N

ტერიტორიულ
ი ორგანო

1

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

15,000

პოლიკლინიკის შენობის რეაბილიტაცია

2

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

7,000

N1 ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოები და
ინვენტარის შეძენა

3

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

7,000

N2 ბაგა-ბაღის სარემონტო სამუშაოები

სოფელი

გამოყოფილი
თანხა

პროექტის დასახელება

4

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

23,000

ადმინისტრაციული შენობისა ოთახების
გარემონტება სახელოვნებო სკოლის
განსათავსებლად და ინვენტარის შეძენა

5

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

3,000

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის
სარემონტო სამუშაოები

6

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

1,200

სოფლის სასაფლაოს შემორაგვა
მავთულბადით

7

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

1,200

9 აპრილის მემორიალის რეაბილიტაცია

8

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

1,200

დიდი სამამულო ომის სტენდის შემორაგვა

9

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

4,000

საწრეტი არხის გაჭრა

10

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

1,000

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის
შემორაგვა

11

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

3,108

ბეტონის გზის მოწყობა

12

გორმაღალი

გორმაღალი

12,812

ადმინისტრაციული შენობის შენობის
სახურავის შეკეთება და მასში არსებული
ამბულატორიის ოთახების რეაბილიტაცია

13

გორმაღალი

გორმაღალი

3,000

საწვიმის უბანში შიდა გზის მოხრეშვა
ინერტული მასალით

14

ტოლების თემი

ქორეისუბანი

3,081

წყალსადენის შიგა ქსელის რეაბილიტაცია

15

ტოლების თემი

ქორეისუბანი

2,000

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

16

ტოლების თემი

ვაზისუბანი

7,000

ტოლებ- ვაზისუბნის მაგისტრალური
წყალსადენის რეაბილიტაცია

17

ტოლების თემი

ვაზისუბანი

5,000

მინი სტადიონის მოწყობა

18

ტოლების თემი

ვაზისუბანი

3,247

გზის მოხრეშვა ყოფილი მეურნეობის
საცხოვრებელ კორპუსამდე

19

ტოლების თემი

ტოლები

1,500

გარე განათების მოწყობა

20

ტოლების თემი

ტოლები

550

საბავშო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

21

ტოლების თემი

ტოლები

4,000

წყალგამტარი არხის მოწყობა ნამოყვრის
უბანში

22

ტოლების თემი

ტოლები

1,000

წყალგამტარი არხის მოწყობა

23

ტოლების თემი

ტოლები

2,000

სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა

24

ტოლების თემი

ბუღნარა

3,167

მორეშავის უბანში ახალი წყლის
მაგისტრალის მოწყობა

25

ტოლების თემი

ბუღნარა

3,000

გურიელიძეების უბანში წყალსადენის
რეაბილიტაცია

26

ტოლების თემი

ბუღნარა

2,000

ხუჭუების უბანში გარე განათების მოწყობა

27

ტოლების თემი

ბუღნარა

2,000

28

ტოლების თემი

ბუღნარა

3,000

29

ტოლების თემი

ქვემო ნოღა

4,500

შიგა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

30

ტოლების თემი

ქვემო ნოღა

3,444

ახალი წყალსადენის მოწყობა მერეს უბანში
და არსებული წყალსადენის რეაბილიტაცია

31

ტოლების თემი

ზემო ნოღა

7,764

შიგა გზის დაგრეიდერება და მოხრეშვა
ინერტული მასალით

32

ტოლების თემი

ზემო ტოლები

3,000

ძველაიების უბანში ბოგირის შეკეთება

33

ტოლების თემი

ზემო ტოლები

4,583

გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით და
წყალგამტარი არხის მოწყობა

34

საჯავახოს თემი

საჯავახო

7,612

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

35

საჯავახოს თემი

საჯავახო

4,000

წყალდამწრეტი არხების გაწმენდა

36

საჯავახოს თემი

საჯავახო

4,000

საძოვრის გაწმენდა ეკალ-ბარდისაგან
შესაბამისი ტექნიკის გამოყენებით

37

საჯავახოს თემი

საჯავახო

3,000

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

ხუჭუების უბანში არსებული მინი
სტადიონის შეღობვა მავთულბადით
ბაძგარის უბანში წყალსადენის
რეაბილიტაცია

38

საჯავახოს თემი

ჭოგნარი

8,949

წყალსადენი ქსელის რეაბილიტაცია

39

საჯავახოს თემი

ჭოგნარი

5,000

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

40

საჯავახოს თემი

I ნიგორზღვა

3,112

სოფ. I ნიგორზღვაში წყალსადენი ქსელის
რეაბილიტაცია

41

საჯავახოს თემი

I ნიგორზღვა

5,000

სოფ.I ნიგორზღვაში საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილის მოწყობა

