
                                                                                                                                                                           დანართი

# ადმინისტრაციულ
ი ერთეულები

სოფელი # პროექტის დასახელება

სავარაუდო 
ღირებულება 
საპროექტო- 

სახარჯთაღიცხვო 
ღირებულების 

გათვალისწინებით 
თანხა (ლარი)

გოჩა ჯიხაიში- სოფელ გოჩა-ჯიხაიშში
სოფელი გოჩა 1 (საღარაძეების უბანში) 7,000
ჯიხაიში მგზავრთა მოსაცდელის აშენება

1 გოჩა 
ჯიხაიში

გოჩა ჯიხაიში- სოფელ გოჩა ჯიხაიშის

სოფელი გოჩა 
ჯიხაიში

2 საბავშვო ბაღისეზოში 
ატრაქციონის მოწყობა

9,000

გუბი-სოფელი 
დიდი გუბი 3

სოფელ დიდი გუბის საბავშვო 
ბაღშიატრაქციონებისმოწყობა

16,000

გუბი-სოფელი 
შუა გუბი 4

სოფელ შუა გუბში გოჩა 
დანელიას ქუჩაზე 
მგზავრთა მოსაცდელის 
რეაბილიტაცია

5,000

სოფელ შუა გუბში

2 გუბი

გუბი-სოფელი 
შუა გუბი 5

ხარაბაძეების უბნიდან 
საძოვრებამდე მისასვლელ 
გზაზე ხიდ-ბოგირის მოწყობა

5,000

გუბი-სოფელი 
პატარა გუბი 6

სოფელ პატარა გუბში „კაპრანას 
უბანში" სკვერის შემორაგვა

4,800

სოფელ პატარა გუბში
გუბი-სოფელი
პატარა გუბი 7

„ბრეგვაძეების უბანში"
საბალახოზე ხიდ-ბოგირის

5,200

მოწყობა

დედალაური- 1. სოფელ დედალაურში
სოფელი 
დედალაური

8 ჭოლოკავების უბანში 
სანიაღვრე არხის გაჭრა

500

3 დედალაური

დედალაური- 
სოფელი 
დედალაური

9

სოფელ დედალაურშიე, წ.
„ხურციების" სასაფლაოსკენ 
მიმავალ გზაზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა

15,500

დედალაური- 
სოფელი ჩუნეში 10

სოფელ ჩუნეშში შიდა გზაზე 
ბეტონის საფარის მოწყობა

10,000



დედალაური- 
სოფელი 
ბესიაური

11
სოფელ ბესიაურის გზაზე 
ბეტონისსაფარისმოწყობა

10,000

ნახახულევი- 
სოფელი 
ნახახულევი

12

სოფელ ნახახულევის 
ცენტრალური სტადიონისთვის 
სპორტული ინვენტარის შეძენა- 
მოწყობა

5,300

ნახახულევი- 
სოფელი 
ნახახულევი

13

კობეშავიძეების უბანში საყანე 
ფართობებისკენ მიმავალ 
გზაზე ხიდ-ბოგირის ან 
მილების მოწყობა

5,300

ნახახულევი- სოფელ ნახახულევის საბავშვო
სოფელი 
ნახახულევი

14 ბაღის ძირითადი ოთახის 
რეაბილიტაცია

3,000

ნახახულევი- უგულავების და ეძგვერაძეების
სოფელი 
ნახახულევი

15 უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა 
და სანიაღვრე არხის გაჭრა

2,400

სოფელ საწულუკიძეოში
სოფლის ცენტრშიარსებული

ნახახულევი- სკვერის კეთილმოწყობა

4 ნახახულევი

სოფელი 
საწულუკიძეო

16 (ატრაქციონები და
ინფრასტრუქტურა) და 
წულაიების უბანში 
სკვერის

15,000

შემორაგვა (მავთულბადით)

ნახახულევი- 
სოფელი 
საწულუკიძე
ო

17

სოფელ საწულუკიძეოში
„ვეფხია ჯიშკარიანის " 
სახელობის სკვერში ოთხი 
სკამის მოწყობა

