
ქუთაისის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი ბიუჯეტი 

11  პროექტი, ღირებულებით   -  787 586.80  ლარი 

1. ქალაქ ქუთაისში 2 ხიდის რეკონსტრუქცია (რუსთაველისა და ბალახვნის ხიდი) 

2. ვარდიგორის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა და შიდა გზა 

3. სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების შეძენა 

4. ჭიათურის ქუჩაზე კანალიზაციის სისტემის მოწყობა 

5. საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შიდა რემონტი, სადარბაზოს შესასვლელის 

რკინაბეტონის კონსტრუქციის რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა. 

6. გვანცელაძის ქ. მე-2 ჩიხი ა/ბეტონის საფარის და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა 

7. ქალაქ ქუთაისში 2 ხიდის რეკონსტრუქცია (რისთაველი და ბალახვნის ხიდი) 

8. ქ. ქუთაისში კუპრაძის ქ მე-11, მე-13 და მე-15 შესახვევების გზის ბეტონის საფარით და სანიაღვრე 

ქსელით მოწყობის სამუშაოები 

9. მოსწავლე ახალგზარდობის  პარკის ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები 

10. ასათიანის ქუჩის მე-7 შესახვევიდან, გვანცელაძის და რესპუბლიკის ქუჩების გავლით, არხის 

ქუჩაზე არსებულ კოლექტორამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები. 

11. ახალგაზრდობის გამზირზე #44 სახლის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

22 პროექტი, ღირებულებით   -    12 047 066.35 ლარი  

1. ქ. ქუთაისში 7 შიდა საქალაქო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა (ბელინსკის მე-2;4;6;10; 

შესახვევევი/წმინდა ლუკას; შერვაშიძის ქუჩები /მუსხელიშვილი 4 შესახვევი) 

2. ქ. ქუთაისში 7 შიდა საქალაქო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა  (რუსთაველის გამზ. მე-4ჩიხი; 

/კლდიაშვილის; სერგი მესხის ქუჩები/სერგი მესხის 2;4;6; შესახვევი/ შავგულიძის ქ.) 

3. ქ. ქუთაისში 7 შიდა საქალაქო გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა (თავისუფლების ქ. მე-4 ჩიხი; 

შმიდტის1;3;შესახვ;/იმედაძის; ბაგრატიონის; ბერძენაძის; შმიდტის ქ.) 

4. ქ. ქუთაისში 7 შიდა საქალაქო გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა(ზუგდიდისქ;/თავისუფლების 

მე-2შესახვ./ჩიანელისქ;/ჩიანელის1შეასხვ/გამარჯვების1 შესახვ./სინაურის მე-

2ჩიხი/დვალიშვილის ქ.) 

5. ქ. ქუთაისში 5 შიდა საქალაქო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა (ფიროსმანის ქ;/ ფიროსმანის  

შესახვ III / თავისუფლების მე-3 შესახ/ თავისუფლების მე-5 შესახვ/ ერევნის მე-2 შესახვ) 

6. ქ. ქუთაისში 6 შიდა საქალაქო გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა( ასათიანის მე-2შესახვ; მე-3 

შესახ; მე-4 შესახვ; მე-5 შესახ;მე-6 შეასხ; მე-7 შესახვ) 

7. ქ. ქუთაისში 5 შიდა საქალაქო გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა( ჯანელიძის ქ/ გვანცელაძის 

1;2;3; შესახვ/ მესხიშვილის მე-2 შესახვ) 

8. ქ. ქუთაისში 2 შიდა საქალაქო გზის ბეტონის საფარის მოწყობა ღვარსადენთან ერთად (გაპონოვის 

ქუჩის მე-4 შესახვევის, მუსხელიშილის ქუჩის №2-სა და №1ა-ს შორის )  

9. გურიელის ქუჩაზე ჩატეხილწახნაგოვანი ხაოიან ზედაპირიანი დაწნეხილი ბეტონის ფილით 

მოწყობა 

10. ქ. ქუთაისში 2 შიდა საქალაქო გზის ა/ბეტონის საფარის მოწყობა (ქანთარიას ქუჩის, ჭუმბურიძის 

ქუჩის) 

11. ქალაქ ქუთაისში ორი ახალი ბაგა-ბაღის კაპიტალური მშენებლობა  

12. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 

13. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 

14. ქალაქ ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

15. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 

16. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 

17. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია 

18. ქ. ქუთაისში მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა 

19. ასათიანის ქ ა/ბეტონის და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა 

20. თამარ მეფის ქ ა.ბეტონის საფარის და სანიაღვრე ქსელის მოწყობა 

21. ქ.ქუთაისში ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა 

22. ბოტანიკური ბაღის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის (შიდა სავალი გზები) სამუშაოები 



 
სამტრედის მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი  ბიუჯეტი 

9  პროექტი, ღირებულებით  - 404 336.00   ლარი  

1. გომის თემში, სოფ. მთისძირში ე.წ. ,,რუსიების უბანში" ხევის გაწმენდა და დამბის გაკეთება  

