
#506 განკ 

2015 წ

#471 განკ 

2014 წ

დაბა ლაითური ლაითურის #1 ს/ბაღის ოთახების  რემონტი
2 8028,3 3116,7 4911,6

დაბა ლაითური ლაითურის #2 ს/ბაღის ოთახების  რემონტი
2 25540,4 25540,4

დაბა ლაითური ლაითურის გარე განათების მოწყობა
2 25536,12 25536,12

დაბა ლაითური ლაითურის ამბულატორიაში გაზის შეყვანა 4 1438,78 1438,78

2
დაბა 

ნარუჯა
ნარუჯა 44170 0 168 168

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში  წერეთლის ქუჩაზე წყლის 

ქსელის მოსაწყობად  პლასმასის მილის 

შეძენა 50 მმ დიამეტრის 12 ატმოსფერო 900 

მეტრი

3 3330 3330

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში  წყლის ქსელის 

მოსაწყობად  პლასმასის მილის შეძენა 20 მმ 

დიამეტრის 6 ატმოსფერო 1400 მეტრი

3 586 586

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში სახანძროს დასახლებაში 

წყლის ქსელის მოსაწყობად  პლასმასის 

მილის შეძენა 50 მმ დიამეტრის 6 ატმოსფერო 

300 მეტრი

3 540 540

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში 1 რაიონში წყლის ქსელის 

მოსაწყობად  პლასმასის მილის შეძენა 50 მმ 

დიამეტრის 10 ატმოსფერო 200 მეტრი

3 600 600
3

დაბა 

ნასაკირალი
49531 0

1

დაბა 

ლაითური
55632 4911,6

სოფლის პროექტები-2015

#
ტერიტორიუ

ლი ორგანო
სოფელი /დაბა/

2015 წ. 

თანხა

2014 

წ.ნარჩე

ნი

პროექტების დასახელება

 

კოდ

ი

სახარჯთა

ღრიცხვო 

ღირებულე

ბა

დაფინანსების წყარო



დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში, აფრიკის დასახლებაში 

წყლის რეზერვუარის მოსაწყობი მასალების 

შეძენა/ცემენტი 3 ტ,  ღორღი 15 კბ.მ, 

გლინულა/

3 1730 1730

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში სასაფლაოს შესაღობად 

ცემენტის შეძენა  2 ტ
3 520 520

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში სასაფლაოს შესაღობად 

ღორღის შეძენა 8 კბ.მ
3 240 240

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში სასაფლაოს შესაღობად 

მავთულბადის შეძენა
3 2000 2000

დაბა 

ნასაკირალი

დაბა ნასაკირალში   წყალსადენი 

მაგისტრალის მოწყობა
2 13686,42 13686,42

ურეკი
დაბა ურეკი.  ქუჩის განათების ლამპიონის 

შეძენა -3 ცალი 3
280 8

272

ასკანა

სოფ. ასკანის ადმინისტრაციული შენობის 

სახურავის შეკეთება 2
1873,76

1873,76

ასკანა

სოფ.ასკანის (მზიანი)  ბაღი სარემონტო 

სამუშაოები 2
10116,46

10116,46

ეწერი

სოფ.ასკანა (ბასილეთი) გზის წერტილოვანი 

შეკეთება 2
7794,92

7794,92

მზიანი

სოფ.ასკანაის საბავშვო ბაღის სარემონტო 

სამუშაოები 2
12976,28

12976,28

ჭანიეთური, 

ბაილეთი
სოფ.ბაილთი გარე განათების მოწყობა 2 12680,11 12680,11

ბაილეთი სოფ.ბაილთი წყლის ავზის მოწესრიგება 2 404,3 404,3

ბაილეთი სოფ.ბაილთი გზის პროფილის მოწყობა 2 7691,4 7691,4

ბაილეთი

სოფ.ბაილთი სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზის მოწესრიგება
2 2100 2100