1,000

ნახახულევი- 
სოფელი 
უძლოური

18
სოფელ უძლოურში გარე 
განათების სისტემის მოწყობა

10,000

სოფელ კონტუათში,
ნახახულევი- ჩარგეიშვილების უბანში,
სოფელი
კონტუათი

19 სანიაღვრე არხის გაჭრა,
ნარჩენების გატანა და ხიდ-

4,000

ბოგირის მოწყობა

ნახახულევი- 
სოფელი 
კონტუათი

20

სოფელ კონტუათის 
ცენტრალური სტადიონისთვის 
სპორტული ინვენტარის შეძენა- 
მოწყობა

8,000



სოფელ კონტუათში,
რუხაძეების უბნიდან სახნავ-

ნახახულევი- სათესი ნაკვეთებისკენმიმავალ
სოფელი
კონტუათი

21 გზაზე არხების გაწმენდა,
ნარჩენების გატანადა

4,000

არსებული ხიდ-ბოგირის
ამოღება, გაწმენდა და მოწყობა.

ნახახულევი- სოფელ თხილარაშიშიდა
სოფელი 
ახალბედისეული

22 სასოფლო გზებზე ბეტონის 
საფარის მოწყობა

12,000

სოფელ ქუტირის ცენტრალურ
ქუტირი-სოფელი
ქუტირი 23

გზაზე და მიმდებარე ჩიხებში
გარე განათების სისტემების

16,000

მოწყობა

ქუტირი-სოფელი 
გვაზაური ი 24

გვაზაურის ორ უბანში 
სანიაღვრე არხების 
რეაბილიტაცია

10,000

5 ქუტირი
სოფელ გვაზაურში ე. წ.

ქუტირი-სოფელი
გვაზაური ი 25

„ჭალაკუთხის" უბნის გზის
მონაკვეთის მოხრეშვა-

2,000

მოსწორება

ქუტირი-სოფელი 
პატარა ჯიხაიში 26

სოფელ პატარა ჯიხაიშის 
საბავშვო ბაღში ატრაქციონის 
მოწყობა

16,000

6 კუხი
კუხი-სოფელი 
დიდი კუხი 27

სოფელ დიდ კუხში სკვერის 
შემორაგვა დეკორატიული 
ღობით

20,000

სოფელ პატარა კუხის ცენტრში
არსებული სკვერის

კუხი-სოფელი
პატარა კუხი 28

კეთილმოწყობა და პატარა
კუხისა და დიდი კუხის

10,000

დამაკავშირებელი გზის
მოხრეშვა-მოსწორება

სოფელ პატარა კუხში
კუხი-სოფელი
პატარა კუხი 29

მუზეუმის მიმდებარე
ტერიტორიაზე სკვერის

6,000

შემორაგვა მავთულბადით

კუხი-სოფელი 
ახალშენი 30

სოფელ ახალშენში არსებულ 
სკვერში საბავშვო ატრაქციონის 5,300

მოწყობა



(ნამაშევის უბანი).

სოფელ ახალშენში სავარჯიშო
კუხი-სოფელი
ახალშენი 31

მოედნის მოწყობაშესაბამისი
სპორტული ინვენტარით

5,300

(სვანების დასახლება).

კუხი-სოფელი 
ახალშენი 32

სოფელ ახალშენში არსებული 
სკვერის ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა (ფრანგების უბანი).

5,400

ივანდიდი- სოფელ ივანდიდისსაბავშვო
სოფელი 
ივანდიდი

33
ბაღში ერთიოთახის 
რეაბილიტაცია

4,000

ივანდიდი- სოფელ ივანდიდის ტაძრის წინ

7 ივანდიდი

სოფელი
ივანდიდი

34 მდებარე სკვერის შემოღობვა 
და კეთილმოწყობა

13,000

სოფელ ივანდიდშიგარე
ივანდიდი- განათების სისტემების მოწყობა
სოფელი
ივანდიდი

35 სასაფლაოსთან მისასვლელ
გზაზე, ივანდიდი-კუხის

3,000

დამაკავშირებელ გზაზე

სოფელ ზედა გორდში

გორდი-სოფელი 
ზედა გორდი 36

გელენიძეების, კირთაძეების 
უბანში და სასაფლაოს
მიმართულებით მიმავალი

12,000

გზის მოხრეშვა

სოფელ ქვედაგორდში

გორდი-სოფელი 
ქვედა გორდი 37

მაჭაკეთის, ფანცულაიებისა და 
ფირცხალავების უბანში საუბნო
გზის მოხრეშვა და სანიაღვრე

