
 დანართი N1
2015 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციებელი პროექტების შეთანხმების ცხრილი

მუნიციპალიტეტი
პროექტირების სავარაუდო 
ღირებულება  8600 ლარი

მესტია
 

N
ტერიტორიული
ორგანო (თემი)

სოფელი პროექტის დასახელება

პროექტის 
საორიენტაციო
 ღირებულება 

(ლარი)

პროექტის 
ღირებულება

შენისვნა

1 დაბა მესტია დ მესტია 0

2
ნაშთქოლი
ჭოხულდი

სოფლის გზის შეკეთება მთა 
,,ბახამდე"

9,025
სოფ.ნაშთქოლი, ჭოხულ
დის თანხების გაერთიანება
ერთ პროექტად 4298+4727

3 ტვებიში ხიდის გაკეთება ღელეზე 4,393

4 ქართვანი
სასაფლაოს ტერიტორიის  
კეთილმოწყობა

4,786

5 მაზერი
სასაფლაოს ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

7,657

6 უშხვანარი
სანიაღვრე არხის გაწმენდითი  
სამუშაოების ჩატარება 
მდ.,,ხელდურაზე"

6,109

7 ჭკიდანარი სასოფლო გზის შეკეთება 4,346

8 დოლი
ცენტრალურ გზასთან 
დამაკავშირებელი გზის შეკეთება

4,965

9 ბაგვდანარი
სამეურნეო გზის შეკეთება 
მთა,,ტყვაშანამდე"

5,037

10 ლანხვრი
სასაფლაოს ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

4,274

11 სოფ. ისკარი
სოფლის თავშეყრის ადგილის 
კეთილმოწყობა,წყაროს 
კეთილმოწყობა

5,811

ბეჩოს თემი



12 ბარში
სარიტუალო ინვენტარის  შესანახი 
ფარდულის აშენება

5,370

13 ლადრერი სოფლის გზის  შეკეთება 4,620

14 უსგვირი სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 4,024

15 ფხუტრერი
სოფლის გზის შეკეთება სანიაღვრე 
არხებით

4,631

16
ქურაში
ჭელირი

სოფლის სამანქანო გზის შეკეთება – 
გაფართოება

9,405

17 ცალანარი სოფლის გზის კეთილმოწყობა 4,655

18 იდლიანის თემი

იდლიანი
ლებურცხილა
ნაშიხვი
ჭალე

იდლიანის ცენტრალური ადგილის 
სასმელი წლის სისტემის მოწყობა

22,183
სოფ.  იდლიანი, ლებურცხილა,
ნაშიხვი,  ჭალეს  თანხების გაერთიანება ერთ 
პროექტად  8479+ 4763+ 4774+ 4167.

19
სოფ. ბოგრეში
ზეგანი
ნაკიფარი

სასოფლო გზების და გარეგანათების 
მოწყობა

14847
სოფ. ბოგრეში,   ზეგანი,  ნაკიფარის თანხების 
გაერთიანება ერთ პროექტად   5060+4989+4798

20 ადიში
სასაფლაოს ტერიტორიის  შემოღობვა 
ქვის გალავნით

4,369

22 სოფ. იენაში
სარიტუალო ინვენტარის  შესანახი 
შენობის აშენება

9,671

123 იფხი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 4,870

24 კვანჭიანარი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 5,716

25 ლახუშდი საკანალიზაციო მილების შეძენა 5,382

26 ლაჰილი
სასაფლაოს ტერიტორიის შემოღობვა 
მავთულ–ბადით

4,155

ლატალის თემი

იფარის თემი

ეცერის თემი



27 ნანყვამ–ზაგრალი სასმელი წყლის  მილების შეძენა 4,393

28
მაცხვარიში
შყალერი

შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 12,956
სოფ.მაცხვარიში,შყალერის თანხების 
გაერთიანება ერთ პროექტად  8050+4906

29 სოფ. ლახამულა

ზედა  ლახამულის  
მოსახლეობისათვის  გაღმა  
შგედიდან სასმელი წყლის  
მაგისტრალის  გამოყვანა

5,287

30 ნოღარი–კეცლანი
სასაფლაოს  ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

4,155

31 ნოდაში წყლის სისტემის მოწყობა 4,322

32
დიზი                            
შდიხირი

სპორტული სტადიონის 
კეთილმოწყობა 

9167
სოფ. დიზის და შდიხირის თანხების გაერთიანება 
ერთ პროექტად 5084+4083

33 ქვედა–იფარი სასმელი წყლის გამოყვანა 4,489

34 ხელრა
სოფ.ხელრის ტერიტორიაზე ორი 
ხიდის   რეკონსტრუქცია

4,560

35 ყაზაყი სამეურნეო გზის გაყვანა 4,071

36 გენწვიში
მთა ,,ლუჯა"- სკენ  სამეურნეო 
დანიშნულების  გზის გაყვანა

4,179

37 ლაშთხვერი                      
სასაფლაოსათვის მიწის ნაკვეთის   
შეძენა  და შემოღობვა

