
სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალიწინებული თანხა 

(ლარი)

ადგილობრივი ბიუჯეტით 

გათვალსწინებული 

თანადაფინანსება (ლარი)

1 2 3 4 5 6

დაბა ნარუჯის ტერიტორიულ ერთეულში პარკში სპორტულ გამაჯანსარებელი ტრენაჟორების 

მოწყობა.
11 300 11 040

დაბა ნარუჯის ტერიტორიულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობა III- რაიონში. 2 900 2 833

დაბა ნარუჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში 2 ერთეული მოსაცდელის მოწყობა (ჩაის 

ფაბრიკის დასახლებაში).
5 800 5 667

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭაბურღილის მოწყობა 11 250 10 991

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

თხინვალის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების მოწყობა ცენტრალურ გზაზე 1 850 1 807

სოფელი შრომა -ჭიდაობის დარბაზის გადახურვა 10 000 9 770

სოფელი შრომა - ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა 5 800 5 667

სოფელი შრომა - მოცვნარი ბეტონის გზის მოსაწყობი მასალების შეძენა 6- 7 ბრიგადებში 13 000 12 701

შრომა -ზედუბანი მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

ხომერიკების უბანში ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების შეზენა 6 300 6 155

სოფ.შრომა-ორმეთი სკვერის შეღობვა 3 000 2 931

სოფ.შრომა -ორმეთი მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

სოფ.შრომა-ორმეთი გზის მოწყობა რეაბილიტაცია 6 100 5 960

სოფ.შრომა -ვაკე გაბიონის მოწყობა 5 550 5 422

სოფ.შრომა ვაკე მილხიდის მოწყობა 3 100 3 029

სოფ.შრომა -ვაკე ბეტობნის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალის შეძენა (ცირდავების უბანში) 7 350 7 181

სოფ.შრომა ხრიალეთი ეკლესიის მისასვლელ გზაზე გაბიონის მოწყობა 7 250 7 083

სოფ.შრომა-ხრიალეთი  ბეტონის საფარის მოსაწყობად  მასალის შეძენა 5 200 5 080

სოფ.შრომა-ხრიალეთი გოგუაძეევბის უბანში ბეტონის საფარის მოსაწყობად მასალების შეძენა 4 300 4 201

სოფ.შრომა-ხრიალეთი ოხოჯურის უბანში გაბიონის მოპწყობა 3 250 3 175

სოფ.კონჭკათი- განთიადი ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 14 250 13 922

სოფ.კონჭკათი განთიადი შიდა არხების გაწმენდა 10 000 9 770

სოფ.კონჭკათი განთიადი  ამბულატორიის რეაბილიტაცია (რემონტი) 3 750 3 664

შრომა

39 540

31 632

55 356

ნარუჯა

კონჭკათი

№

1

3

4

2 თხინვალი

170 022

საორიენტაციო ღირებულება 

(საპროექტო სამუშაოების ღირებულების ჩათვლით)

მთლიანი ღირებულებაპროექტის დასახელებასოფელი/დაბა



სილაური მე-3-ე ბრიგადაში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

სილაური 5 კმ-მანძილზე წყლის მილების შეძენა 2 700 2 638

სილაურიგარე განათების 70 ფარის შეძენა 3 250 3 175

სილაური ბეტონის საფარის მოსაწობად მავთულბადის და ბეტონის შეძენა 100 კვ.მ 7 150 6 986

სოფ.მერია -ნაღობილევი ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების 

შეძენა(მაკასარაშვილების , მუჯირების, შათირიშვილების, ბაქანიძეების უბნებში)
16 000 15 632

სოფ.მერია- ჭახვათა ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა წულაძეებისა და 

გოგორეთის უბნის სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე.
22 850 22 324

სოფ.მერია ჩანჩიბაძეების უბანში გარე განათების მოწყობა 4 250 4 152

სოფ.მერია-ჭახვათაში მგზავრთა მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

სოფ.მერია-ხვარბეთი ციხისფერდი ხვარბეთის საზღვარზე ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო 

