
N
ტერიტორიული 

ორგანო
სოფელი პროექტის   დასახელება

პროექტის 

სავარაუდო 

ღირებულება

უბნების 

მიხედვით

სულ სოფლის 

თანხა

1 დიდიჭყონი დიდიჭყონი
დიდიჭყონის ცენტრში მინი სტადიონის ტერიტორიაზე 

ტრენაჟორების ცენტრის მოწყობა 
10000

2 დიდიჭყონი გენადი ტიმუშის სახლთან ხიდბოგირის მოწყობა 3000

3 დიდიჭყონი გარე განათების მოწყობა მე-16, 21-ე, 22-ე  ქუჩაზე 7000

4 ოჩე სკვერისთვის ტერიტორიის შემოკავება 12000 12000

5 მეორე ნამიკოლავო
ხიდ-ბოგირის მოწყობა  ტოტია ჯანაშიას სახლთან, შიდა 

გზების მოხრეშვა  
16000 16000

6 ლედგებე
წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია ლედგებეში 

ჩაგუნავების უბანში 
6000

7 ლედგებე
მე-11 ქუჩაზე გარე განათების მოწყობის გაგრძელება 

არსებულ ბოძებზე
10000

8 ჟინოთა ქუჩების მოხრეშვა , 32-ე ქუჩაზე ბოგირის გამოცვლა 5000

9 ჟინოთა 
დიდიჭყონის ცენტრში მინი სტადიონის ტერიტორიაზე 

ტრენაჟორების ცენტრის მოწყობის თანადაფინანსება  
5000

10 სალხინო სალხინო
ბასილაიების უბანში (ლეჯორე) ხიდ-ბოგირის მოწყობა 

(იგორ ბასილაიას სახლთან)
7000

11 სალხინო კულტურის სახლის შემოკავების დასრულება 7000

12 სალხინო ცენტრში გარე განათების მოწყობა 2500

13 სალხინო კულტურის სახლის წინ ბეტონის არხის მოწყობა 3500

14 ვახა გეგელიების უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა 12000 12000

15 ლეგულორდავე
ბეტონის გზის მოწყობა სერიოჟა გულორდავას სახლიდან 

ცენტრალური გზის მიმართულებით 
10000 10000

16 ლესხულუხე
გზის მოხრეშვა ვაჟა სხულუხიას სახლიდან მირდიკო 

სხულუხიას სახლის მიმართულებით, სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

10000 10000

17 პატარა ჟინოთა გარე განათების მოწყობა 12000 12000

18 წაჩხურუ კალანდიების აღმართზე ბეტონის გზის მოწყობა 16000 16000

19 ლეცავე
თამაზი თოდუას სახლთან, აღმართზე გზის ბეტონის 

საფარით მოწყობა
10000 10000

დანართი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

16000

90000

10000

74000

20000

20000
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20 ნაგვაზავო ზემო ნაგვაზავო
ზემო ნაგვაზაოს ცენტრში სკოლის და მინი სტადიონის 

მიმდებარედ სკვერის მოწყობა, ამავე მინი სტადიონის წინ 

ბეტონის საფარის და 2 ლამპიონის მოწყობა 

16000 16000

21 ლეკვანტალიე
ლეკვანტალიეს ცენტრში არსებულ მინი სტადიონიდან 

ცენტრალური გზაზე  ლამპიონების მოწყობა  
6000

22 ლეკვანტალიე
სასაფლაოს მიმდებარედ ბეტონის სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 
4000

23 ქვემო  ნაგვაზავო
ქვემო ნაგვაზაოს ცენტრში სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიის დასუფთავება და კეთილმოწყობა
16000 16000

24 ვედიდკარი ვედიდკარი
ვედიდკარის ცენტრში სტადიონის აღდგენა (არსებული 

ფუნდამენტის დემონტაჟი) 
16000 16000

25 ლეფოჩხუე ლეფოჩხუეს უბანში შიდა გზების მოხრეშვა-დაგრეიდერება 16000 16000

26 მუხურჩა
მუხურჩის ცენტრში საჯარო სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა
4000

