ქვედა სამების, ასევე ხუცუბნის 

დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.03.2014

04.11.2014
903 744

ხუცუბანი

ზედა და ქვედა სამება

17

ქ. ქობულეთში გელაურის დასახლებასა და ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის ქუჩაზე 

არსებული ამორტიზირებული წყლისა და კანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.03.2014

07.07.2014
347 226 ქ. ქობულეთი

18 სოფელ ბუკნარის წყალდამცავი დამბის მოწყობის სამუშაოები
09.06.2014

22.08.2014
45 380 ხუცუბანი

ჯამი 3 047 428

კანალიზაცია

19 ქ. ქობულეთში სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობის სამუშაოები
13.06.2014

31.08.2014
6 115 ქ. ქობულეთი

20
ქალაქ ქობულეთში ე.წ. საავადმოყოს უბნის დარჩენილი ნაწილისა და კომახიძის ქუჩის 

წყალკანალიზაციის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.02.2014

27.06.2014
1 084 548 ქ. ქობულეთი

21
ხუცუბნის თემში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები

19.03.2014

06.06.2014
15 063 ხუცუბანი

22
ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქუჩასა და აღმაშენებლის გამზირის N30, N46 და N47 

სანიაღვრე კოლექტორების მოწყობის სამუშაოები

10.03.2014

07.07.2014
300 877 ქ. ქობულეთი

23
ქ. ქობულეთში რუსთაველის ქ. #162 ჟ კორპუსის საკანილაზიო სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები

04.06.2014

18.07.2014
9 898 ქ. ქობულეთი

24
ქაქუთის საბავშვო ბაღის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისა და ჩოლოქის 

ამბულატორიის შენობაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

ქაქუთი

ქ.ქობულეთი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

ინფორმაცია 2014-2016 წლებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ



25

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, 

ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების ჩამდინარე წყლის 

სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები

0 ქ. ქობულეთი

ჯამი 1 416 502

სკვერი

26
ქალაქ ქობულეთში თავისულების ქუჩა #22-28 მიმდებარედ ტერიტორიის 

კეთილმოწყობითი სამუშაოები

29.08.2014

07.10.2014
28 041 ქ. ქობულეთი

ჯამი 28 041

საბავშვო ბაღები

27 დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა #28-ში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები 0 ჩაქვი

28 სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები 5 475 ხუცუბანი

29 სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
30.09.2014

28.03.2015
88 192 მუხაესტატე

გარდამავალი 

პროექტი

30 სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
01.09.2014

27.02.2015
188 516 ბობოყვათი

გარდამავალი 

პროექტი

31 სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
04.09.2014

03.12.2014
101 943 ქაქუთი

32 ქ. ქობულეთში მე-5 საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები
19.12.2013

25.04.2014
166 955 ქ. ქობულეთი

33 ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ჩიხი №3-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
07.06.2013

15.05.2014
407 645 ქ. ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

34  სოფელ  კვირიკეში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშოები
28.04.2014

17.07.2014
102 879 კვირიკე

35 სოფელ კვირიკეში, საჩინოში და ალამბარში საბავშვო ბაღების მოწყობის სამუშაოები
23.06.2014

21.08.2014
45 802

კვირიკე

საჩინო

ალამბარი

ჯამი 1 107 407

შენობა-ნაგებობები

36

ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზ. #141-ში მდებარე გამგეობის შენობის 

ფასადის რემონტის, შენობის მთავარ შესასვლელში პანდუსების და შესასვლელის 

მოწყობის სამუშაოები

03.09.2014

01.12.2014
64 991 ქ.ქობულეთი

37
შპს „ქობულეთის ტრანსრეგულირები“-ს ტერიტორიაზე არსებული დამხმარე 

ნაგებობის მოწყობის სამუშაოები

13.06.2014

22.08.2014
30 014 ქ.ქობულეთი

38
ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზ. #100-ში მდებარე ქობულეთის მუზეუმის 

შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოები

10.11.2014

07.02.2015
19 054 ქ.ქობულეთი

ჯამი 114 059

39
ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ჩიხი №3-ში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო 

სამუშაოები

16.08.2013

31.10.2015
308 002 ქ.ქობულეთი

სპორტული მოედნები

40

ქაქუთის თემში სოფ. აჭში საფეხბურთო მოედნის მშენებლობა და ქ. ქობულეთში 

რუსთაველის ქ. #215-ის ეზოს უკანა მხარეს საფეხბურთო მოედნის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.09.2014

08.11.2014
43 740

ქაქუთი

ქ.ქობულეთი

ჯამი 43 740

41
ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის N 114-ში კულტურის სახლის სამშენებლო 

სამუშაოები

21.03.2014

10.03.2015
1 830 475 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

42
ქ.ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში ამბულატორიის შენობის დასადგმელი მოედნის 

მომზადებისა და კომუნიკაციით უზრუნველყოფის სამუშაოები

07.04.2014

20.05.2014
4 873 ქ.ქობულეთი

43
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების წერტების მოწყობისა და სადენების 

