ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა
და ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის
შესრულების ანგარიში
გეგმიური
ღონისძიებების
შესაბამისად,
წარმოგიდგენთ
ინფრასტრუქტურის,
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 2016 წელს გაწეულ საქმიანობის ანგარიშს
განყოფილებების მიხედვით:

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების მიერ 2016 წელს
განხორციელებული საქმიანობა
გაყოფილებაში მიმდინარე წელს განსახილველად შემოვიდა 475 განცხადება და
კორესპოდენცია.
- საანგარიშო პერიოდში გამოიცა 270 ბრძანება მშენებლობის ნებართვის გაცემის სამივე
სტადიაზე;
•
102 ბრძანება ნებართვის გაცემაზე;
•
20 პროექტის შეთანხმებაზე;
•
117 მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცებაზე;
•
15 ობიექტზე მომზადდა ბრძანება მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადის
გაგრძელებაზე;
- შეთანხმდა 4 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიწის ნაკვეთის საზღვრების
პროექტი.
- გაიცა 102 მშენებლობის ნებართვა.
- მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებლის სახით ბიუჯეტში შეტანილი იქნა 78001,3
(სამოცდათვრამეტიათასერთი) ლარი.
სანებართვო რეესტრში აღრიცხულია თითოეულ მშენებლობაგაცემულ ობიექტზე
მონაცემები, რომლებთა ყოველთვიურად გადაგზავნა ხდებოდა აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობით დეპარტამენტში და
ყოველკვატალურად საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ დეპარტამენტში.
აჭარის ავტონიმოირი რესპუბლიკის ადგილობრივი მშენებლობის რეგულირების საბჭოს
განსახილველად გადაეგზავნა 11 საკითხი.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებებისა და განკარგულებების
შესაბამისად განყოფილება ჩართულია სხვადასხვა კომისიებში.

ზედამხედველობის განყოფილების მიერ 2016 წელს
განხორციელებული საქმიანობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31
დეკემბრამდე საქართველოს კანონის ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის
კოდექსის” შესაბამისად, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის
ზედამხედველობის განყოფილების მიერ შემოწმებული იქნა 99 მშენებარე ობიექტი, ობიექტზე
გაცემულია მშენებლობის ნებართვა და სამშენებლო საქმიანობა მიმდინარეობს საპროექტო
დოკუმენტაციის სრული დაცვით. დამატებით 8 ობიექტის მშენებლობა მიმდინარეობდა
მშენებლობის ნებართვის გარეშე, რის გამოც მოხდა ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების თანამშრომლების ადგილზე
გასვლა და საქართველოს კანონის ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის
კოდექსის” მუხლი 25-ის მე-2 პუნქტის თანახმად გაიცა 8 მითითება სამშენებლო
სამართალდარღვევაზე. გამოტანილია 18 დადგენილება, 4(ოთხი) დადგენილება გამოტანილია
საქმის წარმოების შეწყვეტაზე, რომელთა მეპატრონეების მიერ მოხდა სამშენებლო საქმიანობის
სამართალდარღვევის საქმის მოგვარება, კერძოდ ამ ობიექტების მეპატრონეების მიერ
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობის
განყოფილებაში წარმოდგენილია მშენებლობის ნებართვა და რეესტრის ამონაწერი.გაცემულია 1
(ერთი) დადგენილება საურავზე, რომელიც გადახდილია, აგრეთვე გაიცა 10(ათი) დადგენილება
დაჯარიმებაზე, 8 (რვა) დადგენილების ჯარიმა ამოღებულია, კერძოდ
2000 (ორიათასი)
ლარი,ხოლო 2 ( ორი დადგენილების ჯარიმა ამოსაღებია,რადგან აქვს ვადა, რომელიც უნდა
გადაიხადოს დაჯარიმებიდან 30 დღეში, ამოსაღები თანხა შეადგენს რვაას ლარს (800), ხოლო 3
(სამი) დადგენილება დემონტაჟზე. გაცემულია 2(ორი) სააღსრულებო ფურცელი. ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ზედამხედველობის
სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მიერ ამ პერიოდში შედგა 14 შემოწმების აქტი და
გაიცა 12 უწყება, 1 გაფრთხილების აქტი. შემოსულია 71 კორესპონდენცია. 6(ექვსი) მშენებლობა
დამთავრებული ობიექტი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული, შესაბამისად მოხდა პროექტებისა და
ნებართვების გადამოწმება და აღნიშნულიდან გამომდინარე სრულყოფილი დოკუმენტაციის
წარმოდგენით 6 (ექვსი) დამთავრებული ობიექტი სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის
დადგენილება N57 24.03.2009 წ მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების
შესახებ შესაბამისად ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბრძანებებისა და განკარგულებების
შესაბამისად სამსახური ჩართულია სხვადასხვა კომისიებში. ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა
და
ზედამხედველობის
სამსახურს
მოქმედი
კანონების
შესაბამისად
ხელვაჩაურის
მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე მშენებლობის მიმართ საკითხი კონტროლზე ჰყავს
აყვანილი.