27 მუხურჩა გარე განათება 8000

28 ორქა გარე განათება 7000

29 ორქა
მალხაზი რურუას კარიდან, ლერი ქაჯაიას კარამდე არხის 

ამოწმენდა გატანა, მაყვალა რურუას შესახვევში 

მოხრეშვითი სამუშაოები

5000

30 მახათი
გზების ორმული შეკეთება და დაგრეიდერება, 

ფანჩატურთან საცალფეხო მისასვლელის მოწყობა
10000 10000

31 აბედათი აბედათი სკოლამდელ დაწესებულებაში ახალი ჭის მოწყობა 5000

32 აბედათი
სკოლამდელ დაწესებულებაში, მინდორში ბავშვების 

გასართობი სათამაშოების შეძენა- მოწყობა 
3000

33 აბედათი ლეკანკიეს უბანში სტადიონის შემოკავება 8000

34 ლემიქავე ლემიქავეს ცენტრში მინი  სპორტული მოედანის მოწყობა 16000 16000

35 ლექაჯაიე
არსებული სტადიონის შემოკავება რომანი მიქავას სახლის 

წინ
7000

36 ლექაჯაიე
ეკლესიის მისასვლელ გზაზე ორი გარე განათების ბოძის 

მოწყობა 
1500

37 ლექაჯაიე
ლეზარქუეს უბანში ახალი  მილების მოწყობა, არსებული 

მილის რეაბილიტაცია და მოხრეშვა 
7500

38 ჯოლევი
ჯოლევის საბავშვო ბაღში წყლის ავზის სადაწნეო კოშკის 

მოწყობა
2000

39 ჯოლევი

ლემესხე ლეკეკელეს უბანში საჭირო ადგილას ცხაურის, 

სანიაღვრე არხის მოწყობა და გზის მოხრეშვითი 

სამუშაოები, კარტოზიების უბანში საჭირო ადგილებში 

გზის რეაბილიტაცია და არხის გაჭრა; მზია ცანავას 

სახლთან მილის მოწყობა

14000

16000
64000

16000

16000

12000

10000

42000

66000

12000



40 ბანძა ბანძა ცენტრში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია 20000 20000

41 ლევახანე

მოხრეშვა დაგრეიდერება: ა) გიგლა ჯახუას სახლიდან 

არველოდ ჩარტიას სახლამდე, ბ) ღუღუნი ვახანიას 

სახლიდან ემალი ვახანიას სახლამდე, გ) ადა ჯიქიას 

სახლიდან რევაზ ვახანიას სახლამდე, დ) მინი 

სტადიონიდან ავთო ფოჩხუას სახლამდე, ე) ზურაბ 

პატარაიას სახლიდან ბოჩია პატარაიას სახლამდე

10000 10000

42 ლეპატარავე
არსებულ სკვერში ღობის რეაბილიტაცია და ჭიშკრის 

მოწყობა
10000 10000

43 ლეკეკელე გარე განათების მოწყობა არსებულ ბოძებზე 9500

44 ლეკეკელე
გრუნტის არხის მოწყობა (სოფო ჩაკვეტაძის სახლიდან 

მალხაზ ხურცილავას სახლამდე), გიორგი კეკელიას 

სახლთან მილის მოწყობა

2500

45 გაჭედილი გაჭედილი

ცენტრი გარე განათება ოთარ წულაიას სახლამდე, 

ოხოჯური გარე განათება ჟუნას სახლამდე, რუხაიების 

უბანი (ჭაჭახი) წყლის მილის გამოცვლა და ხათუნას 

სახლთან არხის მოწყობა

16000 16000

46 პატარა თამაკონი ჭალის უბანში მოხრეშვა და სანიაღვრე არხის მოწყობა 10000 10000

47 სკურდი გარე განათების გაგრძელება 8500

48 სკურდი მოხრეშვა დაგრეიდერება 3500

49 პირველი ბალდა გზის სარემონტო და გაფართოებითი სამუშაოები 10000 10000

50 მეორე ბალდა გარე განათება 12000 12000

51 მესამე ბალდა ბეტონის საფარის მოწყობა 12000 12000

52 თამაკონი თამაკონი მინი სტადიონის მოწყობა თარგამეულში  16000 16000

53 თარგამეული მინი სტადიონის მოწყობა 12000 12000

54 პირველი ნამიკოლავო
ინჯგიების და გვილავების უბანში  მოხრეშვითი 

სამუშაოები; გვილავების უბანში ცხაურის მოწყობა
10000

55 პირველი ნამიკოლავო
ცენტრალურ გზაზე  და ლეჯანაშეს უბანში განათების 

მოწყობა
6000

12000

52000

72000

16000

44000

12000



56 ლეხაინდრავო ლეხაინდრავო სკვერის მოწყობა 16000 16000

57 სტეფას დაბალი ტრენაჟორების მოწყობა 16000 16000

58 ნოჯიხევი გარე განათების მოწყობა 12000 12000

59 კურზუ კურზუ გარე განათების მოწყობა 16000 16000

60 დობერაზენი გარე განათების მოწყობა 12000 12000

61 სანაჭყებიო გარე განათების მოწყობა 10000 10000

62 გოდოგანი გარე განათების მოწყობა 10000 10000

63 საბერულავო მოხრეშვითი სამუშაოები 10000 10000

64 დღვანა
ედემი ესართიას სახლიდან კოლია ჩარგაზიას სახლამდის 

აღმართზე ბეტონის დასხმა
12000 12000

65 ტალერი პატარა ოჩე
სასაფლაომდე მისასვლელი გზის მოწყობა ბეტონის 

საფარით
12000 12000

66 ტალერი წისქვილის მოწყობა 10000

67 ტალერი სანიაღვრე არხის მოწყობა; ცხაურის მოწყობა 6000

68 ნობულევი გზის მოხრეშვა დაგრეიდერება 9000

69 ნობულევი წისქვილის სახურავის შეძენა 1000

70  ეწერი გზის მოხრეშვა დაგრეიდერება, ცხაურის მოწყობა 16000 16000

71 ხუნწი ქვემო  ხუნწი
ქვ.ხუნწის სასაფლაოსკენ მიმავალი გზაზე ბეტონის 

სანიაღვრე არხის  მოწყობა
16000 16000

72 ზემო  ხუნწი
ბერიების უბანში ბოგირის მოწყობა და გზის 

რეაბილიტაცია
12000 12000

73 ლეციცხვაიე
სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა და ი.თოფურიას სახლთან 

