
სამუშაოების 

სავარაუდო

 ღირებულება 

566 354  ლარი

პროექტირების 

სავარაუდო ღირებულება

9630 ლარი 

N
ტერიტორიული 

ორგანო
სოფელი პროექტის   დასახელება

პროექტის  სავარაუდო  

ღირებულება

(ლარი)

პროექტის ღირებულება შენიშვნა

1 ბეჩო
სოფ. 

დოლასვიფი
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 5,118

2 ბაგვდანარი სამეურნეო ხიდეების შეკეთება მდ."თეთნაშზე" 5,046

3 დოლი ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა მდ. "ტვიბრაზე" 4,974

4 მაზერი საკანალიზაციო მილების შეძენა-შემოზიდვა 7,681

5 ლანხვრი სამეურნეო გზის მოწყობა 4,277

7 უშხვანარი სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 6,128

8 ჭკიდანარი სასმელი წყლის მილების შეძენა-შემოზიდვა 4,349

9 ჭოხულდი სასმელი წყლის აუზის რეაბილიტაცია 4,734

10 ცხეკვანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,662

11 გალაში სარწყავი სისტემისმოწყობა 4,541

12 ეცერი სოფ ისკარი
ცენტრალური გზის შემოსაღობი მასალის შეძენა-

შემოტანა
5,827

13 ბარში სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 5,383

14 გვალდერი სარწყავი სისტემის მოწყობა 4,073

15 კალაში
მდ. ენგურზე არსებული სამარხილე ხიდის 

რეაბილიტაცია
4,710

16 ცალანარი გზის რეაბილიტაცია 4,662

17 ებუთი სარწყავი სისტემის მოწყობა 5,323

18 იდლიანი იდლიანი სანიაღვრე არხის მოწყობა 3,510

19 იდლიანი   საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაცია 2,500

20 იდლიანი  გზის შეკეთება 2,500

სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  

პროექტები                                           

მესტიის მუნიციპალიტეტი



21 ლებურცხილა   სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 2,000

22 ლებურცხილა  გზის შეკეთება 2,770

23 ნაშიხვი  სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 782

24 ნაშიხვი  გაბიონის მოწყობა 2,500

25 ნაშიხვი  გზის შეკეთება 1,500

26 ჭალე გზის რეაბილიტაცია 4,169

27 იფარი სოფ. ბოგრეში სამანქანო ხიდის რეაბილიტაცია 5,070

28 ადიში სამარხილე ხიდის მოწყობა 4,373

29 ზეგანი სამარხილე ხიდის მოწყობა 4,998

30 ნაკიფარი სასმელი წყლის მოწყობა 4,806

31 კალა სოფ.ლალხორალი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,469

32 დავბერი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,169

33 ვიჩნაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,241

34 იფრარი სასმელი წყლის და წყლის რეზერვუარის მოწყობა 4,181

35 ხე სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,049

36 ხალდე სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,217

37 ლატალი კვანჭიანარი სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 5,731

38 ლახუშდი სასმელი წყლის მილების შეძენა შემოზიდვა 5,395

39 ლახამულა სოფ.ლახამულა სარიტუალო საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენა 5,299

40 ნოღარი–კეცლანი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 4,157

41 ნოდაში შიდა სასოფლო გზების შეკეთება 4,325

42 თოთელეში
ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია
4,133

43 ჰამაში
ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია
4,253

44 შდიხირი სადრენაჟე სისტემის მოწყობა 4,085

45 დიზი მინი სტადიონის კეთილმოწყობა 5,094

46 ქვედა–იფარი სამანქანო გზის კეთილმოწყობა 4,493

47 ხელრა სამანქანო გზის შეკეთება 4,565

48 ყაზაყი გზის რეაბილიტაცია 4,073

49 გენწვიში წყლის წისქვილის აშენება 4,181

50 ლენჯერი
სოფ.ლემსია, კაერი, 

ნესგუნი, ქაშვეთი
"ცხარვაშის" მჟავეწყლის რეაბილიტაცია 26,656

ლემსია, კაერი, ნესგუნი, 

ქაშვეთის თანხების 

გაერთიანება 

8306+4734+6056+7560

51 ლაშთხვერი საკანალიზაციო მილების შეძენა-შემოზიდვა 3,800



52 ლაშთხვერი "ცხარვაშის" მჟავეწყლის რეაბილიტაცია 2,208

53 სოლი საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 7,729

54 ჰეშკილი "ქაშვეთის" სასაფლაოს შემოღობვა 4,097

55 მულახი სოფ.ჭოლაში სასაფლაოს შემოღობვა 6,044

56 არცხელი შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 5,383

57 ზარდლაში საკანალიზაციო მილების შეძენა 3,193

58 ზარდლაში სასოფლო გზის შეკეთება 1,000

59 ლახირი შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია 5,899

60 მაჯვდიერი მდ. მულხურაზე მაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა 4,325

61 მურშკელი სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 4,637

62 ჟაბეში "კალდაშის" სამარხილე ხიდის მოწყობა 5,839

63 ჟაამუში სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 4,710

64 ღვებრა სანიაღვრე არხის მოწყობა 4,421

65 ჩვაბიანი სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 5,791

66 ცალდაში სარიტუალო ინვენტარის შესანახი შენობის აშენება 4,806

67 ნაკრა ლენკვაში
წყლის სისტემისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთ. 

