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თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2020 წლის                                   
საპროექტო წინადადებების მოწონების                                                                                                               

შ ე ს ა ხ ე ბ

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 
24–ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად,

1. მოწონებულ იქნეს თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 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

თელავის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 2020 წლის  საპროექტო წინადადებები

N რეგიონი მუნიციპა
ლიტეტი

პროექტის დასახელება პროექტის 
კატეგორია

პროექტის 
ღირებულება 

ბენეფიც
იარი

საპროექტო-
სახარჯთაღ

რიცხვო 
დოკუმენტა

ცია

1 კახეთი თელავი ბოჭორიშვილების, 
ქლუხორის ქუჩების და სოფ. 

კურდღელაურის შიდა 
საუბნო გზის 

დამაკავშირებელი ქუჩის 
რეაბილიტაცია

გზები 83 474 500 არის

2 კახეთი თელავი სოფ. კურდღელაურში შიდა 
საუბნო გზის რეაბილიტაცია

გზები 237 024 1000 არის

3 კახეთი თელავი სოფ. ნასამხრალში საბავშვო 
ბაღთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია

გზები 126 059 200 არის

4 კახეთი თელავი სოფ. წინანდალში შიდა 
საუბნო გზის რეაბილიტაცია

გზები 1 265 704 1000 არის

5 კახეთი თელავი ქ. თელავში სასაფლაოს 
ტერიტორიაზე ასფალტის 

საფარის მოწყობა

გზები 27 2819 5000 არის

6 კახეთი თელავი ქ. თელავში ალაზნის 
გამზირზე ჰიპერმარკეტ  

„გორგიასთან“ და N7 ბაგა-
ბაღთან არსებული გზის 

მონაკვეთების 
რეაბილიტაცია

გზები 1 000 000 5000 არის

7 კახეთი თელავი „მაწანწრის ხევის“ 
გაწმენდითი სამუშაოები

ხევები 223 790 1000 არის

8 კახეთი თელავი აეროპორტის მიმდებარედ 
„უსახელო ხევის“ 

გაწმენდითი სამუშაოები 

ხევები 94 110 500 არის

9 კახეთი თელავი სოფ. კურდღელაურის 
მიმდებარედ „უსახელო 

ხევები 45 765 100 არის



ხევის“ გაწმენდითი 
სამუშაოები

10 კახეთი თელავი სოფ. წინანდალში 
„დოლიაურის ხევის“ 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

ხევები 350 000 500 არის

11 კახეთი თელავი აეროპორტ „მიმინოს“ 
ასაფრენი ზოლის ქვეშ 
არსებული გალერიის 

გაწმენდა

ხევები 42 523 70 000 არის

12 კახეთი თელავი სოფ. ვარდისუბანში სასმელი 
წყლის ახალი სათავე 

ნაგებობის და 
მაგისტრალური 

მილსადენის მოწყობა

წყალი 300 000 3000 არის

13 კახეთი თელავი სოფ. ფშაველში სასმელი 
წყლის ახალი სათავე 

ნაგებობის და 
მაგისტრალური 

მილსადენის მოწყობა

წყალი 550 000 2500 არის

14 კახეთი თელავი სოფ. აკურის ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

106 539 2000 არის

15 კახეთი თელავი სოფ. გულგულის ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

184 770 3000 არის

16 კახეთი თელავი სოფ. ნაფარეულის ბაგა-
ბაღის  სარემონტო-
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

123 945 4000 არის

17 კახეთი თელავი სოფ. წინანდლის ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

333 051 1500 არის

18 კახეთი თელავი სოფ. ქვემო ხოდაშნის  ბაგა-
ბაღის  სარემონტო-
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

170 407 5000 არის

19 კახეთი თელავი ქ. თელავის N2 ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

196 941 3000 არის



სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

20 კახეთი თელავი ქ. თელავის N3 ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

113 398 1000 არის

21 კახეთი თელავი ქ. თელავის N5 საბავშვო 
ბაღის სარემონტო-
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

51 063 1500 არის

22 კახეთი თელავი ქ. თელავის N5 ბაგა-ბაღის  
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

401 327 1500 არის

23 კახეთი თელავი ქ. თელავის N9 ბაგა-ბაღის 
სარემონტო-

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

სკოლამდელი 
აღზრდის 

დაწესებულებები

289 589 2000 არის

24 კახეთი თელავი ქ. თელავში გივი ჩოხელის 
სახ. ცენტრალური 

სტადიონის რეაბილიტაცია-
რეკონსტრუქცია

შენობა-
ნაგებობები

10 957 000 70 000 არის

25 კახეთი თელავი სოფ. კურდღელაურის 
ყოფილი კულტურის სახლის 

რეაბილიტაცია

შენობა-
ნაგებობები

999 690 4000 არის

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


