ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
2015 წლის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" პროექტები

N

ტერიტორიული
ორგანო

სოფელი

1

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

13,114

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

2

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

2,000

ბონდის ხიდის შეკეთება - ლექვარცხეს
უბანში

3

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

1,500

შინმოუსვლელთა მემორიალის
რეაბილიტაცია ქვ. გარახის უბანში

4

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

2,500

გზების რეაბილიტაცია ჯანაშიას, ალ.
ყაზბეგისა და გაგარინის ქუჩებზე

5

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

2,156

სანიაღვრე არხისა და გაბიონის მოწყობა

გამოყოფილი თანხა

პროექტის დასახელება

ბეტონის ფილების მილაგება სასაფლაოს
ასასვლელთან ალ. ყაზბეგის ქუჩაზე

6

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

500

7

დ. ჩხოროწყუ

გარახა

5,386

ხიდ-ბოგირის მოწყობა, საწრეტი არხის
გაწმენდა

8

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

5,000

შინმოუსვლელთა მემორიალის
რეაბილიტაცია

9

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2,000

ბაგა-ბაღის ინვენტარის შეძენა

10

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2,347

გზების მოხრეშვა რეაბილიტაცია

11

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2,000

ბიბლიოთეკის რემონტი

12

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

3,500

საპაპაო-საგოგუოს უბანში მიწების
შემოკავება

13

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

1,000

სახუბუტიო-საკვარაცხელიოს უბანში
არხის გაწმენდა

14

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

1,000

სანიაღვრე არხის გაწმენდა

15

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2,500

ტრაქტორის საბურავების შეძენა

16

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

3,000

საუბნო გზის რეაბილიტაცია საყალიჩაოს
უბანში

17

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

2,500

ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა

18

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ქვ.ჩხოროწყუ

3,000

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

19

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1,600

ბაგა-ბაღის ინვენტარის შეძენა

20

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

6,371

გზის შეკეთება და სანიაღვრე არხის
მოწყობა

21

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

1,000

წყალსაწრეტი არხის მოწყობა მონგირის
უბანში

22

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

3,573

სანიაღვრე არხისა და გაბიონის მოწყობა
მონგირის უბანში

23

ქვ.ჩხოროწყუს თემი

ლეჯიქე

2,200

ბოგირის რეაბილიტაცია

24

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

20,700

ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

25

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

6,000

ლესიჭინეს სტადიონის საშხაპის მოწყობა,
ჭის გათხრა

26

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

4,500

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

27

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

1,500

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

28

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

500

29

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

4,000

სახორას უბანში გზის მოხრეშვა

30

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

1,500

ლესიჭინეში მოსაცდელის მოწყობა

31

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

1,500

ჩაის ფაბრიკის უკანა მხარეს გზის
რეაბილიტაცია

32

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

700

33

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

1,300

მილ-ხიდის მოწყობა საკაციოს უბანში

სანაგვე ურნების შეძენა

წისქვილისათვის მოწყობილობის შეძენა

ხახულიათის უბანში ახალი წისქვილის
მშენებლობა

34

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

3,500

35

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

800

36

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

2,000

37

ლესიჭინეს თემი

პირველი ლესიჭინე

650

38

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

3,700

ბაღის რემონტი, სასმელი წყლის მიყვანა

39

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

2,500

გზის მოხრეშვა ფოცხოს გზამდე

40

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

600

ბონდის ხიდის რეაბილიტაცია

სალაშხიოს უბანში მინი სტადიონის
შემოღობვა

გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

სკოლის წინ გზის გაფართოება

41

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

2,250

გზის რეაბილიტაცია დოლბაძეების უბანში

42

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

2,252

გზის რეაბილიტაცია ხარებავების უბანში

43

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

3,050

ძაღილიათის უბანში მოსაცდელის
გაკეთება, ცხაურის მოწყობა

44

ლესიჭინეს თემი

მეორე ლესიჭინე

1,500

აჭარლების უბანში გზის რეაბილიტაცია

45

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

3,000

ბაღისათვის წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობა

46

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

1,705

საწრეტი არხი 350 მ-ზე, ორი წყალგამტარი
500 დიამეტრიანი მილი, გზის მოხრეშვა

47

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

1,800

სანიაღვრე არხის მოწყობა 1 კმ-ზე

48

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

500

მილ-ხიდის მოწყობა დ-500

49

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

500

საკოხიოს უბანში ღელეს გაწმენდა 200
მეტრზე

50

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

300

ძველ ბაღთან სანიაღვრე არხის გაწმენდა
200 მეტრზე

51

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

2,500

52

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

832

53

ლესიჭინეს თემი

ოჩხომური

1,700

ხიდის რეაბილიტაცია

54

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

მინი-სტადიონის მოწყობა

ხრეშის დაყრა გაბიონზე

ეკლესიის ქვევით საწრეტი არხის გათხრა
500 მეტრზე

55

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

1,000

ცხაურიანი გადასავლელის მოწყობა

56

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

600

ხიდ-ბოგირის გაკეთება 2 ც. მილით, გზის
მოხრეშვა საჯიჯელაოს უბანში

57

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

600

წისქვილის დასრულება

58

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,500

გადასასვლელი ხიდის და გაბიონის
გაკეთება, სააბაშიო საქარჩაოს უბანში

59

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

ახალი წისქვილის აშენება სავეკუოს
უბანში

60

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

ეკლესიის მისასვლელი გზის მოხრეშვა,
წყლის საწრეტი მილების ჩადებით
საკარტოზიოს უბანში

61

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

სანიაღვრე არხის მოწყობა

62

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

1,000

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

63

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

3,000

პირველი ახუთის ცენტრში ახალი
წისქვილის აშენება

64

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

500

ტენისის მაგიდის შეძენა კულტურის
სახლისთვის

65

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

მერაბ კოსტავას სახელობის სკვერის
შემოღობვის სამუშაოები

66

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

400

კულტურის სახლის საპირფარეშოს
რემონტი

67

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

600

სოფლის ცენტრის საპირფარეშოს
შემოსაღობად მავთულბადის შეძენა

68

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,500

ლამპიონების შეძენა

69

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

1,000

ბაღისთვის წყლის ბაკის შეძენა ,
ინვენტარის შეძენა და სველი წერტილის
რემონტი საჩიტაიოს უბანში