საპროექტო განყოფილებების მიერ 2016 წელს
განხორციელებული საქმიანობა
2016 წელს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით შესყიდული და
მომზადებული იქნა განსახორციელებელ ღონისძიებაზე 270 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია რაც საპროექტო განყოფილების მიერ შემოწმებული და მიღებულია.
ცხრილი N1

N

მომსახურების დასახელება

სახარჯთაღრი
ცხვო
ღირებულება

1

სოფელ მასაურაში ნუგზარ მახარაძის სახლიდან რომან დუმბაძის
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

59981

2

სოფელ კაპრეშუმში თემურ სურმანიძის სახლიდან სოფელ
განთიადთან დამაკავშირებელი შიდა სასაფლაო გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

118645

3

სოფელ წინსვლაში ცინცაძეების დასახლებიდან ზედა კაპრეშუმის
საჯარო სკოლამდე შიდა სასაფლაო გზის რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

137616

4

სოფელ სალიბაურში გოროდოკის დასახლებიდან სალიბაურთან
დამაკავშირებელი შიდა სასაფლაო გზის რეაბილიტაციის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

43527

5

სოფელ ხელვაჩაურში არფაზონის დასახლების შიდა სასაფლაო გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

73978

6

სოფელ ზანაქიზეებში თავკალოს დასახლებიდან სოფელ
ზანაქიძეებთან დამაკავშირებელი შიდა სასაფლაო გზის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

38756

7

8

9

სოფელ ფერიაში მესხის ქუჩიდან სამლოცველო სახლამდე შიდა
სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ფერიში მუსხაჯბა ჯამბულის სახლიდან ფერიის მეჩეთამდე
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ მნათობში კავეჯოღლი ვოვას სახლიდან პამბა ისმეთის
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაციის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

58367

69696

73393

10

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე
გზის გარე განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

29 666,55

11

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის
ცენტრამდე გარე განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

49 761,94

12

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა მახოს დაწყებითი
სკოლიდან ზედა მახოს საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

50 430,57

13

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის ცენტრალური
გზიდან კერძოდ ჯამიდან ზედა სამების მიმართიულებით გარე
განათების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

27 315,10

14

სოფელ შაბიძეებში გარე განათების მოწყობა

59 864,22

15

სოფელ აღმართის ცენტრის კეთილ მოწყობა

54 195,49

16

17

18

19

20
21
22
23

24

სოფელ სინდიეთში 3600 გრძ/მ გარე განათების მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ მასაურაში ორთაბათუმის ცენტრიდან მოქალაქე თინა ჩახვაძის
საცხოვრებელ სახლამდე 1400 გრძ/მ გარე განათების მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ განთიადი- კაპრეშუმის დამაკავშირებიელ სამანქანე გზაზე
გარე განათების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ერგეში (ნიკიტაური)ცენტრალური გზიდან ამირან ფენჩიძის
სახლამდე გარე განათების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური) გარე განათების მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ მახვილაურში გარე განათების მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ განთიადში (დოლიძეების დასახლება) გარე განათების
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ორთაბათუმში გარე განათების მოწყობის სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ფერიაში ალიოშა ქათამაძის სახლიდან ცინცაძეების სახლამდე
(ესერიძეების მიმართულებით) გარე განათების მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

73670
3291

32910

45240
50470
26760
29224
34900

42230

25

სოფელ მნათობში N46 სამარშუტო ავტობუსის ბოლო გაჩერებიდან
წითელაძეების სახლამდე გარე განათების მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

45080

26

სოფელ სამებაში დავით ნაკაშიძის სახლიდან ილია ბერიძეს სახლის
მიმართულებით გარე განათების მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

