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zogadi daxasiaTeba 

 

teritoria – 1095,5      kv.km. 
 
manZili administraciul centrsa da Tbiliss Soris – 150km.(Telavi-bakurcixe-Tbilisi) 

manZili administraciul centrsa da Tbiliss Soris – 90km (Telavi-gombori-Tbilisi) 

klimati – mxaris klimati - ზომიერი,  
saSualo wliuri temperaturaa daaxloebiT ---9 - C0,  
SesaZlebeli maqsimumia ---39- C0, xolo SesaZlebeli minimumi ---- -16-- C0. 

          qaris energetikuli resursi (1000kvt/sT 1 km2-ze) - qaris energetikuli resursi 
(1000kvt/sT 1 km2-ze) _ 1000-1500 
naleqebis raodenoba weliwadSi saSualod –770 -mm-ia,  
maqsimumi – 990---mm. 
minimumi ---450--mm. 
mosaxleobis raodenoba, sul – 71, 200 

maT Soris:     - qalaqis – 19 858 

                - soflis - 51 342 

mosaxleobis simWidrove  1/01-2010 w. – 65 kv.km-ze 
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                     mosaxleobis raodenoba teritoriuli organoebisa da soflebis mixedviT 1/01-2010 w. 

mdgomareobiT 
 

 
# 

 
teritoriuli  organo 

ქალაქი 
sofeli 

 
mosaxleoba,  

kaci 
 

1 თელავის მუნიციპალიტეტი ქ. თელავი 19 858 

2 თელავის მუნიციპალიტეტი აკურა 2148 

3 თელავის მუნიციპალიტეტი ვანთა 1151 

4 თელავის მუნიციპალიტეტი ბუშეტი 1375 

5 თელავის მუნიციპალიტეტი ქვ. ხოდაშენი 1588 

6 თელავის მუნიციპალიტეტი წინანდალი 3390 

7 თელავის მუნიციპალიტეტი კონდოლი 2645 

8 თელავის მუნიციპალიტეტი კისისხევი 2256 

9 თელავის მუნიციპალიტეტი ნასამხრალი                                  627 

10 თელავის მუნიციპალიტეტი შალაური 2527 

11 თელავის მუნიციპალიტეტი კურდღელაური 4639 

12 თელავის მუნიციპალიტეტი ვარდისუბანი 2944 

13 თელავის მუნიციპალიტეტი გულგულა 1200 

14 თელავის მუნიციპალიტეტი თეთრწყლები 131 

15 Telavis municipaliteti serodani 12 

16 Telavis municipaliteti pantiani 22 

17 Telavis municipaliteti nadikvari 90 

18 Telavis municipaliteti kobaZeebi                   95 

19 თელავის მუნიციპალიტეტი იყალთო 2785 

20 თელავის მუნიციპალიტეტი ruispiri 3100 

21 თელავის მუნიციპალიტეტი ყარაჯალა 8878 

22 თელავის მუნიციპალიტეტი ლალისყური 759 

23 თელავის მუნიციპალიტეტი ფშაველი 1980 

24 თელავის მუნიციპალიტეტი ლეჩური 169 

25 თელავის მუნიციპალიტეტი ჯუღაანი 138 

26 თელავის მუნიციპალიტეტი სანიორე 974 

27 თელავის მუნიციპალიტეტი ლაფანყური 1040 

28 თელავის მუნიციპალიტეტი ნაფარეული 2856 

29 თელავის მუნიციპალიტეტი ართანა 1090 
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                         saswavlo-aRmzrdelobiT dawesebulebaTa raodenoba da profili  
                                            2010 wlis mdgomareobiT 

                                           skolebi 
municipalitetis teritoriaze funqcionirebs 34 sajaro skola, maT Soris 29 sajaro,  5 erTeuli 

arasamewarmeo iuridiuli piri: 
1. wm. Salva, biZina da elizbaris saxelobis sapatriarqosTan  arsebuli skola 
2. erekle mefis saxelobis gimnazia 
3. akuris skola-liceumi 
4. ,,also,, 
5. invalidTa socialuri daxmarebis fondTan arsebuli skola,,axali sicocxle,, 
 

# sajaro skolebi profili 

1 Telavis #1 sajaro skola saSualo 

2 Telavis # II sajaro skola 

saSualo 

3 Telavis #III sajaro skola 

saSualo 

4 Telavis # IV sajaro skola 

saSualo 

5 Telavis #V sajaro skola 

saSualo 

6 Telavis #VI sajaro skola 

saSualo 

7 Telavis #VII sajaro skola 

saSualo 
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8 Telavis VIII sajaro skola 

 
saSualo 

9 Telavis #IX sajaro skola 

 
saSualo 

10 kurdRelauris sajaro skola 

 
saSualo 

11 Salauris sajaro skola 

 
saSualo 

12 kisisxevis sajaro skola 

 
saSualo 

13 kondoli sajaro skola 

 
saSualo 

14 winandalis sajaro skola 

 
saSualo 

15 qv. xodaSnis sajaro skola 

saSualo 

16 akura sajaro skola 

 
saSualo 

17 vanTis sajaro skola 

 
saSualo 

18 lafanyuris sajaro skola 

 
saSualo 

19 sanioris sajaro skola 

 
saSualo 
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20 arTanis sajaro skola 

 
 

saSualo 

21 fSavelis sajaro skola 
saSualo 

22 vardisubnis sajaro skola 

 
saSualo 

23 gulgulis sajaro skola 

 
saSualo 

24 iyalTos sajaro skola 

 
saSualo 

25 ruispiris sajaro skola 

 
saSualo 

26 TeTriwylebis sajaro skola 

 
saSualo 

27 buSetis sajaro skola 

 
saSualo 

28 ნაფარეულის საჯარო სკოლა 

 
saSualo 

29 ყარაჯaლის საჯარო სკოლა 

 
saSualo 
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skolamdeli dawesebulebebi  
Telavis municipalitetSi funqcionirebs 23 skolamdeli aRzrdis dawesebuleba , yvela skolamdeli 

sawesebuleba municipalitetis daqvemdebarebaSia 
  

# skolamdeli dawesebulebebi 
 

1 q. Telavis #2 b/baRi 
 

2 q. Telavis #6 b/baRi 
 

3 q. Telavis #7 b/baRi 
 

4 q. Telavis #9 b/baRi 
 

5 ქ.თელავის #1 ბაგა-ბაღი 
 

6 ქ. თელავის #3 ბაგა-ბაღი 
 

7 ქ. თელავის #8 ბაგა-ბაღი 
 

8 ქ. თელავის #5 საბავშვო ბაღი 
 

9 ქ. თელავის #5 ბაგა-ბაღი 
 

10 sof. akuris b/baRi 
 

11 sof. vanTis b/baRi 
 

12 sof. buSetis s/baRi 
 

13 sof. qv. xodaSnis s/baRi 
 

14 sof. winandlis b/baRi 
 

15 sof. kondolis b/baRi 
 

16 sof. kisisxevis s/baRi 
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               kulturisa da dasvenebis obieqtebi 
Telavis municipalitetis teritoriaze funqcionirebs kulturisa da dasvenebis  
                              Semdegi obieqtebi: 
 
 

# dasaxeleba misamarTi 

1 
a.a.i.p. sabiblioTeko 

gaerTianeba 
erekle II-is #1 

2 
a.a.i.p. saraiono kulturis 

centri 
erekle II-is moed. #1 

3 
s.s.i.p. istoriul-

eTnografiuli muzeumi 
erekle II-is #2 

4 
a.a.i.p. sabavSvo samxatvro 

skola 
erekle II-is #4b 

5 
a.a.i.p. Telavis #1 samusiko  kevliSvilebis q. #2 skola 

 

6 
a.a.i.p. Telavis #2 samusiko 

skola 
26 maisis #12 

17 sof. sanioris s/baRi 
 

18 sof. gulgulis b/baRi 
 

19 sof. vardisubnis b/baRi 
 

20 sof. yarajlis b/baRi 
 

22 sof. ruispiris b/baRi 
 

22 sof. iyalTos b/baRi 
 

23 sof. TeTrwylebis s/baRi 
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7 
a.a.i.p. winandlis samusiko 

skola 
s. winandali 

8 a.a.i.p. akuris samusiko skola s. akura 

9 
a.a.i.p. ruispiris samusiko 

skola 
s. ruispiri 

10 
s.s.i.p. Telavis samusiko 

koleji 
i.WavWavaZis moed. #4 

11 
a.a.i.p. kulturisa da 

dasvenebis parki ,,nadikvari~ 
biberaxis q. #2 

12 a.a.i.p. sasporto gaerTianeba 26 maisis 

13 
a.a.i.p. moswavle-axalgazrdobis 

saxli 
g.cabaZis q. 18 

14 a.a.i.p. saxelburTo klubi  
15 a.a.i.p. cekvis ansambli erekle meoris 5a 

16 
a.a.i.p. baga-baRebis gaerTianeba erekle meoris 

 # 16 

17 

ქ. თელავის ვაჟა ფშაველას 

სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი 

ერეკლე მეორის გამზირი 

 

 

      Telavis istoriuli muzeumi 

        Telavis istoriuli muzeumi daarsda 1927 wels. kaxeTis regionis umdidresi ganZTsacavi da 
mniSvnelovani samecniero-kvleviTi dawesebulebaa 
   samuzeumo kompleqsSi `batonis cixis~ saxelwodebiT, Sedis `kaxT mefeTa sasaxle~, mefis 
abano, karis eklesiebi, erekle II-is mier XVIIIs-is 80-ian wlebSi daarsebuli filosfiur-
saRvTismetyvelo skolis nagebobis naSTebi, gvirabi, aRmosavleTisa da dasavleTis mxaris  
unikaluri karibWeebi, muzeumis, (yofili wm. ninos saxelobis saswavleblis) qeTevan iaSvilis 
saxelobis samxatvro galereisa da administraciuli korpusebi 
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 Telavis vaJa fSavelas saxelobis saxelmwifo dramatuli Teatri 
 
  
         თელავის თეატრი ერთერთი უძველესია საქართველოში.თეატრალური ტრადიციები ერეკლე მეორის მეფობის პერიოდში 

იწყება, იგი ორ საუკუნეზე მეტს ითვლის.  1986  წელს ზეიმით აღინიშნა თელავის თეატრის დაარსების 2000 წლისთავი. თელავის 

თეატრი არსებობის  მანძილზე მონაწილეობდა სხვადასხვაბ საერთაშორისო ფესტივალებში და მრავალი ჯილდო და პრემია აქვს 

მიღებული , მათ შორისაა,,ოქროს ნიღაბი,,. 