70

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

1,000

ხიდბოგირის გაკეთება დამბით, სანიაღვრე
არხის ამოღება

71

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

400

72

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,941

73

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

500

74

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

ახალი მინი სტადიონის მოწყობა
საკაჭარაოს უბანში

75

ახუთის თემი

ახუთის თემი ცენტრი

2,000

ხიდბოგირის რემონტი

250 მეტრო სანიაღვრე არხის ამოღება

შიდა გზების რემონტი

სანიაღვრე არხის გაკეთება

76

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

10,000

საბავშვო ბაღის მიშენება რემონტით

77

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

2,000

წყლის წისქვილის რემონტი

78

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

400

სამფაზიანი მრიცხველის შეძენა
სანაროუშვილოს წისქვილისათვის

79

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

400

სამფაზიანი მრიცხველის შეძენა მონგირის
წისქვილისათვის

80

ახუთის თემი

მონგირის უბანი

1,670

შიდა გზების რემონტი

81

ნაკიანის თემი

ნაკიანი ცენტრი

6,000

სასაფლაოს შემოკავება

82

ნაკიანის თემი

ნაკიანი ცენტრი

728

ლეყალიჩეს უბანში წყლის მიყვანა

83

ნაკიანის თემი

ნაკიანი ცენტრი

1,000

საბავშვო ბაღის რემონტი

84

ნაკიანის თემი

ლეახალეს უბანი

1,500

სასაფლაოს შემოკავება

85

ნაკიანის თემი

ლეახალეს უბანი

1,500

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

86

ნაკიანის თემი

ლეახალეს უბანი

1,000

საბავშვო ბაღის რემონტი

87

ნაკიანის თემი

ლეახალეს უბანი

1,358

გზის რეაბილიტაცია

88

ნაკიანის თემი

ლექარჩეს უბანი

1,000

ახალი წისქვილის აშენება

89

ნაკიანის თემი

ლექარჩეს უბანი

4,000

ბაღის რეაბილიტაცია

90

ნაკიანის თემი

ლექარჩეს უბანი

728

მემორიალის რეაბილიტაცია

91

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

3,000

ბაღის კეთილმოწყობა

92

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

3,000

საცალფეხო ხიდთან მისასვლელი გზის
მონაკვეთის ბეტონირება

93

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

800

94

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

2,800

95

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

800

96

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

1,000

სანიაღვრე არხის გაჭრა

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია ცენტრალურ
გზაზე ორ ადგილას