შეცვლის სამუშაოები

29.04.2014

28.06.2014
51 315 მუნიციპალიტეტი

44 საპროექტო __ 149 827

მწვანე ზოლის კეთილმოწყობა

45

ქ. ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზემწვანე ზოლის და სხვადასხვა სახის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ბორდიურების აღდგენა, რკინაბეტონის სკამების 

მონტაჟი და სხვა)

04.06.2014

18.07.2014
25 658 ქ.ქობულეთი

46
ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირის №520-ს მოპირდაპირედ მწვანე ზოლის 

კეთილმოწყობითი სამუშაოები

11.09.2014

19.12.2014
42 537 ქ.ქობულეთი

47 საბავშვო საქანელებისა და ატრაქციონის 9 კომპლექტის შეძენა-მონტაჟი
05.12.2014

03.01.2015
17 500 ქ.ქობულეთი

ჯამი 85 695

ნაგავშემკრები კონტეინერების  შესყიდვა

48 ნაგავშემკრები კონტეინერების  შესყიდვა
05.12.201

03.01.2015
16 496 მუნიციპალიტეტი

49 ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა
25.07.2014

23.08.2014
18 216 მუნიციპალიტეტი



ჯამი 34 712

2014 წლის ჯამი 12 200 924

2015 წელი

საგზაო ინფრასტრუქტურა

1 ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
09.12.2015

14.05.2016
160 000 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

2
რუსთაველის ქუჩის (რკინიგზის სადგურიდან თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთამდე) 

ტროტუარების მოწყობა

30.04.2015

31.08.2015
489 785 ქ.ქობულეთი

3
ქ.ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩა, ჯავახიშვილის I, II და III 

შესახვევი და რუსთვალის I შესახვევი) რეაბილიტაცია

24.07.2015

04.01.2016
244 440 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

4
ქ. ქობულეთში კომახიძის ქუჩის (კომახიძის ქუჩა, კომახიძის ქუჩისა და გოგებაშვილის 

ქუჩის შესვლელი რუსთვალეის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა

24.07.2015

03.02.2016
190 573 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

5 ქ.ქობულეთში ლესელიძის ქუჩისა და ლესელიძის  შესახვევის კეთილმოწყობა
24.07.2015

04.01.2016
251 792 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

6

ქ.ქობულეთში გურამიშვილის ქუჩის (გურამიშვილის ქუჩის, რუსთაველის  

შესასვლელის გურამიშვილის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

24.03.2015

10.10.2015
350 978 ქ.ქობულეთი

7
ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის უბნის (ჭავჭავაძის ქ,ჭავჭავაძის I შესახ., ჭავჭავაძის I და II 

ჩიხის საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობის სამუშაოები

01.04.2015

27.09.2015
986 830 ქ.ქობულეთი

8
ქ.ქობულეთში გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ასფალტის საფარის მოწყობის 

სამუშაოები

07.05.2015

05.06.2015
30 000 ქ.ქობულეთი

9
ქ.ქობულეთში გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ასფალტის საფარის მოწყობის 

სამუშაოები

02.06.2015

21.06.2015
11 692 ქ.ქობულეთი

10

ქალაქ ქობულეთში ზღვის სანაპიროზე („თოლიას“ მიმდებარედ, 26 მაისის ქუჩის 

მოპირდაპირედ, საავადმყოფოს უბანში, თამარ მეფის სანაპიროზე სამაშველო 

სადგურის მიმდებარედ) გადასასვლელების მოწყობა

09.07.2015

07.08.2015
23 580 ქ.ქობულეთი

11
ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში და სოფელი აჭყვისთავში მოსაცდელების 

სამშენებლო სამუშაოები.

09.09.2015

23.10.2015
7 281 ქ.ქობულეთი

12
ქ.ქობულეთში დ.აღმაშენბებლის ქუჩაზე სპორტსკოლასთან) ახალი მოსაცდელის 

მოწყობის სამუშაოები

09.07.2015

22.08.2015
15 000 ქ.ქობულეთი

13
ქალაქ ქობულეთში საავადმყოფოს უბანში (გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ) ზღვის 

სანაპიროს არსებულ ტროტუარებზე მოაჯირების მოწყობა

15.07.2015

21.08.2015
13 150 ქ.ქობულეთი

14 სოფელ ლეღვას N1 საჯარო სკოლასთან მისასვლელი გზის მოწყობის სამუშაოები
21.01.2015

19.02.2015
3 025 ლეღვა

15
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთსექციანი მოციმციმე რეჟიმზე 

მომუშავე შუქნიშნების მოწოდება-მონტაჟი

10.02.2015

11.03.2015
15 677 მუნიციპალიტეტი

16
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საგზაო ნიშნების სამონტაჟო 