ბაილეთი სოფ.ბაილთი საბავშვო ბაღის შეკეთება 2 9855,6 3432,2 6423,4

ბაილეთი სოფ.ბაილთი მოსაცდელის მოწყობა 2 5206,86 5206,86

ახალსოფელი

სოფ.ბაილეთი ახალსოფელი მემორიალის 

კეთილმოწყობა
2 375,4 375,4

ახალსოფელი

სოფ.ბაილეთი ახალსოფელი მილხიდების 

მოწყობა და არხების რეაბილიტაცია
2 2068,73 2068,73

ახალსოფელი
სოფ.ბაილეთი ახალსოფელი სასაფლაოს 

ღობის შეღებვა
2 571,3 571,3

ბახვი

სოფ.ბახვი წყლის მაგისტრალის 

წერტილოვანი შეკეთება
2 5766,56 5766,56

6 ბაილეთი 34536 6423,4

7 ბახვი 63970 0

5 ასკანა 32762 0

3
დაბა 

ნასაკირალი
49531 0



ბახვი

სოფ.ბახვი (ყულეფას ხიდიდან მაღალი 

ეწერის ჩაის ფაბრიკის დასახლებამდე) გზის 

რეაბილიტაცია

2 10434,71 10434,71

ბახვი
სოფ.ბახვი წყლის ჩამკეტის მოწყობა 2 1346,51 1346,51

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვი (ქვედა ბახვი) თვალავაძეების 

უბანში მდინარის კალაპოტის გაწმენდა
2 556,62 556,62

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვის (სვანების უბანი) სანიაღვრე 

არხების მოწყობა
2 2845,41 2845,41

ბახვი
 სოფ.ბახვი (სააგურე) გზის რეაბილიტაცია 2 6311,6 6311,6

ბახვი

სოფ.ბახვი (ცენტრში) სტადიონის ღობის 

მოწყობა
2 3165,99 3165,99

მშვიდობაური

სოფ.ბახვი (მშვიდობაური) სასმელი წყლის 

შემკრების აღდგენა
2 1838,42 1838,42

ბახვი

სოფ.ბახვი (გოგელიას და ჯულაყიძის უბანი, 

სასაფლაო) გზის რეაბილიტაცია
2 4689,97 4689,97

მსვიდობაური

სოფ.ბახვი (მშვიდობაური)სანიაღვრე არხების 

გაწმენდა
2 2179,59 2179,59

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვი(მარიამის გორი) გზის 

რეაბილიტაცია
2 2492,24 2492,24

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვი (ქვედა ბახვი, ლომინაძის უბანი) 

წყლის მაგისტრალის მოწყობა
2 5205,98 5205,98

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვი (ქვედა ბახვის საზღვრიდან 

ცენტრამდე) სანიაღვრე არხის მოწყობა
2 5628,97 5628,97

მშვიდობაური
სოფ.ბახვი (მშვიდობაური) სასმელი წყლის 

შემკრების აღდგენა
2 0 0

ბახვი

სოფ.ბახვი (ყოფილი მოცხოველეობის 

ფერმასთან) გზის რეაბილიტაცია
2 5452,56 5452,56

ქვედა ბახვი

სოფ.ბახვი  (თენიეშვილების უბანი) გზის 

წერილოვანი შეკეთება
2 5336,53 5336,53

მშვიდობაური
სოფ.ბახვი მშვიდობაურის სასაფლაოს 

შესაღობი ბადის შეძენა 
3 718,34 718,34

ბოხვაური
სოფ.ბოხვაური.  გზის ორმული შეკეთება 4 3468,47 3468,47

ბოხვაური

სოფ.ბოხვაურის საბავშვო ბაღის სარემონტო 

სამუშაოები
2 20817,93 20817,93

8 ბოხვაური 44032 0

7 ბახვი 63970 0



გაღმა დვაბზუ

სოფ.დვაბზუ (გაღმა დვაბზუ)ელ.კაბელის 

შეძენა სოფლის კლუბში დენის მისაყვანად  

50 მ 3

61 61

დვაბზუ

სოფ.დვაბზუს ადმინისტრაციული შენობის 3 

ცალი ფარდა-ჟალუზის შეძენა კვ.მ 3

342 342

დვაბზუ

სოფ.დვაბზუს ამბულატორიისათვის წყლის 

პლასტმასის მილი  38 მ 3
38 38

ფამფალეთი

სოფ.ვაკიჯვარი (ფამფალეტი) წყალსადენის 

მოწყობა 2
28842,52 25928,42 2914,1

ვაკიჯვარი

სოფ.ვაკიჯვარი წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 2
9039,25 9039,25