12,000

8 გორდი არხების მოწყობა

გორდი-სოფელი 
გაღმა ნოღა 38

სოფელ გაღმა ნოღაში გზის 
მოხრეშვადასანიაღვრეარხის 
მოწყობა

10,000

სოფელ გამოღმა ნოღაში წყლის
გორდი-სოფელი
გამოღმა ნოღა 39

მილების შეძენა-მოწყობა და
სასმელი წყლისრეზერვუარის

5,000

მოწყობა



გორდი-სოფელი 
გამოღმა ნოღა 40

სოფელ გამოღმა ნოღაში შიდა 
გზების მოხრეშვა და ბოგირის 
მოწყობა

5,000

გორდი-სოფელი 
ბანგვეთი 41

სოფელ ბანგვეთში გზის 
მოხრეშვადასანიაღვრეარხის 
მოწყობა

10,000

მათხოჯი- 
სოფელი მათხოჯი 42

სოფელ მათხოჯში მე-15-ე 
ქუჩაზე ბეტონის სანიაღვრე 
არხის მოწყობა

5,000

სოფელ მათხოჯში პირველ, მე-
მათხოჯი-
სოფელი მათხოჯი 43

6, მე-8, მე-11, მე-12, მე-16
ქუჩებზე გარე განათების

15,000

სისტემების მო49წყობა

სოფელ სუხჩაშიმინი
მათხოჯი-
სოფელი სუხჩა 44

სპორტული მოედნის
ინფრასტრუქტურისა დახიდ-

12,000

ბოგირის მოწყობა

სოფელ ლეფილიეში,

9 მათხოჯი ,,ფილიების“ საავტომობილო
გზაზე ბეტონის საფარის

მათხოჯი- მოწყობა, ყოფილი სკოლის
სოფელი
ლეფილიე

45 შენობიდან- ომარი ძიძიგურის
საცხოვრებელ სახლამდე

10,000

მისასვლელ გზაზე სანიაღვრე
არხის გაჭრა და გზის ამ
მონაკვეთის მოხრეშვა

მათხოჯი- 
სოფელი ხიდი 46

სოფ.ხიდის გარე განათების 
მოწყობა 4,000

მათხოჯი- 
სოფელი ხიდი 47 სოფ.ხიდის გზის მოწყობა 6,000

ძეძილეთი-
სოფელი 
ძეძილეთი

48
სოფელ ძეძილეთში ბეტონის 
საფარის მოწყობა

10,000

10 ძეძილეთი
ძეძილეთი- 
სოფელი ღვედი 49

სოფელ ღვედში ბეტონის 
საფარის მოწყობა

10,000



ძეძილეთი
- სოფელი 
გელავერი

50

სოფელ გელავერში გზების 
მოხრეშვა და სანიაღვრე 
არხების გაჭრა

10,000

ძეძილეთი
- სოფელი 
გვაშტიბი

51
სოფელ გვაშტიბში გზების 
მოხრეშვა (ჭალის უბანი)

10,000

სოფელ ზედა კინჩხაში გზის
გასწორება- მოხრეშვა:
,,ჩოჩხოველების უბანი“,
პირველი ჩიხი-ტარიელ

კინჩხა-სოფელი
ზედა კინჩხა 52

გედენიძის სახლთან,
მეორე ჩიხი-რობერტი

10,000

კუხალაშვილის
სახლთან,მესამე ჩიხი-ვალერი
კუხალაშვილის სახლთან,
არჩილ ქაროსანიძისჩიხი

სოფელ ქვედა კინჩხაში
მეძველიების, გედენიძეებისა

11 კინჩხა

კინჩხა-სოფელი 
ქვედა კინჩხა 53

და ჯანელიძეების უბნებში 
გზის გასწორება-მოხრეშვა და
გედენიძეების უბანში

10,000

არსებული ხიდ-ბოგირის
რეაბილიტაცია

კინჩხა-სოფელი 
რონდიში 54

სოფელ რონდიში გზის 
გასწორება-მოხრეშვა

10,000

სოფელ საწისქვილოში
კინჩხა-სოფელი
საწისქვილო 55

სასაფლაომდე მისასვლელი
გზის ბეტონის საფარის

10,000

მოწყობა

კინჩხა-სოფელი 
კინჩხაფერდი 56

სოფელ კინჩხაფერდში 
ლეხუმის უბანში 
გზის გასწორება-
მოხრეშვა

10,000

470 000


