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თანხა (ლარი)                           

8 184 817

1 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 978,375

2 ფერდამცავი კედლების მოწყობა 81,931

3 სოფელ მასაურაში სამანქანე გზის ბეტონის საფარის მოწყობა 59,973

4
სოფელ ახალშენში ავღანისტანის დასახლებაში 950 გრძივი მეტრი შიდა სასოფლო 

გზის რეაბილიტაცია
108,986

5 სოფელ მურმანეთში (ხულოს ქუჩა) 800 გრძივი მეტრი გზის დაბეტონება 87,099

6
სოფელ კაპრეშუმში პოპოვის გზიდან ეკლესიისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება 

86,547

7
სოფელ ყოროლისთავში კვირიკაძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზების 

რეაბილიტაცია
82,895

8 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 59,880

9
სოფელ შარაბიძეებში ჯიჯავაძე ალიოსმანის სახლიდან გოჩა ქათამაძის სახლის 

მიმართულებით   გზის დაბეტონება 
45,184

10
საავტომობილო გზა ბათუმი-ხულო ახალციხის მე-16 კილომეტრში (სოფელ 

აჭარისწყლის ცენტრი) მდინარე აჭარისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
273,530

11
სოფელ თხილნარში მურმანეთის გადასახვევიდან თემურ აბაშიძის სახლამდე  

სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
87,709

12 სოფელ ქვედა ჯოჭოში ცივაძეების უბანში სამანქანე გზის მოწყობა 268,818

13 განთიადის გარე განათების მოწყობა 19,096

14 მტირალა ყოროლისთავის წყალსადენის მოწყობა -II ეტაპი 116,218

15
სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის 

მოწყობა I ეტაპი
1,122,000

16
სოფელ მნათობში, ფერიასა და ახალშენის მეურნეობაში სასმელი წყლის მაგისტრალის 

და რეზერვუარის მოწყობა ქალაქის წყალსადენზე დაერთებით 325,911

17
სოფელ სარფში არსებული წყალსადენის, სათავე ნაგებობისა  და მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია
183,926

18 მახვილაურში ჭაბურღილის, აუზისა და წყლის მაგისტრალის მოწყობა 153,615

19 სოფელ ზედა ჩხუტუნეთში წყლის მაგისტრალის მოწყობა 53,221

20
სოფელ მახოში ზანაქედის გოჩის მხარეს გივი აბაშიძის სახლის მიმართულებით 

ცენტრალურ წყალსადენზე წყლის მილის დაერთება 
19,927

21
სოფელ ქ/მახოში დავითაძეების მიმართულებით ავთანდილ გეჯაძის სახლამდე 

წყლის მილის დაერთება
7,462

22
სოფელ ზედა თხილნარში ხინკილაძე-დუმბძის მიმართულებით ზედა თხილნარის 

ხიდამდე არსებული სადაწნეო ავზიდან მილის დაერთება 
5,838

23
სოფელ ომბოლოში რამაზ დარჩიძის სახლის მიმართულებით წყალსადენის მილის 

დაერთება ცენტრალურ მაგისტრალზე
5,523

24
სოფელ თხილნარში, გულაბერიძეების, შარაძეების ცინცაძეების და ლანგათის 

დასახლებაში არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია 31,829

25
სოფელ წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის აუზისა და მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია
60,026

26
სოფელ კიბეში სასმელი წყლის 30 ტონიანი რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა

86,074

27

სოფელ მასაურა წიქარეულის არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური ავზის, 

საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია

79,543

28
სოფელ ზედა თხილნარში ცეცხლაძეების უბანში წყალსადენის მილის დაერთება 

ცენტრალურ მაგისტრალზე
38,477

29

სოფელ მახინჯაურში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის, 

საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია

28,809

30

სოფელ ზედა განახლებაში არსებული სასმელი წყლის ცენტრალური აუზის, 

საქლორატორო-სალექარი სანიტარული ზონის, კაპტაჟისა და მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია

41,000

31
სოფელ ქვედა კაპრეშუმში არსებული სასმელი წყლის რეზერვუარისა და 

მაგისტრალის რეაბილიტაცია
237,345

32 ქვედა ჯოჭოს წყალსადენის რეაბილიტაცია 105,367

33
სოფელ მასაურაში (წიქარეული) ძნელაძე ნაგერვაძეების დასახლებაში 

წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
72,295

34 სოფელ ერგეში წიფლნარას წყალსადენის კაპტაჟების რეაბილიტაცია 93,477

35 სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 193,234

36 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 92,655

37 სოფელ სალიბაურის სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია 155,507

38 სოფელ ქედქედის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 119,646

39
სოფელ განთიადის (უშაკოვის დასახლება) არსებული რეზერვუარის შიდა ქსელზე 15 

ოჯახის წყალმომარაგებისათვის დამატებითი ქსელის მოწყობა
13,087

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
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40
სოფელ განთიადის ჭაბურღილის სისტემიდან შიდა ქსელზე მხეიძეების დასახლების 

წყალმომარაგებისთვის დამატებითი ქსელის  მოწყობა
65,428

41 სოფელ ზედა ჭარნალის აუზისა და გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 44,833

42
სოფელ ახალშენში მიქელაძეების დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

35,294

43
სოფელ აჭარისწყლის ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა (მეორე ეტაპი)

38,531

44 სოფელ ახალშენის წყალსადენის რეაბილიტაცია 71,885

45
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა (ამხანაგობის მხარდაჭერის 

პროგრამა)
203,000

46 სოციალური სახლის მშნებლობა 400,000

47 აჭარის აღმართის ამბულატორიის რემონტი 30,543

48 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 75,770

49 სოფელ ორთაბათუმში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 254,210

50 სოფელ ახალშენის  საბავშვო ბაღში საწყობის მოწყობა 8,954

51 სოფელ შარაბიძეებში არსებული დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 105,488

52
ახალშენის  კულტურის სახლის შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო 

სამუშაოები, II ეტაპი
652,740

53 სოფელ ჯიბინაურში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა 47,774

54 მახოს სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 35,950

55
სოფელ სარფში კალენდერეს დასახლებაში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა

83,382

56
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ 

ფერდსამაგრი ნაგებობის მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
349,000