მასალების შეძენა
16 000 15 632

სოფ.გურიანთა ძველ თემში სკვერის კეთილმოწყობა 16 000 15 632

სოფ.გურიანთა -ციხისფერდი ბეტონის გზის მოსაწყობი საჭირო მასალების შეძენა 

(ციხისფერდი ხვარბეთის საზღვარი, მჟავიების სა ზოიძეების უბანი).
20 000 20 000

დაბა ლაითური ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 11 600 11 333

დაბა ლაითურში საბავშვო ბაღებში სარემონტო სამუშაოები (სამი ერთეული კარის შეცვლვა, 

დარბაზის რეაბილიტაცია, ერთი ოთახის რეაბილიტაცია)
8 400 8 207

9 ნაგომარი სოფ.ნაგომარი სპორტული დარბაზის სახურავის მოწყობა(გადახურვა) 86 988 44 000 42 988

სოფ.ასკანა-ეწერი სკვერის მოწყობა (ეწერი) 12 000 11 724

სოფელი ასკანის ამბულატორიაში ერთი ერთეული კარის შეცვლა 275 269

სოფ.ასკანა ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 15 725 15 363

მზიანში გარე განათების  მოწყობის დასრულება 4 300 4 201

მზიანში  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 7 700 7 523

სოფ.ოზურგეთი პირველ ქუჩაზე არსებული მინი სტადიონის კეთილმოწყობა 8 250 8 060

სოფ.ოზურგეთი პირველ ქუჩაზე  სკვერი მოწყობა 11 750 11 480

სოფ.დვაბზუ სოფლის ცენტრში სკვერის კეთილმოყობა 20 000 19 540

სოფ.გაღმა დვაბზუ აბულატორიის რეაბილიტაცია 16 000 15 632

სოფ.ვაკიჯვარი- თავვაკიჯვარში სათავე ნაგებობის სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 

(მოწესრიგება)
9 250 9 037

სოფ.ვაკიჯვარი სანიაღვრე არხების მოწესრიგება (კრიტიკულ ადგილებში 6 750 6 595

სოფ.ვაკიჯვარი ფამფალეთი სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა 16 000 15 632

სილაური 31 632

სოფ.ოზურგეთი

5

6

71 632

122 574

39 540

ვაკიჯვარი

დვაბზუ

მერია

ლაითური

79 080

39 540

71 172

63 264

გურიანთა

ასკანა

7

12

13

8

10

11



სოფელი ბაილეთი –  სამი ერთეული 2ტ. წყლის ავზის შეძენა. 900 879

სოფ.ბაილეთი ერთი ერთეული 10ტ. წყლის ავზის შეძენა. 2 900 2 833

სოფ.ბაილეთი მილხიდების მოწყობა დარჩიებისა და ნაჭყებიების უბანში (ორი ერთეული) 10 350 10 112

სოფ.ბაილეთი საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა 14 100 13 776

სოფ.ბაილეთი საბავშვო ბაღის რემონტი (კარის შეცვლა, სამზარეულოს კეთილ მოწყობა და 

სამი ერტეული წყლის ბინულის შეძენა)
7 750 7 572

სოფ.ცხემლისხიდი უჩხუბი სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა 12 000 11 724

სოფ.ცხემლისხიდი ბაღდადი ხომერიკეების უბანში ბეტონის გზების მოსაწყობად საწირო 

მასალების სეძენა.
18 000 17 586

სოფ.ცხემლისხიდი-ბაღდადი სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია,მოწყობა 

მილხიდებით(დუმბაძეების უბანი)
11 250 10 991

სოფ.ცხემლისხიდი-ბაღდადი საბავშვო ბაღში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა 2 750 2 687

სოფ.შემოქმედი ლადო ბერძენიშვილის უბანში გაბიონის მოწყობა 1 200 1 172

სოფ.შემოქმედი ნინო სადრაძის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაბიონის მოწყობა 2 600 2 540

სოფ.შემოქმედი ბაღში ორი ერთეული ოთახის რეაბილიტაცია(რემონტი) 7 500 7 328

სოფ.შემოქმედი სადრაძეების უბანში სკვერის ინვენტარის შერძენა 2 500 2 443

სოფ.შემოქმედი- გონებისკარი წყლის სათავის მოწყობა 3 400 3 322

სოფ.შემოქმედი გონებისკარის საცივთან გაბიონის ძირის დასხმა (საცივის თავზე ფანჩატურის 

