N

ტერიტორიული
ორგანო

სოფელი

გამოყოფილი
თანხა

პროექტის დასახელება

1

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

2700

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

2

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

11388

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

3

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

5500

ელ-წისქვილის მოწყობა

4

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

5500

გზების რეაბილიტაცია და
ცხაურების მოწყობა

5

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

2200

მოსაცდელის მოწყობა ლესელიძის
ქუჩაზე

6

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2790

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

7

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2500

ბაგა-ბაღის ინვენტარის შეძენა

8

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

4500

გზების მოხრეშვა რეაბილიტაცია
(ორივე უბანში)

9

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

4000

საკვირკველიოს უბანში
სტადიონის მოწყობა

10

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

1400

სასორდიოს უბანში არხების გაჭრა

11

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

200

ცენტრალური სტადიონის მავთულბადეს შეძენა 50 მ

12

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

3500

ობელისკის რეაბილიტაცია

13

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

300

ცხაურის მოწყობა საპაპაოში

14

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

1000

საკვირკველიოს უბანში მილების
ჩადება

15

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

7795

ადმინისტრაციული შენობის
რეაბილიტაცია

16

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1480

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

17

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1000

ბონდის ხიდის რემონტი ჭვილიშის
უბანში

18

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1000

გაბიონის მოწყობა ლეჯიქეს
უბანში

19

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

403

ცხაურის რეაბილიტაცია ლეჯიქს
უბანში

20

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1000

მაცივრის შეძენა ბაღისთვის
ჭვილიშის უბანში

21

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1500

გაბიონის მშენებლობა
საბელქანიოს უბანში

22

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

6000

საფეხბურთო მოედნის შემოკავება
საჟვანიოს უბანში

23

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

24

ლეჯიქე

2420

საუბნო გზების რეაბილიტაცია

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

4900

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

25

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

12000

N1, N2, N3 საბავშვო ბაღებისათვის
ინვენტარის შეძენა

26

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

10000

მინი-სტადიონის ხელოვნური
საფარის რეაბილიტაცია და

სპორტული ინვენტარის შეძენა

27

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

5000

ორი ელ.წისქვილის მშენებლობა

28

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

2000

გამგეობის ადმინისტრაციული
შენობის ერთი ოთახის რემონტი

29

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

13574

შიდა საუბნო გზების
რეაბილიტაცია

30

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

2000

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

31

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

1600

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

32

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

2500

წისქვილის მშენებლობა
(ძაღილიების უბანი)

33

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

4000

ორი მოსაცდელის მშენებლობა

34

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

2000

N5 საბავშვო ბაღის ინვენტარით
აღჭურვა

35

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

1000

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია (მდ.
პაჭაკურზე)

36

ლესიჭინეს თემი

რუსთაველის უბანი

4821

შიდა საუბნო გზებისა და ხიდბოგირის რეაბილიტაცია

37

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

1300

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

38

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

6580

ცენტრალური გზის მოხრეშვა
გრეიდერით გასწორება

39

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

1500

ოჩხომურის საბავშვო ბაღის
ინვენტარით აღჭურვა

40

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

3500

მოსაცდელი (საკოხიოს უბანი)

41

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

4600

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

42

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1750

გზის რეაბილიტაცია ლემამფორეს
უბანში

43

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

2036

გზის რეაბილიტაცია
საგამსახურდიოს უბანში

44

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1000

გზის რეაბილიტაცია

45

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1500

ბაღის რეაბილიტაცია ინვენტარის
შეძენა

46

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1000

წისქვილის მშენებლობა

47

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1932

კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია

48

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1000

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა

49

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

2100

ახუთის ცენტრის კეთილმოწყობა

50

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

2583

გზის რეაბილიტაცია საკაჭარაოს
უბანში

51

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

2290

გზის რეაბილიტაცია საკაკულიოს
უბანში

52

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

800

წისქვილის რეაბილიტაცია
საჯიჯელაოს უბანში

53

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

568

გზის რეაბილიტაცია საჯიჯელაოს
უბანში

54

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1500

ბაღის რეაბილიტაცია, ინვენტარის
შეძენა საჩიტაიო-საპერტახიოს
უბანში

55

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

4032

მინი-სტადიონის გაკეთება
საჩიტაიო-საპერტახიოს უბანში

56

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

2000

გზის რეაბილიტაცია საჩიტაიოსაპერტახიოს უბანში

57

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

1530

გზის რეაბილიტაცია საქარჩაოსააბაშიოს უბანში

58

ახუთის თემი

ახუთის თემი
ცენტრი

500

გზის რეაბილიტაცია სავეკუოს
უბანში

59

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

1000

მინი-სტადიონის რეაბილიტაცია
საჯალაღონიოს უბანში

60

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

1360

გზის რეაბილიტაციო
საჯალაღონიოს უბანში

61

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

700

ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია
სანაროუშვილო-საჯიქიოს უბანში

