
№ სოფელი პროექტის დასახელება
კატეგორია 

(დადგენილებით 
განსაზღვრული)

პროექტის 
სავარაუდო 

ღირებულება

საქართველის მთავრობის 
2021 წლის 5 თებერვლის 
№168  განკარგულებით 

გამოყოფილი თანხა

თანადაფინანსება

1 გეგუთი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

2 გეგუთი
გარე განათების ქსელის 

მოწყობა
გარე განათება 10,000 10,000

3 გვიშტიბი
სანიაღვრე არხების 

მოწყობა
სანიაღვრე არხები 20,000 20,000

4 გუბისწყალი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000

5 თერნალი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000

6 პირველი წყალტუბო

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12,000 12,000

7 გუმბრა

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000

8 ბანოჯა

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000
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9 ხომული

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000

10 დღნორისა
სასმელი წყლის სათავე 

ნაგებობის რეაბილიტაცია
წყალმომარაგება 5,000 5,000

11 დღნორისა

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 14,000 7,000 7,000

12 ლეხიდრისთავი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

13 საჩხეური

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

14 ჭაშლეთი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 10,000 10,000

15 მაღლაკი
 გარე განათების ქსელის 

მოწყობა
გარე განათება 20,000 20,000

16 მიწაწითელი
სტადიონისთვის 

სამშენებლო მასალების 
შეძენა

სპორტული 
მოედნები

12,000 12,000

17 მექვენა

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000



18 ბენთქოულა

სამშენებლო მასალების 
შეძენა სასმელი წყლის 

სათავე ნაგებობის 
რეაბილიტაციისათვის

წყალმომარაგება 10,000 10,000

19 დერჩი

სასმელი წყლის 50 მმ 
დიამეტრის 500 მეტრი 

პლასტმასის მილის 
შეძენა 

წყალმომარაგება 2000 2,000

20 დერჩი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 8000 8,000

21 ვანისჭალა
ტაძართან მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია 
ბეტონის საფარით

გზები 10000 10,000

22 ზედა ონჭეიში

ორი ერთეული 500 
ლიტრიანი სასმელი 

წყლის ავზის, 2 წყლის 
ტუმბოს და 32 მმ 

დიამეტრის პლასტმასის 
მილების შეძენა

წყალმომარაგება 10,000 10,000

23 ქვედა ონჭეიში

მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 8,000 8,000

24 ქვედა ონჭეიში სასმელი წყლის 32 მმ 
დიამეტრის პლასტმასის 

მილების შეძენა

წყალმომარაგება 2,000 2,000



25 მუხიანი

მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000

26 უკანეთი

მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12,000 12,000

27 ქვედა მესხეთი სკვერის მოწყობა სკვერი 20,000 20,000

28 ოფურჩხეთი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16000 16,000

29 გუმათი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16000 16,000

30 ნამოხვანი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10000 10,000

31 ჟონეთი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12000 12,000

32 ჯიმასტარო

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12,000 12,000

33 ოფშკვითი
გარე განათების ქსელის 

მოწყობა
გარე განათება 20,000 20,000

34 პატრიკეთი
სოფლის ცენტრში 
სკვერის მოწყობა

სკვერი 20,000 20,000



35 ტყაჩირი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 35,000 20,000 15,000

36 რიონი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000

37 ზარათი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12,000 12,000

38 მეჩხერი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

39 ნოღა

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

40 სორმონი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 12,000 12,000

41 ჭოლევი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

42 საყულია
გარე განათების ქსელის 

მოწყობა
გარე განათება 10,000 10,000

43 საყულია
სამშენებლო მასალების 
შეძენა ამბულატორიის 
რეაბილიტაციისათვის

შენობების 
რეაბილიტაცია

10,000 10,000



44 ფარცხანაყანევი

სკვერის მოწყობა 
ფარცხანაყანევის 

ადმინისტრაციული 
ერთეულის შენობის 

ეზოში

სკვერი 30,000 20,000 10,000

45 ქვიტირი
სპორტული დარბაზის 

რეაბილიტაცია
შენობების 

რეაბილიტაცია
20,000 20,000

46 ზედა მესხეთი
საბავშვო ბაღის სააქტო 

დარბაზის რეაბილიტაცია
შენობების 

რეაბილიტაცია
20,000 20,000

47 ცხუნკური

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000

48 ყუმისთავი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000

49 ზედა ჩუნეში

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 10,000 10,000

50 სოფ. წყალტუბო

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 20,000 20,000

51 ქვილიშორი

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000

52 ჩუნეში

 მზა ბეტონის შეძენა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზების 
რეაბილიტაციისათვის

გზები 16,000 16,000



სულ: 746,000 704,000 42,000
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