მოწყობა)
4 800 4 690

სოფშემოქმედი- გომი 1.5კმ წყლის მილის შეძენა 4 200 4 103

სოფ.შემოქმედი სკვერის კეთილმოწყობის დასრულება 9 000 8 793

სოფ.შემოქმედი-გომში დაზიანებული გზის მოსაწყობად (გარაყანიძეების და ბურჭულაძების უბანში) 

მილხიდის მოწყობა და გზის სარეაბილიტაციოდ მასალების შეძენა.
7 800 7 621

სოფ.შემოქმედი გაბიონის მოწყობა გალოგრეების სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4 000 3 908

სოფშემოქმედი წითელმთა სასაფლაოსთან მისასვლელ გაზე ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო 

მასალების შეძენა
11 000 10 747

სოფ.შემოქმედი წითელმთა-კვირიკეძთის შიდა გზემის რეაბილიტაცია 5 000 4 885

სოფ.შემოქმედი კვირიკეთში სკვერის მოწყობა 7 000 6 839

სოფ.ჭანიეთი-ქაქუთი 1-2  ბრიგადაში ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების სეზენა 12 000 11 724

სოფ.ჭანიეთი -ქაქუთი 400მ წყლის მილის შეძენა 20(ოცი) ოჯახისთვის 1 600 1 563

სოფ.ჭანიეთი-ქაქუთი 6 (ექვსი) ოჯახისთვის წყალმომარაგების  მოწესრიგება 2 100 2 052

სოფ.ჭანიეთი ვაშტიალი 3-4-5 ბრიგადებში ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა. 12 100 11 822

სოფ.ჭანიეთი ვაშტიალი საბავშვო ბაღის ტერიტორიის შეღობვის დასრულება 4 200 4 103

სოფ.ჭანიეთი-ვაშტიალში სანიაღვრე არხების გაწმებნდა 6 000 5 862

16

17 ჭანიეთი

138 390

75 126

86 988

შემოქმედი

ბაილეთი

ჭანიეთური 

ახალსოფელი

71 172

ცხემლისხიდი15

14



სოფ.ძიმითი- ზემო ძიმითი და ქვემო ძიმითში წყლის სისტემის მოწესრიგება(წყალსადენის მილის და 

წყლის რეზერვუარის შეძენა)
28 000 27 356

სოფ.ძიმითი ნასაკირალი  წყლის სისტემის მოწესრიგება(წყალსადები მილის და წყლის რეზერვუარის 

შეძენა.)
10 000 9 770

სოფ.მაკვანეთი -ზემო- ქვემო ამბულატორიის სახურავის მოწყობა და  ოთახის რეაბილიტაცია. 21 000 20 517

სოფ.მაკვანეთში ბილიხოძეების შესახვევი სანიაღვრე არხის მოწყოვბა 2 400 2 345

სოფ.მაკვანეთი ცენტრში მემორიალის კეთილმოწყობა 3 250 3 175

სოფ.მაკვანეთი გარე განათების მოწყობა 6 300 6 155

სოფ.მაკვანეთი გოგიეთი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია (შემოღობვა) 4 200 4 103

სოფ.მაკვანეთი 50მ. ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 2 750 2 687

სოფ.მაკვანეთი ცხაურის მოწყობა 6 მ. აჩიკო ბერსენაძის სახლთან 2 100 2 052

სოფ.ლიხაური კვაჭალათი -ნიაბაური მონასტრის გზაზე ბეტონის გზის მოსაწყობად მასალების შეძენა. 11 800 11 529

სოფ.ლიხაური კვაჭალათში გარე განათების დასრულება 200 მეტრი სიგრძის ჩიხში 1 000 977

სოფ.ლიხაური მონასტრის გზაზე გარე განათებიას მოწყობა 6 300 6 155

სოფ.ლიხაური ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა შემდეგ ლოკაციებზე ჭელიძეების 

,გობრონიზეების, ჭანიშვილების, რუსიეშვილების, ცეცხლაძეების, ირემაძეების და ცენტრალური 

სასაფლაოს მეორე შესასვლელში სალუქვაძეების შესახვევამდე.