სამუშაოები

06.02.2015

17.03.2015
2 665 მუნიციპალიტეტი

17
ქ.ქობულეთის შემოსასვლელში ბათუმისა და ოლოქის მხრიდან არსებული ქალაქის 

მანიშნებლების რეაბილიტაცია

26.06.2015

10.07.2015
1 675 ქ.ქობულეთი

18

სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მონაკვეთებზე ნაპირდამცავი ღონისძიებები (ქალაქ 

ქობულეთის სანაპირო ზოლშიჩამონგრეული ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის 

აღდგენითი სამუშაოები)

01.07.2015

31.10.2015
548 454 ქ.ქობულეთი

19
დაბა ჩაქვში  სარეაბილიტაციო კლინიკის მოპირდაპირედ ახალი აგურის მოსაცდელის 

მშენებლობა

17.11.2015

16.12.2015
8 252 ჩაქვი

20
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე მოძრაობის შემაფერხებელის და ზღვის 

სანაპიროზე შესასვლელის ჩამკეტების მოწყობა

18.08.2015

06.09.2015
12 700 ქ.ქობულეთი

21
ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროზე ზღვაზე ჩასასვლელ კიბეებზე სახელურების 

მოწყობა და თამარ მეფის სანაპიროზე ბორდიურების (1800 გრ.მ) შეღებვა

06.08.2015

15.08.2015
6 860 ქ.ქობულეთი

22
მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას კალაპოტებბის გასწორხაზოვნება და ქ. 

ქობულეთში სანაპირო ზოლში წარმოქმნნილი ორმოების ამოვსების სამუშაოები

21.07.2015

30.07.2015
5 000 მუნიციპალიტეტი

ჯამი 3 379 409

კომუნალური ინფრასტრუქტურა

23
ქ. ქობულეთში ჭავჭავაძის ქN1-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

ეზოს კეთილმოწყობა

10.09.2015

09.10.2015
6 020 ქ.ქობულეთი

24
სოფელ ხუცუბნის ჩაის ფაბრიკის (თეთროსნის დასახლება) მარავლბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალსარინი ღარებისა და მილების შეცვლა

20.08.2015

18.09.2015
2 500 ხუცუბანი

25 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა, რეაბილიტაცია
23.03.2015

19.08.2015
313 017 მუნიციპალიტეტი



26
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების სახურავების გადახურვისა და წყალსარინი ღარების მოწყობის სამუშაოები

17.04.2015

20.12.2015
406 456 მუნიციპალიტეტი

27
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვა და წყალსარინი ღარების მოწყობის სამუშაოები

10.12.2014

07.02.2015
17 451 მუნიციპალიტეტი

28
ქ.ქობულეთში, რუსთაველის ქ N162 დ-ში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ 

სახლზე დაზიანებული წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა

06.11.2015

25.11.2015
1 306 ქ.ქობულეთი

29  აღმაშენებლის გამზირზე ეკონომიური გარე განათების სისტემის მოწყობა
13.08.2015

19.09.2015
80 270 ქ.ქობულეთი

30
ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ N140-ვ-ში მდებარე მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლზე 

დაზიანებული კედლის აღდგენა

13.11.2015

27.12.2015
10 841 ქ.ქობულეთი

ჯაამი 837 861

წყლის სისტემები

31
ქალაქ ქობულეთის წყლის გაუსნებელყოფა (ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის წარმოების 

დანადგარის მიწოდება-მონტაჟი)

28.07.2015

11.11.2015
188 800 ქ.ქობულეთი

32 სოფ. ხუცუბნის წყლის სათავე ნაგებობის რეზერვუარის და ქსელის რეაბილიტაცია 
25.03.2015

10.12.2015
1 033 863 ხუცუბანი

33
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურის სასმელ-სამეურნეო წყლის სისტემის 

შიგა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.03.2014

07.07.2015
292 975 ოჩხამური

გარდამავალი 

პროექტი

34 სოფ.სამების წყლის სისტემის რებილიტაცია
04.05.2015

09.09.2015
432 438 სამება

35
სოფ. კვირიკეს წყალსადენის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარების და ქსელის 

რეაბილიტაცია

16.03.2015

23.09.2015
164 253 კვირიკე

36 ქ.ქობულეთში წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე დამატებითი ჭაბურღილების მოწყობა
17.03.2015

24.06.2015
177 023 ქ.ქობულეთი

37 დაბა ოჩხამურის წყლის სათავე ნაგებობის  მოწყობის სამუშაოები
07.04.2015

20.10.2015
225 449 ოჩხამური

38

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა და ქვედა სამების, ასევე ხუცუბნის 

დასახლების სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.03.2014

04.11.2014
53 594

ხუცუბანი

ზედა და ქვედა სამება

გარდამავალი 

პროექტი

39
დაბა ჩაქვში (იუსტიციის მშენებარე სახლის მიდებარედ) არსებული წყლის 

მაგისტრალური ხაზის გადატანა სხვა მიმართულებით

04.08.2015

02.09.2015
14 397 ჩაქვი

40 სოფელ ბუკნარის წყალსადენის სათავე ნაგებობაზე ლითონის წყალშემკრების მოწყობა
16.04.2015