42

საჯავახოს თემი

II ნიგორზღვა

1,749

სოფ.II ნიგორზღვაში წყალსადენი ქსელის
რეაბილიტაცია

43

საჯავახოს თემი

II ნიგორზღვა

7,000

სოფ.II ნიგორზღვაში საზოგადოებრივი
თავშეყრის ადგილის მოწყობა

44

ოფეთის თემი

წიაღუბანი

7,511

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

45

ოფეთის თემი

თხილაგანი

4,240

წიაღუბანი თხილაგანის დაზიანებული გზის
მონაკვეთების მოხრეშვა ინერტული
მასალით

46

ოფეთის თემი

მტერჩვეული

5,790

ცენტრალური გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

47

ოფეთის თემი

დიდი ოფეთი

5,562

სასმელი წყლის გამოყვანა

48

ოფეთის თემი

ნაწილი ოფეთი

4,624

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

49

ოფეთის თემი

პატარა ოფეთი

5,983

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

50

სოფ. იანეთი

იანეთი

5,000

IV უბანში საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილის შეღობვა და არსებული
ძელსკამების შეკეთება

51

სოფ. იანეთი

იანეთი

4,000

საბავშვო ბაღის შენობის მიმდინარე შეკეთება

52

სოფ. იანეთი

იანეთი

3,500

მეოთხე უბანში სოფლის სასაფლაოს
ნაწილობრივი შეღობვა

53

სოფ. იანეთი

იანეთი

2,000

Ix უბანში გზისპირა არხების გაწმენდა და
ნატანის გატანა.

54

სოფ. იანეთი

იანეთი

20,000

სოფლის შიდა გზების შეკეთება.

55

სოფ. იანეთი

იანეთი

7,846

II უბანში სკვერის შეღობვა , მაგიდის და
სკამების მოწყობა

56

დაბა კულაში

დაბა კულაში

38,440

შიდა ქუჩებში ღამის განათების მოწყობა

57

სოფ. ბაში

ბაში

26,422

ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია და ინვენტარის
შეძენა

58

ეწერის თემი

ახალსოფელი

8,000

საბავშვო ბაღის შენობის შეძენა

59

ეწერის თემი

ახალსოფელი

450

60

ეწერის თემი

ახალსოფელი

7,434

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

61

ეწერის თემი

ოჭოფა

4,719

სანიაღვრე არხის გაჭრა-გატანა

62

ეწერის თემი

ოჭოფა

1,600

ორი სკვერის განათება

63

ეწერის თემი

გვიმრალა

4,000

სოფლის სასაფლაოს შეღობვა
მავთულბადით

სანიაღვრე არხის გაჭრა

64

ეწერის თემი

გვიმრალა

1,500

სოფლის ცენტრის განათება

65

ეწერის თემი

გვიმრალა

3,000

ბაძგნარი-ეწერის გზის დახვნადაგრეიდერება

66

ეწერის თემი

გვიმრალა

6,975

საბავშვო ბაღის სამღებრო სამუშაოები

67

ეწერის თემი

კეჭინარი

1,650

სანიაღვრე არხის გაჭრა

68

ეწერის თემი

კეჭინარი

2,500

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის
მოწყობა

69

ეწერის თემი

კეჭინარი

2,205

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

70

ეწერის თემი

პატარა ეწერი

5,389

გზის განაპირა საწრეტი არხის გაჭრა და
ნატანის გატანა

71

ეწერის თემი

პატარა ეწერი

3,000

სკვერის განათება

72

ეწერის თემი

ჯიქთუბანი

2,045

სანიაღვრე არხის გაჭრა

5,500

ჭანჭალეიშვილებისა და კახიანების უბნებში
ორი ახალი საზოგადოებრივი თავშეყრის
ადგილის მშენებლობა და ღამის განათების
მოწყობა

1,000

რაზმაძეების უბანში და მინი საფეხბურთო
მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე
არსებულ ორ საზოგადოებრივ თავშეყრის
ადგილას ღამის განათების მოწყობა

73

74

ეწერის თემი

ეწერის თემი

ჯიქთუბანი

ჯიქთუბანი

75

მელაურის თემი

მელაური

76

8,773

მელაურის ცენტრში საწრეტი არხის გაწმენდა
და ნატანის გატანა, არხის ცალი მხარის
ბეტონით მოპირკეთება და მასზე ბეტონის
ფილების დალაგება