ჯალაღონიების უბანში ხიდ-ბოგირის
რეაბილიტაცია

წყლის საქაჩი ტუმბოს შეძენა

97

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

1,800

არახამიას გზაზე მოხრეშვა

98

ხაბუმის თემი

ჯუმითის უბანი

500

99

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

2,000

ბაღების რეაბილიტაცია ჟუღუს უბანში

100

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

1,500

ბაღების რეაბილიტაცია ფაბრიკის უბანში

101

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

7,000

ადმინისტრაციული შენობის
რეაბილიტაცია

102

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

1,500

სანიაღვრე არხის გაჭრა

103

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

3,800

ჟუღუს უბანში სანიაღვრე არხის
ბეტონირება

ჯუმითი ზუმის გზაზე მოსაცდელის
რეაბილიტაცია

104

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

105

ხაბუმის
ხაბუმის
თემითემი ცენტრი, ჯუმითის უბანი, მოიდანახეს უბანი 18,315

106

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

800

107

ხაბუმის თემი

ხაბუმის თემი ცენტრი

2,000

სანიაღვრე არხის ბეტონირება

108

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2,000

ბაღების კეთილმოწყობა ხაბუმის ცენტრში

109

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2,500

ბაღების კეთილმოწყობა მოიდანახეს
უბანში

110

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1,300

ლეცალიგეს უბანში წისქვილის
რეაბილიტაცია ორ ადგილას

600

ხიდ-ბოგირის გამოცვლა

სოფლის გამგეობის შენობის მიმდებარე
ტერიტორიაზე დარბაზის რეაბილიტაცია

ლეძერეს უბანში სასაფლაოს
გადასახვევთან ხიდ-ბოგირის გამოცვლა

111

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

400

საძმოს ქუჩაზე წისქვილის რეაბილიტაცია

112

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1,000

წყლის მილის შეძენა 500 მ/ზე

113

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1,000

სანიაღვრე არხის გაჭრა

114

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2,000

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, მეორე
მოიდანახეს უბანში

115

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

5,000

მეორე მოიდანახეს უბანში მედ. პუნქტის
აშენება

116

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

4,000

მეორე მოიდანახეს სტადიონის შემოღობვა

117

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

500

მეორე მოიდანახეს უბანში ხიდ-ბოგირის
გამოცვლა

118

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

1,000

მეორე მოიდანახეს უბანში სასაფლაოს
შემოღობვა მავთულბადით 150 მ

119

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

700

მეორე მოიდანახეს უბანში სანიაღვრე
არხის გაჭრა და მოხრეშვა

120

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

2,000

მეორე მოიდანახეს უბანში სანიაღვრე
არხის გაჭრა ცირამუებთან

121

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

3,200

ლეჩალიგეს უბანში წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია

122

ხაბუმის თემი

მოიდანახეს უბანი

700

123

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

10,000

ლეგახარეს ბაღის რეაბილიტაცია

124

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2,000

ეკლესიასთან სასაფლაოს გზის
რეაბილიტაცია

ურნების შეძენა დადგმა

125

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2,000

სასაფლაოს გზის რეაბილიტაცია

126

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2,000

ხაბალერის გზის რეაბილიტაცია

127

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1,000

ლებაძაღუეში წისქვილის რეაბილიტაცია

128

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

2,049

ლეკში ჩასასვლელი გზის რეაბილიტაცია

129

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1,000

ბაღში ჭის რეაბილიტაცია

130

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1,500

მინი სტადიონის დასრულება

131

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1,000

წიფანას უბანში გზის რეაბილიტაცია

132

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

400

წისქვილის რეაბილიტაცია

133

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

600

ლებენდელიანეს უბანში გზის
რეაბილიტაცია

134

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

1,000

135

მუხურის თემი

ლეგახარე უბანი

700

136

