ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
ინფრასტრუქტურული პროექტები
2018 წელი
N

ინფრასტრუქტურული პროექტის დასახელება

პროექტის
ღირებულება
(ლარი)

1

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და სანიაღვრე
არხების მოწყობა (II ეტაპი)

2

გელაურის უბნის (აჭარის ქუჩა; თხილაიშვილის ქუჩა; წერეთლის
ქუჩა) კეთილმოწყობა

2 770 077

3

ქ. ქობულეთში, კარიერის უბნის კეთილმოწყობის (მე-3 უბანი)
სამუშაოები

798 888,00

4

ქ. ქობულეთში ,,მტს" უბნის (კლდიაშვილის ქუჩა; ქიაჩელის
ქუჩა; ქიაჩელის შესახვევი; კლდიაშვილის შესახვევი;
მესხიძის შესახვევი) კეთილმოწყობა

889 999

5

დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის ქუჩა N9-32-34-36-38-25-45-62-64
ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები პკ.0+00-პკ.4+90

6

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში
წყალსადენის სისტემის (მე-3 ეტაპი) მოწყობა

840 000

7

სოფ. მუხაესტატეს წყალსადენის სისტემის მოწყობა

377 080

8

სოფ. გვარაში, ხუცუბანში, ლეღვაში (სკურა) და სოფელ
სამებაში არსებულ წყალსადენებზე წყლის დებეტის გაზრდის
სამუშაოები

633 003,35

9

სოფელ ქაქუთში, სოფელ შუაღელეში, სოფელ ქვედა აჭყვასა
და სოფელ ზედა აჭყვაში წყალსადენის სისტემების საფილტრი
ნაგებობების მოწყობისა და სოფელ ხუცუბანში წყალსადენის
სისტემის რეზერვუარის რეაბილიტაცია

591 828,45

10

სოფ. ბობოყვათში წყალსადენის სათავე-ნაგებობისა და
ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობა

1 588 768,18

1 250 555,00

972 885

შენიშვნა

ქობულეთში მე-3 სატუმბო სადგურთან ცენტრალური
საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის და გელაურის
11
დასახლების საკანალიზაციო მაგისტრალური ხაზის
რეაბილიტაცია
12

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების
შეძენა/მონტაჟი

13

ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები კონტეინერის
შეძენა

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში არსებული
14 ნაპირდამცავი საფეხურებიანი კედლის რეაბილიტაცია
(I ეტაპი)

15

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში ზღვისპირა პარკის
მოწყობა (I ეტაპი)

247 825,00

86 437,00

144 990

1 208 121

630000 (მიმდინარე
წლის ღირებულება)

3 040 121

315000 (მიმდინარე
წლის
ღირებულება)

ქალაქ ქობულეთში არსებული სასწრაფო სამედიცინო
16 დახმარების შენობის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორის
კეთილმოწყობა

201 414

17 ჩაისუბნის ბაღის ეზოს და სკვერის კეთილმოწყობა

521 476

18

ქალაქ ქობულეთის ცენტრალური სტადიონის " შუქურას"
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19 საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
20

ქალაქ ქობულეთში რუსთაველის ქ N121-ა მრავალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

21 სოფელ აჭყვისთავში სტადიონის მოწყობა

286 998
98 968
42 064
64 013

22

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვი ბაღების
(28 ერთეული) რეაბილიტაცია

186 028

23

სოფელ ხუცუბანში თეთროსნის დასახლებაში მრავალბინიანი
სახლის ეზოს კეთილმოწყობა

64 831

24

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორგაძეებში ზურაბ
გორგილაძის სახლმუზეუმის სარეაბილიტაციო სამუშოები

311 073

25

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 3 ერთეული არსებული და 21
ერთეული ახალი მოსაცდელის მოწყობა/რეაბილიტაცია

75 391

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 7 ერთეული არსებული
26 საპირფარეშოს რეაბილიტაცია და 3 ერთეული ახალი

44 169

საპირფარეშოს მოწყობა
27

დაბა ოჩხამური, სოფელ ჯიხანჯურში შაინიძნების
დასახლებაში სტადიონის მოწყობის სამუშაოები

91 503

გორგილაძის ქუჩის მიმდებარედ სანაპირო ზოლის
28 გარეგანათების მოწყობისა და სადგურის მიმდებარე

18 584

ტერიტორიიის რეაბილიტაცია
29

მდ. დეხვას და მდ. კინტრიშის კალაპოტების
გასწორხაზოვნება

35 924

30

ტუმბოების შეძენა ქალაქის წყალკანალისათვის ერთი
ერთეული

11 200

31

მდინარეების ზედაპირზე მოტივტივე ნარჩენების დამჭერი
მოწყობილობის სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა

34 656

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების საპროექტო32 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების
შესყიდვა

7 500

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების საპროექტო33 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების
შესყიდვა

7 500

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი
34 საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

10 000

35

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო
ღონისძიებების შესყიდვა

1412646

36

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის სალიკვიდაციო
ღონისძიებების - სამუშაოები

510 216

37

სოფელ ციხისძირის წყალსადენის მაგისტრალური ხაზის
მოწყობის სამუშაოები

379 702

427 425
496 222
488 999

192 317 (მიმდინარე
წლის
ღირებულება)

38 სოფელ წყავროკაში ახალი საბავშვო ბაღის მოწყობა
39

ქალაქ ქობულეთში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების
ცენტრის შენობის მშენებლობა

40

დაბა ოჩხამურში, ქეთევან წამებულის N1-ში მრვალბინიანი
საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

526 565
60 777
144 940,42

41 აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა

646 220

59165
(მიმდინარე წლის
ღირებულება)

42 სოფელ ჩაისუბანში საბავშვო ბაღის მოწყობა

378 788

34 284,96
(მიმდინარე წლის
ღირებულება)

43

ჩოლოქის დასახლებაში არსებული ნაგავსაყრელისა და
მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

116 795

44

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის მოასფალტება და
სანიაღვრე არხების მოწყობა (I ეტაპი)

698 378,83

45

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოკამერების
შეძენა/მონტაჟი

107 850

46

ქ. ქობულეთში, ჯინჭარაძის ქუჩის (აღმაშენებლის ქუჩიდან
რუსთაველის ქუჩაზე გადასასვლელის) კეთილმოწყობა.

140 200

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩაისუბანში
47 წყალსადენის სისტემის (მე-2 ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა

მაგისტრალის) მოწყობა

1 383 999

