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ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, სივრცითი  მოწყობისა და
ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2019 წლის პირველ კვარტალში შესრულებული

 ანგარიშის მოსმენის შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. ცნობად იქნას მიღებული ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მშენებლობის, 
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის 2019 წლის პირველ კვარტალში 
შესრულებული ანგარიში, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
აპარატის უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

5. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი N1

მუნიციპალიტეტი ქედა

მთლიანი 

ღირებულება

სახელშეკრულე

ბო ღირებულება
ეკონომია დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19

1
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
(სოფელ ქვედა ბზუბზუში ჩანჩქერთან 

მისასვლელი საავტომობილო გზის რემონტი)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

ინდ. მეწარმე ავთანდილ 

სანიკიძე
30 000 26 000 4 000 10/15/2018 5/31/2019 0% 15 302 59%

თავდაპირველი ვადა იყო 2018 წლის 
13 ნოემბერი, 

მაგრამ ნალექიანი ამინდების და 
რთული გეოგრაფიული პირობების 
გამო გადაეწია ვადა 2019 წლის 01 

ივნისამდე

სამუშაოები შეჩერდა

2

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო
ღონისძიებების გატარება (დაბა ქედაში ზაური 

აბაშიძის
სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა და 
სოფელ 

ზენდიდში თეიმურაზ პაპუნიძის სახლთან 

სანიაღვრე
არხის მოწყობა)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
ინდ. მეწარმე ავთანდილ 

სანიკიძე
37 913 - 4/26/2019 6/30/2019 0% - შერჩევა-შეფასება

3
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა

მუნიციპ. 
ბიუჯეტი

92 268 - 4/10/2019 9/1/2019 0% - სატენდერო

4

მინის სპორტული მოედნების მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია (დაბა ქედაში რუსთაველის 

ქუჩასთან მდებარე მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქცია)

აჭარის/

მუნიციპ. 
ბიუჯეტი

შპს. ,,მშენებელი-5“ 90 999 90 999 0 2/27/2019 4/29/2019 0% 44 712 49%

სამუშაოები დასრულდა ოთხი დღის 

ვადაგადაცილებით
 და დაერიცხა ჯარიმა

სამუშაოები 

დასრულებულია

5
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 
რეაბილიტაცია

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

132 708 - 5/1/2019 11/1/2019 0% - სატენდერო

6
დაბა ქედაში მდინარე აკავრეთასა და 
აჭარისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

450 000 - 3/1/2019 7/1/2019 0% - შერჩევა-შეფასება

7 გარე განათების ქსელის გაფართოება

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

ინდ. მეწარმე ,,ზებურ 

აბულაძე“
100 000 71 111 28 889 2/25/2019 4/29/2019 0% 68 348 96%

სამუშაოები 

დასრულებულია

8
დაბა ქედაში რუსთაველის პარკის 
კეთილმოწყობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

100 000 - 5/15/2019 10/15/2019 0% - სატენდერო

9 დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

18 687 - 4/10/2019 11/1/2019 0% - პროექტი არ არის

10

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 
(სოფელ გუნდაურში გვახამორევასა და 
გარეკუნის ჩანჩქერები, გულების 
სათვალთვალო კოშკთან ზესოფლის 

მიმართულებით საცალფეხო ბილიკის 
რეაბილიტაცია, სოფელ ჭალათში სათევზიას 

ტერიტორიაზე ტურისტული გზისა და 
განათების მოწყობა, სოფელ აგოთაში 

გოდერძის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა, სოფელ წონიარისში 

მდინარეზე არსებულ ჩანჩქერთან მისასვლელი 

ბილიკის და განათების მოწყობა და სოფელ 

ქვედა ბზუბზუში ჩანჩქერის ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

210 000 - 5/1/2019 10/15/2019 0% - სატენდერო

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში) ვადები
გაცემული 

ავანსი 

(ლარი)