19,658

ღამის განათების მოწყობა

მელაურის თემი

I მიწაბოგირა

77

მელაურის თემი

ხიბლარი

2,000

#6 ქუჩის მოხვნა-დაგრეიდერება

78

მელაურის თემი

ხიბლარი

15,951

საწრეტი არხის გაჭრა-გატანა

79

ღანირის თემი

ღანირი

3,500

საბავშო ბაღში საძინებელი ოთახის შეკეთება

80

ღანირის თემი

ღანირი

5,000

ღანირის ცენტრში განათების ქსელის
რეაბილიტაცია და არსებულ 20 ბოძზე
განათების ლამპიონის შეძენა-მოწყობა

81

ღანირის თემი

ღანირი

2,500

სამი ბოგირის რეაბილიტაცია

82

ღანირის თემი

ღანირი

3,000

ღაღანიძეების უბანში სასაფლაოს შეღობვა
ეკლიანი მავთულით

83

ღანირის თემი

ღანირი

2,000

საწრეტი არხის გაჭრა

84

ღანირის თემი

ღანირი

11,960

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

85

ღანირის თემი

ჭაგანი

3,000

სოფლის ცენტრში განათების ქსელის
მოწყობა

86

ღანირის თემი

ჭაგანი

12,379

სარიტუალო დარბაზისათვის მოსაწყობად
სოფლის ცენტრში არსებული ყოფილი
მაღაზიის შენობის რეაბილიტაცია

87

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

9,580

სტადიონის შემოღობვა, კარების ორი ძელის
შეცვლა-შეღებვა და 50გრძ/მ-ზე სკამების
მოწყობა

88

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

4,000

ნახუმარის უბანში მოსაცდელის მოწყობა

89

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

2,000

აეროდრომზე მისასვლელი გზისა და
ნახუმარას უბანში გზის მოხრეშვა
ინერტული მასლით

90

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

508

არსებული ბოგირის რეაბილიტაცია

91

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

1,300

საწრეტი არხის გაჭრა.

92

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

3,000

ჯანრდრების უბანში საწრეტი არხის
გაწმენდა და გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

93

ნაბაკევის თემი

პირველი
ნინუაკუთხე

4,758

ღამის განათების მოწყობა

94

ნაბაკევის თემი

მეორე
ნინუაკუთხე

4,760

ღამის განათების მოწყობა

95

ნაბაკევის თემი

მესამე
ნინუაკუთხე

4,758

ღამის განათების მოწყობა

96

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

2,500

სოფლის საძოვარზე საწრეტი არხის გაჭრა
და ამოღებული მასის გატანა მინი
სტადიონის მოსაზვინად

97

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

6,500

მინი სტადიონის შემოღობვა მავთულბადით

98

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

2,000

სასაფლაოს ტერიტორიაზე საპირფარეშოს
მოწყობა

99

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

1,259

25 ც. ღამის განათების ლამპიონის და
150გრძ.მ ელ.სადენის შეძენა არსებულ ელ.
ბოძებზე დასამონტაჟებლად

100

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

800

101

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

8,259

ღამის განათების მოწყობა

102

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

3,500

სოფლის საძოვრის შემოღობა

103

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

800

ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება

104

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

500

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

105

ნაბაკევის თემი

კვირიკე

4,800

სასაფლაოს შემორაგვა მავთულბადით

106

ნაბაკევის თემი

კვირიკე

4,538

ღამის განათების მოწყობა

8,485

ქვემო და ზემო აბაშის დამაკავშირებელი 1კმიანი საავტომობილო გზაზე: ა) მოშანდაკება
და მოხრეშვა ინერტული მასალით; ბ) გზის
გაჭრა 200გრძ/მ-ზე გ) ქვემო და ზემო გზების
დამაკავშირებელი ხიდის აღდგენა

107

სოფ.
გამოჩინებული

გამოჩინებული

ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება

108

გომის თემი

დაბლა გომი

5,000

საბავშვო ბაღის სახურავის შეკეთება

109

გომის თემი

დაბლა გომი

4,000

ჯულაყიძეების უბანში 200გრძ/მ-ზე
სანიაღვრე არხის გაჭრა და წყალგამტარი
მილის მოწყობა

110

გომის თემი

დაბლა გომი

4,000

თეთრი ღელეს უბნის მცხოვრებთათვის
არსებული სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

111

გომის თემი

დაბლა გომი

4,500

მე-13 ქუჩის მცხოვრებთათვის 1000გრძ/მ-ზე
50მმ-იანი და მე-3 ქუჩის მცხოვრებთათვის
300გრძ/მ. 32მმ-იანი პლასმასის მილის შეძენადამონტაჟება

