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1 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 1,126,069

2 ფერდამცავი კედლების მოწყობა 192,400

3
სოფელ  სამებაში ვარშანიძეების დასახლებაში  შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

112,729

4 სოფელ ზანაქიძეებში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 54,738

5
სოფელ  ახალსოფელში  ნაგერვაძე  გამრეკელიძეების  მიმართულებით შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
23,097

6
სოფელი ორთაბათუმი, ქვედა აგარაში ჩაჩავების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია
72,780

7
 სოფელ ზედა წინსვლაში პაქსაძეების უბანში შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

112,393

8
 სოფელ ზედა წინსვლაში (ჩელტა) ქათამაძეების უბანში  შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია
58,791

9
 სოფელ  წინსვლაში (ჩელტა) ქავთარაძე-გორგაძეების  უბანში  შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია
184,372

10
სოფელ ზედა თხილნარში შარაძეების უბანში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

46,728

11
სოფელ ჭარნალში რესან ქამადაძის სახლიდან თხილნარის საზღვრამდე 500 გრძ.მ 

გზის დაბეტონება
34,224

12 ზედა ჭარნალში სამანქანე გზის (800გრძ.მ) დაბეტონება 54,753

13
 სოფელ ფერიაში N46-ა სამარშუტო გაჩერებიდან იოსებ სოლომონიძის სახლამდე 

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
23,724

14
სოფელ მნათობში  რევაზ ვერძაძის  სახლიდან საბაგიროს მიმართულებით შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
58,233

15
სოფელ ახალშენში ავთანდილ ძნელაძის სახლიდან  მალხაზ ბალაძის სახლამდე  

შიდა სამანქანე  გზის რეაბილიტაცია
23,309

16
სოფელ მნათობში  თენგიზ მუსხაჯბას  სახლიდან თემურ ზოიძის სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
119,948

17 სოფელ  ახალსოფელში (5ბრიგადა)  შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 21,083

18
სოფელ ზედა ჯოჭოში ნოდარ ხოროიშვილის სახლიდან ავთანდილ ზოიძის 

სახლამდე ბეტონის საფარის მოწყობა 
18,545

19 სოფელ მახოში ნარგიზ გორაძის სახლიდან 200 გრძ.მ გზის დაბეტონება 13,735

20 სოფელ ნიკიტაურში საცალფეხო ბილიკის (კიბის) მოწყობა 23,619

21 სოფელ კიბეში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 71,381

22
სოფელ კაპრეშუმში სამარშრუტო  გზიდან რევაზ მაკარაძის საცხოვრებელი 

სახლისკენ მიმავალი გზის დაბეტონება
48,801

23
სოფელ ფერიაში ლევან ბერიძის სახლიდან ჯემალ მგელაძის სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
60,252

24
სოფელ ორთაბათუმი ზედა აგარის ცენტრალური გზიდან ისლამ ბაკურიძის 

სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
39,908

25
სოფელ ორთაბათუმი ზედა აგარაში თემურ  ბაკურიძის ნაკვეთიდან ოთარ ჩხაიძის 

სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
22,937

26
სოფელ ზედა წინსვლაში ცენტრალური გზიდან ჯემალ აზარაძის სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის მოწყობა
41,483

27
სოფელ წიქარეულში მემედ წითელაძის სახლიდან რამაზ ტარიელაძის სახლამდე 

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
28,999

28
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  დავით დიასამიძის სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
63,646

29
სოფელ მასაურას ცენტრალური გზიდან  ზაურ ნაკაშიძის სახლამდე შიდა სასოფლო 

გზის ბეტონის საფარით მოწყობა
33,166

30
სოფელ ახალსოფელში ხალვაშებისა და ზოიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო 

გზის მოწყობა
79,500

31
სოფელ ახალსოფელში მე-5 ბრიგადა შარაძეების დასახლებაში შიდა სამანქანე გზის 

რეაბილიტაცია
41,837

32
სოფელ განთიადში ისმეთ მაჭუტაძის სახლიდან სულიკო ფაღავას  სახლამდე შიდა 

სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
74,355

33
სოფელ განთიადში მხეიძეების დასახლებაში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

52,640

34
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში მე-3 ბრიგადიდან თხილნარის მეურნეობის 

ცენტრამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია
94,178

35
სოფელ ხელვაჩაურში ვარშალომიძეებში ხასტერედან ისრაფილ ქათამაძის სახლამდე 

შიდასასოფლო გზის რეაბილიტაცია 78,149

36
სოფელ ზანაქიძეებში(სატეხის) ბადრი შუშანიძის  სახლიდან მამუკა ზაქარაძის 

სახლამდე შიდა  სასოფლო გზის რეაბილიტაცია
6,816

37
სოფელ ახალსოფელში ზაქარაძეებისა და ფევაძეების დასახლებაში  შიდა  სასოფლო 

გზის მოწყობა (რკინა ბეტონის საფარით)
32,208

38
სოფელ წინსვლაში ცენტრალური გზიდან მერაბ ხალვაშის სახლამდე შიდა სასოფლო 

გზის რეაბილიტაცია

18162

39  სოფელ მირვეთში გარე განათების მოწყობა 16,478

40
სოფელ ორთაბათუმში წიქარეულის მიმართულებით გარე განათების მოწყობა

37,472

41 სოფელ მახოს ხიდიდან თხილნარის ცენტრამდე გარე განათების მოწყობა 37,942

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
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42 სოფელ სინდიეთში 3600გრძ/მ გარე განათების მოწყობა 51,918

43
სოფელ განთიადი-კაპრეშუმის დამაკავშირებელ სამანქანე გზაზე გარე განათების 

მოწყობა
20,085

44 სოფელ კაპრეშუმის ხიდიდან საჯარო სკოლამდე გარე განათების მოწყობა 7,677

45 სოფელ მნათობი ფერიის გზაზე გარე განათების მოწყობა 23,238

46 სოფელ ქვედა ჯოჭოს ცენტრალური გზის განათების მოწყობა 7,418

47 სოფელ ერგეში (ბაშკო-ეკალაური)  გარე განათების მოწყობა 34,444

48 სოფელ ზედა ჯოჭოში სამანქანე გზის გარე განათების მოწყობა 22,108

49 სოფელ ერგეში დამინდვრების დასახლებაში გარე განათების მოწყობა 25,067

50 სოფელ ახალსოფელში მე-6 ჩიხი გარე განათების მოწყობა 12,529

51
სოფელ ახალსოფელში ცენტრალური საავტომობილო გზიდან მე-5 ბრიგადის 

მიმართულებით გარე განათების მოწყობა
29,877

52
სოფელ შარაბიძეებში აშტას ხიდიდან ზედა შარაბიძეების მიმართულებით 

ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
29,471

53
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების მოწყობა 

რეაბილიტაცია
51,180

54
სოფელ ახალსოფლის სასმელი წყლის წყალსადენის მშენებლობისა და მაგისტრალის 

მოწყობის სამუშაოები
894,000

55 სოფელ მარადიდის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია 4,120

56 სოფელ ჯიბინაურში ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის მოწყობა 113,868

57 სოფელ ქვედა სალიბაურის წყლის მაგისტრალის დაერთება  75,934

58
სოფელ ახალსოფელში საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

24,801

59 სოფელ მაღლაკონში არსებულ წყალსადენზე სალექარის მოწყობა 21,678

60 სოფელ აჭარისაღმართში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 169,997

61
სოფელ მახინჯაურში მგელაძეებისა და ბაკურიძეების დასახლებაში წყლსადენის 

რეაბილიტაცია
56,000

62 სოფელ განახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 134,999

63 სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა 49,902

64 სოფელ ზანაქიძეებში ამირან ფარტენაძის სახლთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 25,442

65
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ 

სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა
45,392

66
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა (ამხანაგობის 

მხარდაჭერის პროგრამა)
332,557

67
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების გამოვლენის, აღრიცხვისა და  

თუნუქით უზრუნველყოფის პროგრამა
241,847

68

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი ოჯახებისათვის 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design Build 

(DB) კონცეფციით

1,500,000

69 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების მოწყობა 187,000

70 სოფელ წინსვლაში ცინცქილაძეების დასახლებაში სკვერის მოწყობა 57,483

71 სოფელ ახალსოფელში სპორტული მოედნისა და სკვერის მოწყობა 134,940

72
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი მოედნისა და  სკვერის მოწყობა

138,850

73
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ჭარნალის მეურნეობის ცენტრის კეთილმოწყობა

155,070

74 სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან სკვერის მოწყობა 48,195

75 სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა 53,716

76 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 968,000

77 სოფელ ჭარნალში მინი მოედნისა და სკვერის მოწყობა 105,550

78
სოფელ კირნათში საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა

30,559

79 სოფელ კაპრეშუმში სოციალურ სახლთან მინი მოედნის მოწყობა 54,234

80
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების მოწყობა 

რეაბილიტაცია
129,270

81
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების საცხოვრებელი სახლების მიმართ 

ფერდსამაგრი ნაგებობების მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა
403,500