2. ტოლების თემში, სოფ. ტოლებში გზის აღდგენითი რეაბილიტაცია წყალგამტარი არხის 

გათვალისწინებით  

3. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებში 

ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა   

4. ქალაქის ქუჩებში არსებული ასფალტო-ბეტონის საფარის დაზიანებული ადგილების ორმული 

შეკეთება  

5. მელაურის თემის პირველი მიწაბოგირის, ხიბლარის მიმართულებისა და ქალაქის ქუჩების 

მოხრეშვითი სამუშაოები  

6. კოსტავას ქუჩაზე არხის მოწყობის სამუშაოები  

7. გალაკტიონის ქუჩაზე არსებულ ,,კომახოური"-ს, წერეთლის ქუჩაზე არსებულ ,,ხიბლარი" – სა და 

სონაბაკევში არსებული ,,ჯვარცმის" სასაფლაოების შემორაგვა  

8. საჯავახოს თემში, სოფ. საჯავახოში ამბულატორიისათვის ბალიშის, კანალიზაციისა და წყლის 

სისტემის მოწყობა  

9. თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე ცხრა სართულიანი საცხოვრებელი ბინის ფასადის შელესვა და 

ადმინისტრაციულ შენობაში გამგებლის სამუშაო ოთახის სარემონტო სამუშაოები  

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი 

12   პროექტი, ღირებულებით - 1 708 136.70    ლარი 

1. ქალაქ სამტრედიაში წერეთლის (გაგრძელება), გამსახურდიას (გაგრძელება), ეგრისის (გადაგება), 

ჭანტურიას და ნიკოლაძის ქუჩების  ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთება. 

2. ქალაქ სამტრედიაში კოსტავას (გაფართოება, გადაგება), ფარნავაზის  (გაგრძელება), კაკაბაძის, 

მშვიდობის, ვაჟა-ფშაველას ქუჩების და კონსტიტუციისა და კოსტავას ქუჩებზე არსებულ 

მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი გზების ასფალტო - ბეტონის საფარით 

მოპირკეთება  

3. გალაკტიონის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება 

4. ღანირის თემში სოფ.ღანირში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის ავტომაგისტრალიდან წმ.გიორგის 

სახელობის ეკლესიისაკენ მიმავალ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება 

5. სოფ.ჭაგანში ქუთაისი-ხონი-სამტრედიის ავტომაგისტრალიდან სოფ.ჭაგნის საჯარო სკოლამდე 

მისასვლელი გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება 

6. ნაბაკევის თემში, სოფ. ნინუაკუთხის გზაზე                                ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება 

7. სოფლებში: მელაურში მელაური-მიწაბოგირის მიმართულების გზა, სოფ. ეწერში მელაური-

ეწრის მიმართულების გზა, სოფ. დიდ ჯიხაიშში (ე.წ.ყაზბეგის უბანში გზის გაგრძელება) 

მოასფალტება)) 

8. საჯავახოს თემში, სოფ.საჯავახოში სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის 

დაგება 

9. ქ. სამტრედიაში, რიონის ქუჩაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის დაგება 

10. ქ. სამტრედიაში, ლაშა თევზაძის ქუჩაზე არსებულ #3 და #61 და რობაქიძის ქ. #63 ბინების 

სახურავის რეაბილიტაცია 

11. ქ. სამტრედიაში, ლაშა თევზაძის ქუჩაზე არსებულ #63 ბინის სახურავის რეაბილიტაცია 

12. ქ. სამტრედიაში, რობაქიძის ქუჩაზე არსებულ #28 ბინის სახურავის რეაბილიტაცია 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 140  ; ჯამური თანხა 486 000 ლარი 

 
 
 
 
 

 



ხონის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი ბიუჯეტი 

16   პროექტი , ღირებულებით -  650 056.00  ლარი 

1. მოეწყო ამბულატორიის შენობის ბალიში სოფელ საწულუკიძეოში                       

2. შეძენილი იქნა ნაგვის კონტეინერები                                                                           

3. მოეწყო გარე განათება ქალაქის ქუჩებში                                                                      

4. სოფელ კუხში მოეწყო გაბიონი მდინარე  კუხაზე                                                         

5. სათადარიგო სტადიონს ჩაუტარდა რეაბილიტაცია მოსე ხონელის  ქუჩაზე                                                                                                                          

6. გარემონტდა სოფელ პატარა ჯიხაიშის  საბავშვო ბაღი                                               

7. შეიცვალა ა(ა)იპ ისტორიული მუზეუმის  სახურავი                                                    

8. მუნიციპალიტეტის გზებს ჩაუტარდა  მოხრეშვითი სამუშაოები                             

9. აშენდა ხიდი მდინარე კუხაზე სოფელ  ჩაის მეურნეობაში სიცილიის უბანში    

10. მოეწყო ატრაქციონი  ქალაქის  ცენტრალურ ბულვარში                                            

11. გატანილი იქნა საამშენებლო ნარჩენები სათადარიგო სტადიონიდან                    

12. სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა  ა(ა)იპ  ისტორიულ მუზეუმს                           

