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,,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების 
შესახებ“  ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ცალკეული 

ღონისძიებების თაობაზე ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ  წარმოდგენილი  
წინადადების მოწონების შესახებ

,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული 
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი 
პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 9 მარტის №5 დადგენილების შესაბამისად, ქედის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. მოწონებულ იქნას, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსების მიზნით, ქედის მუნიციპალიტეტის 
გამგებლის მიერ  ,,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარების შესახებ“  ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი 
ცალკეული ღონისძიებების თაობაზე წარმოდგენილი  წინადადება, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
4. განკარგულების დაინტერესებული მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა - მ. სალაძემ.
5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ხელვაჩაურის 
რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის გამზირი №358).

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ამირან ცინცაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



N პროექტის დასახელება

ინფრასტრუქტურუ

ლი პროექტის 

სრული 

ღირებულება 

(საპროექტო 

დოკუმენტაციის 

ღირებულების 

გარეშე)/ სხვა 

პროექტის 

ღირებულება

მ.შ. მიმდინარე 

წელს 

ფონდიდან 

მოთხოვნილი 

თანხა

პროექტის 

განხორციელე

ბის 

სავარაუდო 

ვადები

1
სოფელ ნამლისევში დავით ნინიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
14156

2
სოფელ ზედა ბზუბზუში ხუსეინ შოთაძის საცხოვრებელ 

სახლთან სანიაღვრე არხის გაკეთება
9699

3
სოფ. გუნდაურში ბადრი თურმანიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
4565

4
დაბა ქედაში გენო ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი 

კედლის მოწყობა
8573

5
სოფ ქედაში ჯამბულ ჯაბნიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
10507

6
სოფელ ქედაში დურმიშხან ჩხიკვაძის საცხოვრებელ სახლთან 

სოფლის საავტომობილო გზაზე საყრდენი კედლის მოწყობა
8453

7 სოფელ აბუქეთაში სკოლის უბანში სანიაღვრე არხის გაკეთება 6670

8
სოფ. აბუქეთაში გურამ   და ნოდარი ბერიძეების საცხოვრებელ 

სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა
16325

9
სოფ. ქედაში ზურაბ ხაბაზის საცხოვრებელ სახლთან საყრდენი 

კედლის მოწყობა
23196

10
სოფელ ორცვაში კაკაბაძეების უბანში სასაფლაოების კიდის 

გამაგრება
7050

11
სოფელ ჯალაბაშვილებში ბერიძეების უბანში 

მეწყერსაწინაღმდეგო არხის რეაბილიტაცია
28429.3

12
სოფელ გოგიაშვილებში ალიშანიძეების უბანში 

მეწყერსაწინააღმდეგო  არხის მოწყობა
6668.86

13
სოფელ ბალაძეებში ტარიელ ბალაძის საცხოვრებელ სახლთან 

წყალშემკრები არხის მოწყობა
1004.49

14
სოფელ ახოში ფორაულის უბანში ქვედა საყრდენი კედლის 

მოწყობა 
19805.36

15
სოფელ მერისში დოლიძეების უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
1533

16
სოფელ ახოში უშანგი ბოლქვაძის საცხოვრებელ სახლთან 

სანიაღვრე არხის მოწყობა
10099.73

17
სოფელ ვაიოში გორგილაძეების უბანში ზედა საყრდენი 

კედლის მოწყობა
5038.28

18
სოფელ ვაიოში გურამ მახაჭაძის სახლის  მიმდებარედ ზედა 

საყრდენი კედლის მოწყობა
10474.72

19
სოფელ ზვარეში დათიკო ჯაბნიძის სახლის მიმდებარედ ქვედა 

საყრდენი კედლის მოწყობა 
5844.89

20
დაბა ქედაში გოგებაშვილის ქუჩაზე ვახტანგ ტაკიძის სახლის 

მიმდებარედ ფერდსამაგრი სამუშაოების ჩატარება
18939.45

21
სოფელ მეძიბნაში კვინჩხას უბანში ალექსანდრე დუმბაძის 

სახლთან  ფერდსამაგრის მოწყობა
12839.58

22
სოფელ ოქტომბერში ყურაულის უბანსი სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
15293.48

23
სოფელ მერისში კულტურის სახლთან ასასვლელზე საყრდენი 

კედლის მოწყობა 
21393.7

24
სოფელ კოლოტაურში ჯინიშის უბანში ახმედ მახარაძის 

სახლთან ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა
8065.62

25
სოფელ პირველმაისში ნური სამნიძის ეზოსი სანიაღვრე არხის 

მოწყობა  დამცავი კედლით
2879.28

26
სოფელ მერისში ნუგზარ ბეჟანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
2440

27
სოფელ ზედა ბზუბზუში შოთაძეების უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
7032.74

