
დასახელება
ორგანიზ.

კოდი
განაცხადის შინაარსი

დასახლებული 

ზონა

სავარაუდო

თანხა

1
ცენტრის 

დასახლება
02 20

ქანდაკებები - გამგეობის წინ, ფოსტის შენობაზე ან მის 

ტროტუარზე, თეატრის ეზო, წერეთლის ქუჩის დასაწყისი, 

ამილახვრის ქუჩა, სამეფოს კვარტალი

ცენტრი 100 000

02 14
დასასვენებელი და ბავშვთა გასართობი სკვერი 

ფალიაშვილის №3. სკ. 66.45.27.209
კომბინატი 50 000

02 14

გორგასლის ქ.№5-სა და 6-ს შორის მიმდებარედ 

სკ. 66.45.16.266 (221 კვ/მ) და სკ. 66.45.16.261 (347 კვ/მ) 

რეკრეაციული ზონა სკვერი

კომბინატი 50 000

3
ჭალა - 

მე-3 ზონა
02 17

მოეწყოს ელექტროფიკაციის დასახლებაში საკალათბურთო 

მოედანი და 

ბავშვთა გასართობი სკვერი. 

სკ 65.45.28.082. სიგრძე-43, სიგანე-13, ფართობი 653

სადგური 100 000

02 14

გვერდწითელის ქ.№1 და ნადირაძის ქუჩის მიმდებარედ 

დასასვენებელი სკვერის მოწყობა. 

სკ. 66.45.05.036-ის უკან

წმინდა წყალი 50 000

02 14

დასასვენებელი სკვერი ყიფიანის ქუჩის კერძო დასახლების 

და იოსებიძის ქუჩების შუაში 

სკ. 66.45.13.419. 

ნაკვეთის მთლიანი ფართობი 3286 კვ/მ.

წმინდა წყალი 50 000

02 14
„ინტელექტის“ წინა ეზოში მოეწყოს 

დასასვენებელი და საბავშვო სკვერი
ვერხვები 50 000

02 14

მელიქიშვილის ქუჩის მიმდებარედ პაპიტაშვილის ხიდთან 

ახლოს მოეწყოს დასასვენებელი და საბავშვო სკვერი.

სკ 66.45.08.125/ ფართობი 1812 კვ/მ.

ვერხვები 50 000

02 17
ღია ტრენაჟორები 

საფეხბურთო სტადიონის გვერდით

ვერხვების დევნ 

დასახლება
50 000

02 14

ფანჩატური, დეკორატიული გამწვანებითა და მისასვლელი 

ბილიკებით, გენერალ მაზნიაშვილის ქუჩის წინამდებარე 

ფართი

(განთავსებულია კარუსელი) ფართობი -20 კვ/მ

ვერხვების 

დევნილთა 

დასახლება

50 000

7 ბერბუკი - 7 02 17

ბერბუკში არსებული სტადიონი საჭიროებს ხელოვნურ 

საფარს, ხოლო თორტიზაში სტადიონის მოწყობა. ბერბუკი 

სკ.66.54.22.013 

თორტიზა სკ.66.54.10.154

სოფ. ბერბუკი და 

სოფ. თორტიზა
100 000

04 01
საბავშვო ბაღის გარე კედლების აღდგენა, პირველი 

სართულის იატაკის დაბეტონება და ლამინატის დაგება, .....
სოფ. კარალეთი 50 000

04 01 საბავშვო ბაღში 8 ოთახის კოსმეტიკური რემონტი
სოფ. პატარა 

გარეჯვარი
50 000

9 შავშვები - 9 02 16
შავშვების სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია

სკ.66.56.09.008. ფართობი - 761 კვ/მ.
სოფ. შავშვები 100 000

10 მეჯვრისხევი - 10 02 14

გასართობი პარკის მოწყობა.ბაზრის მიმდებარედ შინ 

მოუსვლელთა დედის ძეგლის მიმდებარე ტერიტორია. 

საფეხმავლო ბილიკები, სკამები, ღია კინოთეატრი, 

საბავშვო ატრაქციონები 

სოფ. მეჯვრისხევი 100 000

02 02 გარე განათება სოფელ ქერეში სოფ. ქერე 50 000

02 16
მერეთის ადმინისტრაციული შენობის 

რეაბილიტაცია.  სკ. 66.11.05.369
სოფ. მერეთი 50 000

02 17

სოფ ბეთლემში საჯარო სკოლის და სასოფლო 

კლუბის ეზოს, მინი ფეხბურთის სტადიონის 

მოწყობა ხელოვნური საფარით, შემოღობვა.