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

1,000

ბელერში საცალფეხო ხიდის დასრულება

137

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

11,000

ცენტრის კეთილმოწყობა, სანიაღვრე არხის
გაკეთება

138

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

1,000

არონიაში ღელეს კალაპოტის გაჭრა

ნაგვის ურნების შეძენა

ტრაქტორის გუთნის შეძენა

139

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

300

გზის მოხრეშვა

140

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

600

სანიაღვრე არხის მოწყობა

141

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

3,000

ცენტრში ბეტონის დაგება

142

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

1,593

ლეთოლორდეს უბანში გზის მოხრეშვა

143

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

2,000

ლეთოლორდეს უბანში მოსაცდელის
მოწყობა

144

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

6,000

საბავშვო ბაღის რემონტი და ინვენტარის
შეძენა

145

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

1,200

სკურჩას უბანში სასაფლაოს გზაზე 15 მ.
გაბიონის მოწყობა

146

მუხურის თემი

მუხურის თემი ცენტრი

2,000

ცენტრისთვის სანაგვე ურნების შეძენა

147

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1,000

ზინდის გზაზე საწრეტი არხის გაჭრა

148

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

500

149

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1,000

გაბიონის მოწყობა

150

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

2,500

ბეტონის დაგება

151

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1,275

გზების მოხრეშვა

152

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

300

სანაგვე ურნების შეძენა

სასაფლაოს შემოკავება

153

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

1,000

საწრეტი არხების გაჭრა

154

მუხურის თემი

ქოყოს უბანი

2,000

მაფელუზე არხის ამოწმენდა და სამანქანე
ხიდ-ბოგირის მოწყობა

155

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

1,000

ნაგავსაყრელი ურნების შეძენა

156

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

8,500

ცენტრალური ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

157

ნაფიჩხოვოს
ნაფიჩხოვოს
თემითემის ცენტრი, ლედარსალეს უბანი, ხანწკის უბანი
12,000

158

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

800

ხიდ-ბოგირთან ნაპირსამაგრების მოწყობა

159

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

500

სანიაღვრე არხის გაყვანა შქედის უბანში

კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

160

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

1,566

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

161

ნაფიჩხოვოს თემი

ნაფიჩხოვოს თემი ცენტრი

2,000

წყლის რეაბილიტაცია ლეპაპეს უბანში

162

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

5,000

ლედარსალეს ბაგა-ბაღის სახურავის
რეაბილიტაცია, შემოღობვა და ინვენტარის
შეძენა

163

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

4,413

ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია

164

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1,000

წყალსადენის სათავე ნაგებობის
რეაბილიტაცია

165

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1,500

ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია ქვემო
ლედარსალეს უბანში

166

ნაფიჩხოვოს თემი

ლედარსალეს უბანი

1,000

ცენტრის კეთილმოწყობა

167

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

3,500

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
ლეთოდუეს უბანში

168

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1,000

ლელაგვილეს ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

169

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1,000

ხანწკის ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

170

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

500

ლელაგვილეს ბაგა-ბაღისთვის პიანინოს
შეძენა

171

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

800

ჯაკუნურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

172

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1,000

173

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

400

ცენტრის კეთილმოწყობა

წყლის მილის შეძენა ლელაგვილეს
სასაფლაოსთვის

174

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