თხინვალი
სოფ.თხინვალის  საყანე ფართობში გზის 

წერტილოვანი შეკეთება
2 5906,95 5906,95

თხინვალი
სოფ.თხინვალში ადმინისტრაციულ შენობაში 

ამბულატორიის ოთახის შეკეთება
2 4153,39 4153,39

თხინვალი

სოფ.თხინვალში ადმინისტრაციულ შენობაში 

საბავშვო ბაღისათვის ტუალეტისა და 

სამზარეულოდს მოწყობა

2 10871,44 6479,42 4392,02

თხინვალი 3 3017 3017

კონჭკათი
სოფ.კონჭკათი წყლის მილის შეძება 1100 

მეტრი 40 მმ დიამეტრი 6 ატმოსფერო
3 1700 1700

განთიადი
სოფ.კონჭკათი.  კატისციხეზე გზის 

მოსაწყობად მზა ბეტობის შეძენა 18 კბ.მ
3 3160 3160

კონჭკათი

სოფ.კონჭკათი  მესხების უბანში ბილიკის 

მოსაწყობად მასალების შეძენა / ცემენტი 2 ტ, 

ქვისა-ღორღოვანი ნარევი 60 კბ.მ / 

3 1730 1730

კონჭკათი. 

განთიადი

სოფ.კონჭკათი  საყანე ფართობისთვის 

ეკლიანი მავთულის შეძენა 
3 985 985

ნიაბაური
სოფ.ლიხაური. სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზის მოწყობა
4 2691 2691

ნიაბაური სოფ.ლიხაური. წყლის მილების სეძენა 3 1231,49 1231,49

14 ლიხაური 66554 5949,7

12 თხინვალი 19557 4392,02

11 ვაკიჯვარი 34968 2914,1



ლიხაური, 

ნიბაური, 

კვაჭაალათი, აჭი

სოფ.ლიხაური ჩოლოქის საყანე ფართბებთან 

მისასვლელი გზის მოწყობა
2 14217,33 14217,33

ლიხაური
სოფ.ლიხაური (ცენტრი) დაზიანებული 

წყლის არხის რეაბილიტაცია
2 1610,93 1610,93

ნიბაური
სოფ.ლიხაური ტარიელ რუსიეშვილის 

ეზოსთან გზის შეკეთება
2 623,09 623,09

ლიხაური
სოფ.ლიხაური საჭიდაო დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები
2 6319,31 369,61 5949,7

ნიაბაური
სოფ.ლიხაური (რობიზონ ხომერიკის 

ჭიშკართან) მილხიდის სათავისის მოწყობა
2 3436,19 3436,19

ნიაბაური
სოფ.ლიხაური (ნუგზარ გობრონიძის 

ჭიშკართან) მილხიდის სათავისის მოწყობა
2 217,29 217,29

ნიაბაური

სოფ.ლიხაური (ნოდარ ქავჟარაძის ეზოსთან) 

მილხიდისა და სანიაღვრე არხის  

რეაბილიტაცია

2 1434,31 1434,31

ნიაბაური
სოფ.ლიხაური (ომარ ქავჟარაძის ეზოსთან) 