13530

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების
მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახვილაური. თამაზ
ირემაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგე. ნევზეთ ასამბაძის
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კირნათი. ნაზი გაბიტაძის
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი შარაბიძეები. ზინა
ვერძაძის სახლთან მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახო. გუგული შარაძის
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზედა ჯოჭო. ჯემალ
დოლიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მურმანეთი. თამაზ
დარჩიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლი ერგე. იამზე ზოიძის
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახო. თენგიზ დავითაძის
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი თხილნარი. ანზორ
მორთულაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

14650

5157,96

2911,12

14787,3

5370,89

5368,46

7132,86

5644,76

4544,29

24182,24

4959,33

38

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი თხილნარი. ნუნუ ბერიძეს
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

4859,97

39

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზანაქიზეები.ჯუმბერ
ფარტენაძის და მამუკა ფარტენაძის სახლთან მდინარის გასწვრივ
ფერდდამცავი გაბიონის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება

22361,51

40

41

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახოი. ჯემალ ქოქოლაძის
სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზედა-სამება. თამაზ
შერიფაძის სახთან ფერდამცავის მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

7975,18

6186,96

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
55

56

57

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერია. მამულაიშვილების
სახლის მიმდებარედ ფერდდამცავისა და სანიაღვრე არხის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სამება. ფატი გვიანიძის
სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი მახინჯაური. რამინ
აბუსერიძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი განახლება. ბიჭიკო
ცივნარიძის სახლთან ფერდდამცავი მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერია. რევაზ ვერძაძის
სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კაპრეშუმი. დავით
ტარიელაძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა სამება. ახმედ
ბარამიძის სახლთან ფერდდამცავზე კოლონების მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი კაპრემშუმი. მზევინარ
გურგენიძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორთაბათუმი. ავთანდილ
დოლიძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი ორთაბათუმი. ნაზი
ფაღავას სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი სალიბაური. მერაბ
ბოლქვაძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი განთიადი. იოსებ
კომახიძის სახლთან ფერდდამცავის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ახალსოფელში ეკლესიასთან სანიაღვრე არხის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ერგეში ნორა მალაყმაძის სახლთან სანიაღვრე არხის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ქვედა სალიბაურში მცხოვრები მარინა ბატაევას სახლითან
სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ ყოროლისთავში რაულ ფაღავას სახლთან საყრდენი კედლისა
მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

29612,37

5790,24

4686,47

8721,73

15888,93

6152,51

1794

6577,49

30213,08

7867,01

13757,35

5793,08
21290
36650
16610

12255

58

59

60

სოფელ წინსვლაში ჯემალ აზარიძის და ტარიელ აბაშიძის სახლთან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ სამებაში ოთარ გოგიტიძის სახლთან მისისვლელი სამანქანე
გზის გასწვრივ საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ მასაურაში წყლსადენის მიმართულებით თინა ჩახვაძის
სახლთან საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

9723

5329

8,004

61

სოფელ ყოროლისთავში ლევან ფაღავას სახლთან საყრდენი კედლისა
მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

6920

62

სოფელ კაპრეშუმში მერაბ ირემაძის სახლთან საყრდენი კედლისა
მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

6893

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

სოფელ ყოროლისთავში ზურაბ ფაღავას სახლთან საყრდენი
კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ყოროლისთავში მალხაზ წილოსანის სახლთ საყრდენის
კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ერგეში (ნიკიტაური)ცენტრალური გზიდან ამირან ფენჩიძის
სახლამდე გარე განათების მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ქვედა ქოქოლეთში მცხოვრები ზვიად ქოქოლაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ სამებაში მცხოვრები თემური ტარიელაძის სახლთან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ხელვაჩაურში მცხოვრები მინდია ცინცაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ზედა ერგეში მცხოვრები რუსლან კოკობინაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ზანაქიძეებში მცხოვრები ილია დისამიძის სახლთან საყრდენი
კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ შარაბიძეებში მცხოვრები ალექსანდრე ჯაიანის შიდა
სასოფლო გზაზე სახლთან საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ქედქედში მცხოვრები იდრის აბესაძის სახლთან საყრდენი
კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

7553

21203

45240

13 744

13063

3882

9070

19247

3669

7909

73

სოფელ ქედქედში მცხოვრები მამუკა მსხალაძის საცხოვრებელი
სახლის წინ ფერდსამაგრი კედლისა და სახლთან მისასვლელში და
საუბნო გზაზე გაბიონის ტიპის ფერდსამაგრი კედლისა მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

