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,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 2019-2021 წლებში ახალციხის 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების მოწონების 
შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის №13 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და 
,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი 
თვითმმარვთელობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურების და 
კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 
თებერვლის №23 დადგენილების მე-2 მუხლის მე-4 პუქნტის შესაბამისად,

1. შევიდეს ცვლილება ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 2019-2021 წლებში 
ახალციხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი საპროექტო წინადადებების 
მოწონების შესახებ’’ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 იანვრის 
№13 განკარგულებაში და განკარგულების პირველი პუნქტით მოწონებული საპროექტო  
წინადადებების  დანართი, ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.

2. განკარგულება  ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობიდან 
ერთი თვის ვადაში ახალციხის რაიონულ სასამართლოში. (მის: ქ.ახალციხე, 
მებაღიშვილის ქ.#62.)

გელა ნოზაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



ადგილობ
რივიბიუ

ჯეტისთან
ადაფინან

სება

რეგ.ფონდი სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფლების წინუბნისა და გურკელის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია
გზები 48850 848 138.00 896 988.0 1200

2 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფელ ტყემლანის გზის რეაბილიტაცია გზები 24408 463 742.00 488 150.0 367

3 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფელ ნაოხრების გზის რეაბილიტაცია გზები 10481 199 123.00 209 604.0 742

4 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფელ ზემო სხვილისის გზის რეაბილიტაცია გზები 4152 78 872.00 83 024.0 1614

5 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფელ ხეოთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გზები 28781 546 832.00 575 613.0 550

6 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფლების ანდრიაწმინდა-ანდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გზები 24959 474 202.00 499 161.0 1750

7 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (თამარაშვილის ქუჩა N7; 

თამარაშვილის ქუჩა N5; 9 აპრილის ქუჩა N3; ასპინძის ქუჩა N30) 

ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

შენობა 19306 366 795.00 386 101.0 17900

8 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (რუსთაველის ქუჩა N95 და 

N105) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

შენობა 16088 305 655.00 321 743.0 17900

9 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (ასპიძის ქუჩის №38 და 

№42) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

შენობა 19850 377 150.00 397 000.0 17900

10 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქ. ახალციხეში რუსთაველის ქუჩაზე N95ა-ში და ასპინძის ქუჩაზე ქუჩაზე 

N26-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

შენობა 19036 361 679.00 380 715.0 17900

11 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი სახლების (9 აპრილის ქ. N23-ში და 

რუსთაველის ქ. N97) ფასადების, სადარბაზოების და მიმდებარე 

ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

შენობა 11842 224 993.00 236 835.0 17900

12 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქ. ახალციხეში ზარზმელის N1; N3; N5; N7; N9 ; N11,N13; N10; N8; N6; N4 და 

N2-ში   და  ადიგენის N20-ში, მესხეთის ქ. N20-ში,  ილია მართლის ქ. N10-

ში და  კანანელის ქ. N3-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

შენობა 79138 307 843.00 386 981.0 17900

13 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხე, ხარისჭირაშვილი #38 და გოგებაშვილის #7  მდებარე 

საცხოვრებელი სახლების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შენობა 12475 48 525.00 61 000.0 17900

14 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში ქუჩებისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია (რუსთაველის, კოსტაკეცხოველის) 
გზები 75000 1 425 000.00 1 500 000.0 17900

15 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ახალციხეში N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შენობა 27500 522 500.00 550 000.0 5700

16 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ახალციხეში სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია შენობა 30000 570 000.00 600 000.0 17900

17 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში შოთა რუსთაველისა და თამარ მეფის ძეგლების 

მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკების რეაბილიტაცია

დასასვენებე

ლი ობიექტი
17500 332 500.00 350 000.0 17900

სულ ჯამი 469366 7 453 549.00 7 922 915.0

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             გელა ნოზაძე

ბენეფიცია

რი
შენიშვნა

რეგ.ფონდი

N რეგიონი
მუნიციპალ

იტეტი
2019 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება

პროექტის   

კატეგორია



ადგილობრივი 

ბიუჯეტის 

თანადაფინანს
ება

რეგ.ფონდი სულ

1 2 3 4 5 6.00 7.00 8.00 9 10

1 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქ. ახალციხეში რუსთაველის 124-ში ახალგაზრდული ცენტრისა 

და ყოფილი კინოთეატრის შენობის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

შენობები 75 000.00 1 425 000.00 1 500 000.00 17 900

2 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფელ მუსხის საავტომობილო გზის ბოლო მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია
გზები 15 860.00 301 324.00 317 184.00 906

3 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩის გასწვრივ სკვერის და 

საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები

დასასვენებე

ლი ობიექტი
17 500.00 332 500.00 350 000.00 10 000

4 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში რაბათში და მარდის უბნებში გარე განათების 

მოწყობის სამუშაოები

გარე 

განათება 
646 000.00 34 000.00 680 000.00 8 000

5 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში რუსთაველის 124-ში სკვერისა და სპორტული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოები

დასასვენებე

ლი ობიექტი
75 000.00 1 425 000.00 1 500 000.00 17 900

6 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში ქუჩების რეაბილიტაცია ( კოსტავას, ნათენაძის, 