500

გზის რეაბილიტაცია

175

ნაფიჩხოვოს თემი

ხანწკის უბანი

1,173

გზის რეაბილიტაცია ქებიშის
მიმართულებით

176

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

8,000

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
ჭოღის ცენტრში

177

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

800

178

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,000

სანაგვე ყუთების მოწყობა სოფლის
ცენტრში

179

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,000

ბიბლიოთეკის კოსმეტიკური რემონტი
ადმინისტრაციულ შენობაში

180

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,000

ლეჯაგუნე-ლეთოდუეს უბანში წისქვილის
სახურავის გამოცვლა

სასაფლაოს შემოკავება

181

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,200

ბაკურეთის უბანში წისქვილის სახურავის
გამოცვლა, იატაკის მობეტონება

182

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

2,000

შონიათის უბანში წისქვილის
მოწყობილობის შეძენა

183

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,000

ეწერის უბანში სასაფლაოს შემოკავება

184

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,000

ხანწკის უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა

185

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

800

ლეჯვატეს უბანში ხიდ-ბოგირის
ტერიტორიაზე მოხრეშვა

186

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

284

ბაკურეთის უბანში წყლის წისქვილის
აღსადგენად მასალის შეძენა

187

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

500

ცენტრალურ სასაფლაოსთან ელ. დენის
მიყვანა

188

ჭოღის თემი

პირველი ჭოღა

1,200

პროექტორისა და მონიტორის შეძენა

189

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,000

ბაგა ბაღის წყალმომარაგების მოწყობა

190

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,500

სასაფლაოს მისასვლელი გზის მობეტონება
ლეგაბელეს უბანში

191

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,500

ნაკარუს უბანში წყალმომარაგების მოწყობა

192

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

500

193

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,000

ლეწახნაკეს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა

194

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,000

ლეშენგელეს უბანში სანიაღვრე არხის
მოწყობა

ნაკარუს უბანში სამშენებლო მასალების
შეძენა გზის მოსაბეტონებლად

195

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

1,697

ნაპირსამაგრი სამუშაოების
განხორციელება სხვადასხვა ადგილას

196

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

2,000

სანიაღვრე არხის მოწყობა

197

ჭოღის თემი

მეორე ჭოღა

1,000

ეკლესიის, სასაფლაოსთან მისასვლელი
გზის მოხრეშვა

198

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

3,271

საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი

199

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

600

200

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

2,000

ლებერულეს უბანში წყალსაქაჩი ტუმბოს
შეძენა

201

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

2,000

ზემო ნაკარუს უბანში წისქვილის
მოწყობილობის შეძენა

ლექობალეს უბანში წისქვილის სახურავის
გამოცვლა

ლედიხამინჯიეს უბანში მოსაცდელის
მოწყობა

202

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

1,000

203

ჭოღის თემი

ლექობალეს უბანი

800

204

კირცხის თემი

კირცხი

3,504

სოფ. კირცხის ცენტრში კეთილმოწყობის
სამუშაოების ჩატარება

205

კირცხის თემი

კირცხი

1,000

ადმინისტრაციული შენობის სააქტო
დარბაზისათვის რკინის კარების გაკეთება

206

კირცხის თემი

კირცხი

1,500

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
საბავშვო ბაღისათვის

207

კირცხის თემი

კირცხი

3,000

წყლის წისქვილის რეაბილიტაცია აღდგენა
სამალანიოს უბანში

208

კირცხის თემი

კირცხი

450

სპორტული მოედნისათვის 4 რეისი ქვიშის
დაყრა

ლემარკოზეს უბანში წისქვილის
ელ.ძრავის შეძენა

209

კირცხის თემი

კირცხი

5,000

შინმოუსვლელთა სტენდის გაკეთება
კირცხის ცენტრში

210

კირცხის თემი

კირცხი

5,000

ნაშელუს უბანში ფეხბურთის მინი
მოედნის გაკეთება

211

კირცხის თემი

კირცხი

5,000

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა და არხების
ამოწმენდა

212

კირცხის თემი

კირცხი

4,000

ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

