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საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისათვის 
დასაფინანსებლად წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის                                       

საპროექტო წინადადებების მოწონების                                                                                                               
შ ე ს ა ხ ე ბ

             საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის 
კოდექსი“ 24–ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული 
პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 07 თებერვლის №23 დადგენილების მე-2 მუხლის   
მე-3 და მე-4 პუნქტების  შესაბამისად,

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდისათვის წარსადგენი თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის საპროექტო 
წინადადებები თანდართული ფორმით.     

2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი 

ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. თელავი, დავით აღმაშენებლის გამზ.  
№41).                                                                                                                                     

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი

რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რგპფ) დაგეგმილი 
პროექტები (მოსაწონებლად)

N პროექტები ტიპი

ფონდიდა
ნ 

დაფინანსე
ბა

მუნიციპალუ
რი ბიუჯეტი

ჯამი ქულა

ქ. თელავი

 გზები

1 თბილისის  ქ-ზე ქვაფენილის 
მოწყობა  

ქუჩა 302100 15900 318000  

4 ოსტროვსკის ქ-ის რეაბილიტაცია ქუჩა 247000 13000 260000  

5 ყვარლის ქ-ის რეაბილიტაცია ქუჩა 237500 12500 250000  

6 სულხან საბა ორბელიანის ქ.  
მოასფალტება  

ქუჩა  137750 7250 145000  

7 არჩილ II ქ.-ის მოასფალტება ქუჩა  259350 13650 273000  

8 იყალთოს ქ-ქვაფენილის მოწყობა ქუჩა 120650 6350 127000  

9 მაჩაბელის ქ. მოასფალტება ქუჩა 142500 7500 150000  

1
0

ევდოშვილი ქ. რეაბილიტაცია - 
მოასფალტება  

ქუჩა 399000 21000 420000  

1
1

სამაჩაბლოს ქ. რეაბილიტაცია - 
მოასფალტება  

ქუჩა 321100 16900 338000  

1
2

აივაზაშვილის ქ-ის მოასფალტება ქუჩა 98000 5200 103200  

1
3

კვირიკეს ქუჩაზე ქვაფენილის 
მოწყობა

ქუჩა 99900 5100 105000  

1
4

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 99000 5000 104000  



1
5

  დ. აღმაშენებელის II ჩიხი 
მოასფალტება 

ქუჩა 99750 5250 105000  

1
6

ბუიშვილის ქუჩის მოასფალტება ქუჩა 98800 5200 104000  

1
7

იოანე ბატონიშვილი ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 99900 5100 105000  

1
8

დავით კლდიაშვილი ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 99000 5000 104000  

1
9

 მთვარელიშვილის ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 99750 5250 105000  

2
0

ფორე მოსულიშვილის  ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 98800 5200 104000  

2
1

ეკალაძის  ქუჩის მოასფალტება ქუჩა 99000 5000 104000  

2
2

მეგობრობის ქუჩის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 321100 16900 338000  

2
3

სიდამონიძის ქუჩის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 99900 5100 105000  

2
4

ზაქარიაძის  ქუჩის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 99000 5000 104000  

2
5

ბერიტაშვილის ქუჩის 
მოასფალტება

ქუჩა 99750 5250 105000  

2
6 ჭადრის ქუჩის მოასფალტება ქუჩა 98800 5200 104000  

2
7

გრიბოედოვის ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 112000 6000 118000  

2
8 დოლიძის ქ-ის რეაბილიტაცია ქუჩა 99750 5250 105000  

2
9

ახმეტელის ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 95000 5000 100000  

3
0

გოძიაშვილის ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 104500 5500 110000  



3
1

მირზა გელოვანის  ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 104500 5500 110000  

3
2

კურდღელაშვილის ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 104500 5500 110000  

3
3

ლადო ასათიანის ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 104500 5500 110000  