დიდიმამიშვილის, გამსახურდიას)
გზები 70 000.00 1 330 000.00 1 400 000.00 17 900

7 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ახალციხეში მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია შენობები 45 000.00 855 000.00 900 000.00 8 000

8 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ანდრიაწმინდა-ანდის დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გზები 12 782.00 242 855.00 255 637.00 1750

9 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფელ ანდრიაწმინდის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
გზები 16 930.00 321 670.00 338 600.00 1750

10 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ვალეში წერეთლის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია გზები 12 169.00 231 209.00 243 378.00 800

11 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

სოფლების წინუბნის, გურკელის, აგარის, ზიკილიის და 

მუგარეთის სასმელი წყლის სათავე ნაგებოობების 

მაგისტრალური მილსადენის და გამწმენდი ნაგებობების 

მოწყობა რეაბილიტაციის 2 ეტაპი

წყლები 44 759.00 850 406.00 895 165.00 1 720

12 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ახალციხეში N2 ბაგა-  ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები შენობები 45 000.00 855 000.00 900 000.00 8 000

13 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების აწყური-ტყემლანის 

დამაკავშირებელი სოფლის გზის რეაბილიტაცია
გზები 24 190.00 459 608.00 483 798.00 870

14 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ვალეში წერეთლის ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

2 ეტაპი
გზები 198 520.00 171 874.00 370 394.00 800

15 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

ფასადების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

შენობები 60 000.00 1 140 000.00 1 200 000.00 17 900

16 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქ. ახალციხე, მიქუტიშვილის ქუჩის მოასფალტებისა და 

მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

გზები 28 002.00 532 038.00 560 040.00 410

17 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გიორგიწმინდის და მუგარეთის 

დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ფერსის 

ადმინისტრაციული შენობის სკოლის და საბავშვო ბაღის გავლით

გზები 18 613.00 353 638.00 372 251.00 870

18 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში შოთა რუსთაველის N125-თან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
გზები 128 250.00 6 750.00 135 000.00 5 000

19 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფელ აწყურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 

(მაგისტრალიდან ხიდამდე)
გზები 2 086.00 39 632.00 41 718.00 9 000

20 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე სოფ.  წირა-მიქელწმინდის   საავტომბილო გზის რეაბილიტაცია გზები 26 500.00 503 500.00 530 000.00 1 500

21 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე ქ. ახალციხეში ტაბიძის ქუჩის მოასფალტების სამუშაოები გზები 213 750.00 11 250.00 225 000.00 600

სულ ჯამი 1 775 911.00 11 422 254.00 13 198 165.00

N რეგიონი
მუნიციპალი

ტეტი
2020 წელს დაგეგმილი პროექტების დასახელება

პროექტის 

კატეგორია
ბენეფიციარი შენიშვნა

რეგ.ფონდი
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ადგილობრივ
იბიუჯეტისთ
ანადაფინანსე

ბა

რეგ.ფონდი სულ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფ.  გიორგიწმინდის და ფერსის 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია
გზები 14 446.00 274 459.00 288 905.00 870

2 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში ახალგაზრდული ცენტრისა 

და კულტურის სახლის რეაბილიტაცია
შენობები 35 000.00 665 000.00 700 000.00 17 900

3 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ვალეში შიდა ქუჩების მოასფალტების 

სამუშაოები
გზები 427 500.00 22 500.00 450 000.00 8 500

4 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქალაქ ახალციხეში საცხოვრებელი 

კორპუსების ფასადების  და სახურავების 

მოწყობა-რეაბილიტაცია

შენობები 25 000.00 475 000.00 500 000.00 17 900

5 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ვალეში ტროტუარების მოწყობა-

რეაბილიტაცია
გზა 11 832.00 224 801.00 236 633.00 8500

6 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფ.  თისელის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია
გზები 7 750.00 1 542 250.00 1 550 000.00 500

7 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფ.  წირა-მიქელწმინდის   საავტომბილო 

გზის რეაბილიტაცია
გზები 26 500.00 503 500.00 530 000.00 250

8 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში დასასვენებელი პარკის 

მშენებლობა

დასასვენებელ

ი ობიექტი
40 000.00 760 000.00 800 000.00 17 900

9 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საბავშო  

ბაღების მშენებლობა/რეაბილიტაცია
შებ 32 500.00 617 500.00 650 000.00 17900

10 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

სოფ.  საძელის და ყულალისის 

დამაკავშირებელი  საავტომბილო გზის 

რებილიტაცია

გზები 20 500.00 389 500.00 410 000.00 850

11 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
ქ. ახალციხეში ადიგენის ქუჩის 

მოასფალტების სამუშაოები
გზები 285 000.00 15 000.00 300 000.00 350

12 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე

ქ. ვალეში წერეთლის ქუჩის 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია 2 

ეტაპი

გზები 18 520.00 351 874.00 370 394.00 850

13 სამცხე-ჯავახეთი ახალციხე
სოფელ აწყურის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია (მაგისტრალიდან ხიდამდე)
გზები 2 086.00 39 632.00 41 718.00 9000

ჯამი 946 634.00 5 881 016.00 6 827 650. 00

N რეგიონი
მუნიციპალიტ

ეტი

2021 წელს დაგეგმილი პროექტების 

დასახელება

პროექტის  

კატეგორია

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე                                                             გელა ნოზაძე

ბენეფიციარი შენიშვნა

რეგ.ფონდი
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