20.05.2015
3 096

ჩაქვი

ბუკნარი

41
დაბა ოჩხამურის წყლის გაუსნებელყოფა (ნატრიუმის ჰიპოქლორიდის წარმოების 

დანადგარის მიწოდება-მონტაჟი)

23.07.2015

20.09.2015
108 880 ოჩხამური

ჯამი 2 694 768

საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების რეაბლიტაცია

42 დაბა ჩაქვში მარტივი სალექარის მოწყობა
10.11.2015

09.12.2015
6 929 ჩაქვი

43

ქალაქ ქობულეთში (სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯის „ახალი ტალღას“ და #4 საბავშვო 

ბაღს შორის, #1 საჯარო სკოლის, #2 საჯარო სკოლის და აღმაშენებლის ქუჩაზე 

„ჩირაღდნის“ მიმდებარედ) სანიაღვრე არხების მოწყობა

28.07.2015

06.11.2015
51 176 ქ.ქობულეთი

44
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების 

სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი

27.08.2015

08.01.2016
1 232 628 ქ.ქობულეთი

45

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლების ( არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, 

პუშკინის, ა. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის 

ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემის და 

სატუმბო სადგურის მოწყობა

23.04.2015

18.12.2015
1 156 816 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

46

ქ. ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის სასმელი წყლის  სისტემების და ჯავახიშვილის 

უბნის (ჯავახიშვილის I  და  II  შესახვევი, რუსთველის  I შესახვევი) წყლისა და 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

25.03.2015

26.10.2015
730 373 ქ.ქობულეთი

47
ქალაქ ქობულეთში აღმაშენებლის ქუჩაზე "ნიკორას" მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები

06.05.2015

18.07.2015
8 085 ქ.ქობულეთი

48

ქ.ქობულეთში ჭავჭავაძის, ჭავჭავაძის პირველი შესახვევის, მე-2 შესახვევის, 

ლესელიძის შესახვევის, ნინოშვილის და გურამიშვილის ქუჩების ჩამდინარე წყლის 

სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები

18.12.2014

26.06.2015
568 408 ქ.ქობულეთი

49 ქ. ქობულეთში სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხების მოწყობის სამუშაოები
06.02.2015

13.05.2015
35 112 ქ.ქობულეთი

50
ქაქუთის საბავშვო ბაღის გარე საკანალიზაციო სისტემის მოწყობისა და ჩოლოქის 

ამბულატორიის შენობაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

10.12.2014

07.02.2015
14 700 ქ.ქობულეთი

51
სოფელ ხუცუბანში მშენებარე საბავშვო ბაღის ტერიტორიაზე სანიაღვრე სისტემის 

მოწყობა

06.08.2015

25.08.2015
7 707 ხუცუბანი

ჯამი 3 811 934

სკვერებ, პარკებისა დამოედნების კეთილმოწყობა

52 მუნიციპალიტეტის ცენტრალურ პარკში მდებარე ამფითეატრის რეაბილიტაცია
31.07.2015

20.11.2015
183 657 ქ.ქობულეთი

ჯამი 183 657

შენობა-ნაგებობა



53 ქ.ქობულეთში მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია
10.11.2015

19.12.2015
11 681 ქ.ქობულეთი

54
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე 

დაზიანებული საპირფარეშოს ჭერის გამაგრება

30.10.2015

28.11.2015
3 722 ქ.ქობულეთი

55
ქ.ქობულეთში კომისარიატის ეზოს რეაბილიტაცია და სამსახურის შენობაში ლამინატის 

იატაკის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

18.11.2015

12.12.2015
1 718 ქ.ქობულეთი

56 სოფელ თიკერში ამბულატორის შენობის რეაბილიტაცია
12.11.2015

01.12.2015
1 238

ოჩხამური თიკერის 

დასახლება

57 ქალაქ ქობულეთში მუზეუმის შენობის რემონტი/რეაბილიტაცია
16.07.2015

25.09.2015
17 512 ქ.ქობულეთი

58 მუნიციპალიტეტის  სააქტო დარბაზის რემონტი/რეაბილიტაცია
17.07.2015

25.09.2015
62 563 ქ.ქობულეთი

59

დაბა ჩაქვში არსებული ადმინისტრაციული შენობის სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების პუნქტად მოწყობისათვის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის 

მოწესრიგების სამ უშოები

16.04.2015

15.05.2015
3 452 ჩაქვი

60  ბობოყვათის თემში ამბულატორიის შენობის სარემონტო სამუშაოები
26.01.2015

24.02.2015
1 548 ბობოყვათი

61
ქ. ქობულეთში დავით აღმაშენებლის გამზ. #100-ში მდებარე ქობულეთის მუზეუმის 

შენობის რეკონსტრუქციის სამუშაოები

10.11.2014

07.02.2015
21 070 ქ.ქობულეთი

62 სოფელი ზედა სამების საფერშლო პუქტის სარემონტო (კეთილმოწყობის) სამუშაოები
10.08.2015

