
დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტი 355,752
პროექტი

პრიორიტეტები 355,752 ლარი 24

1 სასმელი წყლის სისტემები 296,698 18

2 საკანალიზაციო სისტემები 0 0

3 სარწყავი სისტემები 0 0

4 სანიაღვრე არხები 30,002 1

5 სკოლების რებილიტაცია (მთ. განკ-ით) 0 0

6 სკოლების მშენებლობა 0 0

7 სკოლამდელი დაწესებულებები 0 0

8 ბაგა-ბაღების გათბობა,ფანჯრები 0 0

9 გზები 0 0

10 ხიდები 5,000 1

11 გარე განათება 0 0

12 მრავალბინიანი საცხ. სახლები, ამხანაგობები 0 0

13 სახანძრო სამსახურის შენობები 0 0

14 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0 0

15 სანაგვე ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანები 0 0

16 ამბულატორიის შენობის რემონტი 0 0

17 წისქვილების რეაბილიტაცია 0 0

18 ეკლესიის შემოღობვა 0 0

19 კულტურის სახლები 0 0

20 სპორტული მოედნები 0 0

21 სკვერები, ბაღები 0 0

22 გაჩერების, მოსაცდელის მოწყობა 1,000 1

23 თავშეყრის ადგილების მოწყობა 0 0

24 სარიტუალო სახლების აღჭურვა 0 0

25 სასაფლაოს შემოღობვა 0 0

26 ტრაქტორების, სოფ. ტექნიკის შეძენა 12,052 2

27 სოფლის დახმარების პროგრამა 0 0

28 სხვა სამუშაოები 11,000 1



#
ტერიტორიული 

ორგანო
სოფელი  თანხა პროექტების დასახელება დაწყება დამთავრება შენიშვნა

1 წითელწყარო წითელწყარო 30331 სოფელში წყალმომარაგების ახალი ქსელის მოწყობა

2 ლენინოვკა 4967 
სოფელში არსებული წყაროს კეთილმოწყობა და 
ფეხით მისასვლელი გზის გაკეთება

3 გამარჯვება გამარჯვება 20186 
სოფელში არსებული წყალმომარაგების ქსელის 
რეაბილიტაცია

5000 სოფელში არსებულ ხევზე ბოგირის მოწყობა

4 ოზაანი ოზაანი 9970 
სოფელში არსებული წყალმომარაგების ქსელის 
რეაბილიტაცია

11000 
სოფელში არსებული კულტურის ცენტრისთვის 
ოთახის რეაბილიტაცია

1000 
სოფელში არსებული მოსაცდელის რეაბილიტაცია, 
კეთილმოწყობა

5 თავწყარო 5286 
სოფელში წყალშემკრები რეზერვუარის, ელექტრო 
ტუმბოს და წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

6 მაჩხაანი მაჩხაანი 14000 
გედიქის წყალსაქაჩიდან მომავალი სადაწნევო მილის 
რეაბილიტაცვია

18904 წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

7 მირზაანი 4000 
სოფელში გამოტოვებულ უბანზე წყალმომარაგების 
ქსელის მოწყობა

9226 
სოფელის წყალსაქაზე არსებულ სადაწნევო მილზე 
დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია

8 არბოშიკი არბოშიკი 2500 
სოფელში არსებულ წყლის ჭაბურღილისთვის ახალი 
ელექტრო ტუმბოს შეძენა და მონტაჟი. 

30002 
სოფლის სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე არსებული 
სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია

9 ჯაფარიძე ჯაფარიძე 40944 წყალმომარაგების შიდა ქსელის  რეაბილიტაცია

10 ზ. ქედი ზ. ქედი 10728 
სოფელში გამოტოვებული სამი უბნისთვის 
წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა

27000 
სოფელში არსებული წყალმომარაგების ქსელის 
რეაბილიტაცია

11 არხილოსკალო არხილოსკალო 25523 
სოფლში არსებული წყალმომარაგების სისტემის 
რეაბილიტაცია. 



12 ქვ. ქედი ქვ. ქედი 34110 
სოფლში არსებული წყალმომარაგების სისტემის 
რეაბილიტაცია. 

13 სამთაწყარო სამთაწყარო 23186 წყალმომარაგების შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

2000 
სოფლის ერთ უბანში წყლის რეზერვუარისა და 
გამანაწილებელის მოწყობა 

14 ფიროსმანი 13837 წყლის ახალი ჭაბურღილის მოწყობა

15 საბათლო საბათლო 7000 სოფლის ტრაქტორისთვის მისაბმელი ლაფეტის შეძენა

5052 სოფლის ტრაქტორისთვის სათესის შეძენა