სანიაღვრე არხის  გაწმენდა
2 458,58 458,58

ნიაბაური
სოფ.ლიხაური (მიხეილ გობრონიძის 

ეზოსთან) გზის რეაბილიტაცია
2 1464,31 1464,31

ზ.მაკვანეთი საბავშვო ბაღისათვის გენერატორის შეძენა 4
250 250

ზ.მაკვანეთი

საბავშვო ბაღის სასმელი წყლის ჭის 

სახურავისტვის მასალის შეძენა 4
100 100

ქ.მაკვანეთი გზების ორმული შეკეთება 4
6150 6150

გოგიეთი

სოფ.მაკვანეთი (გოგიეთი) ხიდზე ბეტონის 

საფარის დაგება 4
5415 5415

ზ.მაკვანეთი სოფ.მაკვანეთი საბავშვო ბაღის შეკეთება 2 2223,54 2223,54

ზ.მაკვანეთი სოფ.მაკვანეთი ცენტრში ტუალეტის რემონტი 2
771,57 771,57

ზ.მაკვანეთი სოფ.მაკვანეთი ცენტრის კეთილმოწყობა 2
2498,73 2498,73

ზ.მაკვანეთი სოფ.მაკვანეთი გარე განათების მოწყობა 2 8533,8 8533,8

ზ.მაკვანეთი სოფ.მაკვანეთი ბეტონის გზის  მოწყობა 2 9790,03 9790,03

14 ლიხაური 66554 5949,7

15 მაკვანეთი 50498 1267,7



ზ.მაკვანეთი

სოფ.მაკვანეთი ცენტრში სტადიონის 

შეკეთება 2
16032,09 14764,39 1267,7

16
მელექედურ

ი მელექედური
31540 695,6

სოფ.მელექედურის სასაფლაოსათვის მიწის 

მაკვეთის შეძენა 3000 კვ.მ 3
15087 14391,4 695,6

ნაღობილევი

სოფ.მერია ნაღობილევი საბავშვო ბაღში 

სახურავისა და სანტექნიკის შეკეთება 2
1812,1 1812,1

ნაღობილევი

სოფ.მერია ნაღობილევი მეგრელაძის უბანში 

გზის საფარის მოშანდაკება 2
2022,01 2022,01

ნაღობილევი

სოფ.მერია ნაღობილევი სასაფლაოსთან გზის 

საფარის მოშანდაკება 2
3617,22 3617,22

მერია

სოფ.მერია წულაძეების უბანში ბეტონის 

გზის მოწყობა 2
18818,9 18818,9

მერია

სოფ.მერია საექიმო ამბულატორიაში 

ფანჯრების შეცვლა და წყალგაყვანილობის 

მოწესრიგება 2

2589,63 1671,53 918,1

მერია სოფ.მერია არხების გათხრა გაწმენდა 2 985,62 985,62

ხვარბეთი

სოფ.მერის ხვარბეთში მიქატაძეების უბანში 

არხის გაწმენდა , გზის მოშანდაკება 2

3353,93 3353,93

ხვარბეთი

სოფ.მერის ხვარბეთში მაგული ჯინჭარაძის 

უბანში არხის გაწმენდა , გზის მოშანდაკება 2

2298,46 2298,46

ხვარბეთი

სოფ.მერის ხვარბეთში გურამ მურვანიძის 

ეზოსთან ბეტონის გზის მოწყობა 2

3791,09 3791,09

ხვარბეთი

სოფ.მერის ხვარბეთში გიორგი გობრონიძის 

ეზოსთან ბეტონის გზის მოწყობა 2

4267,42 4267,42

ჭახვათა

სოფ.მერია ჭახვათა საყანე ფართობში არხების 

გაწმენდა 2
3078,92 3078,92

მერია

სოფ.მერია გოგორეთი ნიკო მარგალიტაძის 

უბანში არხის გაწმენდა და გზის მოშანდაკება 2

4847,76 4847,76

მერია

სოფ.მერიის საბავშვო ბაღისათვის აირის 

გამწოვის შეძენა  1 ცალი 3
300 300

ნაღობილევი

სოფ.მერია გოგორეთი კაპანაძეების უბანში 

გზის მოსახრეშად ბალასტის შეძენა 3

295,28 295,28

17 77549 918,1