25.09.2015
6 340 ზედა სამება

130 844

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა.ბეტონის და ლითონის კონსტრუქციების 

(ღობეების) და სკვერებისა და ოარკებში საჯდომების მიმდიანრე შეკეთება-რეაბილიტაცია

63 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის სანაგვე  ურნების  შეძენა-მონტაჟი
15.05.2015

13.07.2015
26 600 ქ.ქობულეთი

64 ქ.ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროსთვის  სკამების შეძენა-მონტაჟი
25.05.2015

23.07.2015
90 000 ქ.ქობულეთი

65
1.1 მ3 (1100 ლიტრი) ტევადობის ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები 

კონტეინერი

07.07.2015

05.08.2015
30 200 მუნიციპალიტეტი

ჯამი 146 800

66 დაბა ჩაქვში იუსტიციის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა
12.11.2015

26.12.2015
87 850 დასრულებული

საბავშვო ბაღები

67 ქ.ქობულეთში, ფიჭვნარში საბავშო ბაღის მოწყობა
15.12.2015

09.10.2016
461 070 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

68 სოფელ ქობულეთის საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობა
20.11.2015

03.01.2016
43 150 სოფ. ქობულეთი

69
სოფ.კვირიკეში, ქვედა კვირიკეში და მუხაესტატეს საბავშვო ბაღებისათვის (14 

ერთეული) საქანელებისა და ატრაქციონის შესყიდვა 

24.11.2015

23.12.2015
29 200

კვირიკე

მუხაესტატე

70 დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა #28-ში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
15.12.2014

29.04.2016
155 344 ჩაქვი

გარდამავალი 

პროექტი

71 ქ.ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში საბავშო ბაღის მოწყობა
28.9.2015

25.03.2016
183 480 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

72
მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების (14 ერთეული) 

რემონტი/რეაბილიტაცია

01.09.2015

10.10.2015
84 191 მუნიციპალიტეტი

73 სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
25.12.2014

31.10.2015
357 637 ხუცუბანი

გარდამავალი 

პროექტი

74 სოფ. ქობულეთში საბავშო ბაღის მოწყობა
02.06.2015

05.12.2015
396 013 ქ.ქობულეთი

75 სოფელ მუხაესტატეში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
30.09.2014

18.04.2015
321 019 მუხაესტატე

გარდამავალი 

პროექტი

76 სოფელ ქაქუთში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
04.09.2014

27.01.2015
83 160 ქაქუთი

გარდამავალი 

პროექტი

77 სოფელ ბობოყვათში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
01.092014

30.03.2015
268 341 ბობოყვათი

გარდამავალი 

პროექტი

78
სოფელ ალამბრის საბავშვო ბაღის ეზოს და სოფელ კვირიკეს საბავშვო ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები

06.05.2015

15.06.2015
15 754

ალაბმარი

კვირიკე
 

79 ციხისძირისა და ალამბრის საბავშო ბაღების რეაბილიტაცია
26.01.2015

24.02.2015
11 733

ციხისძირი

ალამბარი

ჯამი 2 410 092

80
ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ჩიხი №3-ში სპორტული კომპლექსის სამშენებლო 

სამუშაოები

16.08.2013

31.10.2015
15 699 გაუქმებული

სპორტული მოედნები

81
სოფ. ხუცუბანის ცენტრში და თეთროსნის უბანში არსებული სტადიონების 

რეაბილიტაცია

11.11.2015

10.12.2015
13 535 ხუცუბანი

82

მუნიციპალიტეტის არსებული სპორტული მოედნების (14 სპორტული მოედანი) 

რეაბილიტაცია, ახალი მინი სტადიონის მოწყობა (ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის 

ქუჩა 162 ა-ს მიმდებარედ კომახიძის ქუჩაზე)

17.07.2015

30.09.2015
115 880 მუნიციპალიტეტი

83 ხუცუბანში  რაგბის სტადიონის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
21.01.2015

27.05.2015
59 830 ხუცუბანი

84 ხუცუბნის რაგბის სტადიონზე ორი ცალი მოსაცდელის  მოწოდება/მონტაჟი
28.01.2015

08.03.2015
2 900 ხუცუბანი

ჯამი 192 145

85
ქ. ქობულეთში აღმაშენებლის გამზირის N 114-ში კულტურის სახლის სამშენებლო 

სამუშაოები

21.03.2014

10.03.2015
444 521 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გადასასვლელების, სკვერების, პარკების კეთილმოწყობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა
__ 135 061



2015 წლის ჯამი 14 470 641



2016 წელი

საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

1 ქალაქ ქობულეთში ბაგრატიონის  ქუჩის (საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა 
04.02.2016