7525

74

სოფელ ორთაბათუმში მცხოვრები ზაირა ცეცხლაძის სახლთან
მისასვლელ სამანქანე გზის გასწვრივ საყრდენი კედლისა მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

5258

75

76

77

78

79

80

81

82

სოფელ მახვილაურში მცხოვრები თამილა ირემაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ხეღრუში მცხოვრები გურანდა ბოლქვაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ ქოქოლეთში მცხოვრები დავით ქოქოლაძის სახლთან
საყრდენი კედლისა მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება

17, 020

სოფელ ქედქედში მცხოვრები ელიზბარ კოპინაძის სახლთან
მისასვლელი საავტომობილო გზაზე საყრდენი კედლისა მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

13182

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში მცხოვრები მირიან
ძნელაძის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი კედლის
მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში მცხოვრები
დავით წულუკიძის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი
კედლის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუამახინჯაურში
მცხოვრები იური პაქსაძე სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი
კედლის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგეში მცხოვრები ნათელა
კოკობინაძის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი კედლის
მოწყობა

10.043

11894

4160,26

3878,57

13924,74

22032,89

83

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინსვლაში მცხოვრები
გიორგი ჩამბას სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი კედლის
მოწყობა

14786,49

84

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შარაბიძეებში მცხოვრები
ვაჟა ღოღობერიძის სახლთან ფერდდამცავო კედლის მოწყობა

17893,26

85

86

87

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამებაში მცხოვრები ლილი
თურმანიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავში მცხოვრები
შუშანა აბაშიძიძის სახლთან მისასვლელი გზის ფერდდამცავი
კედლის მოწყობა
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყოროლისთავში მცხოვრები
ალექსი ბრუნჯაძის სახლთან მისასვლელი გზის ფერდდამცავი
კედლის მოწყობა

24701,68
39795,69

20473,05

88

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ განთიადში მცხოვრები
რაიბულ მამულაძის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი
კედლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

8705,34

89

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ახალშენში მცხოვრები
ნოდარ ნაგერვაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა 24.6 მ
სიგრძით, 2მ სიმაღლით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

11803,31

90

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალსოფელში მცხოვრები
დოდო ბერიძის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდდამცავი კედლის
მოწყობა L=16,22მ H0,3-2მ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

5254,66

91

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოში მცხოვრები შუშანა
სარიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობაL=28მ H=2მ
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

13475,1

92

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოში (ზანაქედის უბანი)
მცხოვრები დათო დავითაშვილის სახლთან ფერდდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

19148,99

93

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენში მცხოვრები
თეიმურაზ გორაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
სიგრძით 10მ , 5მ სიმაღლით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

15106,92

94

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალსოფელში მცხოვრები
დავით თავართქილაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობა
14,75მ სიგრძით, 3მ სიმაღლითსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

11377,31

95

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სამებაში მცხოვრები ვაჟა
ბერიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა სიგრძით 15მ,
სიმაღლით 5მ.საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

23177,45

96

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ჯოჭოში მეჩეთთან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

34705,62

97

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ თხილნარში ე.წ. „დანგათის“
დასახლებაში საავტომობილო გზის გასწვრივ საყრდენი კედლის
მოწყობა სიგრძით 32,5მ, სიმაღლით 3მ. საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

27299,77

98

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა თხილნარში
მცხოვრები მანანა დუმბაძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობი
სიგრძით 30მ, სიმაღლით 1-3 მ. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

14405,92

99

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კირნათში მცხოვრებ გურამ
ღომიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

55 300

100

101

102

103

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ერგეში მცხოვრებ ნანი
დუმბაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის საპროექტო
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მნათობში მცხოვრებ ნიგარ
ჯაბნიძის სახლთან არსებული ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სამებაში მცხოვრებ ზურაბ
აფხაზავას სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მარადიდში მცხოვრებ
ემინე ღომიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

7 680,49

24 445,17

13553,06

25962,54

104

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მარადიდში მცხოვრებ ეთერ
მეგრელიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

8190,06

105

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ განახლებაში მცხოვრებ
გურამ გოგუაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

2448,94

106

107

108

109

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ შარაბიძეებში მცხოვრებ
ახმედ კობალაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში მცხოვრები იოსებ
აბულაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა ჯოჭოში მცხოვრებ
გულნაზ ცივაძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა სამებაში მცხოვრებ
ეთერ დუმბაძის სახლთან ფერდდამცავ კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