3
4

ერისთავის ქ-ზე ქვაფენილის 
მოწყობა

ქუჩა 95000 5000 100000  

3
5

მუსხელიშვილი  ქ-ის 
რეაბილიტაცია

ქუჩა 109250 5750 115000  

შენობა-ნაგებობები

1

თელავის N7; N9; ბაღების 
რეაბილიტაციის დასრულება. N1; 
N3; N5 ბაღების   სრული 
რეაბილიტაცია. N2; N6 ბაღების 
ფასადების და ეზოს 
რეაბილიტაცია

ბაღები 190000 10000 200000  

გარე განათება

1
ქ. თელავის ქუჩებში ახალი 

გარე განათების ქსელის 
მოწყობა

გარე 
განათება

190000 10000 200000  

აკურა წინანდლის ზონა

გზები

1 სოფ. ბუშეტში  შიდა საუბნო 
გზების მოასფალტება გზა 570000 30000 600000  

2 სოფ. შალაურში ცენტრალური  
გზის მოასფალტება გზა 665000 35000 700000  

3

სოფ. შალაურში სკოლის, 
,,გრემელაანთ"' და ,,შალიას" 

უბნებში შიდა  საუბნო   გზების 
მოასფალტება

გზა 285000 15000 300000  

4 სოფ. კისისხევში შიდა საუბნო 
გზების  მოასფალტება გზა 475000 25000 500000  

5 სოფ. კონდოლში ცენტრალური 
გზის მოასფალტება გზა 332500 17500 350000  



6 სოფ. აკურაში შიდა საუბნო 
გზების მოასფალტება

გზა 380000 20000 400000  

7

სოფ. წინანდლში სკოლის, 
ცენტრალურ და ,,სავანელების" 
უბანში შიდა საუბნო გზის 
მოასფალტება

გზა 142500 7500 150000  

8
სოფ. ქვ. ხოდაშენში ქვეადგუეის 
უბნის შიდა საუბნო გზის 
მოასფალტება

გზა 570000 30000 600000  

9

სოფ.ნასამხრალში ცენტრალური, 
ურჩუხიშვილების და 
ფაციაშვილების უბნებში შიდა 
საუბნო გზების მოასფალტება

გზა 190000 10000 200000  

წყალი

1
სოფ. აკურაში შიდა სასმელი 

წყლის ქსელების 
რეაბილიტაციის დასრულება

წყალი 285000 15000 300000  

2
სოფ. ქვ. ხოდაშენში სასმელი 
წყლის  შიდა საუბნო ქსელების 
რეაბილიტაციის დასრულება 

წყალი 190000 10000 200000  

3
სოფ. კონდოლის სასმელი წყლის  
შიდა საუბნო ქსელების 
რეაბილიტაცია 

წყალი 322500 17500 350000  

4
სოფ. კისისხევში  სასმელი წყლის  
შიდა საუბნო ქსელების 
რეაბილიტაცია 

წყალი 322500 17500 350000  

5
სოფ. ნასამხრალის სასმელი 
წყლის  შიდა საუბნო ქსელების 
რეაბილიტაცია 

წყალი 285000 15000 300000  

შენობა-ნაგებობები

1

სოფლებში აკურა, ქვ. ხოდაშენი, 
წინანდალი,  კონდოლში და 
ვანთის ბაგა-ბაღების 
რეაბილიტაცია

ბაღი 760000 40000 800000  

2 სოფ.კურდღელაურში ახალი 
საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბაღი 902500 47500 950000  