03.05.2016
224 963 ქ.ქობულეთი

2
ქალაქ  ქობულეთში აბაშიძის  ქუჩის (მდ კინტრიშიდან კარიერის დასახლებამდე 

საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა 

28.01.2016

26.04.2016
194 699 ქ.ქობულეთი

3
ქალაქ ქობულეთში  რუსთაველის ქუჩა ცენტრალურ სასაფლაომდე  მისასვლელი გზის  

(საგზაო ინფრასტრუქტურა)კეთილმოწყობა

07.07.2016

03.12.2016
595 763 ქ.ქობულეთი

4

ქ.  ქობულეთში ჯავახიშვილის უბნის (ჯავახიშვილის ქუჩის, ჯავახიშვილის პირველი, 

მეორე, მესამე შესახვევის და რუსთაველის პირველი შესახვევის საგზაო 

ინფრასრუქტურა) კეთილმოწყობა

29.03.2016

27.05.2016
735 132 ქ.ქობულეთი

5
24.07.2015

03.02.2016
405 228 ქ.ქობულეთი

03.08.2016

01.09.2016
234 662

6
24.07.2015

04.01.2016
148 413 ქ.ქობულეთი

01.08.2016

20.08.2016
82 351

7 ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ N325-დან N341-მდე ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
09.12.2015

14.05.2016
848 951 ქ.ქობულეთი გარდამავალი 

8 სოფელ ქობულეთის, ხუცუბნის, ბობოყვათის ბაღთან მისასვლელების კეთილმოწყობა
31.05.2016

29.07.2016
37 756

სოფ.ქობულეთი

ხუცუბანი

ბობოყვათი

9 ქ. ქობულეთში არსებული ასფალტის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
28.04.2016

25.12.2016
39 600 ქ.ქობულეთი

10 დაბა ჩაქვში მოსაცდელის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
11.07.2016

09.08.2016
7 645 ჩაქვი

11
ქალაქ ქობულეთში დ აღმაშენებლის ქუჩის დასაწყისში ავტობუსისა და ავტომანქანების  

გაჩერებისათვის ტერიტორიის  მოწყობის სამუშაოები

11.07.2016

09.08.2016
10 277 ქ.ქობულეთი

12
ქალაქ ქობულეთში  აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებული  ორი ერთეული  მოსაცდელის   

დემონტაჟი და ახალი მოსაცდელის მოწყობა

18.08.2016

21.08.2016
29 999 ქ.ქობულეთი

13 გელაურის საბავშვო ბაღთან მისასვლელი გზის ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა
19.09.2016

19.10.2016
55 786 ქ.ქობულეთი

ჯამი 3 651 223

ობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს ჯებირისა, სანაპიროს სავალი ნაწილის 

რეაბილიტაცია-მშენბელობა

14 თამარ მეფის სანაპიროზე სასტუმრო ,,ივერიასთან" ქვაფენილის მოწყობა
17.05.2016

15.06.2016
21 888 ქ.ქობულეთი

15
ქ. ქობულეთში,,ჯორჯიან პალასის" მიმდებარედ სანაპიროზე ჩასასვლელი კიბის და 

პანდუსის მოწყობა

06.05.2016

04.06.2016
19 635 ქ.ქობულეთი

ჯამი 41 523

კომუნალური ინფრასტრუქტურა                                                       

 (03 02 01მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და ეზოების მოწესრიგების 

ღონისძიებები

16 ქალაქ ქობულეთში  მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  ეზოების კეთილმოწყობა
21.03.2016

28.07.2016
971 766 ქ.ქობულეთი

17
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული 27 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

გადახურვა

19.07.2016

15.12.2016
385 403 მუნიციპალიტეტი

18
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების გადახურვა/რეაბილიტაცია 07.10.2016

06.11.2016
19 136 მუნიციპალიტეტი

ჯამი 1 376 305

წყლის სათავე ნაგებობის მშენებლობის, წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის 

ღონისძიებები

19
ქალაქ  ქობულეთში თამარ მეფის სანაპიროს  სასმელ-სამეურნეო წყალსადენის 

სისტემის რეაბილიტაცია( წყლის სისტემის მოწყობა და გამრიცხველიანება)

01.08.2016

23.01.2017
192 676 ქ.ქობულეთი

გარდამავალი 

პროექტი

20 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის მოწყობა 
31.03.201

31.12.2016
960 337 ხუცუბანი

21
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბნში წყალსადენის სისტემის(პირველი 

ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის ) მოწყობა 

25.02.2016

23.06.2017
539 224 ჩაისუბანი

გარდამავალი 

პროექტი

22 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.ზედა სამების წყალსადენის სისტემის მოწყობა
25.02.2016

06.07.2016
396 187 ზედა სამება

23
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ ლეღვაში წყალსადენის სისტემის  ( პირველი 

ეტაპი სათავე ნაგებობისა და რეზერვუარის  )მოწყობა

12.02.2016

12.10.2016
864 043 ლეღვა

24 ქაქუთის წყალსადენის სისტემის მოწყობა
28.01.2016

08.08.2016
1 100 264 ქაქუთი

გარდამავალი 

პროექტი

25

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საჩინოს თემში (სოფლებში  საჩინოში და ქვედა 

აჭყვაში წყლის სათავეს და ქსელის მოწყობა)  წყლის სათავე ნაგებობის, რეზერვუარისა 

და ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა. პირველი ეტაპი.