თეატრს ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია და  აქტიურად აგრძელებს  იმ შესანიშნავ ტრადიციებს, რომელიც ოდითგანვე 

გააჩნდა თელავს . 

 

 
q. TelavSi arsebobs a.i.p . Telavis sasporto gaerTianeba  

1. ჩოგბურთის კორტები 

2. გ. ჩოხელის სახელობის ფეხბურთის სტადიონი 

3,მ. ცალქალამანიძის სახელობის საჭიდაო დარბაზი 

4,თ. ხუგაშვილის სახელობის ჭადრაკის სახლი 

6,თ. ანთაძის სახელობის  სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი 
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ისტორიული საცხოვრებელი სახლების ნუსხა 

 

rigiTi 

 
# 

ისტორიული 

საცხოვრებელი სახლები 
 

Zeglis dasaxeleba 
 

agebis TariRi 

1.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, axospirelis q. #4          
2.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, axospirelis q. #5          
3.  sacxovrebeli saxli XIXs. dasawyisi q. Telavi, axospirelis q. #6         
4.  sacxovrebeli saxli XIXs. II nax. q. Telavi, baraTaSvilis (nikoloz) q. #32      
5.  sacxovrebeli saxli 1916 w. q. Telavi, baraTaSvilis (nikoloz) q. #16       
6.  sacxovrebeli saxli XIXs. dasawyisi q. Telavi, baraTaSvilis (nikoloz) q. #22     
7.  sacxovrebeli saxli XIX s. bolo q. Telavi, baraTaSvilis (nikoloz) q. #34      

8.  
sacxovrebeli saxli XIXs.  q. Telavi, baraTaSvilis q. (nikoloz)/ kvirike 

didis q. #36/1      
9.  rostomis abano XVII s. q. Telavi, gvirabis q. #35      

10.  
Telavis raionis 
sportuli 
ganyofilebis Senoba 

XIX s. 40-50-iani ww. q. Telavi, cabaZis (giorgi) q. #5      

11.  sacxovrebeli saxli XIX s. 40-50-iani ww. q. Telavi, cabaZis (giorgi) q. #9      

12.  
Telavis raionis 
moswavle 
axalgazrdobis saxli 

XIX s. bolo q. Telavi, cabaZis (giorgi) q. #16      

13.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, cabaZis (giorgi) q. #17      
14.  karibWe, alayafis kari XVIII s. q. Telavi, cabaZis (giorgi) q. #19      

15.  
Telavis batonis cixe. 
galavani 

XVII_XVIII ss. q. Telavi      

16.  
Telavis batonis cixe. 
sasaxle 

XVII_XVIII ss. q. Telavi      

17.  
Telavis batonis cixe. 
kari mcire eklesia 

XVII_XVIII ss. q. Telavi      

18.  
Telavis batonis cixe. 
soboro 

XVII_XVIII ss. 1753w. q. Telavi      

19.  
Telavis batonis cixe. 
sazarbazne koSki 

XVII_XVIII ss. q. Telavi      

20.  
Telavis batonis cixe. 
„saxazino saxli“ 

XIX s. Sua wlebi q. Telavi      

21.  
Telavis batonis cixe. 
yofili wm. ninos 
saswavlebeli 

XVII_XVIII ss. 1867w. q. Telavi      

22.  
Telavis batonis cixe. 
skola 

XVIII-XIX ss. q. Telavi      

23.  
Telavis batonis cixe. 
abano 

XVIII ss. q. Telavi      

24.  samxatvro galerea 1812 w. q. Telavi, erekle II-is moedani #1       
25.  afTiaqi XXs. dasawyisi q. Telavi, erekle II-is moedani #3       
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26.  
Telavis kulturis 
ganyofileba 

XXs. dasawyisi q. Telavi, erekle II-is moedani #5       

27.  sadroSe XVII_XVIII ss. q. Telavi, erekle II-is moedani #7       
28.  mmaCis biuro XIXs. dasasruli q. Telavi, erekle II-is moedani # 9       
29.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, erekle II-is moedani # 11       
30.  batonis wyaro XVII s. q. Telavi, erekle II-is moedani 

31.  
el. axvledianis sax. 
samxatvro skola 

XIX s. II nax. q. Telavi, erekle II-is gamz. #4 

32.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, erekle II-is gamz. #7 

33.  
sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli XX s. 

dasawyisi 
q. Telavi, amirejibis (Wabua) q. #6 

34.  
sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli XX s. 

dasawyisi 
q. Telavi, amirejibis (Wabua) q. #8 

35.  sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli q. Telavi, amirejibis (Wabua) q. #11 

36.  
sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli XX s. 

dasawyisi 
q. Telavi, amirejibis (Wabua) q. #12 

37.  
sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli XX s. 

dasawyisi 
q. Telavi,  erisTavis (giorgi) q. #20 

38.  
sacxovrebeli saxli XIXs. dasasruli XX s. 

dasawyisi 
q. Telavi,  erisTavis (giorgi) q. #33 

39.  sacxovrebeli saxli 1915 w. q. Telavi,  vaJa-fSavelas q. #4 
40.  sacxovrebeli saxli 1917 w. q. Telavi,  vaJa-fSavelas q. #5 
41.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi,  vaJa-fSavelas q. #15 
42.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi,  vaJa-fSavelas q. #17 
43.  sacxovrebeli saxli XIX s. q. Telavi,  vaJa-fSavelas q. #19 
44.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, 26 maisis q. #10 
45.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, 26 maisis q. #12 
46.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, 26 maisis I Cixi #10 
47.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, 26 maisis I Cixi #12 
48.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, axvledianis (elene) q. #2 
49.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, axvledianis (elene) q. #5 
50.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, axvledianis (elene) q. #7 
51.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, axvledianis (elene) q. #8 
52.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua q. Telavi, axvledianis (elene) q. #12 
53.  sacxovrebeli saxli XX s. I nax.  q. Telavi, axvledianis (elene) q. #15 
54.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax.  q. Telavi, axvledianis (elene) q. #17 
55.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, axvledianis (elene) q. #19 
56.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, axvledianis (elene) q. #24 
57.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, axvledianis (elene) q. #25 
58.  sacxovrebeli saxli XIX-XX ss. mijna q. Telavi, axvledianis (elene) q. #30 
59.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, axvledianis (elene) q. #34 
60.  sacxovrebeli saxli 1903 w. q. Telavi, axvledianis (elene) q. #39 
61.  sacxovrebeli saxli 1903 w. q. Telavi, axvledianis (elene) I Ses. #1 
62.  sacxovrebeli saxli 1890 w. q. Telavi, axvledianis (elene) I Ses. #5 
63.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, axvledianis (elene) I Cixi. #9 
64.  sacxovrebeli saxli XVIII_XIX ss. mijna q. Telavi, axvledianis (elene) II Cixi. #7 
65.  yazaxaSvilebis sasaxle XIX s. I nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #5 
66.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #8 
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67.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #9 
68.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #10 
69.  karibWe, alayafis kari XVII_XVIII ss. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #10 
70.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #12 
71.  savaWro rigi XIX s. I nax. q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #13 
72.  sacxovrebeli saxli XIXs. Sua xana q. Telavi, Teimuraz bagrationis q. #16 
73.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, Teimuraz bagrationis Cixi #6 
74.  saxazino saxli XIXs. dasawyisi q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #1 
75.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #7 
76.  RvTismSoblis eklesia XII s. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca)  q. #8 
77.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #12 
78.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #13 
79.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #16 
80.  sacxovrebeli saxli XIXs. dasawyisi q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #17 
81.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #18 
82.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #19 
83.  sacxovrebeli saxli 1906 w.  q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #20 
84.  sacxovrebeli saxli 1910 w. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #33 

85.  
sacxovrebeli saxli XIX_XX ss. mijna q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca)/oragulis q. 