112

გომის თემი

დაბლა გომი

8,537

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

113

გომის თემი

მთისძირი

7,000

სასაფლაოს შემორაგვა ქვის მესერით

114

გომის თემი

მთისძირი

2,000

საყანე ნაკვეთებისაკენ მიმავალ გზაზე ორი
ბოგირის შეკეთება

115

გომის თემი

მთისძირი

8,186

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

116

გომის თემი

მთისძირი

4,000

თავაძეებისა და წყალსადენის უბნებში
წყალსაწრეტი არხის გაჭრა და დაზიანებული
გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

117

გომის თემი

დაფნარი

10,700

ნადირაძეების , თავაძეების და ცინცაძეების
უბანში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა

118

გომის თემი

დაფნარი

3,000

ვაშლარეს უბნის საყანე ნაკვეთებისაკენ
მიმავალ გზაზე და ამაღლობლების უბანში
წყალგამტარი რკინა-ბეტონის მილების
მოწყობა

119

გომის თემი

დაფნარი

2,376

შიდა გზების მოხრეშვა ინერტული მასალით

120

გომის თემი

კეთილაური

5,418

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

121

გომის თემი

ცივწყალა

1,000

სოფლის სასაფლაოს შემორაგვა
მავთულბადით

122

გომის თემი

ცივწყალა

3,685

სანიაღვრე არხისათვის წყალგამტარი მილის
მოწყობა და გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

123

გომის თემი

დობირო

2,000

საერთო სარგებლობის (დობირო, ზედა
ეწერი, კორმაღალი, გომნატეხები) სასმელი
წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

124

გომის თემი

დობირო

3,000

სოფ. დობიროში არსებული სასმელი წყლის
რეაბილიტაცია

125

გომის თემი

დობირო

3,845

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

2,000

საერთო სარგებლობის (დობირო, ზედა
ეწერი, კორმაღალი, გომნატეხები) სასმელი
წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

5,700

კვირიკის უბნის მცხოვრებთათვის 2
ხუთტონიანი სასმელი წყლის ავზის და ასევე
პლასმასის 300გრძ/მ. 32მმ-იანი სასმელი
წყლის მილის შეძენა - დამონტაჟება

126

127

გომის თემი

გომის თემი

კორმაღალი

კორმაღალი

128

გომის თემი

კორმაღალი

4,636

საავტომობილო გზის გასწვრივ წყალსაწრეტი
არხის გაჭრა და მოხრეშვითი სამუშაოების
ჩატარება

129

გომის თემი

კორმაღალი

1,000

ზედა ეწერთან თანამონაწილეობით საერთო
სარგებლობის სასმელი წყლის ქსელის
რეაბილიტაცია

130

გომის თემი

ზედა ეწერი

1,000

სოფ. კორმაღალთან თანამონაწილეობით
საერთო სარგებლობის სასმელი წყლის
ქსელის რეაბილიტაცია

131

გომის თემი

ზედა ეწერი

4,307

სოფელში არსებული სასმელი წყლის ქსელის
რეაბილიტაცია

132

გომის თემი

ზედა ეწერი

1,000

საერთო სარგებლობის (გომნატეხები, ზედა
ეწერი, კორმაღალი, დობირო) სასმელი
წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

133

გომის თემი

გომნატეხები

2,000

საერთო სარგებლობის (დობირო, ზედა
ეწერი, კორმაღალი, გომნატეხები) სასმელი
წყლის ქსელის რეაბილიტაცია

134

გომის თემი

გომნატეხები

1,500

ჯინჭარაძეების უბანში სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია

135

გომის თემი

გომნატეხები

2,000

სოფლის საძოვრის შეღობვა ეკლიანი
მავთულით

136

გომის თემი

გომნატეხები

8,569

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

137

გომის თემი

დაბლა ეწერი

2,700

5 ტონიანი პლასმასის ავზის შეძენა დამონტაჟება

138

გომის თემი

გომმუხაყრუა

3,500

ნადირაძეების უბანში საავტომობილო გზაზე
სამი წყალსაწრეტი სადრენაჟე მილის შეძენამოწყობა

139

გომის თემი

გომმუხაყრუა

1,000

გზის მოხრეშვა ინერტული მასალით

140

გომის თემი

გომმუხაყრუა:
დაბლა ეწერი;
მთისძირი

18,293

გომმუხაყრუას მე-4 ქუჩის სოფელთან
დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის
დემონტაჟი და ახალი ხიდის მოწყობა