დაფინანს

ების %

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულები

ს პროცენტი
# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 წ

ყა
რ

ო
 სამუშაოს 

შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი

შენიშვნა
ობიექტის 

სტატუსი

ინფორმაცია 2019 წლის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ინფტასტრუქტურული პროექტების შესახებ

1 5/30/2019



მთლიანი 

ღირებულება

სახელშეკრულე

ბო ღირებულება
ეკონომია დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში) ვადები
გაცემული 

ავანსი 

(ლარი)

დაფინანს

ების %

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულები

ს პროცენტი
# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 წ

ყა
რ

ო
 სამუშაოს 

შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი

შენიშვნა
ობიექტის 

სტატუსი

11 აწჰესის ტერიტორიის კეთილმოწყობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

800 000 - 4/1/2019 11/1/2019 0% - სატენდერო

12
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

პირველმაისში ხუთსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

1 530 378 - 4/15/2019 10/15/2019 0% - შერჩევა-შეფასება

13 ახოს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

50 000 - 6/15/2019 9/1/2019 0% - სატენდერო

14 პირველიმაისის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

45 000 - 6/15/2019 9/1/2019 0% - სატენდერო

15

მინის სპორტული მოედნების მშენებლობა და 
რეაბილიტაცია დაბა ქედაში რუსთაველის 

ქუჩასთან მდებარე მინი სპორტული მოედნის 
რეკონსტრუქცია (განათების მოწყობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

5 179 - 5/10/2019 10/10/2019 0% - სატენდერო

16
მდინარე აჭარისწყალზე, სოფელ ქოსოფლის 

დუმბაძეების უბნისათვის საავტომობილო 

ხიდის მშენებლობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

650 000 - 4/5/2019 12/10/2019 0% - სატენდერო

17

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება (მახუნცეთის, დოლოგნის და 
პ/მაისის ადმ. ერთეულებში)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
ი/მ ავთანდილ სანიკიძე 48 995 46 499 2 496 3/21/2019 6/19/2019 0% 13 697 29%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

18

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება (მერისის და ოქტომბრის ადმ. 
ერთეულებში)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
,,მათე 555“ 27 762 27 762 0 2/19/2019 4/29/2019 0% 26 953 97%

სამუშაოები 

დასრულებულია

19

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება (დაბა ქედის და ზვარის ადმ. 
ერთეულებში)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
შპს ,,ოთო 777" 70 026 69 972 54 3/15/2019 6/23/2019 0% 15 000 21%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

20
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება (ცხმორისის ადმ. ერთეულში)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
ი/მ ავთანდილ სანიკიძე 36 821 36 467 354 3/15/2019 5/14/2019 0% 19 853 54%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

21
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება (დანდალოს ადმ. ერთეულში)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
ი/მ პაატა ზაქარაძე 78 483 78 476 7 3/25/2019 5/29/2019 0% 33 736 43%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

22
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 
რეაბილიტაცია (ახო, ზვარე, აბუქეთა, 
ზუნდაგა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

ი/მ ავთანდილ სანიკიძე 36 760 36 760 0 2/19/2019 5/29/2019 0% 27 996 76%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს

23
შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 
რეაბილიტაცია (დაბა ქედა, დანდალო, 

ტაკიძეები, კოკოტაური)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

ი/მ ავთანდილ სანიკიძე 34 830 34 830 0 2/19/2019 5/29/2019 0% 14 167 41%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს
2 5/30/2019



მთლიანი 

ღირებულება

სახელშეკრულე

ბო ღირებულება
ეკონომია დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში) ვადები
გაცემული 

ავანსი 

(ლარი)

დაფინანს

ების %

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულები

ს პროცენტი
# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 წ

ყა
რ

ო
 სამუშაოს 

შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი

შენიშვნა
ობიექტის 

სტატუსი

24
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა 
ქედაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა 
და რეაბილიტაცია)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს. ,,ემემტე“ 122 564 96 666 25 898 2/25/2019 7/25/2019 0% 30 143 31%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს

25
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა (სოფ ვარჯანისში არსებული 

სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
შპს. ,,ეკო ლაინ“ 45 991 45 991 0 3/6/2019 6/4/2019 0% 11 644 25%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

26
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა (სოფ. კოკოტაურში ახალი 

სასმელი წყლის მაგისტრალის მშენებლობა)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
შპს. ,,ემემტე“ 79 665 79 665 0 2/26/2019 5/29/2019 0% 25 929 33%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

27
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა (სოფ ზუნდაგაში ახალი სასმელი 

წყლის მაგისტრალის მშენებლობა)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
შპს „ეკო ლაინ“ 122 589 122 589 0 2/19/2019 5/29/2019 0% 29 938 0%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

28
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის 
მშენებლობა (სოფ ახოში არსებული სასმელი 

წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია)

მუნიციპ. 

ბიუჯეტი
შპს. ,,WEST GROUP XXI“ 39 487 39 487 0 2/19/2019 5/29/2019 0% 20 473 52%

სამუშაოები 

მიმდინარეობს

29
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა
(დაბა ქედაში საყრდენი კედლების მოწყობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს. ,,მშენებელი-5“ 51 907 41 525 10 382 4/30/2019 6/29/2019 0% 0%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს

30
სოფ. ზუნდაგაში მდებარე მინი სპორტული 

მოედნის რემონტი

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს. ,,მშენებელი-5“ 62 522 48 699 13 823 4/25/2019 7/25/2019 0% 0%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს

31

სოფელ ზენდიდში, პაპუნიძეების უბანში 

მისასვლელ
გზაზე (რესან დიასამიძის სახლთან) საყრდენი 

კედლის
და სანიაღვრე არხის მოწყობა

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

98 840 - 5/30/2019 8/30/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია

32
სოფელ მახუნცეთში თემურ თავდგირიძის 

სახლთან მისასვლელი გზის გაფართოება

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

43 899 - 5/30/2019 8/30/2019 0% - შერჩევა-შეფასება

33

დაბა ქედაში თ.სახოკიას ქუჩის რეაბილიტაცია

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

66 019 - 5/30/2019 8/30/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია

34

შისა საუბნო გზების რეაბილიტაცია (სოფელ 

ცხემნაში
ამირან ცინცაძის სახლთან საყრდენი კედლის 
მოწყობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

21 404 - 5/23/2019 8/29/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია

35

დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა 
ქედაში
გოგებაშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

50 623 - 5/25/2019 8/25/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია

36

შიდა სასოფლო-საუბნო გზების 
რეაბილიტაცია (სოფელ
გეგელიძეებში მერაბ კეკელიძის სახლთან 

საყრდენი
კედლის მეორე ეტაპის შესყიდვა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

ი/მ ავთანდილ სანიკიძე 22 331 22 331 0 5/8/2019 6/7/2019 0% 0%
სამუშაოები 

მიმდინარეობს

37
დაბის ტერიტორიის კეთილმოწყობა (დაბა ქედაში
წერეთელის ქუჩის რეაბილიტაცია)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

80 200 - 6/1/2019 9/1/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია
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მთლიანი 

ღირებულება

სახელშეკრულე

ბო ღირებულება
ეკონომია დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 18 19

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში) ვადები
გაცემული 

ავანსი 

(ლარი)

დაფინანს

ების %

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულები

ს პროცენტი
# პროექტის დასახელება

დ
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ებ
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ს
 წ

ყა
რ

ო
 სამუშაოს 

შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი

შენიშვნა
ობიექტის 

სტატუსი

38 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 
(ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზუნდაგაში,

ვერძაძეების უბანში მისასვლელ გზაზე 
საავტომობილო ხიდის მშენებლობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

87 091 - 6/2/2019 9/2/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია

39 შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაცია 
(ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში 

თემურ დევაძის მისასვლელ გზაზე საავტომობილო 

ხიდის მშენებლობა)

აჭარის 

ა.რ. 

ბიუჯეტი

87 117 - 6/2/2019 9/2/2019 0% -
ტენდერი 

გამოცხადებულია
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