15 მაკვანეთი 50498 1267,7



მერია

სოფ.მერია გოგორეთი ჩავლეშვილების 

უბანში ბეტონის გზის მოწყობა 2
4449,78 4449,78

მთისპირი
სოფ.მთისპირი. წყალსადენის მასალების 

შეძენა:  დანართი 1 3
408,5 408,5

მთისპირი სოფ.მთისპირი.კულტურის სახლისათვის 

გადასახური მასალის შეძენა: დანართი 2 3

1316,88 1316,88

მთისპირი
სოფ.მთისპირი. ბეტონის შესყიდვა: დანართი 

3 3
12804,8 12804,8

მთისპირი სოფ.მთისპირი სკოლასთან წყალსადენის 

მოწყობა 2
2007,44 2007,44

მთისპირი
სოფ.მთისპირი კულტურის სახლთან 

წყალსადენის მოწყობა 2
2580,36 2580,36

მთისპირი
სოფ.მთისპირი.ცენტრში წყალსადენის 

მოწყობა 2
2682,56 2682,56

მთისპირი
სოფ.მთისპირი. საბავშვო ბაღში კიბეზე 

ქუდის მოწყობა 2
714,16 714,16

მთისპირი
სოფ.მთისპირი ოქროსქედის უბანში 

წყალსადენის მოწყობა 2
2715,35 2715,35

მთისპირი
სოფ.მთისპირი ბიბლიოთეკის ოთახის 

შეკეთება 2
2803,14 2803,14

ოქროს ქედი
სოფ.მთისპირი ცენტრში წყლის ავზის 

შეკეთება 2
1062,52 1062,52

ნაგომარი
ნაგომარი

34894 0

სოფ.ნაგომრის საბავშვო ბაღისათვის 

ინვენტარის /კარადები 3 ცალი და 1ცალი  

ელ.ხორცსაკეპი/ 3

1570,96 1570,96

ქვემო ნატანები
სოფ.ნატანებში განათების მოწყობა 4 14141,44 14141,44

ქვემო ნატანები
სოფ.ნატანებში არხის მოწყობა ცენტრიდან 

სასაფლაომდე 4
3340 3106,98 233,02

სოფ.ოზურგეთი

სოფ.ოზურგეთის საყანე ფართობის შესაღობი 

მასალების შეძენა 2
4633 0 4633

სოფ.ოზურგეთი

სოფ ოზურგეთის საბავშვო ბაღში  

წყალმომარაგების მოწყობა 2
1797,5 1357,3 440,2

სილაური

სოფ.სილაურის საყანე ფართობის შესაღობი 

მასალის შეძენა 3
3500 3500

სილაური

სოფ. სილაურის საბავშვო ბაღისათვის ეზოს 

სათამაშოების შეძენა 3
1000 100022 სილაური 26298 7312,3

ნატანები 100680 233,02

21
სოფ.ოზურგ

ეთი
35758 5073,2

18 მთისპირი 29092 0

17 77549 918,1



სილაური

სოფ.სილაური ნასაკირალის უბანში წყლის 

პლასმასის მილის შეძენა 3
6883,55 6883,55

შემოქმედი, 

გონების კარი სოფ.შემოქმედი.გარე განათების მოწყობა 2
22696,37 22696,37

გომი

სოფ.შემოქმედი. გომი. სკვერის ჭიშკრის 

მოწყობა 2
759,23 759,23

წითელმთა

სოფ.შემოქმედი. წითელმთა ცენტრში 

დეკორატიული ღობის მოწყობა 2
8185,74 8185,74

წითელმთა

სოფ.შემოქმედი. წითელმთა მილხიდის 

გაწმენდა 2
485,05 485,05

წითელმთა

სოფ.შემოქმედი. წითელმთა წისქვილის 

არხის რეაბილიტაცია 2
1083,14 1083,14

46289,47 46289,47

გონების კარი

სოფ.შემოქმედი.გონებისკარის სკვერის ღობის 

მოწყობა 2
2705 2705

ცხემლისხიდი

სოფ.ცხემლისხიდი ცენტრისათვის საბავშვო 

საქანელას შეძენა  1 ცალი 3
612 612

ბაღდადი

სოფ.ცხემლისდიდში (ბაღდადი) 