#37/2 
86.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #39 
87.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #52 
88.  sacxovrebeli saxli XIX s. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #53 
89.  sacxovrebeli saxli XIX s. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #54 
90.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #59 

91.  
sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) 

q./ColoyaSvilis I Cixi #63-65-67/2 
92.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #69 
93.  dabaxana XIX s. I nax. q. Telavi, ColoyaSvilis (qaquca) q. #86 
94.  karibWe, alayafis kari XVII_XVIII ss. q. Telavi, baxtrionis q. #21 

95.  
gorijvris wm. giorgis 
eklesia  

Sua saukuneebi, gadakeT. XIX 
s. 

q. Telavi, WavWavaZis (aleqsandre) gamz. #10 

96.  
gorijvris cixe-
galavani  

VIII_IX ss. q. Telavi, WavWavaZis (aleqsandre) gamz. #10 

97.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #48 
98.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #65 
99.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #82 
100.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #93 
101.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #95 
102.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #100 
103.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #104 
104.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #108 
105.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #109 
106.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #121 
107.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #123 
108.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #125 
109.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #127 
110.  wyaro 1874 w. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #129 
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111.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #132 
112.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #160 

113.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #164/2 

114.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #178 
115.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #186 
116.  sacxovrebeli saxli 1902 w. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #203 
117.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #213 
118.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #219 
119.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, WavWavaZis (ilia) gamz. #239 
120.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, kvirike didis q. # 1 
121.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, kvirike didis q. # 9 
122.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, kvirike didis q. # 14 
123.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, kvirike didis q. # 16 
124.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, kvirike didis q. # 55 
125.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, kvirike didis I Cixi # 4 
126.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, nadikvaris q. #1 
127.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, nadikvaris q. #3 
128.  sacxovrebeli saxli XIX_XX ss. mijna q. Telavi, nadikvaris q. #6 
129.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, nadikvaris q. #12 
130.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, nadikvaris q. #13 

131.  
nikoloz SiukaSvilis 
saxovrebeli saxli 

1880-81 ww. q. Telavi, nadikvaris q. #26 

132.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, nadikvaris  Cixi #1 
133.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, nadikvris Cixi #3 
134.  vaxvaxinT cixe-galavani XVIII s. q. Telavi, nadikvaris Cixi #13 
135.  marani XVIII s. q. Telavi, nadikvaris Cixi #13 
136.  sacxovrebeli saxli XIX s. q. Telavi, nadikvaris Cixi #13 
137.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, daviT reqtoris q. #10 
138.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, 9 aprilis q. #1 
139.  sacxovrebeli saxli XIX s.  q. Telavi, lioniZis Cixi #1 
140.  sacxovrebeli saxli 1910 w.  q. Telavi, lioniZis Ses. #4 
141.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi  q. Telavi, lioniZis Ses. #5 
142.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, kikviZis (zaira) q. #4 
143.  sacxovrebeli saxli XIX-XX ss. mijna q. Telavi, kikviZis (zaira) q. #5 

144.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, kikviZis (zaira) q. #6 

145.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, kikviZis (zaira) q. #8 
146.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, kikviZis (zaira) Ses. #6 
147.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, kikviZis (zaira) Ses. #8 
148.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, kikviZis (zaira) Ses. #6/2 
149.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasawyisi q. Telavi, kikviZis (zaira) Ses. #6/8 
150.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, rusTavelis (SoTa) gamz. # 7 
151.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, rusTavelis (SoTa)  gamz. # 13 

152.  
sacxovrebeli saxli XIX s. bolo q. Telavi, rusTavelis (SoTa) gamz. / vaCnaZis 

(nato) # 21/19 
153.  sacxovrebeli saxli 1900-iani ww. q. Telavi, saakaZis moedani #5 
154.  sacxovrebeli saxli XIX s. II nax. q. Telavi, daviT aRmaSeneblis Cixi #4 
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skverebisa da parkebis raodenoba da maTi farTobi  
1.კულტურისა და დასვენების პარკი,,ნადიკვარი,,-26 441 მ2 

2.ახალი ბაღი - 11 000 მ2 

3.ძველი ბაღი - 7 500 მ2 

4.ყადორის ბაღი - 4 000 მ2 

5.ერეკლე მეორის მუზეუმის ბაღი -21 607 მ2 

 
skverebi: 
6.ერეკლე მეორის მოედანი - 1500 მ2 

7.9 აპრილის მემორიალი - 500 მ2 

8.ერეკლე მეორის გამზ. №16, ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ - 400 მ2 

 
bulvarebi: 
9.ბახტრიონის ქუჩა - 13 000 მ2 

10.გივი ჩოხელის ქუჩა - 16 000 მ2 

155.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, korZaZis q .#2 
156.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, korZaZis q .#5 
157.  sacxovrebeli saxli XIX s. dasasruli q. Telavi, Teimuraz II-is q .#5 
158.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, Teimuraz II-is q .#9 
159.  wyaro XVIII_XIX ss. q. Telavi, Teimuraz II-is q .#17 
160.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, RvTismSoblis q. #7 
161.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua wlebi q. Telavi, RvTismSoblis q. #8 
162.  sacxovrebeli saxli XIX-XX ss. mijna q. Telavi, RvTismSoblis q. #11 
163.  sacxovrebeli saxli XIX s. I nax. q. Telavi, RvTismSoblis q. #18 
164.  sabavSo baRi XIX-XX ss. mijna q. Telavi, sulxaniSvilis (nikoloz) q. #4 
165.  sacxovrebeli saxli XX s. dasawyisi q. Telavi, sulxaniSvilis (nikoloz) q. #5 

166.  
sacxovrebeli saxli burji agebula XVIIIs. 

bolos, miSenebuli sacx. 
saxli XIXs. Sua xana 

q. Telavi, rCeuliSvilis (guram)  q. #3 

167.  
sacxovrebeli saxli burji agebula XVIIIs. 

bolos, miSenebuli sacx. 
saxli XIXs. Sua xana 

q. Telavi, rCeuliSvilis (guram) II Cixi #15 

168.  sacxovrebeli saxli XIX s. Sua xana q. Telavi, abanos q. #3 

169.  

fericvalebis 
sakaTedro taZari 

adre Sua saukun. 
gadakeT. gviani Sua 
saukuneebSi 

q. Telavi, wereTlis (akaki) q. #8 

170.  sasaflaos eklesia XIX s. q. Telavi, gogebaSvilis (iakob) q. #38 
171.  sasaflaos eklesia XIX s. q. Telavi, dodaSvilis (solomon) q.  
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                                 ekonomika: 
Telavis municipalitetis ekonomikis dargobrivi struqtura warmodgenilia Semdegi saxiT: 
vaWroba,soflis meurneoba,mSenebloba,momsaxureba, mrewveloba,medicina, 
 
 

28%

4%

0.51%

5%

5%

2%

54%

0.23%
1%

1%

sof.meurneoba momsaxureba trasporti/komunikacia

mrewveloba mSenebloba medicina / jandacva

vaWroba kultura/ganaTleba iuridiuli

sxva
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                  ძირითადი მაპროფილებელი პროდუქციის სახეები: 

        ბოლო წლებში საქონლის ბაზარზე წარმოქმნილი მოთხოვნათა დასაკმაყოფიკლებლად აღინიშნება ყურძნის 

გადამამუშავებელი საწარმოების მიერ საკუთარი ნედლეულით უზრუნველყოფის მიზნით გაშენებული იქნა ათასობით სხვადასხვა 

ჯიშის ვენახი. ასეთებია: ღვინის კომპანია „ჯივიესი“, „თელავის ღვინის მარანი“, „ნაფარეულის ღვინის მარანი“, „შუხმანვაინს 

ჯორჯია “და სხვა, რაც მათ შესაძლებლობას აძლევს დააკმაყოფილოს უცხოური მომხმარებლის მოთხოვნა სხვადასხვა სახის ღვინის 

ასორტიმენტზე. 

სამრეწველო პროდუქციის წარმოებიდან აღსანიშნავის საამშენებლო მასალების წარმოება, როგორიცაა: საკედლე და 

გადახურვის ფილები, საამშენებლო ბლოკი და აგური. ასევე, სასურსათო პროდუქცია: ხორცი და ხორცპროდუქტები და რძის 

ნაწარმი. 

მრავალია პურისა და პურფუნთუშეულის,  მინერალური წყლებისა და სხვა უალკოჰოლო  სასმელების საწარმოები. 

თანამედროვე სტანდარტებს პასუხობს წარმოებული ავეჯი და საოფისე ინვენტარი. 

სოფლის მეურნეობაში აღინიშნება მსხვილი და საშუალო ფერმერული მეურნეობის შექმნა ყურძნის, მარცვლეულის და 

ხილის წარმოების პროფილით. დიდი ყურადღება ექცევა სატბორეებისა და თევზის მოშენების საქმეს. 

ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოძლიერდა სავაჭრო ქსელი, რაზედაც მეტყველებს ის გარემოება, რომ მთლიან 

შიდაპროდუქტის ხვედრითი წილის 53% ვაჭრობას უკავია. 