62

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

1659

გზის რეაბილიტაცია
სანაროუშვილო-საჯიქიოს უბანში

63

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

4187

ფეხბურთის სტადიონის
რეაბილიტაცია მე2 ახუთის უბანში

64

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

2000

მე-2-ე ახუთის ბაღის
რეაბილიტაცია, ინვენტარის შეძენა

65

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

2000

მინი-სტადიონის გაკეთება
მონგირის უბანში

66

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

1621

მინი-სტადიონის გაკეთება
ლეჯიქეს უბანში

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

1500

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის
შეძენა

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

10567

შიდა გზების შეკეთება

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

1900

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

2000

სასაფლაოების შემოკავება

67

68

69

70

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა სოფლისათვის

72

ნაკიანის თემი

ნაკიანის თემი
(სოფელი ლეახალე,
ლექარჩე და ნაკიანი
ცენტრი)

1400

მემორიალის რემონტი

73

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

1500

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

74

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

5000

ბაღის შენობის შეკეთაბა,
ინვენტარის შეძენა

75

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

1300

გზის მონაკვეთის ბეტონირება
გუტი ჯალაღონიას სახლთან 25
გრძ/მ

76

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

3000

ჯუმითის ბაღთან სანიაღვრე არხის
გაჭრა და ბეტონირება

77

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

300

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა
ჯუმითის უბანში

78

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

1000

ხობისწყლის სანაპიროსთან
სკვერის კეთილმოწყობა

79

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

3352

გზების მოხრეშვა, სანიაღვრე არხის
გაჭრა და სანიაღვრე არხის
ამოწმენდა

80

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

3200

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

81

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

6000

ბაღებისათვის ინვენტარების შეძენა
ფაბრიკისა დაჟუღუს ბაღი

82

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

500

71

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა ხაბუმეს

უბანში

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1200

ჟუღუს უბანში სანიაღვრე არხის
გაჭრა და მოხრეშვა

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1000

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა და
ნაწილობრივ მოხრეშვა ხაბუმეს
უბანში

84

85

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1000

გზის მოხრეშვა ხაბუმეს უბანში

86

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1000

ჟუღუს უბანში ჭოღა-ხაბუმის
თემებს შორის დამაკავშირებელი
გზის მოხრეშვა

87

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

3500

ეკლესიასთან მისასვლელი გზის
სანიაღვრე არხის გაჭრა და
მოხრეშვა 2 კმ-პზე

88

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1700

ბეტონის კედლის ამოყვანა
ხაბუმეს უბანში სახლთან 40
გრძ/მ

89

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

1500

ცენტრში არსებული სპორტ
დარბაზის ინვენტარების შეძენა და
მოწყობა

90

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

4040

ჟუღუს უბანში სტადიონის
შემოღობვა 300 გრძ/მ

91

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

4440

ეწერისა და ჟუღუს უბნების
მოხრეშვა ნაწილობრივ

92

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

700

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა
ხაბუმეს უბანში

93

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

500

ადმინისტრაციული შენობის წინ
ბოძების დამონტაჟება

94

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი
ცენტრი

2200

ხაბუმეს უბანში სასაფლაოში
ჯიხურის აშენება

83

95

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

3100

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

96

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა
ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
ცენტრში, მოიდანახესა და
სტახანოვის უბანში და
ტერიტორიის შემოღობვა
მავთულბადით