13. მოეწყო სკვერი  ვ. ბახტაძის ქუჩაზე                                                                               

14. შემოირაგვა საცხოვრებელი სახლის ეზო  პ. კაკაბაძის ქუჩაზე                                  

15. შეძენილი იქნა ავტოგრეიდერი                                                                                       

16. შეკეთებული იქნა ბაგა-ბაღის შენობა სოფელ ჩაის მეურნეობაში        

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

4  პროექტი, ღირებულებით -  1 039 756.00  ლარი 

1. გზის მოასფალტება (ქ. ხონი, ბახტაძის  ქუჩა) 

2. გზის მოასფალტება  (ქ. ხონი, წმინდა ნინოს  ქუჩის გაგრძელება) 

3. ქ. ხონში,  ბაგრატიონის ქუჩაზე 850 გრძ/ მ საკანალიზაციო ქსელის სისტემის მოწყობა 

4. კულტურის სახლის რეაბილიტაციის დასრულება  

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 94; ჯამური თანხა 503 600 ლარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი  ბიუჯეტი 

24  პროექტი, ღირებულებით -  270 274,22 ლარი 

1. კიცხის სასოფლო კლუბის სარემონტო სამუშაოები 

2. ვარძია-წყალაფორეთის გზის შკეთება 

3. კინოთეატრის სცენის განათებისა და გახმოვანების აპარატურის შეძენისა და მონტაჟის 

სამუშაოები. 

4. ბაზალეთი-სარგვეშის გზის შეკეთება 

5. სოფელ ქროლში და სოფელ ღარიხევში გზის შეკეთება 

6. სოფელ ზვარეში საბავშო ბაღის გადახურვა 

7. სოფელ მაქათუბანში ჩხერეთუბნის საუბნო გზის შეკეთება. 

8. სოფელ მარელისის სასოფლო გზაზე  წყალგამტარი ბეტონის რგოლების რეაბილიტაცია და 

ხიდბოგირის ბურჯების პერანგის მოწყობა. 

9. სოფელ მოლითში მდინარე ძირულაზე საცალფეხო ბონდის რეაბილიტაცია. 

10. ლაშის იგორეთში კვირიკაშვილების საუბნო გზის შეკეთება 

11. სოფელ ხიდარში წყლის სისტემის მოწყობა 

12. ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ღარიხევში სათამაშო მოედნის მოწყობა  

13. მოლითის და ზვარის გზების შეკეთება 

14. ნადაბურის ადმინისტრაციულ ერთეულში შენობის ღობის და კიბის მოაჯირის მოწყობა 

15. მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სათამაშო მოედნისათვის მასალების შესყიდვა 

16. გამგეობის და საკრებულოს ოთახების რემონტი 

17. ისლარის საუბნო გზის შეკეთება 

18. სოფელ ლაშეში იგორეთის გზა 

19. მარელისის გზა 

20. ზვარის ბაღის დასრულების სარემონტო სამუშაოები 

21. სოფელ გოლათუბანში საფეხმავლო ხიდის მოწყობა 

22. სოფელ ბაზალეთში ხიდბოგირის მოწყობა 

23. სოფელ ლეღვანში ადმინისტრაციული შენობის და ბიბლიოთეკის ოთახების სარემონტო 

სამუშაოები 

24. სოფელ ზედუბანში ელ. წისქვილის მშენებლობა 

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი  

20 პროექტი, ღირებულებით -   1 930 820.91          ლარი 

1. კიცხი ხიდარის გზის მოასფალტება  

2. სოფელ ხიდარში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

3. ვარძია–წყალაფორეთის გზის მოასფალტება 

4. ხარაგაული-ფარცხნალის გზის მოასფალტება (2,1 კმ) 

5. გარე განათება  ხარაგაული-საქარიქედი გზის მონაკვეთზე (4 კმ,) ისლარი-ფარცხნალი გზის 

მონაკვეთზე(1 კმ), ბორითი-მაქათუბანის გზის მონაკვეთზე. 

6. ბორითის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია 

7. სოფელ წყალაფორეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

8. ნაგავმზიდის შეძენა (10 კბ.მ ტევადობით და ჰიდრავლიკური წნეხით) 

9. ნაგვის კონტეინერერის შეძენა 500 ლ ტევადობის 50 ცალი 

10. წყალაფორეთის საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება 

11. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებისათვის ჭურჭლის შეძენა 

12. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაღებისათვის საოჯახო ტექნიკის შეძენა 

13. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებისათვის ფერადი ტელევიზორების შეძენა 

14. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაღებისათვის ქსოვილის ნივთების შესყიდვა 

15. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაღებისათვის საბავშვო ავეჯის შეძენა 

16. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაღებისათვის საბავშვო ლიტერატურის შეძენა 

17. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაქათუბანში საავტომობილო ხიდის მშენებლობის 

დასრულება 

18. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებისათვის ფორტეპიანინოების შეძენა 



19. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებისათვის სათამაშოების შეძენა 