               
 

 

       

mTliani Sida produqti erT sul mosaxleze  2637.9 
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adgilobrivi biujeti 2007-2010 wlebSi 
 

dasaxeleba  2007w 2008w 2009w 2010w 

1. biujetis Semosulobebi, sul 8534.31 8449.57 9087.01 10121.06 

   1.1 biujetis Semosavlebi, mTlianad 7380.55 7280.64 8012.93 8791.06 

maT Soris:         

_ sagadasaxado Semosavlebi 4815.91 1130.38 1673.01 1423.50 

_ arasagadasaxdo Semosavlebi (mosakreblebi da sxva Semosavlebi) 698.18 546.45 821.85 949.20 

_ grantebi (transferis CaTvliT) 1866.47 5603.81 5518.07 6418.36 

1.2. arafinansuri aqtivebis kleba 1153.75 1168.93 1074.08 1330.00 

1.3. finansuri aqtivebis kleba         

2. biujetis gadasaxdelebi, sul 8348.12 8681.11 8829.17 10326.28 

2.1. saerTo daniSnulebis saxelmwifo momsaxureba 1094.13 1144.28 1497.50 2189.48 

2.2 Tavdacva 38.34 75.61 107.66 98.86 

2.3. sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba 161.32 150.48 236.84 253.34 

2.4. ekonomikuri saqmianoba 850.25 1581.83 1011.74 2130.82 

2.5. garemos dacva 306.55 428.92 525.99 709.89 

2.6 sabinao-komunaluri meurneoba 2786.53 1766.65 2451.14 1319.32 

2.7. janmrTelobis dacva 47.29 50.85 60.00 262.83 

2.8 dasveneba, kultura da religia 1800.02 1350.95 1294.08 2100.36 

2.9 ganaTleba 508.04 1338.81 1290.70 853.77 

2.10. socialuri dacva 755.65 792.73 353.52 407.61 
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     სამრეწველო საწარმოთა ძირითადი მაჩვენებლები 2010 წლისათვის 

1. მოქმედი საწარმოები - 3 7 

2. წარმოებული პროდუქცია- 20 400 000 ლარი 

3. დასაქმებულთა რაოდენობა-620 

                                 soflis    meurneoba 

 
soflis meurneobis dargebisa da Sesabamisi produqciis mokle daxasiaTeba. 
 

 Telavis municipalitetSi ufro metad ganviTarebuli soflis meurneobis dargebi: 
 
 mevenaxeoba, 
 mecxoveleoba  
 memindvreoba. A 
     am dargebs Soris wamyvani adgili ki ra Tqma unda mevenaxeobas ukavia.  
 municipalitetSi gaSenebuli venaxebi Semdegnairad aris ganawilebuli:  
 rqawiTeli - 2 730 ha.  
 saferavi - 1200 ha.  
 hibriduli jiSebi - 250 ha.  

 saSualo wliuri mosavali Seadgens rqawiTeli -2759 tona. 

 saferavi – 2442 tona. 

 hibriduli -3 tona.  
 aRniSnuli mosavlis saSualod 50% gadamuSavdeba municipalitetis teritoriaze arsebul 
Rvinis qarxnebSi.  
  amJamad mimdinareobs ,,rqawiTelis,, da ,,mwvanes,,  yurZnis jiSis axali venaxebis gaSeneba, 

magram saeqsporto maCveneblebiT da misi perspeqtiuli gaviTarebiT ,,saferavis,, jiSiს yurZeni 
mainc mowinave poziciazea. 
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   mecxoveleobas ganviTarebulia kerZo seqtorSi, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობას 

ჰყავს 9448 სული მსხვილფეხა რქოსანი  პირუტყვი, ცხვარი-22 162 .  
           Arsebobs 4 erToblivi sawarmo, romlebic awarmoeben, rogorc xorcs aseve rZes. 

რძის გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს  სოფ. თეთრწყლებში, სოფ. ქვ. ხოდაშენში, სოფ. იყალთოში, 

სოფ. კურდღელაურში. 
      
 
    memindvreoba:  
 sul municipalitetis teritoriaze: 
 saxnav-saTesi farTobi Seadgens 13 146 ha-s,  
 aqedan moxnulia 3 816 ha.   
 maT Soris 3816 erTwliani kulturebisaTvis, xolo 120 mravalwliani kulturebisaTvis.  
 ZiriTadi adgili erTwlian kulturebSi ukavia xorbals, romelic daTesilia 2137 ha.  
 qeri daTesilia 354 ha. 
 xolo simindi 1325 ha.  
sasoflo-sameurneo savargulebis moculoba saxeebis mixedviT: 
 sasoflo-sameurneo savargulebi, sul - 38 084---- ha, 
 maT Soris: 

 - saxnavი- 13 146 ჰა 

- mravalwliani nargavebi-6 117ჰა 

- saTibi-267ჰა 

- saZovrebi-14 259 ჰა 
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msxvili fermeruli meurneobebis, fermerTa asociaciebis kooperativebis da sxva gaerTianebebis 

 raodenoba  

1/VIII-2010 wlisaTvis Telavis municipalitetSi Seadgina 26 erTeuli 

informacia Telavis municipalitetSi msxvili fermeruli meurneobis Sesaxeb 

# 
rigze 

meurnobis dasaxeleba 
saqmianobis ZiriTadi 

mimarTuleba 

gamoSvebuli 
produqciis moculoba 

(aTasi lari)  

1 sof.akuraSi ji-vi-esi venaxi (saferavi) 63 ha 300 

2 
sof.nafareuli nukri 

nacvliSvili 
xorbali 100 ha 48 

3 
sof.nafareuli`Suxman 

vain jorjia~ 
mevenaxeoba 150 

4 
sof.nafareuli 
`xuluaSvili~ 

       mevenaxeoba 
90 

5 
sof.nafareuli `Zveli 

marani~ 

     mevenaxeoba 
72 

6 
sof.kondoli Sps 

`besini~ 

      mevenaxeoba 
192 

7 
sof.kondoli Telavis 

Rvinis marani 
mevenaxeoba 1260 

8 
sof.winandali 

grigol vaSaZe da 
Zmebi 

mevenaxeoba 360 

9 
sofeli winandali 
paata burWulaZe 

mevenaxeoba 324 

10 
sof.winandali 

meguTniSvili guCuri 
memindvreoba 64 

11 
sof.saniore kaxeTis 

Rvinis saxli 
mevenaxeoba 360 
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12 
sof.saniore kaxeTis 

Rvinis saxli 
mevenaxeoba 4.8 

13 
sof. fSaveli gia 

WinWaraSvili 
memindvreoba 48 

14 
sof. fSaveli Sps 

`mariami~ 
memindvreoba 72 

15 
sof.vardisubani 

levan sasurqinaSvili 
memindvreoba 48.6 

16 
sof.vardisubani 

levan sasurqinaSvili 
mecxoveleoba 6.72 

17 
sof.arTana beso 
gaiparaSvili 

memindvreoba 40 

18 
sof.arTana beso 
gaiparaSvili 

memindvreoba 9.6 

19 
sof. arTana beso 

gaiparaSvili 
memindvreoba 2.8 

20 
sof. arTana beso 

gaiparaSvili 
mecxoveleoba 60.25 

21 
sof.arTana CaCauri 

ramazi 
mecxoveleoba 40 

22 
sof.arTana CaCauri 

ramazi 
meTevzeoba 50 

23 
sof.yarajala 

suleimanovi amirani 
memindvreoba 40 

24 
sof.yarajala 

suleimanovi amirani 

      memindvreoba 
48 

25 
sof.kisisxevi 

maisuraZe daTo 

     memindvreoba 
48 

26 
sof.ruispiri 

ZamukaSvili  kaxa 

     memindvreoba 
64 
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soflis meurneobis momsaxure agro-centrebis, servis-centrebis raodenoba da maTi masalebiTa 

da teqnikiT aRWurvilobis done 

Telavis municipalitetSi funqcionirebs 1 erTeuli agrocentri 

 

 

 

 

 

 

 

wylis ZiriTadi arteriebi: 

  
        

 თელავის მუნიციპალიტეტის მიედინება 3 დიდი 8 მცირე მდინარე, სულ 1803 მცირე მდინარე ითვლება ალაზანში, 6 851 კმ -

ით და დიდი   თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მდინარეებიდან შეიძლება გამოვყოთ წყალუხვი, 

მუდმივწყლიანი და მშრალი მდინარეები. სიგრძე 351 კმ, წყალშემკრები აუზის ფართობია 11 800 კმ2. 

# მდინარეთა დასახელება მდინარის 

სათავე 

სათავის 

სიმაღლე 

მ 

მდინარის 

სიგრძე 

კმ 

მდინარის აუზის 

ფართობი კმ2 

მდინარის 

შესართავი 

1 სტორი დიდგვერდის 2960  38 203 ფშაველი 

# 
rigze 

centris 
dasaxeleba 

saqmianobis 
ZiriTadi 

mimarTulebebi 
(profili) 

gamoSvebuli 
produqciis 

(Sesrulebuli 
samuSaos) 
moculoba, 
aTasi lari 

aRWurvilobis 
done 

(ra teqnikasa 
da masalebs 

flobs, 
CamovTvaloT)DA 

1 

fermerTa 

momsაxurebis 

centri 

xvna-Tesva, 

kultivacia 

18.0 saTesi, saxnavi, 
sawamli-traqtori  
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მთა 

2 თურდო გომბორის მთა 1720 28 114 ყარაჯალა 

3 ლოპოტა სოკორის წვერი 2380 33 263 ნაფარეული 

4 დიდხევი ანდარაზანის 

გორა 

2350 19 94,6 ნაფარეული 

5 თელავის ხევი ცივგომბორის 

ქედი 

190 21 50 ყარაჯალა 

 

                               

 

 

                                Telavis municipalitetis wyalmomaragebis sistema 
municipaliteti maragdeba oTxi sistemiT : 

1. qalaqi  maragdeba damoukidebeli sistemiT 
2. soflis wyalsadenebi 
3. sistemgareSe arsebuli soflis wyali 
4. individualuri  Webi 

qalaqi maragdeba- 85%, xolo municipalitetis soflebi-65% 
 

                                          

   soflis wyalsadenebis mdgomareoba 
 

№ 

დასახლებული 

პუნქტის 

დასახელება 

სათავე 

ნაგებობის 

ტიპი 

წყლის 

მიწოდების 

სახე 

wylis 
rezervuaris 
raodenoba  
(cali) 

wylis 
rezervuari
s 
moculoba 
(tona) 

 milebis 
saerTo  
sigrZe 
 grZ.m 

შენიშვნა 

1 აკურა დრენაჟი თვითდინება 
                1 150  15.045 

დრენაჟი-ვანთის ხევი 

2 ვანთა 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

1 150 11 620 
დრენაჟი-ვანთის ხევი; ჭაბურღილი-სოფელში 
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3 ბუშეტი დრენაჟი თვითდინება 
1 500 8 800 

დრენაჟი-ბუშეტის ხევი 

4 ქვ. ხოდაშენი 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

3 100.60.60. 13 730 დრენაჟი-დაზიანებულია, ჭაბურღილი-

მდებარეობს სოფელში 

5 წინანდალი 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

4 200.600.25.25

. 

