
თელავის მუნიციპალიტეტი 665,796
პროექტი

პრიორიტეტები 665,796 ლარი 34

1 სასმელი წყლის სისტემები 323,101 16

2 საკანალიზაციო სისტემები 0 0

3 სარწყავი სისტემები 16,347 1

4 სანიაღვრე არხები 19,755 2

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 114,082 5

10 ხიდები 7,578 1

11 გარე განათება 0 0

12 მრავალბინიანი საცხ. სახლები, ამხანაგობები 0 0

13 სახანძრო სამსახურის შენობები 0 0

14 ნაპირსამაგრი სამუშაოები 5,000 1

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 0 0

23 თავშეყრის ადგილების მოწყობა 0 0

24 სარიტუალო სახლების აღჭურვა 0 0

25 სასაფლაოს შემოღობვა 0 0

26 ტრაქტორების, სოფ. ტექნიკის შეძენა 49,040 4

27 სოფლის დახმარების პროგრამა 0 0

28 სხვა სამუშაოები 130,893 4



#
ტერიტ

ორიულ

ი 

სოფელი  თანხა პროექტების დასახელება დაწყება დამთავრება შენიშვნა

1 აკურა აკურა 10755 სანიაღვრე არხების მოწყობა 

2 21000 ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

3 ვანთა ვანთა 5000 ვანთის ხევი-ს გაწმენდა, დამბების მოწყობა

4 6000 ჭაბურღილზე ტუმბოს გაძლიერება

5 10897 
სას.სამ.სავარგულებთან და სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზების რეაბილიტაცია (მიწის ვაკისის აღდგენა)

6 ბუშეტი ბუშეტი 23055 სოფლის გაზიფიცირება

7
ქვ.ხოდა

შენი
ქვ.ხოდაშენი 24744 

სოფლის ცენტრალური ასფალტსაფარიანი გზის 

ორმოული შეკეთება

8
წინანდა

ლი
წინანდალი 42054 

სოფლის წყალსადენის მაგისტრალური ქსელის 

რეაბილიტაცია
9 კონდო კონდოლი 33266 სოფლის გაზიფიცირება

10 კისისხე კისისხევი 31296 სოფლის ცენტრალური გზის მოასფალტება

11 ნასამხრ ნასამხრალი 11618 სასმელი წყლის სათავე–ნაგებობის რეაბილიტაცია

12 შალაურ შალაური 27145 შიდა სასოფლო გზის მოასფალტება

13 6000 
სოფლის ერთ უბანში ახალი სასმელი წყლის ქსელის 

მოწყობა ("ვაკის უბნი")
14 გულგუ გულგულა 22050 ჭაბურღილის რეაბილიტაცია

15
ვარდის

უბანი
ვარდისუბანი 37648 სოფლის გაზიფიცირება

16 რუისპი რუისპირი 36924 სოფლის გაზიფიცირება

17 იყალთ იყალთო 35236 სასმელი წყლის დრენაჟის რეაბილიტაცია

18
ნაფარე

ული
ნაფარეული 7000 

,,ბელორუსი''-ს ტიპის ტრაქტორის შეკეთება და 

მისაბმელის შეძენა (ნაგვის გასატანად)
19 3508 სარწყავი ქსელების სათავის რეაბილიტაცია

20 23200 სასმელი წყლის შიდა საუბნო ქსელების რეაბლიტაცია



21
ლაფანყ

ური
ლაფანყური 14442 ახალი დრენაჟის მიერთება სასმელი წყლის სისტემაზე

22 6000 დანიანი ტრაქტორის (ბულდოზერი) შეძენა

23 სანიორ სანიორე 16040 ,,ბელარუსი''-ს ტიპის ექსკავატორის შეძენა

25 ჯუღაანი 5608 სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

26 ართანა ართანა 9000 სანიაღვრე არხების გაწმენდა

27 16347 მდ. "წისქვილის" წყლის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია

28 ფშაველ ფშაველი 28748 სასმელი წყლის ქსელების რეაბილიტაცია

29 ლეჩური 5246 სასმელი წყლის სათავის და ქსელების რეაბილიტაცია

30
ლალის

ყური
ლალისყური 14215 სასმელი წყლის სათავის და ქსელების რეაბილიტაცია

31
თეთრწყ

ლები
თეთრწყლები 7814 სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

32
კურდღ

ელაურ

კურდღელაუ

რი
20000 ბელარუსი–ს ტიპის ექსკავატორის შეძენა

33 7578 
მშვიდობის ქუჩიდან კურდღელაურში ხევზე 

გადასასვლელი ბოგირის მოწყობა

34 20000 
სოფლის შიდა ასფალტსაფარიანი გზების ორმოული 

შეკეთება
35 ყარაჯა ყარაჯალა 76362 სოფლის დასავლეთით ჭაბურღილის მოწყობა