213

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

14,500

ტრაქტორის შეძენა

214

კირცხის თემი

სარაქონის უბანი

1,673

საბავშვო ბაღის შიდა სარემონტო
სამუშაოები

215

სოფელი თაია

სოფ. თაია

4,800

სასაფლაოს შემოკავება

216

სოფელი თაია

სოფ. თაია

3,000

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

217

სოფელი თაია

სოფ. თაია

2,000

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

218

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1,800

წყალსაცავების ამოსუფთავება,
რეაბილიტაცია

219

სოფელი თაია

სოფ. თაია

700

220

სოფელი თაია

სოფ. თაია

1,600

წისქვილის რეაბილიტაცია ლესაჯაიეს
უბანში

221

სოფელი თაია

სოფ. თაია

3,429

ადმინისტრაციული შენობის რემონტი

222

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

2,000

გზის რეაბილიტაცია და სამი ერთეული
ცხაურის მოწყობა სანაჭყებიოს უბანში

ბიბლიოთეკისათვის სკამების შეძენა

223

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

2,000

წისქვილის რეაბილიტაცია

224

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

1,875

გაბიონისა და სასმელი წყლის მოწყობა

225

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

500

226

ლეწურწუმეს თემი

ჯუმითის უბანი

2,700

გზის რეაბილიტაცია და ცხაურის მოწყობა
ცენტრალურ გზაზე

227

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

2,000

გზის რეაბილიტაცია ლეწურწუმეს
ცენტრიდან ნაკიფუს საზღვრამდე

228

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

2,000

გზის რეაბილიტაცია და ცხაურის მოწყობა
საპერტაიოს უბანში

229

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

3,500

საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის მოწყობა,
ეზოს შემოღობვა და საჭირო ინვენტარის
შეძენა

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა

230

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

1,500

სოფლის ექიმისთვის ერთის ოთახის
რეაბილიტაცია ეგიარზენის უბანში

231

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

8,500

საბავშვო ბაღის ერთი ოთახის
რეაბილიტაცია და საჭირო ინვენტარის
შეძენა ეგიარზენის უბანში

232

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

2,500

წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა
საწურწუმიოს უბანში

233

ლეწურწუმეს თემი

ლეწურწუმეს თემი ცენტრი

4,832

ადმინისტრაციული შენობის
რეაბილიტაცია

234

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

1,500

წყალმომარაგებისათვის პლასტმასის
მილის შეძენა, საესართიოს უბანში

235

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

1,000

წისქვილის რეაბილიტაცია, საესართიოს
უბანში

236

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

1,600

გზის რეაბილიტაცია, საესართიოს უბანში

237

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

2,177

გზის რეაბილიტაცია ნაკიფუს უბანში

238

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

1,500

წისქვილის რეაბილიტაცია ნაკათის უბანში

239

ლეწურწუმეს თემი

ნაგვაზუს უბანი

500

240

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

8,000

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

241

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

4,000

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა

242

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

7,000

მინი-მოედნის მოწყობა ნაგიდუს უბანში

6,000

ელ. წისქვილის მოწყობა ლეფირცხელეს
უბანში და არსებული ელ.წისქვილის
რეაბილიტაცია ცხვარკალის უბანში და
ქვემო ზუმის უბანში არსებული ელ.
წისქვილის ქსელში ჩართვა

243

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

სასაფლაოს შემოღობვა ნაკათის უბანში

244

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

1,000

სოფლის ცენტრში ყოფილი
კოლმეურნეობის შენობის ნაწილობრივ
შეკეთება

245

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

2,000

სანიაღვრე არხის მოწყობა და
წყალგამტარი მილის გამოცვლა
სალემონჯოს უბანში

246

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

932

247

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

1,000

საჯარო სკოლის წინ ცენტრალურ
მაგისტრალზე მანქანების მოძრაობის
შემანელებელი ბარიერის მოწყობა

248

სოფ. ზუმი

სოფ. ზუმი

1,000

სოფლის ცენტრისა და საჯარო სკოლის წინ
სანაგვე ყუთების მოწყობა

586,319

ჭუბიშის შემოკავება სალემონჯოს უბანში