47 050 დრენაჟი -კისისხევის ხევი; ჭაბურღილი-

სოფელში 

6 კონდოლი ჭაბურღილი   
1 500 11 500 

სოფელში 

7 კისისხევი დრენაჟი თვითდინება 
2 500.250. 25 000 

დრენაჟი-კისისხევის ხევი 

8 ნასამხრალი 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

1 150. 8 950 დრენაჟი-კისისხევის ხევი, ჭაბურღილი-

სოფელში 

9 შალაური 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

3 300.100.20. 17 800 დრენაჟი-შალაურის ხევი; ჭაბურღილი- 

სოფელში 

10 კურდღელაური ჭაბურღილი   

  6 630 ჭაბურღილი სოფელში, სოფლის ნაწილი 

მარაგდება ქ. თელავის სასმელი წყლის 

ქსელიდან 

11 ვარდისუბანი დრენაჟი თვითდინება 
1 600 18 140 

დრენაჟი-თურდოს ხევი 

12 გულგულა ჭაბურღილი თვითდინება 

1 500 11 300 ჭაბურღილი სოფელში, სოფლის ნაწილი 

მარაგდება ქ. თელავის სასმელი წყლის 

ქსელიდან 

13 თეთრწყლები დრენაჟი თვითდინება 
2 30 6 800 

დრენაჟი-სოფელში 

14 იყალთო 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 

 

4 600.240.220. 

220. 

33 350 დრენაჟი-იყალთოს ხევი; ჭაბურღილი-

სოფელში 

15 რუისპირი დრენაჟი თვითდინება 
1 260 15 900 

დრენაჟი-ვარდისუბნის ხევი 

16 ყარაჯალა 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

2 550.400. 20 750 დრენაჟი-ვარდისუბნის ხევი, ჭაბურღილი-

სოფელში 

17 ლალისყური დრენაჟი თვითდინება 
  4 250 

დრენაჟი მდ. სტორის ხევი 

18 ფშაველი დრენაჟი თვითდინება 
  13 270 

დრენაჟი მდ. სტორის ხევი 
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19 ლეჩური დრენაჟი თვითდინება 
  3 400 

დრენაჟი მდ. სტორის ხევი 

20 ჯუღაანი ჭაბურღილი   
  4 150 

დრენაჟი მდ.,,დიდხევი,,ჭაბურღილი სოფელში 

21 სანიორე 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

  3 200 ჭაბურღილი სოფელში, სოფლის ნაწილი 

მარაგდება ქ. თელავის სასმელი წყლის 

ქსელიდან 

22 ლაფანყური დრენაჟი თვითდინება 
2 20.20. 6 660 

დრენაჟი მდ. ლოპოტას ხევი 

23 ნაფარეული 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

2 100.20. 28 400 დრენაჟი მდ. ლოპოტას ხევი; ჭაბურღილი 

სოფელში 

24 ართანა 
ჭაბურღილი, 

დრენაჟი 
  

2 500. 12 550 დრენაჟი მდ. ,,დიდხევი,, ჭაბურღილი-

სოფელში 

            ცენტრალური სისტემებით სასმელი წყლით უზრუნველყოფილია                       

ქალაქი -90% 

სოფელი-75% 

 საკანალიზაციო სისტემა 
 sasmeli wylisa da sakanalizacio qselis  saerTo sigrZe 
სასმელი წლის საერთო სიგრძე - 86 745კმ 

საკანალიზაციო ქსელის საერთო სიგრძე- 61 კმ-ს, სკანალიზაციო სისტემაში  წლიურად ჩაედინება 2 895  მ3 ნახმარი წყალი, 

საკანალიზაციო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ქალაქის სრულ მომსახურებას, ქსელი საჭიროებს ქსელის განახლებას და 

გაფართოებას. მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია გამწმენდი ნაგებობა. 

მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მდგომარეობა პროცენტულად ქალაქში და პროცენტულად სოფლებში: 
მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება გრაფიკით და საუბნო ონკანების საშუალებით. 

 
                                    transporti da satransporto arteriebi 
              

satransporto komunikaciebis daxasiaTeba:  

satransporto arteriebia : Telavi-Calaubani-Tbilisi, centraluri avtomagistrali, saerTo sigrZiT 130 km. 

asfaltis safariT saukeTeso mdgomareobaSiა,Sida saxelmwifoebrivi daniSnulebis gza. 
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Telavi-gombori-vაზიანის saavtomobilo gza, sigrZe 70 km.  Sida saxelmwifoebrivi daniSnulebis, 2010 წელს 

გზას ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია. 

Telavi-Tbilisis sarkinigzo magistrali. Fფunqcionirebs arasruli datvirTviT, eqspluataciisaTvis 

vargiსia. 

municipalitetis teritoriaze funqcionirebs 4 satransporto organizaciebi: 

am kompaniebidan  erTi emsaxureba saqalaqTaSoriso marSrutebs, ორი ემსახურება Sida municipalur 

marSrutebs. maTi muSaobis maCveneblebის თანახმად მგზავრთა  წლიური გადაყვანა 675 000-ს შეადგენს. ხოლო 2008-2009-2010 

წლებში 2. 025.000 მგზავრს. 

rac Sexeba satvirTo gadazidvebs, mas emsaxurebian kerZo pirebi, xolo tvirTmzidi kompania 

municipalitetis teritoriaze ar funqcionirebs. 

          

 

# satransporto 

organizaciebi 

saxeoba gadayvanili mgzavri   

(aTasi kaci) 

avtotransportis 

raodenoba 

(erTeuli) 2007 2008 2009 

1 ss,,roki,, samgzavro 25.0 28.0 32.0 25 

2 Sps `nika ~ samgzavro 20.0 20.0 21.0 8 

3 Sps `alazani~ samgzavro 65.0 70.0 72.0         73 

4 municipaluri 

tarnsporti 

samgzavro 50.0 50.0 80.0          2 
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adgilobrivi saavtomobilo gzebis საერთო sigrZe -503,7 კმ 

22 Sida საავტომობილი გზის მდგომარეობა:  

ასფალტირებული-309,6 კმ 

მოხრეშილი -147,4 კმ 

გრუნტოვანი-46,7 კმ 

Telavi-gombori-vაზიანის saavtomobilo gza, sigrZe 70 km 

 

xidebis raodenoba -41;  saerTo sigrZe-720 grZ.m 

# ქალაქი, სოფელი ხიდი ხიდის ტიპი სიგრძე(გრძ.მ) 

1 ქ. თელავი 6 ხიდი 4 ხიდი ერთმალიანი; 2 -ორმალიანი  96 გრძ.მ 

2 ვანთა 2 ხიდი ერთ ორმალიანი; 1-ერთმალიანი 36 გრძ.მ 

3 ბუშეტი 4 ხიდი  4-ერთმალიანი 48  გრძ.მ 

4 ქვ. ხოდაშენი 1 ხიდი  2-ერთმალიანი 24 გრძ.მ 

5 წინანდალი 1 ხიდი  1-ერთმალიანი 12 გრძ.მ 

6 კისისხევი 1 ხიდი  1-სამმალიანი 36 გრძ.მ 

7 ნასამხრალი 2 ხიდი 2-სამმალიანი 24 გრძ.მ 

8 კისისხევი 1 ხიდი  1-ერთმალიანი 12 გრძ.მ 

9 შალაური 4 ხიდი  2-ორმალიანი;2-ერთმალიანი 72 გრძ.მ. 

10 კურდღელაური 6 ხიდი 5-ერთმალიანი, 1-ორმალიანი 84 გრძ.მ 

11 
ვარდისუბანი - 

თეთრწყლები  
3 ხიდი 2-ერთმალიანი;1-ორმალიანი 60 გრძ.მ 

12 იყალთო 3 ხიდი 3-ორმალიანი 36 გრძ.მ 

13 
რუისპირი-

ვარდისუბანი 
1 ხიდი  1-ორმალიანი 24 გრძ.მ 
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14 
თეთრწლები-

კობაძეები 
1 ხიდი  1-ორმალიანი 24 გრძ.მ 

15 თელავი-ნაფარეული- 1 ხიდი  1-სამმალიანი 36 გრძ.მ 

16 ნაფარეული-ლოპოტა 1 ხიდი  1-სამმალიანი 36 გრძ.მ 

17 
ფშაველი-

ლალისყური 
1 ხიდი  1-ორმალიანი 24 გრძ.მ 

18 ლაფანყური 1 ხიდი  1-სამმალიანი 36 გრძ.მ 

2008-2009-2010 წლებში (ბოლო სამი წლის განმავლობაში) გზების ექსპლუატაციასა და შენახვაზე გახარჯულია    7 261.14  ლარი. 