20. ხარაგაულის საბავშვო ბაღებისათვის ველოსიპედების შეძენა 

 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 200 ; ჯამური თანხა 770 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი  ბიუჯეტი  

22 პროექტი , ღირებულებით -   830322.00 ლარი 

1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში რიონსა და მეორე უბანში, ქ.წყალტუბოში დედა ენის 

მე–2 შესახვევში ბეტონის საფარის მოწყობა  

2. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარე განათების მოწყობა  

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სოფელ გვიშტიბში მდებარე შენობის 

კაპიტალური რემონტი   

4. საბავშვო ბაღის მოწყობისათვის  ქ. წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩის პირველი შესახვევი #2-ში 

მდებარე შენობის რემონტი–კეთილმოწყობა  

5. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია  

6. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ საყულიაში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია  

7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფშკვითში სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მესხეთში სასოფლო კლუბის შეკეთება  

8. თამარ მეფის ქუჩაზე, ლორთქიფანიძის მე–3, მე–4, მე–6 შესახვევებში და ლორთქიფანიძის მე–6 

ჩიხში გზების რეაბილიტაცია ა/ბეტონის ცხელი საფარით  

9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში სამედიცინო ამბულატორიისათვის საძირკვლის 

მოწყობისა და კომუნიკაციების მიყვანის სამუშაოები  

10. ქ. წყალტუბოში გამსახურდიას ქუჩაზე არსებულ სასაფლაოზე ლითონის ღობის მოწყობა  

11. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სოფელ საყულიაში არსებულ სასაფლაოზე ლითონის ჭიშკრის 

მოწყობა  

12. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში არსებული სასადილოს სარემონტო 

სამუშაოები  

13. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები  

14. ქალაქ წყალტუბოში სპორტის სასახლეში ა(ა)იპ „წყალტუბოს სასპორტო სკოლის“ საოფისე 

ფართის მოწყობის სამუშაოები  

15. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი სპორტული მოედნების მოწყობა  

16. ქ. წყალტუბოში, ბესიკის ქ #7  ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოების  შესყიდვა  

17. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თერნალში #4 ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოების  

შესყიდვა  

18. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თერნალში  (ჩაის ფაბრიკასთან) #1 მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი  ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოების  შესყიდვა 

19. ქ. წყალტუბოში გ. ტაბიძის ქუჩა  #7   ბინის სახურავის მოწყობის სამუშაოების  შესყიდვა 

20. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკის #4 

საცხოვრებელი მრავალსართულიანი სახლის არტეზიული ჭის მოწყობის სამუშაოების  შესყიდვა  

21. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში მეფრინველეობის ფაბრიკის #4 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი  ბინის სახურავის და ფასადის მოწყობა  

22. წყალტუბოში დედა ენის ქ. #24ა საცხოვრებელი  ბინის სახურავის მოწყობა  

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი  

8   პროექტი, ღირებულებით -   3 465 798.00   ლარი 

1. გზების  რეაბილიტაცია ა/ ბეტონის საფარით  (ქ. წყალტუბო  -  წითლანაძის, თაყაიშვილის, დედა 

ენის ქუჩები) 

2. გზების  რეაბილიტაცია ა/ ბეტონის საფარით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი პირველი 

წყალტუბო) 

3. გზის  რეაბილიტაცია ა/ ბეტონის საფარით  (მარჯანიშვილის მოედანი) 

4. გზების  რეაბილიტაცია ა/ ბეტონის საფარით (ქ. წყალტუბო-ჯავახიშვილის, გურიელის, ჭონქაძის, 

ბარათაშვილის, ხელოვნების ქუჩები, ჯავახიშვილის ქ. მე-2 შესახვევი) 

5. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ა/ბეტონის ცხელი საფარით                                                        

(წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელი გეგუთი, ვარციხჰესის დასახლება) 

6. სორმონი–მოწამეთის 3,3 კმ–იანი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

7. ქ. წყალტუბოში გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები 



8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში (ვარციხეჰესის დასახლება) საავტომობილო 

გზის რეაბილიტაცია 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 159; ჯამური თანხა 1 069 964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



საჩხერის მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

23 პროექტი, ღირებულებით - 521 920 ლარი     

1. მოდინახის ფერდობზე აკ. წერეთლის სილუეტის აღსადგენი სამუშაოების პროექტირება და 

ხარჯების გამოთვლა 

2. მუხრან მაჭავარიანის სახელობის სკვერის  მოწყობა ქალაქ საჩხერეში მაჭავარიანის ქუჩაზე 

3. ქ.საჩხერის აკ. წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები 

4. მუნიციპალიტეტის საკონფერენციო დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 

5. ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები 

6. კოსტავას ქუჩაზე დეკორატიული კედლის დაშლა 

7. ქ. საჩხერეში რაჭის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა 

8. საჩხერე-თბილისისა და საჩერე-სავანის გზების განშტოებაზე, საჩხერის შემოსასვლელში 