1431,41

15443,32

6098,94

2598,64

110

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ თხილნარის მეურნეობაში
მცხოვრებ ქიბარ ბერიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

5610,61

111

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოში მცხოვრებ ზემილე
გოგიძის სახლთან ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

10716,85

112

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ერგეში წითლურ
უბანში შემავალი გზის გაფართოება და ფერდდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

8323,23

113

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ განთიადში მცხოვრებ
ახმედ ახვლედიანის სახლთან მისასვლელ გზაზე ფერდამცავი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

9339,65

114

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში მცხოვრებ
ირაკლი თურმანიძის სახლთან მისასვლელ დაზიანებული გზის
მონაკვეთის ფერდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

13 168,33

115

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სარფში მცხოვრებ ამირან
ქორიძის სახლთან მისასვლელი გზის ფერდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

4676,35

116

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენში სტიქიის
შედეგად დაზიანებული გზის მონაკვეთზე ფერდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

5062,55

117

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოში მცხოვრებ ალმასხან
გოგიტიძის და მურად ლომაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან გზის
ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

30490,02

118

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ აჭარისაღმართში მცხოვრებ
ზურაბ ნაგერვაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან დამცავი ჯებირის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

30199,69

119

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენში მცხოვრებ
ხატიჯე კონცელიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

17396,26

120

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩიქუნეთში მცხოვრებ ოთარ
ხინკილაძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

13157,99

121

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში მისასვლელ
დაზიანებული გზის მონაკვეთის ფერდამცავი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

4380,38

122

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ სამებაში სამანქანე გზის
მონაკვეთის ფერდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

6552,82

123

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ გვარაში დაზიანებული
გზის გასამაგრებლად 6.მ სიგრძისა და 3.მ სიმაღლის გაბიონის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

6006,79

124

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ შუშანეთში დაზიანებული
გზის გასამაგრებლად 8.მ სიგრძისა და 3.მ სიმაღლის გაბიონის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

6 877,64

125

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახინჯაურში წერეთლის
ქუჩა .N7-ში მცხოვრებ ნანული სიმონიას სახლის მიმდებარედ
ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

28865,36

126

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენში მცხოვრებ
ლამარა დავითაძის საკარმიდამო ნაკვეთთან ფერდდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

11873, 70

127

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის ქვედა სამებაში
მცხოვრებ ელენე მარშანიშვილის საკარმიდამო ნაკვეთთან
ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

5559,75

128

სოფელ ჭარნალში მცხოვრები ჟუჟუნა ციმნარიძის სახლთან
ფერდდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

4440

129

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი თხილნარი, მოქალაქე,
ზურაბ ბერიძე. ფერდამცავი კედლის მოწყობა(კედელი 1,5-15 გრძ.მ

4 314

130

სოფელ აჭარისაღმართში არსებული სასაფლაოს ფერდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

4 484

131

სოფელ ცხემლარაში არსებული სასაფლაოს ფერდამცავი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

4881

132

133

134

135

136

137

138

139

140

სოფელ ზედა განთიადში არსებული სასაფლაოს გზის ზედა და ქვედა
მხარეს ფერდამცავი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ ახალსოფელის თ.შარაძის სახლთან ჩამოწოლილი მეწყერის
შედეგედა დაზიანებული სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტოსახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მახოში მცხოვრებ ლია
ქორიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

23420, 35

სოფელ ახალშენში მედიკო გორგაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

9004

სოფელ მაღლაკონში ქაზიმ კახიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ზედა ჯოჭოში რუსლან ლეონიძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ზედა ჯოჭოში ზურბიე ქათამაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ მახვილაურში როინ დუმბაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ხეღრუში ავთანდილ აზარიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

14 237

19 148,99

10269

7637

7787

7637

8517

141

სოფელ მახოში ედიშერ სამნიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

8031

142

სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

9382

143

სოფელ ორთაბათუმში როინ დოლიძის ეზოში ფერდასამაგრ კედელს
ჩაუტარდეს აღდგენითი-გასამაგრებელი სამუშაოები და შიდა საუბნო
გზის გასწვრივს საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

4407

144

სოფელ ორთაბათუმში ზაირა ცეცხლაძის საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

6571

145

სოფელ ორთაბათუმში თამაზ დავითაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

9004

146

სოფელ ყოროლისთავში სულეიმან შაინიძის სახლის გასწვრივ
საავტომობილო გზის ზედა მხარეს საყრდენი კედლის მოწყობის
საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