 
 

                            N 

                

 
nagavsayrelTa raodenoba da saerTo  farTobi 
 

თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებობს ნაგავსაყრელი, რომლის ფართობი შეადგენს 8 ჰა-ს.                            

wlis ganmavlobaSi warmoqmnili narCenebis  mTliani moculoba - 26 970  მ3 
dasufTavebaze dawesebuli mosakreblis mosaxleobis mier gadaxdis mdgomareoba –                   
procentulad- 0% 

                                                      
                                                      sabinao fondi 
თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის 107 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი.  

ბინა -3 275, საერთო ფართობი შეადგენს- 270 986 კვმ.მ. 

მრავალბინიან საცხოვრებელ მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს 9 800 მოსახლეს. 

ბინების 98% პრივატიზირებულია. 
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 samSeneblo organizaciebi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                              cxrili #1                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
საქმიანობის პროფილი  

სიმძლავრე 

მლნ. 

ლარი 

აღჭურვილობის დონე 

1 
Sps ,,keTilmowyobis 
samsaxuri" 

samSeneblo saremonto 
samuSaoebi 0.96 aRWurvilia Zveli teqnikiT 

2 
Sps ,,Telavis 
sagzao 
sammarTvelo" 

samSeneblo saremonto 
samuSaoebi 0.98 aRWurvilia Zveli teqnikiT 

3 Sps ,,serpantini" 
samSeneblo saremonto 

samuSaoebi 10,8 aRWurvilia Tanamedrove uaxlesi  teqnikiT 

4 Sps ,,mamuli" 
samSeneblo saremonto 

samuSaoebi 0,35 aRWurvilia Zveli teqnikiT 

5 Sps burji 21  
samSeneblo saremonto 

samuSaoebi 0,52 aRWurvilia Tanamedrove   teqnikiT 
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Telavis  municipalitetis teritoriaze infrastruqturis ganviTarebis mizniT                       

 
gansaxorcielebeli prioritetuli proeqtebiA 

 
 
# 
rig
ze 
 

 
dagegmili 
RonisZieba  
(proeqtis 

dasaxeleba) 
 

 
proeqtis mokle aRwera 

mosaxl
eobis 
(mosarg
eble 
benefi
ciare-
bis) 
raod-
ba 

proeq-
tis 
Rire-
buleba 

(ათასი 
lari) 

dafinanseba wlebis mixedviT, ათასი lari 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I 
gzebis 

reabilitacia 
          

1.1  ბახტრიონის quCis moasfalteba - 6200 კვ.მ;     450 310.0 310,0       

  ელენე ახვლედიანის ქ.- 8 200 კვ.მ 850 410.0 410,0       

  გ. ჩოხელის quCis moasfalteba -4700კვმ,          480 235.0 235,0       

  26 მაისის quCis moasfalteba -9 000 კვმ 

 

900 450.0 450,0       

  9 აპრილის quCis moasfalteba -8300 კვმ, 870 415.0 415,0       

  რ. ლაღიძის quCis moasfalteba - 3 400 კვმ; 420 170.0 170,0       

   გურამიშვილის quCis moasfalteba -2 200 კვმ.  370 110.0 110,0       

1.2            

  ზ. სვიმონიშვილის quCis moasfalteba -600კვმ; 80 33,3  33,3      

  პუშკინის quCis moasfalteba -450 კვმ; 270 25,0  25,0      

  კურდღელაურის quCis moasfalteba - 4 300კვმ; 1300 239,0  239,0      

  სულხანიშვილის quCis moasfalteba -660 კვმ. 180 36,7  36,7      

  მელიTაურის quCis moasfalteba -2250 კვმ. 400 125,0  125,0      

  ორბელიანიs quCis moasfalteba - 1800 კვმ; 250 100,0  100,0      

  ზურაბიშვილის quCis moasfalteba -1640kv.m  210 91,2  91,2      
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1,3            

  თამარ მეფის quCis moasfalteba - 3 000 კვმ 1000 182,4  182,4      

  გორგასალის quCis moasfalteba -2900 კვმ; 500 166,4  166,4      

  ლესია უკრაინკას quCis moasfalteba -3 000 კვმ.   150 182,4  182,4      

  მახათელაშვილის ქუჩის მოასფალტება -1 400 კვ.მ 100 84,3  84,3      

  CodriSvilis q. 1700 kv.- m    100 102,3  102,3      

  გონაშვილის quCis moasfalteba - 3600 კვ.მ   150 218,5  218,5      

  ქიაჩელის quCis moasfalteba  -2400 კვმ 150 790,3  790,3      

1,4            

  საქართველოს quCis moasfalteba -800კვმ. 150 51,3   51,3     

  თბილისის quCis moasfalteba - 3000 კვმ; 250 192,3   192,3     

  კვირიკეს quCis moasfalteba -800 კვმ;; 85 51,3   51,3     

  აღმაშენებლის quCis მესამე შეს.  moasfalteba -

2000 კვმ; 

105 148,2   148,2     

  საიათნოვას quCis moasfalteba -2 400,. 120 154,0   154,0     

  იაშვილის quCis moasfalteba - 4 960 კვ.მ 320 318,0   318,0     

  ლერმონტოვის quCis moasfalteba - 3 200 კვ.მ 280 205,1   205,1     

1,5            

  ფიროსმანის quCis moasfalteba -6 500 კვმ. 1200 501,8    501,8    

  ტაბიძის  -  4300 კვმ; 600 332,0    332,0    

  ბათუმის ქ. -3960 კვ.მ 550 306,0    306,0    

1,6            

 

 

 ზუზუმბოს quCis moasfalteba -3040კვ.მ  850 235,0      235,0  

  იმერეთის quCis moasfalteba - 1800კვმ; 300 139,0      139,0  

  კირიონის quCis moasfalteba 2 400კვ.მ 250 185,0      185,0  

  ნაფარეულის quCis moasfalteba – 2 640 კვ.მ 255 204,0      204,0  

  მეგობრობის quCis moasfalteba -5700 კვ.მ 575         
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1,2 ნაფარეული-

ლაფანყურის 

საავფტომობილ

ო გზის 

რეაბილიტაცია 

ნაფარეული-ლაფანყურის გზის რეაბილიტაცია-

მოასფალტება - 48 000 კვ.მ 

3 900 2976, 0 500.0 500.0 500.0 500.0 400.0 300.0 276.0 

1,3  კისისხევი-

შალაურის 

საავტომობილო 

გზის 

რეაბილიტაცია 

კისისხევი-შალაურის მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია - მოასფა ლტება - 6 400 კვ.მ 

4 783 396,0 200,0 196,0      

1,4 ქვ. ხოდაშნის 

საავტომობილო 

გზის 

რეაბილიტაცია 

ქვ. ხოდაშნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-

მოასფალტება  - 22 200 კვ.მ 

1588 1 200.0 400,0 400,0  

400,0 

    

  
sul jami 

 25 341 11764.00 3200.00 2746.00 2000.00 1640.00 400.0 1502.0 276.0 

II sasmeli wylis 
sistemebis 

reabilitacia 

          

 

 

 
2.1 

თელავის 

მუნიციპალიტეტშ

ი ჭაბურღილის 

მოწყობა  

      

 
 

 

 

21600 

 

 

1300,0 

       

  ქ. თელავში 4 ჭაბურღილის მოწყობა. 18 500 400, 0 200.0 200.0      
 მუნიციპალიტეტი

ს სოფლებში 

ჭაბურღილების 

მოწყობა 

სოფელ ყარაჯალაში - 3 1 000 300,0 100.0 100.0 100.0     

  სოფელ კურდღელაურში-1 300 100.0 100.0       

  იყალთოში-1 200 100.0  100.0      

  კონდოლის-1 200 100.0   100.0     

  ნასამხრალი-1 200 100.0    100.0    

  სოფ. ქვ. ხოდაშენი-2 400 200.0 200.0       

  სოფ. ბუშეტში-1 200 100.0     100.0   

  სოფ. კისისხევი-1 200 100.0       100.0 

  სოფ. შალაური-1 200 100.0     100.0   
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  სოფ. ართანა-1 200 100.0      100.0  

2,2 შიდა ქსელის 

სარეაბილიტაცი

ო სამუშაოები 

          

 მუნიციპალიტეტ

ის სოფლებში 

არსებული ქსელების რეაბილიტაცია 16734         

  სოფ. კისისხევი-2 კმ , დ=150 მმ; 2256 110.0 110.0       

  სოფ. შალაური -1,8 კმ. დ=100 მმ; 2527 112.5  112.5      

  სოფ. წინანდლის -1,0 კმ დ=100 მმ 3390 59.2      59.2  

  სოფ. კონდოლის 0,5 კმ, დ=100 მმ 2645 29.0    29.0    

  სოფ. ჯუღაანის 0,5 კმ დ=219 მმ ფოლადის მილი 138 28.0  28.0      

  სოფ. ართანის 0,6 კმ დ=219 მმ, აზბოცემენტის 

მილი 

1090 30.5   30.5     

  სოფ. ქვ. ხოდაშნის 2,5 კმ, დ=100 1588 130.7     130.7   

  სოფ. რუისპირის 1 კმ დ=800 მმ, 4 კმ, დ=100მმ 3100 300.0       300.0 

 სულ ჯამი  36 234 4000.00 710.0 540.5 230.5 129.0 330.7 1592.0 400.0 

III sakanalizacio 
sistemebis 

reabilitacia 

          

3.1 ქ. თელავში 

ახალი 

საკანალიზაციო 

ქსელის მოწყობა 

გამსვლელი 

კოლექტორის 

მშენებლობა და 

არსებულზე 

დაერთება. 

