
ყვარლის მუნიციპალიტეტი 433,828
პროექტი

პრიორიტეტები 433,828 ლარი 45

1 სასმელი წყლის სისტემები 85,513 8

2 საკანალიზაციო სისტემები 0 0

3 სარწყავი სისტემები 9,146 3

4 სანიაღვრე არხები 47,702 7

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 45,948 8

10 ხიდები 5,420 2

11 გარე განათება 158,332 8

12 მრავალბინიანი საცხ. სახლები, ამხანაგობები 0 0

13 სახანძრო სამსახურის შენობები 4,500 2

14 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 6,600 1

15 სანაგვე ურნებისა და ნაგავმზიდი მანქანები 0 0

16 ამბულატორიის შენობის რემონტი 20,761 2

17 წისქვილების რეაბილიტაცია 0 0

18 ეკლესიის შემოღობვა 0 0

19 კულტურის სახლები 0 0

20 სპორტული მოედნები 31,222 2

21 სკვერები, ბაღები 0 0

22 გაჩერების, მოსაცდელის მოწყობა 0 0

23 თავშეყრის ადგილების მოწყობა 0 0

24 სარიტუალო სახლების აღჭურვა 0 0

25 სასაფლაოს შემოღობვა 4,405 1

26 ტრაქტორების, სოფ. ტექნიკის შეძენა 0 0

27 სოფლის დახმარების პროგრამა 0 0

28 სხვა სამუშაოები 14,279 1



#
ტერიტორიუ

ლი ორგანო
სოფელი  თანხა პროექტების დასახელება დაწყება დამთავრება შენიშვნა

1 მთისძირი მთისძირი 10000 გარე განათება მოწყობა

2 10096 სანიაღვრე არხის მოწყობა

3 ბალღოჯიანი ბალღოჯიანი 5300 სადრენაჟე არხების რეაბილიტაცია

4 10660 
სას.სამ. სავარგულებთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა)

5 ახალსოფელი ახალსოფელი 14279 სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია

6 41000 გარე განათების მოწყობა

7 3000 სახანძრო რეზერვუარის რეაბილიტაცია

8 თივი 11400 სასმელი წყლის  ქსელების რეაბილიტაცია

9 4000 
სოფ. მთისუბანთან მისასვლელი ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა)

10 1200 სასმელ-სარწყავი არხის სათავის რეაბილიტაცია

11 4405 სასაფლაოს ღობის რეაბილიტაცია

12 სარუსო 12519 სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა  

13 თხილისწყარო 5246 
სარწყავი არხების გაწმენდა ნატანისაგან და მათი 

სათავის აღდგენა 

14 საცხენე 2346 
სოფელთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მიწის 

ვაკისის აღდგენა)
15 ჭიკაანი ჭიკაანი 11861 ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია

16 14764 გარე განათების მოწყობა

17 2500 სარწყავ–სანიაღვრე არხის მოწყობა

18 ზინობიანი 6770 სასმელი წყლის  ქსელის რეაბილიტაცია

19 1342 სარწყავი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

20 ჩანტლისყურე 8500 სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების მოწყობა

21 2780 მდ. ,,ჩანტალზე" გადასასვლელი ბოგირების მოწყობა 

22 გავაზი გავაზი 31700 სასმელი წყლის ქსელის რაბილიტაცია



23 6261 
სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის 

აღდგენა)

24 3000 სანიაღვრე არხის მოწყობა

25 კუჭატანი კუჭატანი 10500 გარე განათების რეაბილიტაცია

26 2871 
სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის 

აღდგენა)

27 სანავარდო 21222 სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია

28 წიწკაანაანთსერი 13282 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

29 შილდა შილდა 38059 გარე განათების მოწყობა

30 შილდა შილდა 10000 სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია

31 1400 სარწყავი არხების გაწმენდა ნატანისგან

32 7300 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

33 ენისელი ენისელი 6600 მდ. "ინწობას" ხეობაში გაბიონის მოწყობა

34 ენისელი 4700 სანიაღვრე არხების მოწყობა

35 1000 
სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 

(მიწის ვაკისის აღდგენა)

36 15016 გარე განათების მოწყობა

37 გრემი გრემი 14400 
შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის 

აღდგენა)

38 2640 გადასასვლელი ბოგირების მოწყობა

39 3700 სანიაღვრე არხების წმენდა ნატანისაგან

40 შაქრიანი 12406 სანიაღვრე არხების მოწყობა  

41 გრძელიჭალა 4410 
სოფლის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მიწის 

ვაკისის აღდგენა)

42 საბუე საბუე 23879 გარე განათების  მოწყობა 

43 1500 სახანძრო რეზერვუარის რეაბილიტაცია

44 ალმატი 8900 ამბულატორიის რეაბილიტაცია

45 5114 გარე განათების მოწყობა 