97

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

10,000

98

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1500

გზის მოხრეშვა მოიდანახეს
უბანში

99

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2500

ლეჩალიგეს უბანში წყლის
სისტემის მოწყობა და სასაფლაოს
შემოკავება მავთულბადით

100

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2300

მეორე მოიდანახის უბანში
წისქვილის მშენებლობა

101

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2300

ცქვიტიშვილების უბანში
წისქვილის მშენებლობა

102

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1000

წყალსაცავი ავზის შეკეთება
გაბელიების სახლთან და მილის
შეძენა

103

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

500

გზის მოხრეშვა მოიდანახეს
უბანში

104

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

800

ხაბუმე-ჭოღის დამაკავშირებელი
გზის მოხრეშვა და გაბიონის
მოწყობა

105

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1940

სანიაღვრე არხის ბეტონირება
ანთიმოზ ნაჭყებიას სახლამდე

106

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

650

გზის შეკეთება როდონაიების
უბანში

107

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

700

გზის შეკეთება ცქვიტიშვილების
სასაფლაოსთან

108

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

500

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა
მოიდანახეს უბანში

109

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

400

წისქვილის გადახურვა ჯოლოხავას
შესახვევთან

110

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1300

პირველი და მეორე მოიდანახის
დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია

111

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2500

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

112

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

9000

მინი-სტადიონი მოწყობა

113

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

5500

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა და
ინვენტარის შეძენა

114

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

500

მოსაცდელის რეაბილიტაცია
ხაბალერის შესახვევთან

115

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

900

ხაბალერის სასაფლაოს გზის
მოხრეშვა

116

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2700

გუთნის შეძენა

117

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1000

ეკლესიასთან მისასვლელი გზის
რეაბილიტაცია

118

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

265

ბოგირის კაკეთება ძიკა გახარიას
სახლთან

119

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1000

ლექომეთიანეს უბანში გზის
რეაბილიტაცია

120

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2000

ლეთოლორდავეს უბანში
სასაფლაოსთან გაბიონის შეკეთება
10 კმ

121

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

3000

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

122

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

1000

სანიაღვრე არხის მოწყობა ზემო
ლეჩიქვანეს უბანში

123

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

5000

საბავშვო ბაღის მოწყობა და
ინვენტარის შეძენა

124

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

2000

ლეთოლორდეს უბანში სასაფლაოს
გზის რეაბილიტაცია

125

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

2000

ქვემო ლეჩიქვანეს უბანში
მოსაცდელის მოწყობა

126

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

700

ზემო ლეჩიქვანეს უბანში
სანიაღვრე არხის მოწყობა

127

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

1000

ბელერში ხიდ-ბოგირის მოწყობა

128

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

200

ამბულატორიაში წყლის შეკეთება

129

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

1000

კანთის უბანში ღელეს
ამოწმენდა

130

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

940

არონიის აღმართზე და
სტადიონთან გზის რეაბილიტაცია

131

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

1000

სქურის უბანში სასაფლაოს გზის
შეკეთება

132

მუხურის თემი

მუხურის თემი
ცენტრი

12008

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
და შინ მოუსვლელთა ობელისკის
აღდგენა

133

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1000

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

134

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

2700

ქოყოს უბნის ცენტრალური გზის
შეკეთება

135

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

600

წყლის საწრეტი არხის მოწყობა 150
მ-ზე

136

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

300

სასაფლაოს შემოკავება

137

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1000

ეკლესიის მიმდებარე
ტერიტორიაზე გზის შეკეთება

138

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1000

ჯებირის შეკეთება ქოყოს უბანში

139

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

2500

ხიდ-ბოგირის მოწყობა მაფელუს
უბანში

140

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

516

ღელეს კალაპოტის ამოწმენდა

141

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა

142

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

1500

ბაგა-ბაღის მაცივრის, გაზქურისა
და ინვენტარის შეძენა

143

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

1850

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

144

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

1500

ლებერიე-ლეშონეს უბანში გზის
რეაბილიტაცია და ნაჭყებიას
სახლის წინ მოსაცდელის გაკეთება