11207

147

148

149

150

151

152

153

154

155

სოფელ წინსვლაში სერგო ბერიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ფერიაში რევაზ შარაშიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ზედა ერგეში ვლადიმერ ასამბაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ზედა ერგეში ოთარ ასამბაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ფერიაში ნათელა ასანიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ფერიაში ლევან სირაბიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ კაპრეშუმში სტალინა(სვეტლანა)სარჯველაძის მალხაზ
წილოსანის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელ სალიბაურში მერაბ ბოლქვაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელ ქვედა სამებაში მცხოვრებ დავით ხარაძის საცხოვრებელ
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

8031

11545

13744

7201

8230

5423

7251

12896

8088

156

157

158

159

160

161

162

163

164

სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან არსებული
სანიღვრე არხის შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ ხელვაჩაურში (გემულაური) მდინარის პირას დამდამცავ
ჯებირის(გაბიონი)მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.განახლებაში სეპტიკისა და
კანალიზაციის მოწყობა
სოფელ ყოროლისთავში მინერი აბულაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ თხილნარში ასლანი ბაჟელიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ წინსვლაში ჟუჟუნა ჩამბას საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ თხილნარში ოლეგ ფუტკარაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ნადია წულუკიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ ჭარნალში დავით ქადაგიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

2475.11

27916
67099
9149

10033

5952

6230

5676

13285

165

სოფელ ზედა განთიადში ნუგზარ ხალვაშის სახლთან ფერდსამაგრი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

6988

166

სოფელ ქვედა სამებაში მემედ ყულეჯიშვილის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

10184

167

სოფელ კაპრეშუმში ზექიე დავითაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

3725

168

169

170

171

სოფელ სარფში ამირან კაკაბაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ თხილნარში გულნარა პატარაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ შარაბიძეებში გულიკო ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან
არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ბესიკ ჭანიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

3705

8701

7626

10600

172

სოფელ ახალშენში ჯიმშერ დევაძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

16180

173

სოფელ ფერიაში ანზორ ქურიძის საცხოვრებელ სახლთან
ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

5273

174

სოფელ ზედა ჭარნალში ცენტრალური საწნევო აუზთან ფერდსამაგრი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

7807

175

176

სოფელ ყოროლისთავში შუშანა ხიმშიაშვილის საცხოვრებელ
სახლთან ფერდსამაგრი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ განთიადში დავით სარჯველაძის საკუთარ საცხოვრებელ
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა

9388
16425,29

177

სოფელ ახალსოფლში ამირან შარაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

9042

178

სოფელ კირნათში შოთა წითელაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

14457

179

სოფელ ზედა ჯოჭოში იაშარ ვათაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

7924

180

სოფელ განახლებაში ვლადიმერ ვარშანიძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

9025

181

სოფელ განთიადში ფრიდონ კომახის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

10053

182

სოფელ ახალსოფელში გივი ჯინჭარაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

6076

183

სოფელ ზედა განთიადში კახაბერ წუწუნავას სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

15216

184

სოფელ ყოროლისთავში შოთა ბრუნჯაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

19404

185

სოფელ ქვედა ჯოჭოში როსტომ ჭანიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

10196

186

სოფელ ერგეში ოთარ თედორაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

8771

187

სოფელ ერგეში (ეკალაური)ტარიელ ბერსანაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

5181

188

სოფელ მახინჯაურში თენგიზ სირაბიძის საცხოვრებელ სახლთან
არსებული საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

3013

სოფელ ზემო წინსვლისა და წინსვლის საავტომობილო გზის
მონაკვეთზე საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ კიბეში სოფლის საერთო სასაფლაოსთან მიმავალ გზაზე
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია
სოფელ ერგეში არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელ სამანქანე გზაზე
სანიაღვრე არხის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

10923

192

სოფელი მახო ზურაბ ნაკაშიძის სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

9905

193

სოფელი მახო ვალიდა დავითაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

10190

189

190

191

194

195

196

197

სოფელი თხილნარი (ლანგათის უბანი) დავით დუმბაძის სახლთან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
თხილნარის მეურნეობა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი N2-თან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მომზადება
სოფელი ზედა თხილნარი მიხეილ დუმბაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელი ჭარნალი რევაზ თავართქილაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

9809

21843

9810

22359

10909

6123

198

სოფელი ჭარნალი ლილი აციმბა სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

5699

199

სოფელი აგარა მანუჩარ ასამბაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

14806

200

სოფელი მურმანეთი მიხეილ დუმბაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

11782

201

სოფელ ჭარნალში ეთერ ფუტკარაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

8648

202

203

სოფელი სარფი (კალენდერეს დასახლება) ალი მემიშიშის სახლთან
საყრდენი კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაციის მომზადება.
სოფელი კაპრეშუმი ეთერ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.