12 000 11 724

სოფ.ლიხაური ყოფილი ჩაის ფაბრიკის გზაზე სანიეღვრე არზების მოწყობა 6 300 6 155

სოფ.ლიხაური ნიაბაურში გაკიდულ ხიდთან გარე განათების მოწყობის დასრულება 800 782

სოფ.ლიხაური კრიტიკულ ადგილებში მილხიდების მოწყობა რამდენიმე ერთეული 8 400 8 207

სოფ.ლიხაური საბავშვო ბაღისთვის საჭირო ინვენტარის (სახტომი ბატუტის)შეძენა. 1 400 1 368

სოფ.ლიხაური სკვერისთვის სკამების შეძენა 1 200 1 172

სოფ.ლიხაური ყოფილი ჩაის ფაბრიკის ბინებში მცხოვრები ოჯახებისთვის 200 მ. წყლის მილის შეძენა 400 391

სოფ.ლიხაური აჭი სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ბეტონის დასასრულებლად საჭირო მასალების 

შეძენა. 
8 400 8 207

სოფ.ჯუმათი- ბოგილი  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 20 400 19 931

სოფ.ჯუმათი სპორტულ მოედანზე გარე განათების მოწყობა 1 400 1 368

სოფ.ჯუმათი  საბავშვო ბაღში ატრაქციონების შეძენა 4 200 4 103

სოფ.ჯუმათი-ძირი ჯუმათი ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა 10 000 9 770

სოფ.ჯუმათი-იანეთი  ბეტონის გზის მოსაწყობად საჭირო მასალების შეძენა. 4 900 4 787

სოფ.ჯუმათი-იანეთი  მილ.ხიდის მოწყობა. 2 200 2 149

სოფ.ჯუმათი მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833
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სოფ.ბახვში გარე განათების მოწყობა ( დასრულება) 6 200 6 057

სოფ.ბახვი საბავშვო ბაღის შენობაზე წყალშემკრები სისტემის მოწყობა 3 900 3 810

ქვედა ბახვი შიდა გზების რეაბილიტაცია, ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო მასალების 

მოწყობა
24 000 23 448

ქვედა ბახვი გარე განათების დასრულება 4 900 4 787

მშვიდობაური - ოქროსქედი ცენტრის კეთილმოწყობა 15 000 14 655

სოფ.მთისპირი ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა 12 000 11 724

ვანისქედიში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა 12 000 11 724

უკანავაში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეძენა 10 000 9 770

ოქროსქედი ჩავლეშვილების უბანში ბეტონის გზის საფარისთვის საჭირო მასალების შეზენა 12 000 11 724

24 ნასაკირალი სოფ.ნასაკირალი სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 39 540 20 000 19 540

25 მელექედური სოფ.მელექედურის სოფლის ცენტრის ცენტრის კეტილმოწყობა 39 540 20 000 19 540

26 დაბა ურეკი დაბა ურეკი სპორტული სტადიონის მოწყობა (ზედა ურეკის ქუჩა) 39 540 20 000 19 540

სოფ.ბოხვაური სტადიონის რეაბილიტაცია 5 700 5 569

სოფ.ბოხვაური გაბრიელ ბერის ქუჩაზე მოსაცდელის მოწყობა 2 900 2 833

სოფ.ბოხვაური გარე განათების მოწყობა 3 000 2 931

სოფ.ბოხვაური სანიაღვრე არხების გაწმენდა 2 100 2 052

სოფ.ბოხვაური ცენრტის კეთილმოწყობა 6 300 6 155

სოფ.ბოხვაური-ჭალა ცენტრის კეთილმოწყობის  დასრულება 9 200 8 988

სოფ.ბოხვაური -ჭალა სკვერის კეთილმოწყობის დასრულება 6 800 6 644

ქვემო ნატანები შეკვეთილი სპორტული დარბაზისთვის ხალიჩის შეძენა 10 000 9 770

სოფ.ნატანები სასაფლაოსთან მისასვლელ გზაზე ბეტონის საფარის მოსაწყობად საჭირო 

მასალების შეძენა (ნადირაძეების უბანში)
20 000 19 782

ზემო ნატანები სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის მოწყობა 20 000 19 540

ჯამი 1 074 000 1 050 000
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