დეკორატიული სტელის მოწყობის სამუშაოები 

9. სოფელ კორბოულში საზოგადოებრივი ცენტრის (სოფლის სახლის) მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

10. ქ. საჩხერეში, საფეხმავლო ხიდთან საყრდენი კედლის მოწყობა 

11. ქ. საჩხერეში, მ. მაჭავარიანისა და თავისუფლების ქუჩის გადაკვეთაზე საყრდენი კედლის 

მოწყობა 

12. ქ. საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციისა და ხარჯთაღრიცხვის 

გამოთვლა 

13. "რაიონული კულტურის სახლის ფასადისა და მიმდებარე ტერიტორიის შეკეთებითი სამუშაოები 

14. მუხრან მაჭავარიანის ბიუსტისა და კვარცხლბეკის მოწყობა 

15. სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის სარემონტო სამუშაოები  

16. მოდინახის ციხე-სიმაგრის საპროექტო-სახარჯთარიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 

17. ატრაქციონების შეძენა-დამონტაჟება 

18. ახალგაზრდობის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა 

19. სოფელ ჯალაურთის ბაღის მშენებლობა 

20. სოფელი ივანწმინდის სასმელი წყლის რეზერვუარისა და სოფლის შიდა ქსელის პროექტირება 

და ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის შედგენა.  

21. საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის ორ სამუშაო ოთახში გაზგაყვანილობის მონტაჟი 

22. ქალაქ საჩხერეში მუხრან მაჭავარიანის მემორიალური დაფის მოწყობა 

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი 

14  პროექტი, ღირებულებით - 2 374 209.30   ლარი 

1. სოფელ ბაჯითში საავტომობილო გზაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობაზე საპროექტო-

სახარჯთარიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 

2. სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

3. სოფ. ქორეთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

4. სოფ. სავანის სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 

5. ქალაქ საჩხერეში №2 საბავშვო ბაღის კაპიტალური შეკეთება 

6. სოფელ სარეკსა და სოფელ ბაჯითში სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა 

7. ცენტრალური საავადმყოფოდან სასტუმრომდე გარე განათების მოწყობა 

8. ქ. საჩხერეში მერაბ კოსტავას  სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა 

9. ქალაქ საჩხერეში საავტომობილო და საცალფეხო ხიდს შორის  საყრდენი კედლის მშენებლობა 

10. სოფ. გორისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

11. სოფ. პერევის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

12. სოფ. ჭალოვანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

13. სოფ. ორღულის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

14. სოფ. კორბოულის საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 94; ჯამური თანხა 970 700 

 
 



 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი  ბიუჯეტი 

20 პროექტი, ღირებულებით -  1 017 057.00     ლარი  

1. მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების შენობების შეკეთება  

2. ქალაქისა და სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა  

3. მიკრო ავტობუსის ტიპის ავტომობილის შესყიდვა  

4. ქ. თერჯოლაში ცენტრალური ბიბლიოთეკის შენობის შეკეთება  

5. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა  

6. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ასფალტიანი გზების მოწყობა-შეკეთებითი 

სამუშაოები 

7. ადგილობრივი ქვიშა-ხრეშოვანი გზების შენახვა  

8. პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილების შეძენა-მიწოდება  

9. ქალაქისა და სოფლის ცენტრების კეთილმოწყობა  

10. ქ. თერჯოლაში, შოთაძის ქ. #3 მდებარე შენობის შეკეთება  

11. დავით კლდიაშვილისა და ამირანაშვილების სახლ-მუზეუმების შენობების შეკეთება 

12. მგზავრთა 2 მოსაცდელის მოწყობა  

13. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შესასვლელის კოსმეტიკური შეკეთება  

14. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი ქვიშა–ხრეშოვანი გზების მოვლა–

შენახვა  

15. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობა   

16. გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ოთახების შეკეთება  

17. პანდუსების მოწყობა ქ. თერჯოლაში სამ ადგილზე  

18. ადგილობრივი ქვიშა-ხრეშოვანი გზების მოვლა-შენახვა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ბეტონის გზის მოწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა 

19. სოფ. გოდოგნის (ნაგარევის) საბავშვო ბაღის მშენებლობა  

 

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი 

12 პროექტი, ღირებულებით - 3 198 116.00  ლარი 

1. ქ. თერჯოლაში ლესელიძის ქუჩის ასფალტირება 

2. ქ. თერჯოლაში 9 აპრილის  ქუჩის ასფალტირება 

3. ქ. თერჯოლაში კულტურის სახლის დარბაზის რეაბილიტაცია 

4. სოფელ გოგნში ტაძრის ასასვლელიდან ტაძრამდე მისასვლელი ბეტონის  გზის მოწყობა 

5. ქ. თერჯოლაში ოთხი ძმის  ქუჩის ასფალტირება 

6. სპეცტექნიკის შეძენა   

7. (ექსკავატორ-დამტვირთველი, მოდელი 3CX SITEMASTER SUPER)" 