გარე განათება

1 სოფ. აკურაში გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

285000 15000 300000  



2 სოფ. ბუშეტში  გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

190000 10000 200000  

3
სოფ. წინანდალში გარე 
განათების სრული 
რეაბილიტაცია

გარე 
განათება

190000 10000 200000  

4
სოფ. კონდოლში   გარე 
განათების სრული 
რეაბილიტაცია

გარე 
განათება

332500 17500 350000  

5 სოფ. ვანთაში მთლიან სოფელში 
გარე განათბის მოწყობა

გარე 
განათება

475000 25000 500000  

6 სოფ. შალაურში გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

237500 12500 250000  

იყალთო ვარდისუბნის ზონა

გზები

1

სოფ. ყარაჯალაში სასაფლაოსკენ 
მიმავალი და გულგულისკენ 

მიმავალი შიდა საუბნო გზების  
მოასფალტება

გზა 475000 25000 500000  

2

სოფ. გულგულაში ცენტრალურ 
უბანში შიდა საუბნო გზების 
მოასფალტება

გზა 285000 15000 300000

 

3
სოფ. ვარდისუბნის შიდა საუბნო 
გზების მოასფალტება გზა 228000 12000 240000

 

4
სოფ. რუისირში სასაფლაოსკენ 
მიმავალი გზის მოასფალტება გზა 475000 25000 500000

 

5

სო. თეთრწყლებში ,,ფშავლების 
უბნის" შიდა საუბნო გზის 
მოასფალტება

გზა 237500 12500 250000

 

 
წყალი

1

სოფ. იყალთოში  სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაციის 
დასრულება

წყალი 142500 7500 150000
 

2

სოფ. გულგულაში სასმელი 
წყლის ქსელების 
რეაბილიტაციის დასრულება

წყალი 123500 6500 130000
 

3

სოფ. ყარაჯალაში სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი 95000 5000 100000
 

4

სოფ. რუისპირში სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაცია

წყალი 95000 5000 100000
 

შენობა-ნაგებობები



1

სოფლებში გულგულა და 
თეთრიწყლების საბავშვო 
ბაღების რეაბილიტაცია

ბაღი 475000 25000 500000
 

გარე განათება

1

სოფ. იყალთოში გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

237500 12500 250000
 

2

სოფ. რუისპირში გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

47500 2500 50000  

3

სოფ. ყარაჯალაში გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

142000 7500 149500  

4

სოფ. გულგულაში გარე 
განათების მოწყობა

გარე 
განათება

47500 2500 50000  

 
ნაფარეულის ზონა

 
გზები

1

სოფ. ჯუღაანში შიდა საუბნო 
გზების მოასფალტება

გზა 190000 10000 200000  

2

სოფ. ფშაველში ,,კრუგის'', მე-2 
და მე-3 უბნებში შიდა საუბნო 
გზების მოასფალტება

გზა 475000 25000 500000  

3

სოფ. ნაფარეულში ბაღის უბნის 
შიდა საუბნო გზის მოასფალტება გზა 570000 30000 600000  

4

სოფ. სანიორეში  მე-3, მე-4 და მე-9 
უბნებში შიდა გზების 
მოასფალტება

გზა 570000 30000 600000  

წყალი

1

სოფ.ფშაველში  სასმელი წყლის 
ქსელების რეაბილიტაციის 
დასრულება წყალი 285000 15000 300000  

2

სოფ.ართანაში სასმელი წყლის 
მაგისტრალის და ქსელების 
სრული რეაბილიტაცია, ახალი 
სათავე ნაგებობის მოწყობით წყალი 475000 25000 500000  



 
შენობა-ნაგებობები

1

სოფ. ართანის და ნაფარეულის 
საბავშვო ბაღბის რეაბილიტაცია

ბაღი 380000 20000 400000  

გარე განათება

1

სოფ. ნაფარეულში  გარე 
განათების მოწყობა

გარე 
განათება

285000 15000 300000
 

2

სოფ. ფშაველში  გარე განათების 
მოწყობა

გარე 
განათება

285000 15000 300000
 

3
სოფ. ართანაში გარე განათების 
მოწყობა 

გარე 
განათება

237500 12500 250000  

4

სოფ. სანიორეში გარე განათების 
მოწყობა 

გარე 
განათება

190000 10000 200000
 

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