28 სოფელ კოკოტაურში სკოლასთან საყრდენი კედლის მოწყობა 18693.03

29

სოფელ გოგიაშვილებში გენადი ალიშანიძის და შახი არძენაძის 

საცხოვრებელ სახლებთან სანიაღვრე არხის და საყრდენი 

კედლის მოწყობა

24249.16

30 სოფელ მილისში საწრეტი არხის მოწყობა 8478.32

31 სოფელ უჩხითში სანიაღვრე არხის მოწყობა 10088.13

32
დაბა ქედაში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის 

მოწყობა
5283

33
სოფელ ნამლისევში ნოდარ ნინიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
13419.21

34
სოფელ ქედაში ზანი დავითაძის სახლთან საყრდენი კედლის 

(სანიაღვრეთი) მოწყობა
6791.66

35
სოფელ ქედაში ოტოფნარას უბანში თამაზ ბერიძის 

საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა
2154.31

დანართი №1

 ,,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების შესახებ" ინფრასტრუქტურული  პროექტის ფარგლებში 

განსახორციელებელი ცალკეული ღონისძიებები

შენიშვნა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 

გატარება

700,000 700,000 2017 წელი1



36
სოფელ აქუცაში სულიკო ლორთქიფანიძის საცხოვრებელ 

სახლთან გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება
11726.22

37
სოფელ გულებში გიორგი დიასამიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
15947.78

38 სოფელ ჭინკაძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა 4229.07

39 სოფელ გარეტყეში სანიაღვრე არხის მოწყობა 6445.66

40
სოფელ ინაშარიძეებში წითელაძეების უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
8503.98

41
სოფელ წონიარისში მამუკა ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის გამაგრება
25510.37

42
სოფელ წონიარისში ანზორ გოგიტიძის საცხოვრებელ 

სახლთან საყრდენი კედლის გამაგრება
10139.16

43 სოფელ კოლოტარში სანიაღვრე არხის მოწყობა 3030.62

44
დაბა ქედაში ვახტანგ სურმანიძის სახლთან სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
9578.09

45
სოფელ გეგელიძეებში რომან სანიკიძის საცხოვრებელ 

სახლთან საყრდენი კედლის მოწყობა 74 გრძ. მ.  
62258.09

46
სოფელ მეძიბნაში უშანგი დუმბაძის სახლთან საავტომობილო 

გზის გასწვრივ 30 მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობა
17556

47
სოფელ გუნდაურში ორთამელას უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
8724

48
სოფ. კოკოტაურში თავართქილაძეების უბანში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა
2656

49
სოფ. კოკოტაურში ზოიძეების უბანში სანიაღვრე არხის 

მოწყობა
3832

50
სოფ. ჯალაბაშვილებში სულიკო ცინცაძის სახლთან 20 მეტრი 

საყრდენი კედლის მოწყობა
5304

51
სოფ. კოკოტაურში ალქსი ანანიძის სახლთან 5.5 მ სანიაღვრე 

არხის მოწყობა
1977

52
სოფელ წონიარისში გელა კვირიკაძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის გამაგრება
13520.57

53

სოფელ წონიარისში ხასან  ხალვაშის და გენადი გოგიტიძის 

საცხოვრებელ სახლებთან ჩამოწოლილი მიწის მასის 

მოცილება და სანიაღვრე არხის მოწყობა

5683.59

54
სოფელ ვარჯანისში იმედა ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
5858.32

55
სოფელ წონიარისში თამაზ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საყრდენი კედლის მოწყობა
6059.87

56
სოფელ აბუქეთაში ზაალ ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან 

სანიაღვრე არხის და საცალფეხო კიბის მოწყობა
16823.72

57
სოფელ კანტაურში თემურ კონცელიძის სახლთან სანიაღვრე 

არხის ოწყობა
2649.53

58
სოფელ წონიარისში (ჯაიმელას უბანში) საწრეტი არხის 

მოწყობა
12394.49

59
სოფელ აქუცაში ჯამბულ ცინცაძის საცხოვრებელ სახლთან 

სანიაღვრე არხის და სარინელის მოწყობა
4205.29

60
სოფელ ცხემნაში დავით ბერიძის საცხოვრებელ სახლთან გზის 

კიდის გამაგრება
2914

61 სოფელ გულებში სანიაღვრე არხის მოწყობა 5269.7

62
სოფელ გოგინიძეებში გურამ გოგიტიძის სახლთან მილხიდის 

მოწყობა
6646.78

63 დაბა ქედაში ბიჭიკო ნაკაშიძის სახლთან გზის კიდის გამაგრება 2403.45

64 სოფელ ორცვაში თურმანიძეების უბანში გაბიონის მოწყობა 9938.35

65
სოფ. ჩეტკიძეებში საავტომობილო გზაზე 20 მეტრი გაბიონის 

მოწყობა
10056

66
სოფ. სირაბიძეებში ზვიად დავითაძის სახლთან 

საავტომობილო გზაზე 18 მეტრი საყრდენი კედლის მოწყობა
12020

67
სოფელ ოცვაში ზურაბ ნაკაშიძის საცხოვრებელ სახლთან 

საავტომობილო გზის კიდის გამაგრება
10005

700000

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 
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