მოსაცდელის კეთილმოწყობისათვის 

მასალების შეძენა /ბლოკი 15 სმ 210 ცალი; 

ცემენტი 400 მარკიანი 7 ცალი; სილა  1 კბ.მ/ 3

407 407

ბაღდადი

სოფ.ცხემლისხიდი სასმელი წყლის სისტემის 

მოსაწყობად  ზემო ბაღდადში მასალების 

შეძენა /ურდული 100 მმ 1 ცალი; მილტუჩა 

ნახვრეტით 4 ცალი; შუასადები რეზინი 2 

ცალი; მილი 8 ატმოსფერო 1500 მეტრი/ 3

15505,3 15505,3

ბაღდადი

სოფ.ცხემლისხიდი სასმელი წყლის სისტემის 

მოსაწყობად  ხომერიკების უბანში მასალების 

შეძენა /მილი 50 მმ  8 ატმოსფერო 700 მ; 

ჩადუღების სამკაპი 50*20  16 ც;  სამკაპი 50*50  

1 ცალი ; ხრახნული ფასონური ნაწილი-ქურო 

5 ცალი; / 3

1916 1916

ცხემლისხიდი სოფ.ცხემლისხიდი ცენტრის კეთილმოწყობა 2
16483,22 16483,22

24
ცხემლისხი

დი
45127 0

22 სილაური 26298 7312,3

23 შემოქმედი 82204 0



უჩხუბი

სოფ.ცხემლისხიდი (უჩხუბი) გარე განათების 

მოწყობა 2
9011,88 9011,88

ბაღდადი

სოფ.ცხემლისხიდი (ბაღდადი) გარე 

განათების მოწყობა 2
1191,6 1191,6

25 ძიმითი
ზ. ძიმითი, ქ. 

ძიმითი
43924 1254,7

სოფ.ძიმითი სასმელი წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 4
45178,7 43924 1254,7

ჭანიეთი. 

ქაქუთი
სოფ.ჭანიეთი გარე განათების მოწყობა 2 3788,16 3788,16

ქაქუთი სოფ.ჭანიეთი წყლის მილის მოწყობა 2 13704,83 13704,83

ქაქუთი

სოფ.ჭანიეთი წყლის სათავანის 

რეაბილიტაცია
2 262,93 262,93

ვაშტიალი
სოფ.ჭანიეთი სასაფლაოზე სათავსოს მოწყობა 2 7757,77 7757,77

ჭანიეთი

სოფ.ჭანიეთი სამამულო ომში დაღუპულთა 

მემორიალის აღდგენა
4 3934,62 3934,62

ჭანიეთი

სოფ.ჭანიეთი წყლის მილის შეძენა 

ჩიტაიშვილების უბანში 6 ატმოსფერი 32 მმ 

დიამეტრი 200 მ

3 220 220

ჭანიეთი

სოფ.ჭანიეთი ძეგლის  რესტავრაცია-

მოქანდაკის მომსახურება
3 1000 1000

ჭანიეთი
სოფ.ჭანიეთი ძეგლის კვარცხლბეკის 

რეაბილიტაცია
2 807,69 807,69

27 ჯუმათი ჯუმათი 36609 0
სოფ.ჯუმათის საბავშვო ბაღისათვის წყლის 

გამათბობელის შეძენა 3
251 251

ვაკე

სოფ.შრომაში საბავშვო ბაღისათვის მაცივრის 

შეძენა
3 800 800

ხრიალეთი
სოფ.შრომაში შიდა საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია
4 9415 9415

753539,66 719234,52 34305,14

28 შრომა 104500 0

24
ცხემლისხი

დი
45127 0

26 ჭანიეთი 31476 0
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