ბოგირის მოწყობა
12000 12000

74 სერგიეთი სერგიეთი
მე-2; მე-4; მე-5; მე-8; მე-11; მე-13 ქუჩების მოხრეშვითი 

სამუშაოები
16000 16000

75 ბობოთი
მე-15 ქუჩის შესახვევში და პირველ და მე-5   ჩიხში; მე-18; მე-

19 ქუჩების მოხრეშვითი სამუშაოები
13000

76 ბობოთი
მე-15 ქუჩაზე ჩიხში  და მე-16 ქუჩაზე გარე განათების 

მოწყობა
3000

70000

40000

16000
54000

44000

32000

10000

16000



77 კიწია პირველი კიწია
კანკიების უბანში საავტომობილო გზის მოწყობა ბეტონის 

საფარით 140 გრ/მ-ზე
10000 10000

78 მეორე კიწია
კიწიის ცენტრიდან სასაფლაოს მიმართულებით ბეტონის 

გზის მოწყობა 80 გრ/მ-ზე 
8000

79 მეორე კიწია
უჩა დამენიას სახლის მიმართულებით ბეტონის გზის 

მოწყობა 50გრ/მ-ზე
4000

80 ნოღა საბავშვო ბაღის მშენებლობა ნოღის ცენტრში 16000 16000

81 ალერტი საბავშვო ბაღის მშენებლობა ნოღის ცენტრში 12000 12000

82 ინჩხური დიდი ინჩხური გარე განათების მოწყობა 12000

83 დიდი ინჩხური ხიდ-ბოგირის მოწყობა  სოსო ცხაკაიას ჩიხში 4000

84 ლებაჩე

ჯღარკავების უბანში ბაჩუკი წოწორიას კარიდან ჯენია 

ჯღარკავას კარამდე,  ცენტრალური გზიდან გოგი 

ბაჩილავას სახლამდე, ხიდიდან გელა ბაჩილავას სახლამდე 

მოხრეშვა

12000 12000

85 პატარა ინჩხური გარე განათების მოწყობა 6000

86 პატარა ინჩხური
ცენტრალური გზიდან ლომის გეგეჭკორის კარამდის და 

სასაფლაოდან როდიონ ლაგვილავას კარამდის 

მოხრეშვითი სამუშაოები

6000

87 ნახუნავო ნახუნავო
ცანავების უბანში მალხაზ ძიძიგურის სახლთან ცხაურის 

მოწყობა და არხის ამოღება 
3000

88 ნახუნავო ნახუნაოს უბანში გარე განათების მოწყობა 9000

89 წინაკვერკვე წინაკვერკვეს ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 12000 12000

90 ჭაბურთა ჭაბურთას ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 12000 12000

91 გურძემი ნახურცილავო გარე განათების მოწყობა 12000 12000

92 პირველი გურძემი ცენტრალური გზის მოხრეშვა 16000 16000

93 მეორე გურძემი
გზის მოხრეშვა და რომან ბარამიას სახლთან ბოგირის 

მოწყობა
12000 12000

94 ონოღია ონოღია სკვერის და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 15000

95 ონოღია კალათბურთის სტადიონთან გარე განათების მოწყობა 1000

36000

12000

5000012000

16000

12000

40000

40000

16000 16000



96 ნაჯახავო ნაგებერავო

ჩიქოვანების გადასახვევიდან, გრიშა სარჩიმელიას და 

გერონტი კოკაიას სახლის მიმართულებით, დემურ 

გახოკიძის სახლიდან ლალი წულაიას სახლის 

მიმართულებით  გზის დაპროფილება, მოხრეშვა, 

დაგრეიდერება; ლაშა და გრიშა სარჩიმელიების სახლის წინ 

ორი მილხიდის მოწყობა

12000 12000

97 ნაჯახავო

ნაზიკო მესხის სახლიდან იგორ დანელიას სახლის 

მიმართულებით, ობამბეს უბანში ნაჯახაოს ცენტრიდან  

გენადი დანელიას სახლის მიმართულებით გზის 

დაპროფილება, მოხრეშვა, დაგრეიდერება

20000 20000

98 დოშაყე ლექობალე გარე განათების მოწყობა 12000 12000

99 დოშაყე
ლეღურწკაიეს უბანში გზის აღმართზე ბეტონის საფარის 

მოწყობა
10000 10000

100 ლეჟვანიე სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა 5000

101 ლეჟვანიე გზის მოხრეშვა დაგრეიდერება 5000

სულ  ჯამი

990000

32000

32000

10000