30600

21151

204

205

206

207

სოფელი შუა მახინჯაური მერაბ ჯიჯავაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
სოფელი მახვილაური ბადრი სურმანიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.
სოფელი ზედა ჯოჭო გარსევან ლეონიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაგრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.
სოფელი მაღლაკონი ნოდარ იაკობაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.

12032

12614

6859

8467

208

სოფელი მასაურა ქეთევან ნაგერვაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება.

11135

209

ახალშენის მეურნეობა თამაზ ფუტკარაძის სახლთან საყრდენი
კედლის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის
მომზადება.

23425

210

სოფელი თხილნარში შორენა აბაშიძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის მომზადება.

7567

211

სოფელი წინსვლაში ნაზიმ ცინცაძის სახლთან საყრდენი კედლის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება.

7567

212

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა თხილნარში
ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება ცენტრალურ
მაგისტრალზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

38476, 85

213

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა თხილნარში
ხინკილაძე-დუმბაძის მიმართულებით ზედა თხილნარის ხიდამდე
არსებული სადაწნეო აუზიდან მილის დაერთების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

6840, 94

214

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ომბოლოში რამაზ
დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის დაერთება
ცენტრალურ მაგისტრალზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

6256, 85

215

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვედა მახოში ე.წ
„დავითაძეების“ მიმართულებით მოქალაქე ავთანდილ გეჯაძის
სახლამდე წყალსადენის მილის დაერთების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

8 373, 61

216

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ მახოში ე.წ „ზანაქედის,
გოჩის“ მხარეს მოქალაქე გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით
ცენტრალურ წყალსადენზე წყალსადენის მილის დაერთების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

21 326, 57

217

სოფელ მახოს წყალსადენისათვის წნევის დამწევი ვანტუზების
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

18847.44

218

219

220

221

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჭარნალში (ნაძალადევის
დასახლებაში) წყლის მაგისატრალის კაპტაჟისა და რეზერვუარის
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალეთში წყლის
შემკრები აუზისა და მაგისრტალის მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და
მაგისტრალის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაპრეშუმში წყალსადენის
სარეაბილიტაციო სამუშაობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

268 965,71

193 709,29

5100293

135 185,45

222

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქედქედში სასმელი წყლის
მაგისტრალის რეაბილიტაციისა და ორი სალექარის მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

174 795,79

223

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში (ტაშხანის ხეობა)
სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, სადეზიმფექციო კომპლექსის
მოწყობა სამარაგო აუზის მოწყობა და მიმწოდებელი მანგისტრალის
მოწყობის მეორე ეტაპი (სადეზიმფექციო კომპლექსის მოწყობა)

165 870,00

224

სოფელ ზანაქიძეებისა და ხელვაჩაურის საზღვარზე (თავკალოს
დასახლებაში)115 ოჯახისათვის სასმელი წყლის , ჭაბურღილის ,100
ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

190464

225

სოფელ მაღლაკონში 30 ტონიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და
მაგისტრალის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

81957

226

სოფელ კაპრეშუმში სოციალური სახლიდან სოფელ განთიადის
მიმართულებით წყლის მაგისტრალის გაყვანის და სოფელ კაპრეშუმში
შ.პ.ს "ბათუმის წყალი"-ს საკუთრებაში არსებული მაგისტრალზე
დაერთების საპროექტო სახარჯთაღრიცხო დუკუმენტაცია

92600

227

სოფელ ახალსოფელში (პირველი და მეორე ბრიგადის დასახლებაში)
არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის რეაბილიტაციის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმეტაცია

8,004

228

სოფელ ფერიიდან ახალშენის მეურნეობის მიმართულებით არსებული
სასმელი წყლის პოლიეთილენის მილის შეცვლა რკინის მილით (1400
გრძ/მეტრი) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

6920

229

230

სოფელ ზედა ერგეში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და
მაგისტრალის რეაბლიტაციის საპროექტო-სახრჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

6893

7553

231

სოფელ. მასაურა-წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის
ცენტრალური ავზის, საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის,
კაპტაჟისა და მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტოსახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