12.02.2016

10.08.2016
933 017

საჩინო

26

სოფელი ჭახათის  წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია სოფლების: 

აჭყვისთავის,ზენითის,ალამბრის,მუხაესტატეს და წყავროკას წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია.

03.02.2016

07.08.2016
599 998 ჭახათი

ქალაქ  ქობულეთში კომახიძის ქუჩის  (კომახიძის ქუჩის, კომახიძის ქუჩისა და 

გოგებაშვილის ქუჩის შესასვლელის რუსთაველის ქუჩამდე საგზაო ინფრასტრუქტურა) 

კეთილმოწყობა                                                                         

ქ  ქობულეთში ლესელიძის ქუჩის (ლესელიძის ქუჩისა  და ლესელიძის  შესახვევის 

საგზაო ინფრასტრუქტურა) კეთილმოწყობა                                  



27
სოფელი ჭახათის ე.წ."კურჩხულას" წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და სოფლებში 

მუხაესტატესა და წყავროკაში ახალი ჭაბურღილების მოწყობა

19.08.2016

17.12.2016
401 256 ჭახათი

28 დაბა ოჩხამურში 4 ერთეული  წყალსაქაჩი ტუმბოს მოწოდება-მონტაჟი 
01.12.2015

08.02.2016
107 054 ოჩხამური

29 დაბა ჩაქვში სოფელ ბუკნარის არსებული წყალსადენის მაგისტრალის  რეაბილიატაცია
01.08.2016

06.12.2016
417 948 ჩაქვი

ჯამი 6 512 004

სანიაღვრე არხებისა და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-

შენახვა

30
ქალაქ ქობულეთში ,,მტს" და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი 

ელემენტების სამშენებლო სამუშაოების     II ეტაპი

07.03.2016

22.12.2016
1 043 009 ქ.ქობულეთი

31
ქალაქ  ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში   წყალსადენისა და საკანალიზაციო 

სისტემის მოწყობა 

16.02.2016

28.07.2016
299 567 ქ.ქობულეთი

32
გელაურისა და კარიერის უბნის საკანალიზაციო სისტემის და მისი ელემენტების 

სამშენებლო სამუშაოების I ეტაპი                                                               

27.08.2015

21.06.2016
401 428 ქ.ქობულეთი

33

ქ.ქობულეთში გელაურის დასახლების ( არხის მარჯვენა მხარე, კაიკაციშვილის, 

პუშკინის, ა. წერეთლის, თხილაიშვილის, ვაჟა ფშაველას, კინტრიშის, ნ. ბარათაშვილის 

ქუჩებისა და ჰ. აბაშიძის და კაიკაციშილის შესახვევების) კანალიზაციის სისტემის და 

სატუმბო სადგურის მოწყობა

23.04.2015

18.12.2015
96 117 ქ.ქობულეთი

34 სანიაღვრე არსების მოწყობა
31.05.2016

22.07.2016
64 888 ქ.ქობულეთი

35
დაბა ჩაქვში ხუთ სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში სანიაღვრე 

კანალიზაციის მოწყობა

18.05.2015

26.06.2016
9 625 ჩაქვი

36
სოფელ ბობოყვათის საბავშვო ბაღის არსებული საკანალიზაციო შამბოს რეაბილიტაცია  

და სოფელ მუხაესტატეს საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა

25.082016

04.10.2016
5 884

ბობოყვათი

მუხაესტატე

37
სოფელ ხუცუბნის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის  საკანალიზაციო სისტემის 

მაგისტრალური ხაზის  რეაბილიტაციის სამუშაოები

29.07.2016

06.09.2016
8 280 ხუცუბანი

38
ქალაქ ქობულეთში გელაურის დასახლების (არხის მარჯვენა მხარეს დარჩენილი) 

კანალიზაციის სისტემის  მოწყობა

18.07.2016

15.10.2016
87 687 ქ.ქობულეთი

ჯამი 2 016 484

საბავშვო ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა

39 სოფელ ზენითში საბავშვო ბაღის მოწყობა
13.04.2016

29.12.2016
485 242 ზენითი

40 ქალაქ ქობულეთში ფიჭვნარში საბავშვო ბაღის მოწყობა
15.12.2015

21.10.2016
ქ.ქობულეთი

41 საავტორო ზედამხედველობა ___

42 დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის ქუჩა #28-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
15.12.2014

29.04.2016
280 041 ჩაქვი

გარდამავალი 

პროექტი

43 სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა
20.05.2016

25.11.2016
304 302 დაგვა

44 სოფელ ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის მოწყობა
21.03.2016

