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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის №69 განკარგულებაში 

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის 

დასაფინანსებლად წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის  

2019 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“
ცვლილების   შეტანის თაობაზე                                                                                                               

  

       საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“            
63-ე მუხლის შესაბამისად,
მუხლი  1. შეტანილ იქნას ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 25 დეკემბრის №69 განკარგულებაში „საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის წარსადგენი თელავის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“.
1. განკარგულებით დამტკიცებული დანართი „საქართველოს რეგიონებში 

განსახორციელებელი პოექტების ფონდისათვის წარსადგენი თელავის 

მუნიციპალიტეტის 2019 წლის საპროექტო წინანდადებები“ ჩამოყალიბდეს 

თანდართული ფორმით. 
მუხლი    2.  განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ 

სასამართლოში, მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით 

აღმაშენებლის №41).                                                                                                                                     

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პოექტების ფონდისათვის წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის                                                                             

2019 წლის საპროექტო წინანდადებები

რეგ. ფონდი
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1 კახეთი თელავი

სოფელ  ვანთაში ცენტრალურ 

გზასთან დამაკავშირებელი 

ქუჩის მოასფალტება და 
სანიაღვრეების მოწყობა  

გზა 427500 22500 450000 2000

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 

2 კახეთი თელავი

 სოფელ წინანდალში 

,,ნათლისმცემლის" 
ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის 

მოასფალტება

გზა 237500 12500 250000 1500 არის არის
საქართველოს 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტით 

3 კახეთი თელავი
 სოფელ აკურაში შიდა გზის  

რეაბილიტაცია და 
სანიაღვრეების მოწყობა

გზა 513000 27000 540000 15000 არა არა

 



4 კახეთი თელავი

სოფელ ქვემო ხოდაშენში 

ცენტრალური გზის 

მოასფალტება და 
ცენტრალური მაგისტრალის 

ჩრდილოეთით მდებარე ქუჩის 

რეაბილიტაცია

გზა 446500 23500 470000 2000 არა არა

 

5 კახეთი თელავი
სოფელ იყალთოში სკოლის 

ქუჩიდან ე.წ. სამ მილიან 

წყარომდე გზის მოასფალტება  

გზა 427500 22500 450000 1000 არა არა

 

6 კახეთი თელავი
 სოფელ  ყარაჯალაში შიდა 

საუბნო გზების მოასფალტება  
გზა 427500 22500 450000 3000 არა არა

 

7 კახეთი თელავი
 სოფელ შალაურში 

სასაფლაოსკენ მიმავალი გზის  

რეაბილიტაცია
გზა 399000 21000 420000 1000 არა არა

 

8 კახეთი თელავი
სოფელ კურდღელაურში N2 

ქუჩის მოასფალტება
გზა 351500 18500 370000 1000 არა არა

 

9 კახეთი თელავი
სოფელ ბუშეტში თულიანების 

და ნაგუცაანთ  უბანში შიდა 
საუბნო გზების მოასფალტება 

გზა 380000 20000 400000 1500 არა არა

 

10 კახეთი თელავი
ქ. თელავში, ერისთავის  ქუჩის  

რეაბილიტაცია ქვაფენილის 

მოწყობით
ქუჩა 380000 20000 400000 2000 არის არის

 



11 კახეთი თელავი
ქ. თელავში გოგებაშვილის 

ქუჩის რეაბილიტაცია
ქუჩა 380000 20000 400000 4000 არის

გაგზავნილია 
ექსპერტიზაზე

 

12 კახეთი თელავი
ქ. თელავში, ქლუხორის  ქუჩის   

რეაბილიტაცია-მოასფალტება
ქუჩა 190000 10000 200000 1000 არის

გაგზავნილია 
ექსპერტიზაზე

 

13 კახეთი თელავი

ქ. თელავში, ჭაჭავაძის გამზ. 
N2-ში მდებარე მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

ფასადის რეაბილიტაცია

შენობა-
ნაგებობები

380000 20000 400000 500

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 

14 კახეთი თელავი

ქ. თელავში, ქეთევან 

წამებულის ქუჩაზე მდებარე 

N5,N7,N9 კორპუსების 

ფასადების რეაბილიტაცია

შენობა-
ნაგებობები

570000 30000 600000 1000

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 

15 კახეთი თელავი
ქ. თელავში ჭადრაკის სახლის 

რეაბილიტაცია
შენობა-

ნაგებობები
522500 27500 550000 5000

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 

16 კახეთი თელავი

სოფელ ფშველში (თუშეთთან 

დამაკავშირებელი გზა) 
კულტურის სახლის ეზოში 

კემპინგის (ავტო, ველო და 
ქვეითი ტურისტების 

გასაჩერებელი ადგილის) 
მოწყობა  შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურით

არასაცხოვრებელი 

შენობები
190000 10000 200000 1000

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 



17 კახეთი თელავი
სოფელ კისისხევში სასმელი 

წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია
წყალი 237500 12500 250000 2000

მიმდინარეობს 

საპოექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენა

არა

 

18 კახეთი თელავი
სოფელ რუისპირში სასმელი 

წყლის მაგისტრალის და შიდა  
ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი 351500 18500 370000 1500 არა არა

 

19 კახეთი თელავი

სოფელ ვარდისუბნში სასმელი 

წყლის დრენაჟის მოწყობა, 
მაგისტრალის და შიდა  

ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი 475000 25000 500000 2000 არა არა

 

20 კახეთი თელავი

სოფელ ფშაველში სასმელი 

წყლის სათავე ნაგებობის 

(დრენაჟის) და 700 ტონიანი 

სამარაგო რეზერვუარის 

მოწყობა

წყალი 294500 15500 310000 2000 არა არა

 

21 კახეთი თელავი

სოფელ ვანთაში სასმელი 

წყლის ქსელის მოწყობა და 
სამარაგო რეზერვუარის 

მშენებლობა

წყალი 323682 17036 340718 1200 არის
გაგზავნილია 
ექსპერტიზაზე

 

22 კახეთი თელავი
სოფელ თეთრიწყლებში 

ცენტრალური გზის 

რებილიტაცია (მოასფალტება)
გზა 427000 22500

450 

000
500 არა არა

მთის 

პროექტი

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