8. სოფელ ოდილაურის ცენტრამდე მისასვლელი გზის ასფალტირება 

9. სოფელი გოდოგანში  ხორხის უბანში მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობა  

10. ჭალასთავის წყალსადენის რეაბილიტაცია 

11. ზედა საზანოს სასმელი წყლით მომარაგების მაგისტარლისა და შიდა ქსელების მოწყობა 

12. ქ. თერჯოლა-ტელეფის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 289; ჯამური თანხა 777 223 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

11  პროექტი, ღირებულებით -  229 015.00        ლარი 

1. ქ. ზესტაფონში, მაღლაკელიძის ქუჩაზე მდებარე სანებისადგურის შენობის სახურავის 

რეაბილიტაცია. ი/მ ,,გურამ ფერაძე“  სახელშეკრულებო ღირებულება  11 999 ლარი. 

2. სოფელ აჯამეთში, ამბულატორიისათვის ბეტონის ბალიშის მოწყობა. ი/მ ,,გოჩა ცხადაძე“ 

სახელშეკრულებო ღირებულება – 9750 ლარი. 

3. ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე სამხედრო გაწვევის სამსახურის 2 სართულის 

რეაბილიტაცია. 

4. ქ. ზესტაფონში, 9 აპრილის ქუჩაზე რკინიგზის გასწვრივ ღობის რეაბილიტაცია.  

5. ქ. ზესტაფონში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე ცხაურისა და სანიაღვრე არხის მოწყობა და ათონელების 

ქუჩაზე პირველ ჩიხში ბეტონის ცხაურის მოწყობა.  

6. ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩა #29 – ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის გარე ფასადის რეაბილიტაცია.  

7. ქ. ზესტაფონში გამსახურდია–კოსტავას ქუჩების გადაკვეთაზე წყალგამტარი მილის მოწყობა, 

სტაროსელსკის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, რუსთაველის ქუჩა #30–ში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა, ფარნავაზის ქუჩაზე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარე სანიაღვრე 

არხის მოწყობა, კოსტავას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა, ნ. ნიკოლაძის ქუჩაზე #მე –3 

საშუალო სკოლის უკანა მხარეს სანიაღვრე არხის მოწყობა.  

8. ქ. ზესტაფონში დასასვენებელ პარკში დამონტაჟებული სპორტულ–გამაჯანსაღებელი სავარჯიშო 

მოწყობილობების ტერიტორიის კეთილმოწყობა.  

9. ქ. ზესტაფონში ბატონიშვილის ქუჩაზე ბოგირისა და საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია. 

10. ქ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობის შიგა 

რემონტი. 

11. სოფელ კვალითში მდინარე ჯობოურზე გადასვლელი ხიდბოგირის რეაბილიტაცია. 

 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

 7  პროექტი, ღირებულებით - 2 265 050.85 ლარი          

1. სოფელ ტაბაკინის სასოფლო გზის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

2. ქალაქ  ზესტაფონში  არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გარე ფასადების 

რეაბილიტაცია 

3. ქალაქ  ზესტაფონში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ღამის 

გარე განათების რეაბილიტაცია და მოწყობა 

4. ქ. ზესტაფონში ნინოშვილის ქუჩის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

5. ქ. ზესტაფონში საქარხნოს ქუჩაზე კულტურის ცენტრის შენობის რემონტი 

6. ქ. ზესტაფონში წერეთლის ქუჩაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალური რემონტი 

7. ქ. ზესტაფონში ათონელების  ქუჩის გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 246; ჯამური თანხა 1 072 900 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ვანის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი ბიუჯეტი 

28   პროექტი, ღირებულებით -   1 555 346.01  ლარი 
1. ქ. ვანის ადმინისტრაციული ერთეულის №1 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი, 

პროექტირება 

2. მუქედის თემში ადმინისტრაციული შენობის მოწყობა 

3. მთისძირი, ჭაგან-ჭყვიშის გზის მშენებლობა 

4. ქალაქ ვანში თამარ მეფისა და  მშვიდობის ქუჩების დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე 

ასფალტო–ბეტონის შავი საფარის მოწყობა 

5. ქ. ვანში 26 მაისის ქუჩაზე მდ. ჭიშურაზე არსებული ფოლადის ხიდის რეაბილიტაცია 

6. ქალაქ ვანში რუსთაველის ქუჩაზე ავტოსაგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების 

მოწყობა 

7. ქალაქ ვანში ერისთავის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა 

8. ქალაქ ვანში გიორგაძის ქუჩაზე (კეჭნარას უბანი) გარე განათების მოწყობა 

9. დიხაშხოს თემში ისრითის სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ გარე განათებაზე 10 

სანათის დამატება 

10. ქალაქ ვანში 26 მაისის ქუჩაზე გარე განათების მოწყობა 

11. ბარათაშვილის ქუჩაზე გარე განათების 14 სანათის მოწყობა 

12. ქ. ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია. 