145

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

4000

კულტურის სახლის ფასადისა და
სცენის რეაბილიტაცია

146

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

500

ლეპაპეს უბანში ხიდ-ბოგირის
რეაბილიტაცია

147

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

3150

148

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

250

წყლის მილი 250 მ-ის ოდენობით

149

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

2000

ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

150

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

1907

გზის მოხრეშვა ცენტრში

151

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი
ცენტრი

300

მოსაცდელის რეაბილიტაცია
ცენტრში

152

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1300

ბაგა-ბაღის მაცივრისა, გაზ-ქურისა
და ინვენტარის შეძენა

153

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1800

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

154

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

3500

წყალსადენის რეაბილიტაცია

ლეგოგუეს უაბნში

წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია

ზემო ლედარსალეს უბანში

გაბიონის მოწყობა ზემო

155

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1000

156

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1000

მდებარე წყლის წისქვილის
გაბიონის მოწყობა

157

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

5000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

158

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

400

წყლის რეაბილიტაცია

159

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

4000

კულტურის სახლის
რეაბილიტაცია

160

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1000

ბაგა-ბაღისათვის მაცივარი,
გაზქურისა და ინვენტარის შეძენა

161

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1500

ლელაგვილეს ბაგა-ბაღისათვის
ინვენტარის შეძენა

162

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1300

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

163

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

2000

წისქვილის რეაბილიტაცია ზემო
ლელაგვილეს უბანში

164

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

150

წყლის მილის შეძენა

165

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

2000

მიწაყრილის გაწმენდა და გაბიონის
მოწყობა ლეთოდუეს უბანში

4966

გზის რეაბილიტაცია თალიკო
მორგოშიას სახლის
მიმართულებით

ლედარსალეს უბანში
ზემო ლედარსალეს უბანში

166

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

167

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1900

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

168

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1500

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარისა
და სათამაშოების შეძენა

169

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1600

საფეხბურთო მოედნის შემოკავება
შონიათის უბანში

170

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1150

სანიაღვრე არხის გაჭრა შონიათის
უბანში

171

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

787

ცენტრალური სასაფლაოს
შემოკავება

172

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

200

შონიათის უბანში სამანქანო კარის
გაკეთება

173

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

300

წისქვილის მრიცხველის შეძენა
ბაკურეთის უბანში

174

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1150

გზის მოხრეშვა ბაკურეთის უბანში

175

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

800

წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია

176

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1000

გზის მოხრეშვა ლეჯვატეს უბანში

177

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1800

ხიდ-ბოგირის მოწყობა ლეჯვატეს
უბანში

1500

ელ.წისქვილის რეაბილიტაცია და
მრიცხველის დაყენება ეწერის
უბანში

178

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

179

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1000

გზის მოხრეშვა ეწერის უბანში

180

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

2000

გზის რეაბილიტაცია ლეჯაგუნელეთოდუეს უბანში

181

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1000

გზის რეაბილიტაცია
ლელაგვილეს უბანში

182

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1000

წისქვილის რეაბილიტაცია,
მრიცხველის შეძენა ხანწკის უბანში

183

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

200

სამანქანო კარის გაკეთება
ლეჯაგუნე-ლეთოდუეს უბანში

184

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1000

გზის რეაბილიტაცია ბაკურეთის
უბანში

185

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

1629

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

186

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2000

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარისა
და სატამაშოების შეძენა

