
N მუნიციპალიტეტი

საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან გამოყოფილი თანხა 
(ათასი ლარი)

განხორციელების წელი რაოდენობა (კმ)
დაფინანსების 

წყარო

1

მდინარე ყვირილაზე არსებული 
დაზიანებული ხიდის რეაბილიტაცია 683,2 2013 რგფ

2

სოფელ ჭალასთავის არსებული 
წყალსადენის მოწყობა რეაბილიტაცია 1027,0 2013 რგფ

3
სოფელ გოდოგნის ცენტრთან 
მისასვლელი გზის ასფალტირება 236,0 2013 2,7 რგფ

4
სოფელ ჩხარის საჯარო სკოლასთან 
მისასვლელი გზის ასფალტირება 202,9 2013 1,8 რგფ

5
ქ. თერჯოლაში თამარ მეფის ქუჩის 
ასფალტირება 108,5 2013 0,68 რგფ

6
ქ. თერჯოლაში ჭავჭავაძის  ქუჩის 
ასფალტირება 132,6 2013 0,9 რგფ

7

სოფელ ჭოგნარის ცენტრიდან 
ავტობანამდე მისასვლელი ბეტონის  
გზის მოწყობა

360,0 2013 2,32 რგფ

8

ქ.თერჯოლის ცენტრი–სოფელი 
ტელეფის(ჯაბიძის ქუჩის 
გავლით)დამაკავშირებელ გზაზე ა/ბ 
საფარის მოწყობა

416,6 2013 1,55 რგფ

9

სოფელ ღვანკითის ცენტრი–სოფელ 
ტელეფის დამაკავშირებელ გზაზე ა/ბ 
საფარის მოწყობა 435,9 2013 2 რგფ

10

ქ. თერჯოლა-ტელეფის 
დამაკავშირებელი გზის ასფალტირება 175,8 2014 1,2 რგფ

11

ქ. თერჯოლაში ლესელიძის ქუჩის 
ასფალტირება 304,5 2014 1,9 რგფ

12

კულტურის სახლის რეაბლიტაცია
145,0 2014 რგფ

13

სოფელ გოგნში ტაძრის ასასვლელიდან 
ტაძრამდე მისასვლელი ბეტონის გზის 
მოწყობა 255,0 2014 2 რგფ

14
ქ. თერჯოლაში 9 აპრილის ქუჩის 
ასფალტირება 228,8 2014 1,4 რგფ

15
ქ. თერჯოლაში ოთხი ძმის ქუჩის 
ასფალტირება 211,0 2014 1,4 რგფ

16
სოფელ ოდილაურის ცენტრამდე 
მისასვლელი გზის ასფალტირება 315,0 2014 1,2 რგფ

17

სოფელ გოდოგანში ხორხის უბანში 
მისასვლელი ბეტონის გზის მოწყობა 257,8 2014 2,3 რგფ

18

 სოფელ ზედა საზანოს სასმელი 
წყლით მომარაგების მაგისტრალისა 
და შიდა ქსელის მოწყობა 110,0 2014 რგფ

19

სოფელი ბარდუბანი–ზედა სიმონეთის 
დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 794,7 2015 3,2 რგფ

20

ქ. თერჯოლა - ტელეფის 
დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 
(დასრულება)

98,9 2015 0,4 რგფ

21

სოფ. ჩხარი-ზედა ალისუბნის 
დამაკავშირებელი 4 კმ-იანი გზის 
მონაკვეთზე ასფალტის საფარის 
მოწყობა

825,0 2015 3,3 რგფ



22

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში: ზედა ალისუბანში ახალი 
ბაგა-ბაღის მშენებლობა

225,0 2015 1 რგფ

23

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში: ახალთერჯოლაში ახალი 
ბაგა-ბაღის მშენებლობა

205,2 2015 1 რგფ

24

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 
სოფლებში:  თუზში  ახალი ბაგა-ბაღის 
მშენებლობა

182,9 2015 1 რგფ

25

ალისუბანი სკანდეს დამაკავშირებელ 
გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობა 490,0 2015 3,5 რგფ

26

სოფ. გოდოგნის (ნაგარევი) საბავშვო 
ბაღის მშენებლობა 122,2 2015 1 ადგ. ბიუჯეტი

27

სოფ. საზანოს (26 მაისის) ყოფილი 
საბავშვო ბაგა-ბაღის დემონტაჟიო-
რეკონსტრუქციის სამუშაოები 103,1 2015 1 ადგ. ბიუჯეტი

28

სამხატვრო სკოლისა და საგამოფენო 
დარბაზის რეაბილიტაცია 47,0 2015 ადგ. ბიუჯეტი

29

ქ. თერჯოლაში შოთაძის ქ. N6-ში 
მდებარე შენობის რეაბილიტაცია 29,9 2015 ადგ. ბიუჯეტი

30

ქ. თერჯოლაში, სამხედრო აღრიცხვისა 
და გაწვევის შენობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე არსებული ღობის 
რეაბილიტაცია

20,1 2015 ადგ. ბიუჯეტი

31

სოფელი ალისუბანი-სკანდის  გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 
(დასრულება)

631,3 2016 3,5 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

32

ღვანკითი-ტელეფა-რუფოთის 
დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 417,3 2016 2,2 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

33

ქ. თერჯოლა-სიქთარვის 
დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება 310,0 2016 1,2 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

34
ჩხარი-გოგნის დამაკავშირებელ გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა 487,8 2016 2,7 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

35

სოფ. ძევრი-ზედა სიმონეთის 
დამაკავშირებელ გზაზე ასფალტო-
ბეტონის საფარის მოწყობა 

482,2 2016 2,5 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

36

ავტობანი-სოფ. ბარდუბანის 
დამკავშირებელ გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა

579,2 2016 2,5 რგფ+ადგ. ბიუჯეტი

37

ქ. თერჯოლაში, მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლების ეზოების 
მოპირკეთება ა/ბეტონის საფარით 150,7 2016 ადგ. ბიუჯეტი

38

სოფ. ზედა ალისუბანში სასმელი 
წყლის ჭაბურღილის მოწყობა 52,0 2016

სოფლის 
მხარდაჭერის 

პროგრამა

39

სოფ. კვახჭირში სასმელი წყლის 
მაგისტრალის მოწყობა 72,2 2016

სოფლის 
მხარდაჭერის 

პროგრამა + ადგ. 
ბიუჯეტი
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ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს

ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ქალბატონო ირმა,

თქვენი ა/წ 19 ივნისის N7776/45 წერილის პასუხად, სადაც ითხოვთ ინფორმაციას 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტში 2013-2017 წლებში განხორციელბული 
ინფრასტრუქტურული  პროექტების (მათ შორის საავტომობილო გზები, ბაღები) შესახებ 
ინფორმაციას, გაცნობებთ, რომ ამ პერიოდში თერჯოლის მუნიციპალიტეტში აშენდა და 
ექსპლოატაციაში შევიდა 5 ახალი საბავშვო ბაღი, ესენია: სოფ. თუზის, ზედა ალისუბნის, 
ახალთერჯოლის, ზედა საზანოს (26 მაისი) და გოდოგნის (ნაგარევი) საბავშვო ბაღები, 
ხოლო რაც შეეხება ინფორმაციას საავტომობილო გზების შესახებ, გაწვდით მას დანართის 
სახით.

დანართი: ექსელის ფაილი.

პატივისცემით,

თემურ ქოჩიაშვილი

გამგებლის მ.შ.