სოფ. ბეთლემი 50 000

02 17

ხელოვნურსაფარიანი მინი ფეხბურთის მოედნის 

მოწყობა. ქვემო სკრა სოფლის შესასვლელში. 

ფართობი 0,8ჰა

სოფ. სკრა 50 000

13 ტირძნისი - 13 02 02
გარე განათება ტირძნისის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში

ტირძნისის ად 

ერთეული
100 000

8 კარალეთი - 8

11 მერეთი - 11

სკრა - 1212

ინფორმაცია

გორის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სამოქალაქო ბიუჯეტის შესახებ

კომბინატის

დასახლება
2

წმინდა წყალი - 

მე-4 ზონა

ვერხვები-კვერნაქი -          

მე-5 ზონა

ვერხვები დევნილთა 

ჩასახლება  -  

მე-6 ზონა

4

5

6



14 დიცი - 14 02 17
სოფელ დიცში მინი სტადიონი

სკ. 66.50.05.176. ფართობი - 800 კვ/მ
სოფ. დიცი 100 000

02 14

1. გაჩერება - სკ. 66.44.04.001

2. ტრენაჟორები სკ. 66.44.04.704

3. სკვერი სკ. 66.44.04.704 და

4. სკ 66.44.04.673 შუაში, ფართობი 330 კვ/მ

სოფ. ტინისხიდი 50 000

02 02 თედოწმინდის გარე განათება
სოფ. 

თედოწმინდა
50 000

16 ვარიანი - 16 02 02 ადმინისტრაციული ერთეულის მთლიანად გარე განათება
ვარიანის ადმ. 

ერთ.
100 000

17 ქვახვრელი - 17 02 10

სოფ. ქვახვრელში არსებული შიდა სარწყავი ცენტრალური 

ამორტიზირებული არხის დაახლოებით 280-300 მეტრის 

სიგრძის მონაკვეთის არმატურითა და ბეტონის ხსნარით 

დამუშავება. 

სკ 66.57.07.307-თან 

სოფ. ქვახვრელი 100 000

18 შინდისი - 18 02 02
გარე განათება ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 

სოფლებში

შინდისის ადმ. 

ერთ.
100 000

19 ძევერა - 19 02 17
ქიწნისის ძველი სკოლის სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია. სკ 66.07.14.215
სოფ. ქიწნისი 100 000

20 ზეღდულეთი - 20 02 02
ზეღდულეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 

გარე განათება სრულად

ზეღდულეთის 

ადმ. ერთ.
100 000

21 ახალუბანი - 21 02 02
ახალუბნის ადმინისტრაციული ერთეულის გარე განათების 

დასრულება, სოფლებში დასამატებელია ელექტრო ბოძები

ახალუბნის ადმ. 

ერთ.
100 000

22 ატენი - 22 02 17
სოფ. ატენში საფეხბურთო, საკალათბურთო და 

ფრენბურთის მოედნის მოწყობა,  კომპლექსი
სოფ. ატენი 100 000

23 ნიქოზი - 23 02 17
სოფ. ზემო ხვითში არსებული მინი სტადიონის 

რეაბილიტაცია
სოფ.ზემო ხვითი 100 000

24 მღებრიანი - 24 02 01 02 გზის რეაბილიტაცია სოფ. მღებრიანი 100 000

25 ბოშური - 25 02 17 მინი საფეხბურთო სტადიონი სოფ. ბობნევში სოფ. ბობნევი 100 000

02 06 01 სასმელი წყლის ბუნებრივი სათავე ნაგებობის მოწყობა სოფ. საყავრე 50 000

02 01 02 
საყავრე-ფელი-ზემო ახალსოფელი-ნადარბაზევი

15-20 კმ გზის რეაბილიტაცია
სოფ. საყავრე 50 000

02 14

ფლავში დასასვენებელი სკვერი და ღია ტრენაჟორები. 

ფართობი 1934 კვმ. სკ. 66.48.04.047 (ძველი კულტურის 

სახლის ნანგრევების გაწმენდა)

სოფ. ფლავი 50 000

02 17
ტყვიავის შესასვლელში სტადიონის რეაბილიტაცია. სკ 

66.48.16.286. ფართობი 6856 კვ/მ
სოფ. ტყვიავი 50 000

28 ხიდისთავი -  28 02 02 გარე განათება სოფ. ხიდისთავი 100 000

2 800 000

27 ტყვიავი - 27

ტინისხიდი - 15

26 საყავრე - 26

15


