
№ პროექტის დასახელება

თანხა (ლარი)                                                          
                                                       
                             

   10 225 254

1 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 1,501,127
2 ფერდამცავი კედლების მოწყობა 423,671

3
სოფელ ახალშენში ნუგზარ ბერიძის სახლიდან გელა ცინცაძის 
სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

49,809

4
სოფელ ჯიბინაურში ზედა ახალშენის დამაკავშირებელი შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

36,889

5
სოფელ ზედა ჭარნალში მიქელაძეების დასახლებაში შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

147,970

6
სოფელ ჭარნალის მეურნეობის ცენტრიდან ასლან ზოიძის 
სახლამდე შიდა სამანქანე გზის რეაბილიტაცია

45,269

7
სოფელ ქვედა ჯოჭოში ჯემალ იაკობაძის სახლიდან ილია 
ქავთარაძის სახლამდე შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

127,767

8

სოფელ ახალსოფელში, პირველ ბრიგადაში, კომენდატურის მე-
3 შესახვევში, ზურაბ დიასამიძის სახლის მიმართულებით   
შიდა სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში პირველ 
ბრიგადაში, სასაფლაოებიდან  კომენდატურის მე-3 
შეერთებამდე, შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

98,742

9
სოფელ  სამებაში თემურ ბეჟანიძის  სახლიდან სამების 
ეკლესიის მიმართულებით შიდა სასოფლო გზის მოწყობა 
(რკინა ბეტონის საფარით)

20,328

10
სოფელ წინსვლაში (ჩელტა) ასანიძეების დასახლებაში შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

47,323

11
სოფელ ზედა  წინსვლაში ბოლქვაძეების დასახლებაში შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

131,478

12
სოფელ აგარაში დუმბაძეების დასახლების მიმართულებით  
შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

58,735

13
სოფელ ჭარნალში ჯამიდან ვლადიმერ ხიმშიაშვილის 
საცხოვრებელ სახლამდე  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 109,296

14
სოფელ აგარაში ვარშანიძეებისა და გორგილაძეების 
დასახლებაში  შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

32,379

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

2020 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები



15
სოფელ ახალსოფელში სასმელი წყლის წყალსადენის 
მშენებლობისა და მაგისტრალის მოწყობის სამუშაოები

400,265

16 სოფელ შარაბიძეებში მედინის უკან ჭაბურღილის მოწყობა 49,902

17
სოფელ გემულაურში რამინ თურმანიძის საცხოვრებელი 
სახლის მიმდებარედ სასმელ-სამეურნეო ჭაბურღილის მოწყობა 43,011

18
სოფელ  ზანაქიძეებში (გემულაური) სასმელი წყლის სისტემის  
მოწყობა

254,441

19
წინსვლაში არსებული სასმელი წყლის რეზრვუარისა და 
მაგისტრალის მოწყობა მე-2 ეტაპი

37,684

20
სოფელ წინსვლაში ვანელების უბანში სასმელი წყლის 
რეზერვუარისა და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის ქსელზე 
დაერთებით

347,646

21

სოფელ ორთბათუმისცენტრში ადმინისტრაციული შენობის, 
საბავშვო ბაღისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის სასმელი 
წყლის რეზერვუარის და მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის 
ქსელზე დაერთებით

199,089

22

სოფელ ზედა ახალშენში ჯიბინაურის დასახლებაში 
ვაშაყმაძეების, მიქელაძეების და კობალაძეების დასახლებაში 
ჭაბურღილის, რეზერვუარისა და სასმელი წყლის 
მაგისტრალის მოწყობა

284,441

23 სოფელ მირვეთში სანიაღვრე არხის მოწყობა 14,700

24
სოფელ ქვედა სამებაში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და 
მაგისტრალის მოწყობა ქალაქის წყალზე დაერთებით

300,013

25
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე განათების 
მოწყობა

43,275

26
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება, გადახურვა 
(ამხანაგობის მხარდაჭერის პროგრამა)

200,000

27
საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების 
გამოვლენის, აღრიცხვისა და თუნუქით უზრუნველყოფის 
პროგრამა

150,000

28

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში არსებული ეკომიგრანტი 
ოჯახებისათვის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
მომზადებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა Design 
Build (DB) კონცეფციით

1,477,792

29
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსაცდელების 
მოწყობა

97,200

30
სოფელ ხელვაჩაურის სკოლის მიმდებარედ მინი სტადიონის 
და სკვერის მოწყობა

74,812

31
სოფელ თხილნარის მეურნეობაში N3 და N4 სახლებთან 
სკვერის მოწყობა

28,862



32 სიმონეთში სკოლასთან სკვერის მოწყობა 26,703

33
ახალშენში ნოდარ დევაძის სახლიდან ნუკრი დევაძის 
სახლამდე საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

38,034

34 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 968,000
35 სოფელ ახალშენში საბავშვო ბაღის მშენებლობა 1,072,208
36 სოფელ ავგიის დაწყებითი სკოლის რეაბილიტაცია 222,923

37
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მინი მოედნების 
მოწყობა რეაბილიტაცია

115,535

38
სოფელ სალიბაურში ამბულატორიის და ადმინისტრაციული 
შენობის მშენებლობა

130,976

39
სოფელ ახალსოფელში არსებული ამბულატორიის დემონტაჟი, 
ახალი ამბულატორიის და ადმინისტრაციული შენობის 
მშენებლობა

227,223

40 სოფელ ჭარნალში ამბულატორიის მშენებლობა 119,536

41
სტიქიური რისკის ზონაში მცხოვრები ოჯახების 
საცხოვრებელი სახლების მიმართ ფერდსამაგრი ნაგებობების 
მშენებლობის ხელშეწყობის პროგრამა

470,000
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