13. ქალაქ ვანში თავისუფლების ქუჩა #65 არსებული შენობის აღმოსავლეთის მხარეს სკვერის 

მოწყობა 

14. ქალაქ ვანში თავისუფლების ქუჩა #65 არსებული შენობის დასავლეთ მხარეს სკვერის და 

პარკინგის ადგილის  მოწყობა 

15. ქალაქ ვანში თამარ მეფის ქუჩაზე ცენტრალური საავტომობილო გზის გასწვრივ ფეხით 

მოსიარულეთა ბილიკის მოწყობა 

16. ზეინდრის შემოსასვლელში ბილბორდის მოწყობა 

17. მთისძირის შემოსასვლელში ბილბორდის მოწყობა 

18. თავისუფლების 82-84-ში დასასვენებელი პარკისა და მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 

19. სტადიონის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპი 

20. კულტურის ცენტრის კაპიტალური რემონტის პირველი ეტაპი 

21. ქალაქ ვანში 9 აპრილის სკვერის რეაბილიტაცია 

22. ქ. ვანში მშვიდობის ქუჩაზე გარე განათების 13 სანათის მოწყობა 

23. ქ. ვანში თ. მეფის ქუჩის პირველ შესახვევში გარე განათების 7 სანათის მოწყობა 

24. ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩის შესახვევში ახალ უბანში მ. ღვინიანიძის სახლიდან გარე 

განათების 8 სანათის მოწყობა 

25. შუამთის თემში კულტურის სახლთან გარე განათების მოწყობა 

26. ქ. ვანში ტაბიძის ქუჩაზე (ფურნის დასახლება) გარე განათების 5 სანათის მოწყობა 

27. ტობანიერის თემში წყალმომარაგების მოწყობა (2013 წლის სამუშაოებზე დამატება) 

 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 

9 პროექტი, ღირებულებით - 1 149 564.19   ლარი  

1. დიხაშხო-ბზვანის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი (ბზვანის ცენტრამდე) 

საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა 

2. ბარათაშვილის ქუჩაზე ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა 

3. ზედავანი-მერეს გზაზე ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა 

4. ვანი-გაღმავანის გზაზე 40 სანათის მოწყობა 

5. სალხინოს თემში ჯვარისერის გადასახვევიდან სალხინოს სკოლამდე 45 სანათის მოწყობა 

6. ქალაქ ვანში მშვიდობის გორაზე დასასვენებელი პარკის მოწყობა 

7. ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩაზე სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია 

8. საბავშვო ბაღების: ქალაქის N2. ზედავანის, სალხინოს და ამაღლების  კაპიტალური რემონტი 

9. ისრითი-სულორის ცენტრალური საავტომობილო გზიდან ძულუხის თემის  /შაშხაპი/ 

მიმართულებით ასფალტობეტონის შავი საფარის მოწყობა 

 



სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 218  ; ჯამური თანხა 694 638 ლარი 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი  ბიუჯეტი 

5 პროექტი, ღირებულებით -  41 741.71   ლარი 

1. სოფ. წითელხევში სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია                                                             

2. ქ. ბაღდათში №2 საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება                                                                          

3. სოფ.ზედა დიმში ამბულატორიის გაზიფიცირება                                                                      

4. ქ. ბაღდათში რუსთაველის და ნინოშვილის ქ.-ზე სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია       

5. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ორი ოთახის იატაკის შეკეთება                  

 

                    

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი 

9 პროექტი, ღირებულებით -   3 639 231.73   ლარი 

1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფ. ფერსათის, დიდველა-როკითისა და ვარციხის 

დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის ნაწილის მოასფალტება. 

2. ქ. ბაღდათში საქალაქო გზების,  ალ. ქუთათელისა და ბაღდათის ქუჩების ასფალტო-ბეტონის 

საფარის მოწყობა  

3. ქალაქ ბაღდათის №1 და №2 ბაგა ბაღის რეაბილიტაცია 

4. ბაღდათი–ზეგანი-საკრაულას 21 კმ–იანი საავტომობილო გზის მონაკვეთის  მოასფალტება 

5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში  სოფ. ზედა დიმში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაცია 

6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფ. ფერსათის, დიდველა-როკითისა და ვარციხის 

დამაკავშირებელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის ნაწილის (0,5 კმ>) მოასფალტება. 

7. ქ. ბაღდათში №2 საბავშვო ბაღის შიდა კოსმეტიკური რემონტი 

8. ქ. ბაღდათში შიდა საქალაქო გზებზე (აღმაშენებლის, ბაგრატიონის, დადიანის, ფოცხვერაშვილის, 

ჯავახიშვილის, რობაქიძის, შანიძის და თბილისის ქუჩების ) ასფალტო ბეტონის მოწყობის 

სამუშაო 

9. ქ. ბაღდათში შიდა საქალაქო გზებზე (რუსთაველის, ქაშაკაშვილის, 9 აპრილის, ქუთაისის, 

ხალხთა მეგობრობის, წმინდა მარიამის, გუბელაძის, ნინოშვილის პირველი ჩიხი და ნინოშვილის 