          

  ქ. თელავში ბათუმის ქუჩის -400 გრძ.მ,  
 

140 113.6        

  ფიროსმანის ქუჩის -670 გრძ.მ 160 190.2  190.2      

  ტაბიძის ქუჩის -575 გრძ.მ  
 

155 163.3   163.3     
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  ზუზუმბოს ქუჩის 380 გრძ.მ  
 

138 107.9    107.9    

  მახათელაშვილის ქუჩის 300 გრძ.მ  
 

130 71.0 71.0       

  კირიონის ქუჩის 300 გრძ.მ  

 

125 85.2   85.2     

  არჩილ მეორის-400 გრძ.მ  

 

140 113.9    113.9    

  ნაფარეულის ქუჩის 330 გრძ.მ  

 

90 93.7     93.7   

  იმერეთის ქუჩის 300 გრძ.მ  

 

70 85.2      85.2  

  მეგობრობის ქუჩის 950 გრძ.მ  

 

220 269.8       269.8 

  ჭავჭავაძის გამზირის 1200 გრძ.მ 

 

280 340.8  340.8      

  ჩოლოყაშვილის ქუჩის 360 გრძ.მ 90 103.2 103.2       

 ColoyaSvilis 
quCaze 
gamsvleli 
koleqtoris 
mSenebloba 

ColoyaSvilis quCa 4440 grZ.m koleqtoris 
mSenebloba 

6500 1 261.9    500.0 500.0 261.9  

3,2 
 
 
 

გამწმენდი 

ნაგებობის 

აშენება 

ახალი გამწმენდი ნაგებობის mSenebloba  23 490 30000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 4000.0 6000.
0 

3.3  მაგისტრალური ქსელის მშენებლობა  10000.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1500.0 1000.
0 

 სულ ჯამი  44 728 43 

000.00 

5 700.0 6 100.0 5 700.0 6 200.0 6 

200.0 

5 

800.0 

7 

300.0 
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IV mravalbiniani 
saxlebisa da 
administraciu
li Senobebis 
reabilitacia 

          

4.1 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

 

 ქ. თელავში  21 მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის რეაბილიტაცია: ქანობიანი 

სახურავების მოწყობა 
 

2700 1200.0        

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.35                               

1050კვ.მ 

128 84,0 84,0       

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.35ა 

  

1050კვ.მ 

128 84,0  84,0      

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ. 37 

  

1050კვ.მ 

128 84,0   84,0     

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ. 39 

  

1050კვ.მ 

128 84,0     84,0   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.41 

 

1050კვ.მ 

128 84,0      84,0  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.43 

 

 

624 კვ.მ 

85 50 50       
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 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.47 

546 კვ.მ 

135 43,7  43,7      

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.49 142 43,7    43,7    

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონისქ. 51 

546 კვ.მ 

143 43,7      43,7  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.51ა) 

546 კვ.მ 

 

140 43,7       43,7 

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.53 

546 კვ.მ 

135 43,7     43,7   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.55 

546 კვ.მ 

140 43,2       43.2 

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.57 

550 კვ.მ 

148 44,0   44.0     

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

კავკასიონის ქ.59 

546 კვ.მ 

144 48,7    48.7    
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რეაბილიტაცია  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.53 

546 კვ.მ 

140 43,7     43.7   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის ქ.55 

546 კვ.მ 

145 43,7  43.7      

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ალაზნის გამზირი 14 

1014 კვ.მ 

140 82,0    82.0    

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ალაზნის გამზირი 16 

1324 კვ.მ 

 

320 106,0      106.0  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ალაზნის გამზირი 38 

550 კვ.მ 

144 44,0   44.0     

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ალაზნის გამზირი 36ა) 

550 კვ.მ 

145 44,0     44.0   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ფართობი -15 090 კვ.მ          

4,2 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

აზბოფანერით დახურული საცხოვრებელი 

სახლების რეაბილიტაცია 

1 300         
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სახურავების 

რეაბილიტაცია  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

კავკასიონის 31,  

295 კვ.მ 

50 22,0 22.0       

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

ქ. წამებულის 5 

905 კვ.მ 

105 69,0  69.0      

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი 73 

961 კვ.მ 

192 69.0   69.0     

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი  75 

397 კვ.მ 
50 88,0    88.0    

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი  77 

397 კვ.მ 
72 28,0     28.0   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი  85 

597 კვ.მ 
144 43,0     43.0   

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი  87 

592 კვ.მ 
140 43,0      43.0  

 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

რუსთაველის გამზირი  91 

592 კვ.მ 
145 43,0       43.0 
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სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  
 ქ.თელავში 

მრავალბინიანი 

სახლების 

სახურავების 

რეაბილიტაცია  

რუსთაველის გამზირი  110 

397 კვ.მ 
35 28,0      28.0  

 მუნიციპალიტეტ

ის სოფლებში 

          

  სოფ. წინანდლის მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის ფართობი 787 კვ.მ 

96 69.0 69.0       

 სულ ჯამი  2596 1700.00 225.0 240.4 241.0 262.4 286.4 304.5 130.0 
V gare ganaTebis 

qselis 
reabilitacia 

          

5.1 ქ. თელავი ქ. თელავში 250 სანათის რეაბილიტაცია 

თანამედროვე ეკოსანათებით. 

11 000 50.0 25.0 25.0      

  ფიროსმანის ქ.-22 სანათი, 2 000 4.2 4.2       

  ტაბიძის ქ-20 სანათი,  1500 4.1 4.1       

  გონაშვილის ქ-20 სანათი,  1000 4.1 4.1       

  თამარის ქ.- 15სანათი,  800 3.1 3.1       

  ოსტროვსკის ქ.-10სანათი 700 2.0 2.0       

  ზუზუმბოს ქ.-10 სანათი,  1500 2.0 2.0       

  კირიონის ქ. -15სანათი,  500 3.1  3.1      

  იმერეთის ქ-6 სანათი,  200 2.0  2.0      

  ნაფარეულის ქ.-10 სანათი, 200 2.0  2.0      

  მეგობრობის ქ.- 20 სანათი,  300 4.0  4.0      

  კვირიკე დიდის ქ. -19 სანათი,  1000 4.0  4.0      

  გოგებაშვილის-20 სანათი, 1200 4.1  4.1      

  არაყიშვილის-21სანათი, 500 4.3  3.1      

  დოდაშვილის ქ-14 სანათი,  300 3.0  3.0      

  ჩოლოყაშვილის ქ.- 18 სანათი. 300 4.0  4.0      

5,2 მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე 

ახალი გარე 

განათების 

ქსელის მოწყობა 

635 სანათის მოწყობა შიდა სასოფლო გზებზე. 
 

28 627 100.0        
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  წინანდალი-50 3390 8.7 8.7       

  თეთრწყლები-50 350 8.7 8.7       

  კისისხევი-60 2256 10.4 10.4       

  ნასამხრალი-40 627 7.0 7.0       

  რუისპირი-50 3100 8.7 8.7       

  ვარდისუბანი-60, 2944 10.4 10.4       

  ყარაჯალა-70 8878 12.1  12.1      

  კონდოლი-50 2645 8.7  8.7      

  შალაური-55 2527 9.5  9.5      

  ლალისყური -40 759 7.0  7.0      

  ვანთა - 50 1151 8,8  8,8      

 სულ ჯამი  39627 150.00 73.41 76.4      

VI skverebis, 
parkebisa da 
gamwvanebis 
obieqtebis 
reabilitacia 

    12.1      

6.1 ქ. თელავში 

დასასვენებელი 

პარკების 

რეაბილიტაცია. 

ყადორის quCaze dasasvenebeli parkis 
reabilitacia  

9500 150.0      150.0  

  გ. ჩოხელის და ბახტრიონის ქუჩებზე ხევის 

სანაპიროებზე parkis mowyoba 

 

9000 100.0      50.0 50.0 

 მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე 

არსებული 

პარკების 

რეაბილიტაცია 

და ახალი 

პარკების 

მოწყობა 

სოფლებში:  

 
 

20732 150.0        
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  ბუშეტი  

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

1375 15.0 15.0       

  წინანდალი 

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

3390  20.0       

  კურდღელაური სკვერის და საბავშვო 

ატრაქციონების მოწყობა 

4639   15.0      

  ვარდისუბანი სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების 

მოწყობა. 

2944    15.0     

  რუისპირი  

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

3100     20.0    

  კისისხევი 

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

2256      15.0   

  ქვ. ხოდაშენი 

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

1588       15.0  

  თეთრწყლები  

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

 

350        15.0 

  ართანა 

სკვერის და საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა. 