01.11.2016
388 596 ცეცხლაური

45 სოფელ ხუცუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობის სამუშაოები
25.12.2014

03.11.2015
57 619 ხუცუბანი

გარდამავალი 

პროექტი

46 ქალაქ ქობულეთში გელაურში  საბავშვო ბაღის მოწყობა   
28.09.2015

15.04.2016
224 386,4 ქ.ქობულეთი

47 სოფელ ხუცუბნის არსებული საბავშო ბაღის გაზიფიცირება
05.10.2015

14.11.2016
3 082 ხუცუბანი

48 დაბა ჩქვის არსებული საბავშო ბაღის გაზიფიცირება
05.10.2015

19.11.2016
4 584 ჩაქვი

49 გელაურის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
11.07.2016

09.09.2016
52 325 გელაური

ჯამი 2 126 802

სპორტული მოედნები

50
სპორტული მოედნების (ორი მოედანი) მოწყობა (ქ.ქობულეთის თავისუფალი 

ტურისტული ზონის ტერიტორია)

06.01.2016

11.07.2016
452 238 ქ.ქობულეთი

51  სოფელ დაგვაში მინი სტადიონის მშენებლობა 
21.04.2016

09.06.2016
42 247 დაგვა

52 სოფელ მუხაესტატეში სტადიონის მოწყობა
20.05.2016

18.07.2016
46 566 მუხაესტატე

53 ქ. ქობულეთში ფიჭვნარში სტადიონის სექციების აღდგენა
133.05.2016

11.06.2016
2 931 ქ.ქობულეთი

54 ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის რემონტი
07.04.2016

06.05.2016
120 874 ქ.ქობულეთი

55 დაბა ჩაქვში სოფელ სახალვაშოში არსებული  მინი სტადიონის რეაბილიტაცია
18.07.2016

16.08.2016
10 873 ჩაქვი

56
ქალაქ ქობულეთში  ჭავჭავაძის უბანში  არსებული  სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

08.09.2016

07.11.2016
69 994 ქ.ქობულეთი

57
ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქN162-დ-ში და N 160 -ში მდებარე სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია

27,09,2016

26.11.2016
41 992 ქ.ქობულეთი

ჯამი 787 714

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობითი ღონისძიებები 806 191

სკვერებისა, პარკებისა და მოედნების კეთილმოწყობითი სამუშაოები

326 626



58
ქალაქ ქობულეთში(  მემედ აბაშიძის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

წინ და ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიმდებარედ) სკვერების მოწყობის სამუშაოები 

17.03.2016

18.09.2016
277 436 ქ.ქობულეთი

59 ქ.ქობულეთში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიის მოწყობა
10.03.2016

12.07.2016
483 913 ქ.ქობულეთი შეწყვეტილი

60
ქ. ქობულეთის პარკში, ამფითეატრისა და დაბა ჩქვის პარკში არსებული ხის ხიდის 

საფარის რეაბილიტაცია

20.04.2016

24.06.2016
41 252

ქ.ქობულეთი

ჩაქვი

61 კარიერის დასახლებში სკვერის რეაბილიტაცია
27.04.2016

26.05.2016
3 591 ქ.ქობულეთი

ჯამი 806 191

მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობის (უფასო სასადილოს შენობა, საფერშლო პუნქტი, 

ამბულატრია) სარემონტო და კეთილმოწყობითი სამუშაოები

62 ქ. ქობულეთში არსებული უფასო სასადილოს რემონტი
20.04.2016

19.05.2016
2 518 ქ.ქობულეთი

63 ქ. ქობულეთში არსებული უფასო სასადილოს გაზიფიცირება ___ 0 ქ.ქობულეთი

64 ხუცუბანსი არსებული საფერშლო პუნქტის რეაბილიტაცია
22.04.2016

31.05.2016
5 640 ხუცუბანი

ჯამი 8 159

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რკინა.ბეტონის და 

ლითონის კონსტრუქციების (ღობეების) და სკვერებისა და ოარკებში საჯდომების 

მიმდიანრე შეკეთება-რეაბილიტაცია

65 სანაგვე ურნების შეძენა
13.06.2016

12.07.2016
48 670 მუნიციპალიტეტი

66 ქ. ქობულეთში სანაპირო ზოლში სამყურა სკამი/საყვავილეს მოწყობა
27.04.2016

05.06.2016
4 340 ქ.ქობულეთი

ჯამი 53 010

67 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა ___ 124 284

სხვადასხვა სამუშაოები

68 მდინარე კინტრიშის და მდინარე დეხვას კალაპოტოს გასწორხაზოვნება
02.06.2016

01.07.2016
10 000 მუნიციპალიტეტი

69 მუხლუხებიანი ერთი ერთეული ტრაქტორის შეძენა
27.07.2016

15.08.2016
25 000 მუნიციპალიტეტი

ჯამი 35 000

2016 წლის ჯამი: 17 538 700