187

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

5000

გზის რეაბილიტაცია,
საკანალიზაციო არხის მოწყობა
მეორე ჭოღის ცენტრალურ გზაზე

188

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2000

განათების მოწყობა მეორე ჭოღის
ცენტრში

189

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2000

წისქვილის რეაბილიტაცია
ლეგაბელეს უბანში

190

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

500

წისქვილის ელძრავის შეძენა
ლეგვარამეს უბანში

191

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2140

მოხრეშვითი სამუშაოების
ჩატარება ნაკარუს უბანში

192

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

1000

მინი-მოედნის ზედაპირის მოწყობა
ლეგაბელეს უბანში

193

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1000

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

194

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1462

საბავშვო ბაღში წყლის შემოყვანა,
ინვენტარისა და სათამაშოების
შეზენა

195

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1350

გზის რეაბილიტაცია ლექობალეს
უბანში

196

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1350

გზის რეაბილიტაცია ლებერულეს
უბანში

197

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1450

წყალსაქაჩის რეაბილიტაცია
ლემარკოზეს უბანში

198

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1750

წისქვილის გაკეთება ნაკარუს
უბანში

199

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1350

გზის რეაბილიტაცია
ლედიხამინჯიეს უბანში

200

კირცხის თემი

კირცხის თემი

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა სოფლისთვის

201

კირცხის თემი

კირცხი

2800

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

202

კირცხის თემი

კირცხი

500

შინმოუსვლელთა სტენდის
შემოკავება ნაშელუს უბანში

203

კირცხის თემი

კირცხი

5000

ფეხბურთის სტანდარტული
მოედნის გაკეთება

204

კირცხის თემი

კირცხი

2000

გზის რეაბილიტაცია სალაგვილოს
უბანში

205

კირცხის თემი

კირცხი

1500

სკამების შეძენა დარბაზისათვის

206

კირცხის თემი

კირცხი

3000

საბავშვო ბაღისათვის
ინვენტარების შეძენა

207

კირცხის თემი

კირცხი

1500

ზუგდიდის გზის გადასახვევიდან
ეკლესიამდე გზის განათება

208

კირცხის თემი

კირცხი

300

კირცხის ცენტრში მოსაცდელის
გადახურვა

209

კირცხის თემი

კირცხი

10498

სანიაღვრე არხის გაწმენდა და
გზების რეაბილიტაცია

210

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა

211

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

2500

სოფლის კლუბისთვის ფანჯრების
ჩასმა და სკამების შეძენა

212

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

3500

სასოსელიოს (ნაყამეზუ) უბანში
წისქვილის აშენება

213

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1600

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

214

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

3500

საბაშვო ბაღისათვის ინვენტარის
შეძენა და შენობის რეაბილიტაცია

215

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1245

ხიდ-ბოგირის აღდგენა
სასოსელიოს უბანში

216

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1200

წისქვილის გამრიცხველიანობა
სასოსელიოს უბანში

217

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1200

ცენტრალური გზის
გადასახვევიდან სარაქონის
ცენტრამდე გზის რეაბილიტაცია

218

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1500

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა სოფლისთვის

219

სოფელი თაია

სოფ. თაია

3500

საჩარკვიანოს გზის მოხრეშვა
,სანიაღვრე არხის გაკეთება

220

სოფელი თაია

სოფ. თაია

5000

სასაფლაოს შემოკავება

221

სოფელი თაია

სოფ. თაია

2000

მარტივი ტიპის მოსაცდელის
გაკეთა ლესაჯაიეს უბანში

222

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1000

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის
შეძენა

223

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1011

ინვენტარის შეძენა ტერიტორიული
ორგანოსათვის

224

სოფელი თაია

სოფ. თაია

300

წისქვილის მრიცხველის მონტაჟი
ხაშაჭალეს უბანში

225

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1400

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

226

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1700

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

227

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

900

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

228

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

2011

არსებული წყალსაქაჩის
რეაბილიტაცია

229

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

3500

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა
საწახნაგიოს უბანში

230

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

2700

ცენტრალური და შიდა გზების
რეაბილიტაცია სანაჭყებიო
საწახნაკიოს უბანში

231

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი
ცენტრი

2500

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

232

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი
ცენტრი

6000

მუხლუხა ტრაქტორის შეძენა

233

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი
ცენტრი

1200

პროექტორის და საპროექციო
ეკრანის შეძენა სოფლისთვის

234

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი
ცენტრი

13745

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

235

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი
ცენტრი

1500

ლეწურწუმეს უბანში ელ.
წისქვილისთვის ელ სადენების
შეძენა და მონტაჟი 1200 გ/მეტრზე

236

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

800

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

237

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

2500

მუხლუხა ტრაქტორის შეძენა

238

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

300

პროექტორის შეძენა სოფლისთვის

239

ლეწურწუმეს თემი

240

სოფ. ზუმი

241

ნაგვაზუს უბანი

4706

გზის რეაბილიტაცია

სოფ. ზუმი

3100

სპეც ტექნიკის შეძენა
(თვითმცლელი და სხვა)

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

6000

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და
ინვენტარის შეძენა

242

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

5000

სასოფლო კლუბის რეაბილიტაცია,
პროექტორის და საპროექციო
ეკარნის შეძენა

243

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

1000

ხიდ-ბოგირის მოწყობა
საგელანტიოს უბანში

244

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

12150

სანიაღვრე არხების მოწყობა და
გზის რეაბილიტაცია სალემონჯოს,
ნაგიდუს, ფახურიასა და ეწერის
უბნებში

245

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

2000

მინი-მოედნის განათების მოწყობა

246

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

1848

სოფლკის ცენტრის ეზოს
კეთილმოწყობა