73014

232

სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური
აუზის, საქლორატორო -სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

159604

233

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური
აუზის საქლორატორო -სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

24037

234

სოფელ დაბა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური
აუზის, საქლორატორო -სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

28809

235

სოფელ შუა მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური
აუზის, საქლორატორო -სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო
დოკუმენტაცია

49616

236

სოფელ თხილნარში, გულაბერიძეების, შარაძეების, ცინცაძეების და
ლანგათის დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დუკუმენტაცია

31999

237
238

239

240

241

242

სოფელი ძაბლავეთში (ქუთეთური) სასმელი წყლის აუზისა და
მაგისტრალის მოწყობის სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის, სათავე ნაგებობისა და
მაგისტრალის რეაბილიტაციის მე-2 ეტაპი
სოფელ ჭარნალში არსებული სპორტული მოედნის კეთილმოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ ომბოლოში მინი სტადიონის კეთილმოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
სოფელ თხილნარის ცენტრში ადმინისტრაციული შენობის
სარემონტო სამუშაოების ჩატარების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ მახოში სპორტული მოედნის კეთილმოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

49303.81
213503.49
239171,66
126460,21
153197,48
33771,22

243

სოფელ ზედა ახალშენში არსებული სპორტდარბაზის
კეთილმოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

113470,13

244

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედქედში სკოლის და
საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მინისტადიონის
შეკეთების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

37631,96

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ახალშენის კულტურის
სახლთან არსებული მინი სტადიონის რესტავრაციის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზედა ჩხუტუნეთის კლუბის
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჯიბინაურში მინი
სპორტული მოედნის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში თხილნარის მეურნეობაში N7 და N8
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოსთან არსებული
მინისტადიონის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
ფერია-სამების ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოების მოწყობის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
თხილნარის ამბულატორიის სახუხრავის შეკთების და შენობის
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ ზედა წინსვლაში მინის საფეხბურთო მოედნის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია
სოფელ ახალშენის საოჯახოს მედიცინის ცენტრის შენობის
სარემონტო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრში საფეხბურთო მოედნის მოწყობის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდულ საქმეთა
განყოფილების ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცა
სოფელ ახალსოფლის სპორტდარბაზის ადმინისტრაციული შენობის
რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

27 759 ,39

278 338,95

45 810,00

12249, 58

17 470
40350

24168

92600
166956
96460

101290

256

ახალშენის მეურნეობაში საფეხბურთო მინი მოედნისა და მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

76962

257

სოფელ კაპნისთავში, ცისკარაძეებისა და კახიძეების დამაკავშირებელ
გზაზე, მდინარე ყრუღელეზე ხიდის მოწყობის საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

36428

258

სოფელ სამებაში საფერშლო შენობის სარემონტო სამუშაოების
მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაცია

32307

259

სოფელ ზედა ჯოჭოში არსებული სამამულო ომში დაღუპულთა
მემორიალის და მის მიმდებარე ტერიტორიზე სკვერის
რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

28784

260

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ევგენიძეებში დაწყებითი
სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია და სპორტული მოედნის მოწყობა

56337

261

სოფელ ახალსოფელში ამბულატორიისა და ადმინისტრაციული
შენობის რეკონსტრუქციის პროექტი

115602

262

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ მასაურაში დაწყებითი
სკოლის მშენებლობის საპროექტო სახარჯტაღრიცხვო დოკუმენტაცია

153491

263

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის მიმდებარე
ტერიტორიის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია

116725

264

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფრლ ევგენიძეებში დაწყებითი
სკოლის ეზოს რეაბილიტაცია და სპორტული მოედნის მოწყობა

63093

265

სოფელ მაღლაკონში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნის
რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

102760

266

სოფელ ზედა ახალშენში არსებული მინი საფეხბურთო მოედნის
რეაბილიტაციის საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება

81730

267

სოფელ შარაბიძეებში დაწყებითი სკოლის შენობის რეაბილიტაციის
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

105312

268

269

270

სოფელ აჭარისაღმართის ამბულატორიაზე სარემონტო სამუშაოების
ჩატარების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადება
ხელვაჩაურში ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ არსებული
კულტურის სახლის მეორე ეტაპის სარემონტო სამუშაოების
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია

94650

211926

სოფელ სარფში არსებული სატუმბო სადგურის გადატანის
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

47609

ჯამი

12395727,96