3,000

38 ლაშთხვერი სარიტუალო  მოწყობილობის  შეძენა 2,990

39 ნესგუნი
სარიტუალო  ინვენტარის   შესანახი 
შენობის აშენება

6,037

ლახამულას თემი

ლენჯერის თემი



40

ნაკრა
თავრალი
ცალერი
ხერხვაში
ლაშხრაში
ლაწომბა
ლენკვაში
კვიცანი
ანილი

სოფლის ცენტრში სტადიონის 
კეთილმოწყობა, შემოღბვა, 
 განათების მოწყობა

40,123

სოფ.ნაკრა,თავრალი,ცალერი,ხერხვაში,ლაშხრაში,
ლაწომბა,ლენკვაში,კვიცანი,ანილის თანხების 
გაერთიანება ერთ პროექტად     
6133+4119+4143+4048+4083+
4298+4071+5025+4203

41 კიჩხულდაში 
ცენტრალურ გზასთან 
დამაკავშირებელი გზის 
კეთილმოწყობა.

3,179

42 კიჩხულდაში სასმელი წყლის  სისტემის მოწყობა 1,000

0.43 სოფ. ჩაჟაში შიდა სასოფლო ხიდის აღდგენა 4,489

44 მურყმელი  ხიდის აღდგენა 4,346

45 ჟიბიანი
შიდა სასოფლო გზების 
კეთილმოწყობა

5,454

46
ჩვიბიანი                                   
ლამჯურიში

შიდა სასოფლო გზების 
კეთილმოწყობა

8,977
სოფ. ჩვიბიანის და ლამჯურიშის თანხების 
გაერთიანება ერთ პროქტად  4381+4596

47 სოფ. სვიფი
სამეურნეო დანიშნულების გზის 
გაყვანა

6,300

48 ლაბსყალდი წყალსადენი სისტემის მოწყობა 4,631

49 ლეზგარა წყალსადენი სისტემის მოწყობა 5,084

უშგულის თემი

ცხუმარის თემი

ნაკრის თემი



50 მაგარდელი წყალსადენი სისტემის მოწყობა 5,025

51 ტვიბერი
სასაფლაოს ტერიტორიის 
კეთილმოწყობა

5,477

52 ღვებალდი სოფლის ცენტრის კეთილ მოწყობა 4,870

53 ჭუბერის თემი

სოფ.ქვ.მარღი
დევრა
ზედა მარღი
ლარილარი
ლახამი
ლეკულმახე
ლეწფერი
სგურიში
ტიტა
ყარი

ამბულატორიის შენობის 
კეთილმოწყობა

58,441

სოფ.ქვემო მარღი,დევრა
ზედა მარღი, ლარილარი
ლახამი, ლეკულმახე,
ლეწფერი, სგურიში,
ტიტა,ყარის თანხების გაერთიანება ერთ 
პროექტად 
7431+4560+5013+5072+7752+4906+5477+6347+4131
+7752

54

ქვ.ვედი
ზედა ვედი
ზემო ვედი
ნაკი
ნანყბული

ამბულატორიის შენობის აშენება 22,324

სოფ.ქვ, ვედი, ზედა ვედი
ზემო ვედი, ნაკი, ნანყბულის თანხების 
გაერთიანება ერთ პროექტად 
5656+4048+4346+4179+4095

55

შგედი
ჭერი
ლახანი
ქვ.წვირმინდი
ზედა წვირმინდი  ხაიში, 
ნალქორვალი ბარჯაში,      
თოთანი

ხაიშის  თემის ცენტრში არსებული 
ამბულატორიის შენობის  
სარემონტო–აღდგენითი  სამუშაოები                

43064

სოფ.შგედი,  ჭერი, ლახანი, ქვ.წვირმინდი, ზედა 
წვირმინდი, ხაიში, ნალქორვალი, ბარჯაში, 
თოთანის თანხების გაერთიანება ერთ პროექტად 
4917+4048+4060+4548+4024+9158+4119+4107+4083

ცხუმარის თემი



56
გაღმა ხაიში
დაკარი
დორარი

ცენტრალურ გზასთან 
დამაკავშირებელი ხიდის სარემონტო 
– აღდგენითი სამუშაოები

13,763
სოფ.გაღმა ხაიში,დაკარი,
დორარის თანხების გაერთიანება ერთ პროექტად 
4655+4679+4429

57 მუხაშერა
ხაიშის ამბულატორიის მისასვლელი 
სამანქანო გზის შეკეთება

4,048

58 ქედანი
საიშის ამბულატორიის მიმდებარედ 
სანიაღვრე არხის მოწყობა

4,048

59 ლალხორალი
ცენტრის კეთილმოწყობითი 
სამუშაოები

4,024

60 ლუხი სასოფლო გზის კეთილმოწყობა 4,655

61
ზედა ხაიში
ტობარი

ზედა ხაიშის მინი სპორტული 
მოედნის კეთილმოწყობა

10,216
სოფ ზედა ხაიში,ტობარის თანხების 
გაერთიანდა ერთ პროექტად
თანხა:5716+4500

62 ციცხვარი
შიდა გზის სარემონტო აღდგენითი 
სამუშაოები

4,107

63 სკორმეთი
საფეხმავლო  ხიდის  სავალი 
ნაწილის  შეცვლა ახლით

4,489

502,041

ხაიშის თემი