1090        20.0 

 სულ ჯამი  31 132 400.00 35.0 15.0 15.0 20.0 15.0 215.0 85.0 

VII kulturisa da 
arqiteqturul
i obieqtebis 
reabilitacia 

          

7.1   ქ. თელავში სამხატვრო სკოლის სრული 

რეაბილიტაცია (ისტორიული ძეგლი) 

 300,0 300,0       

7,2  ისტორიული ძეგლების  

(საცხოვრებელი სახლების)  

აღდგენა-რესტავრაცია 

 500,0        

  ერისთავის ქ. #20  100.0   100,0     

  ახვლედიანის ქ. #12  140,0 140.0       

  ახვლედიანის ქ.#3  135.0 135,0       
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  რჩეულიშვილის ქ. #6.  125.0  125,0      

7,3 ეკლესიების 

აღდგენა-

რესტავრაცია.                                          

 9 000 500,0        

  სოფ. კისისხევის წმ. გიორგის ეკლესია    160.0     160,0   

  სოფელ რუისპირის ღვთისმშობლის ეკლესია,  165.0  165,0      

  სოფელ კონდოლის წმ. გიორგის ეკლესია 

 

 175.0       175,0 

7,4 კულტურის 

სახლის 

რეაბილიტაცია  

 10 719 700,0        

   სოფ. შალაურის  

 

2527 190.0  190,0      

  სოფ. ვარდისუბნის,  
 

2944 150.0    150,0    

  სოფ. რუისპირის     3100 160.0      160,0  

  სოფ. აკურის 2148 200.0       200,0 
 სულ ჯამი  19 719 2000.00 575.0 480.0 100.0 150.0 160.0 160.0 375.0 

VIII skolamdeli 
dawesebulebeb
is aRdgena - 
reabilitacia 

          

8.1 მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე 

სკოლამდელი 

დაწესებულებებ

ის აღდგენა-

რეაბილიტაცია 

 1818 1 600,0        

  #2 ბაღის რეაბილიტაცია 84 140.0       140,

0 
  #3,  

ბაღის რეაბილიტაცია 
132 180.0     180,0   

  #6,  

ბაღის რეაბილიტაცია 
136 185.0  185,0      

  #7,  

ბაღის რეაბილიტაცია 
216 200.0   200,0     
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  #8 ბაღის რეაბილიტაცია 308 270.0 270,0       
  #9  ბაღის რეაბილიტაცია 180 240.0    240,0    
  №1 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 220 150.0      150,0  
  №5 ბაღის რეაბილიტაცია 228 150.0       150,

0 
  №5 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია 314 85,0     85.0   

8,2 მუნიციპალიტეტ

ის სოფლების 

ბაღების სრული 

რეაბილიტაცია 

 754 1 340,0        

  აკურა, 68 140.0 140,0       

  ვანთა 60 120.0  120,0       

  ბუშეტი,  
 

40 120.0   120,0     

  ქვ. ხოდაშენის,  
 

44 120.0     120,0   

  ვარდისუბანი 136 150.0      150,0  

  ყარაჯალა 116 150.0 150,0       

  რუისპირი 140 160.0   160,0     

  იყალთო 90 170.0    170,0    

  ლალისყური 25 90.0     90,0   

  ნასამხრალი  35 120.0      120,0  

 სულ ჯამი  2512 2940.00 560.0 305.0 480.0 410.0 475.0 420.0 290.0 
IX sarwyavi 

sistemebis 
aRdgena-
reabilitacia 

          

9.1 მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე 

სარწყავი 

სისტემების 

აღდგენა-

 30 000 4900.00        0,7 
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რეაბილიტაცია 
  ზემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური 

არხის რეაბილიტაცია 

  700,0 700,0     700,0 

  განხორციელდება ქვემო ალაზნის სარწყავი 

სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია 

    700,0   700,0  

  ,,ნაურდლის,, არხის მაგისტრალის სრული 

აღდგენა-რეაბილიტაცია. 

     700,0 700,0   

X 
 

saniaRvre 
arxebisa da 
koleqtorebis 
reabilitacia 
 

          

10.1 ქ. თელავში ნიაღვარმიმღები კოლექტორების რეაბილიტაცია.   18 500         

  რუსთაველის გამზირზე 1000გრძ.მ  234,5   234,5     

  ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაზე,,ზუზუმბოს 

,,დასახლებაში -700გრძ.მ  

 

 164.6 164,6       

  ჭავჭავაძის გამზირზე - 600 გრძ.მ  

 

 140.7  140,7      

  ლეონიძის ქუჩაზე -200 გრძ.მ  

 

 46.9  46,9      

  თამარ მეფის ქუჩაზე -400 გრძ.მ არსებული რკინა -

ბეტონის სანიაღვრე არხების სრული 

რეაბილიტაცია.  

 

 93.8   93,8     

  კავკასიონის ქუჩაზე 60 გრძ.მ  14.1   14,1     

  გ. ჩოხელის ქუჩაზე 25 გრძ.მ  5.9   5,9     



 49 

  

 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფლებში:  
 

  

 

სანიაღვრე გვერდულა არხების მოწყობა. 

22 000 1,26        

  ართანა     3 კმ 

 

1090 94,5 94,5       

  ნაფარეული 4 კმ 2856 126.0 126,0       

  კისისხევი 4 კმ 2256 126.0  126,0      

  აკურა  4  კმ 2148 126.0   126,0     

  ვანთა 4 კმ 1151 126.0    126,0    

  ვარდისუბანი 4 კმ  
 

2944 126.0     126,0   

  წინანდალი 4 კმ 
 

3390 126.0      126,0  

  რუისპირი 2 კმ 3100 63.0       63,0 

  კონდოლი  2კმ 2645 63.0      63,0  

  ფშაველი 3 კმ 1980 94.5     94,5   

  იყალთო 3 კმ 2785 94.5    94,5    

  შალაური 3 კმ 2527 94.5   94,5     

 სულ ჯამი  40 500 1960.00 385.1 313.6 568.8 220.5 220.5 189.0 63.0 
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XI sportuli 
moednebis 
mowyoba-
reabilitacia 

          

11.1  ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნების 

მოწყობა. თელავი - 2 .  

18 500 200.0  100.0 100.0     

 სოფლებში:  
 

 28 000 1300.0        

  ქვ. ხოდაშენი  100.0 100.0       

  ბუშეტი  100.0  100.0      

  ვანთა  100.0   100.0     

  შალაური  100.0    100.0    

  ვარდისუბანი  100.0    100.0    

  გულგულა  100.0     100.0   

  კურდღელაური  100.0      100.0  

  ნაფარეული  100.0       100.0 

  ართანა  100.0       100.0 

  ლალისყური  100.0       100.0 

  რუისპირი,   100.0       100.0 

  კონდოლი,   100.0     100.0 100.0  

  ფშაველი,   100.0    100.0    

  წინანდალი.  100.0     100.0   

  ქ. თელავში 1 ბუნებრივსაფარიანი სტანდარტული 

სავარჯიშო სტადიონის მოწყობა. 

 

 

20 000 400.0      400.0  

 სულ ჯამი  66 500 2000.00 100.0 200.0 200.0 300.0 300.0 600.0 400.0 

12.1 სახანძრო 

მანქანის შეძენა 

შეძენილი იქნება 4 სახანძრო სახანძრო-სამაშველო 

სამსახურისათვის 

71 200 800.0 400.0 400.0      

 სულ ჯამი  71 200 800.0 400.0 400.0      

 
12.2 

დასუფთავება შეძენილი იქნება 4 ნაგავსაზიდი მანქანა 

ინფრასტრუქტურის სამსახურისათვის.   

50 000 970.0 240.0 240.0 240.0 250.0    

 სულ ჯამი  50 000 970.0 240.0 240.0 240.0 250.0    

12,3  სანაგვე ურნა 1000 ლიტრიანი-200 ცალი, 250 

ლიტრიანი -100 ცალი, 25 ლიტრიანი -200 ცალი. 

50 000 270.0 100.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0  
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 სულ ჯამი 

 

 50 000 270.0 100.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0  

12.4 

 

 

 

 

 

სამშენებლო 

ტექნიკის შეძენა 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საჭიროებისათვი

ს 

 

შეძენილი იქნება 1 ექსკავატორი , 1 გრეიდერი, 1 

ამწე. 

40 000  730.0 300.0 230.0 200.0     

 სულ ჯამი  40 000 730.0 300.0 230.0 200.0     

 

         Telavis  municipalitetis teritoriaze infrastruqturis ganviTarebis mizniT 

gansaxorcielebeli prioritetuli proeqtebis dafinansebis wyaroebiA2011-2017 wlebSi 

# 

რიგზე 

dagegmili RonisZieba (proeqtis 
dasaxeleba)  

proeqtis 
Rirebuleba 

(ათ.ლარი) 
dafinansebis wyaroebi 

      
adgilobrivi 

biujeti 
saxelmwifo 
biujeti 

saerTaSoriso 
da donori 

organizaciebi 

kerZo 
investicia 

1 2 3 4 5 6 7 

1 gzebis reabilitacia 11764.00 2000.00 9764.00     

2 sasmeli wylis sistemebis 
reabilitacia  

4000.00   4000.00     

3 sakanalizacio sistemebis 
reabilitacia 

43000.00   30000.00 13000.00   

4 mravalbiniani saxlebisa da 
administraciuli Senobebis 
reabilitacia 

1700.00   1700.00     

5 gare ganaTebis qselis reabilitacia 150.00 150.00       

6 skverebis, parkebisa da gamwvanebis 
obieqtebis reabilitacia 

400.00 400.00       
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7 kulturisa da arqiteqturuli 
obieqtebis reabilitacia 

2000.00 1000.00 1000.00     

8 skolamdeli dawesebulebebis aRdgena 
- reabilitacia 

2940.00 1000.00 1940.00     

9 sarwyavi sistemebis aRdgena-
reabilitacia 

4900.00   3000.00 1900.00   

10 saniaRvre arxebisa da koleqtorebis 
reabilitacia 

1960.00 1000.00 960.00     

11 sportuli moednebis mowyoba-
reabilitacia 

2000.00 1000.00 1000.00     