მესამე ჩიხი ) ასფალტო ბეტონის მოწყობის და სოფელ მეორე ობჩაში საბუკიის უბნიდან მეორე 

ობჩის საჯარო სკოლამდე არსებული საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)  

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 74; ჯამური თანხა 483 288 ლარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ჭიათურის მუნიციპალიტეტი 
ადგილობრივი ბიუჯეტი 

30 პროექტი, ღირებულებით -  1 010 854.00  ლარი 

1. ლიფტების აღდგენა 

2. სახურავების მასალის შეძენა 

3. გარე განათების მოწყობილობების მონტაჟი  

4. საყრდენი კედლების  აღდგენა  

5. ბათუმის ქუჩაზე  საავტომობილო გზის აღდგენა და მიმდებარე ქუჩების ორმული დამუშავება 

6. სკვერების მოწყობა 

7. მოაჯირების მოწყობა 

8. 1-ლი სამუსიკო სკოლის რემონტი 

9. სამხატვრო სკოლის რემონტი 

10. ნინოშვილის ქუჩაზე ბიბლიოთეკის სარემონტო სამუშაოები 

11. მე-2 სამუსიკო სკოლის რემონტი 

12. საბავშვო ბაღების შენობების რემონტი  

13. სანაგვე ყუთების შეძენა 

14. ცენტრალური საფეხბურთო მოედნისთვის ცხაურების შეძენა და მონტაჟი 

15. საჭიდაო დარბაზის რემონტი 

16. სკვერების მოწყობა პატარიძისა და საფარის ქუჩებზე 

17. იაშვილის სტადიონისთვის სკამების შეძენა 

18. ნაგუთის კულტურულ–სპორტული კომპლექსის გათბობა 

19. სოფელ: კაცხის,დარკვეთის,მღვიმევის საბავშვო ბაღების სარემონტო სამუშაოები 

20. სანაგვე ყუთების (ურნების )შეძენა 

21. მოაჯირის მოწყობა საჩხერის გზატკეცილზე 

22. ქ.ჭიათურაში გაერთიანებული საბავშვო ბაღების N5 და N8 განყოფილებების შენობების 

სარემონტო სამუშაოები 

23. ქ.ჭიათურაში ჩაჩანიძის ქუჩა N 1-ში ,მდებარე სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის 

,ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 

24. საყრდენი კედლების ღდგენა 

25. საყრდენი კედლების აღდგენა 

26. სასოფლო გზის შეკეთების სამუშაოები 

27. ჭიათურაში გიორგაძისა და ნინოშვილის ქუჩაზე  მოაჯირების მოწყობა 

28. ჭიათურაში ტოლსტოის ქუჩაზე მოაჯირების მოწყობა 

29. ნაგვის გასატანი მანქანის შეძენა 

30. ჭავჭავაძის,ქუთაისის და აღმაშენებლის ქუჩებძე საყრდენი კედლების მოწყობა 

 

რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი  

10 პროექტი , ღირებულებით-   3 128 722.00   ლარი 

1. ჭიათურა-ხვაშითის საავტომობილო გზის აღდგენა  

2. უსახელო (კოპიტები) - ჩხირაულის საავტომობილო გზის აღდგენა 

3. ჭიათურა-ხვაშითის საავტომობილო გზის პირველი ეტაპის დასრულება   

4. კალაური-ითხვისის საავტომობილო გზის დასრულება 

5. 9-აპრილის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

6. წმინდა გიორგისა და ფრანგიშვილის  ქუჩების და  სოფელ წინსოფლის დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

7. რუსთაველის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

8. ქ. ჭიათურაში შიდა საუბნო გზებისა და ეზოების   რეაბილიტაცია 

9. წასრი-ბეგიაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

10. წმინდა გიორგისა და ფრანგიშვილის  ქუჩებისა და  სოფელ წინსოფლის დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (გაგრძელაბა) 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 137; ჯამური თანხა 1 001 305 ლარი 

 



ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 
რეგიონებში  განსახორციელებელი  პროექტების  ფონდი 

10 პროექტი, ღირებულებით -   2 074 813.00  ლარი 

1. ტყიბული-მუხურის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთზე ბეტობის საფარის 

მოწყობა  

2. ქ. ტყიბულის შიდა გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია 

3. ქ. ტყიბულის საცურაო აუზის კეთილმოწყობა 

4. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუეთში ბრილისას ხიდის მშენებლობა 

5. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის შიდა გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია 

6. ქ. ტყიბულის სპორტის სასახლის რეაბილიტაცია 

7. ქ. ტყიბულის შიდა გზების ასფალტო-ბეტონის საფარით რეაბილიტაცია (ეკონომია) 

8. ქ. ტყიბულის საცურაო აუზის კეთილმოწყობა (ეკონომია) 

9. ქ. ტყიბულის სპორტის სასახლის რეაბილიტაცია (ეკონომია) 

10. მდინარე „ტყიბულაზე“ ნაპირსამაგრი სამუშაოების წარმოება. 

 

სოფლის პროექტების რაოდენობა სულ - 110; ჯამური თანხა 433 685 ლარი 

 