მოწყობა
4,073

68 კიჩხულდაში ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი გზის შეკეთება 4,181

69 ფარი სოფ.ფარი სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია 5,779

70 ზაგარი სათიბებისკენ მიმავალი სამარხილე გზის აღდგენა 4,181

71 ზედა ლუჰა
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის  და სასმელი წყლის 

სისტემის შეკეთება
4,301

72 კაცხი საავტომობილო გზაზე გზის დამცავი გაბიონის მოწყობა 4,337

73 ლამხერი  გაბიონის აშენება  2,500

74 ლამხერი  წყაროს კეთილმოწყობა 1,741

75 ყვანა, ქვ.ლუჰა დაკიდული ხიდის რეაბილიტაცია 8,482

ყვანას და ქვ. ლუჰას 

თანხების გაერთიანება

4385 +  4097

76 ღეშდერი გზის რეაბილიტაცია 4,277

77 ხოსრარი გზის რეაბილიტაცია 4,073

78 სვიფი  სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 1,537

79 სვიფი   სოფლამდე მისასვლელი გზის გაჭრა 2,500



80 ლაყვრი ფარის კულტსახლის აღჭურვა საოფისე ინვენტარით 4,085

81 ფალედი ფარის კულტსახლის ოთახის კეთილმოწყობა 4,025

82 წვირმი წვირმი სასაფლაოს შემოღობვა 8,209

83 ჩობანი საბავშვო ბაღის შემოღობვა და კეთილმოწყობა 5,839

84 იელი, ასკარტი,აცი საერთო სარგებლობის შენობის აღჭურვა ინვენტარით 13,817

იელი, ასკარტი, აცის 

თანხების გაერთიანება 

4902+4770+4145

85 ჭუბერი 

სოფ.ქვ. მარღი, დევრა, 

ზედა მარღი, ლარილარი, 

ლახამი, ლეკულმახე, 

ლეწფერი, სგურიში, ტიტა, 

ყარი

ჭუბერის ამბულატორიის შენობის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები
58,581

ქვ. მარღი, დევრა, ზედა 

მარღი, ლარილარი, 

ლახამი, ლეკულმახე, 

ლეწფერი, სგურიში, 

ტიტა, ყარის თანხების 

გაერთიანება 

7452+4565+5022+5082+77

77+4914+5491+6368+4133

86 ხაიში 
სოფ.ხაიში, ლალხორალი, 

მუხაშერა, ნალქორვალი
სოფ. ქვ. ხაიშში შიდა გზების კეთილმოწყობა 21,390

ხაიში, ლალხორალი, 

მუხაშერა, 

ნალქორვალის თანხების 

გაერთიანება 

9195+4025+4049+4121
87 ბარჯაში სათიბებისაკენ მიმავალი გზის აღდგენა 4,109

88 ზედა წვირმინდი
სოფ. ქვ. ხაიშში, მდ. ხაიშურაზე საფეხმავლო ხიდის 

აშენება
4,025

89 თოთანი სოფ. ზედა ხაიშის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 4,085

90 ლახანი
მოსახლეობის ეზოების და ცენტრ. გზას შორის 

არსებული თხრილის ამოვსება მიწით.
4,061

91 ლუხი საფეხმავლო ხიდის აშენება 4,662

92 სკორმეთი სოფლის შიდა გზების შეკეთება 4,493

93 ტობარი სასმელი წყლის სისტემის აღდგენა 4,505

94 ქედანი სათიბებისაკენ მიმავალი გზის შეკეთება 4,049

95 ქვ.ვედი ქვ.ვედის ხაიშთან დამაკავშირებელი გზის აღდგენა 5,671

96 ზედა ვედი
ზედა ვედის ქვ. ვედთან დამაკავშირებელი გზის 

შეკეთება
4,049

97 ზემო ვედი
ზემო ვედის ქვ. ვედთან დამაკავშირებელი გზის 

აღდგენა
4,349

98 ქვ. წვირმინდი მოსაცდელი პავილიონის აშენება 4,553

99 ციცხვარი
სოფ ზედა ხაიშის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის 

შეკეთება
4,109

100 ჯორკვალი მჟავე წყლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 4,349

101 ჭერი
სოფ. ზედა ხაიშის ცენტრალურ გზასთან 

დამაკავშირებელი გზის შეკეთება
4,049



102 გაღმა ხაიში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია 5,779

103 შგედი ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი გზის შეკეთება 4,926

104 ზედა ხაიში სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა 5,731

105 ნანყბული სამანქანო გზის  რეაბილიტაცია 4,097

106 ნაკი ქვედა ვედთან დამაკავშირებელი გზის შეკეთება 4,181


