სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2015 წლის ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" პროექტები

N

ტერიტორიული
ორგანო

სოფელი

1

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

3,000

2

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

500

3

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

2,236

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა

4

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

1,000

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძართან
მისასვლელი გზის მოხრეშვა დაგრეიდერება

გამოყოფილი თანხა

პროექტის დასახელება

ქაშვეთის სახ. სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის
მოხრეშვა-მოშანდაკება

სასაფლაოს ჭიშკრის რეკონსტრუქცია

ადმ. შენობისა და სახელოვნებო სკოლოს სახურავის
შეცვლა და სახელოვნებო სკოლის ერთი ფანჯრის
შეცვლა მეტალოპლასტმასის ფანჯრით

5

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

6

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

3,000 ყაზბეგის უბნის სასაფლაოს შემორაგვა ქვის ღობით

7

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

7,000

სოფლის ამბულატორიის სარემონტო სამუშაოები და
ინვენტარის შეძენა

8

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

16,000

N1 საბავშვო ბაღში სამზარეულოს, სამრეცხაოსა და
საპირფარეშოს ამოშენება და კეთილმოწყობა

9

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

10,000

N2 საბავშვო ბაღში სამზარეულოს, სამრეცხაოსა და
სათავსოს რემონტი და ინვენტარის შეძენა

10

დიდი ჯიხაიში

დიდი ჯიხაიში

10,600

ე.წ. ,,როზას უბანში" 2 კმ-იანი გზის გადახვნა და
ნაწილობრივ მოხრეშვა-მოშანდაკება.

12,100

11

დიდი ჯიხაიში

12

გორმაღალი

13

ტოლების თემი

14

ნუცუბიძეების უბანში შესასვლელი ბოგირის
აღდგენა და ნარჩენების გატანა

დიდი ჯიხაიში

800

გორმაღალი

15,745

ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე
არსებული ოთახების რემონტი საბავშვო ბაღის
განსათავსებლად

ტოლები; ქორეისუბანი;
ვაზისუბანი; ზემო ტოლები;
ბუღნარა

6,000

ტოლების თემში არსებული საბავშვო ბაღის
რეაბილიტაცია

ტოლების თემი

ტოლები;
ქორეისუბანი;
ვაზისუბანი;
ზემო ტოლები;
ბუღნარა;
ქვემო ნოღა;
ზემო ნოღა

7,000

ტოლების თემის ადმ. შენობის სახურავის მოწყობა

15

ტოლების თემი

ტოლები

7,015

ტოლების ცენტრში 100 გრძ.მ სანიაღვრე არხის
გაწმენდა და შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა
ინერტული მასალით

16

ტოლების თემი

ზემო ტოლები; ქორეისუბანი;
ვაზისუბანი;
ბუღნარა

25,819

ზემო ტოლებში სანიაღვრე არხებისა და შიდა
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია

17

ტოლების თემი

ბუღნარა

6,123

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

18

ტოლების თემი

ზემო ნოღა;
ქვემო ნოღა

13,659

ზემო ნოღის სანიაღვრე არხებისა და შიდა
საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია

19

ტოლების თემი

საჯავახო

8,000

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

20

ტოლების თემი

საჯავახო

10,000

წყალგამტარი არხების გაწმენდა

21

ტოლების თემი

საჯავახო

521

22

ტოლების თემი

ჭოგნარი

10,000

ე.წ. ,,ჭაისთავის უბანში" საფეხმავლო ხიდისათვის
მასალის შეძენა

სასმელი წყლის მილების რეაბილიტაცია

23

ტოლების თემი

ჭოგნარი

3,898

გზის დაზიანებული მონაკვეთების მოხრეშვა

24

ტოლების თემი

I ნიგორზღვა

4,000

გზის დაზიანებული მონაკვეთის მოხრეშვა

25

ტოლების თემი

I ნიგორზღვა

4,086

სანიაღვრე არხების გაწმენდა

26

ტოლების თემი

II ნიგორზღვა

3,000

გზის დაზიანებული ადგილების მოხრეშვა

27

ტოლების თემი

II ნიგორზღვა

3,000

სანიაღვრე არხების გაწმენდა

28

ტოლების თემი

II ნიგორზღვა

2,717

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილის მოსაწყობად
სარემონტო სამუშაოების გაგრძელება

29

ოფეთის თემი

წიაღუბანი

7,490

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

30

ოფეთის თემი

თხილაგანი

4,238

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

31

ოფეთის თემი

მტერჩვეული

5,775

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

32

ოფეთის თემი

დიდი ოფეთი

5,549

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

33

ოფეთის თემი

ნაწილი ოფეთი

4,620

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

34

ოფეთის თემი

პატარა ოფეთი

5,966

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

35

სოფ. იანეთი

იანეთი

15,000

სანიაღვრე არხების დაღრმავება და ახლის გაჭრა

36

სოფ. იანეთი

იანეთი

17,000

საბავშვო ბაღის შენობაში სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება და ინვენტარის შეძენა

37

სოფ. იანეთი

იანეთი

7,085

ას ჰექტრიანი საყანე ფართობის შემოღობვა

38

სოფ. იანეთი

იანეთი

3,000

მე-9 უბანში გარაე განათების მოწყობა

39

დაბა კულაში

დაბა კულაში

40

დაბა კულაში

დაბა კულაში

მეგობრობის ქუჩის დასაწყისში მდებარე
2,000 სტადიონისა და მეგობრობის მეორე ჩიხში სანიაღვრე
არხის მოწყობა

10,000

მეგობრობის ქუჩაზე (ყოფილი ბაზრის ტერიტორია)
სკვერის მოწყობა

41

დაბა კულაში

დაბა კულაში

6,500

ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე სტადიონის შემორაგვა

42

დაბა კულაში

დაბა კულაში

600

ებრაელთა სასაფლაოს გვერდით სანიაღვრე არხის
მოწყობა

43

დაბა კულაში

დაბა კულაში

1,000

44

დაბა კულაში

დაბა კულაში

250

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

45

დაბა კულაში

დაბა კულაში

750

საბავშვო ბაღის გაზიფიცირება

46

დაბა კულაში

დაბა კულაში

6,000

მეგობრობის ქუჩაზე, მეგობრობის პირველ ჩიხში და
რუსთაველის მეორე ჩიხში გარე განათების მოწყობა

თ. მეფის ქუჩაზე ბინების წინ სანიაღვრე არხის
ჩამოსხმა და ტერიტორიის შემორაგვა

47

დაბა კულაში

დაბა კულაში

2,800

მშვიდობისა და რაზმაძის ქუჩების მოხრეშვა

48

დაბა კულაში

დაბა კულაში

6,000

სანიაღვრე არხების მოწყობა

49

დაბა კულაში

დაბა კულაში

2,312

ადმ. შენობაში განთავსებული ბიბლიოთეკის
ოთახის სარემონტო სამუშაოები

50

სოფ. ბაში

ბაში

1,050

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

51

სოფ. ბაში

ბაში

1,450

საბავშვო ბაღისათვის არტეზიული ჭის მოწყობა

52

სოფ. ბაში

ბაში

2,500

მუზეუმის ეზოში განათების მოწყობა

53

სოფ. ბაში

ბაში

1,000

მეორე ეწერ-ბაშში ხიდ-ბოგირის რემონტი

54

სოფ. ბაში

ბაში

1,500

საჯარო სკოლასთან სანიაღვრე არხის გაჭრა

55

სოფ. ბაში

ბაში

2,700

შუა ბაშის, ზედა ბაშისა და ქვედა ბაშის
სასაფლაოებთან სანიაღვრე არხის გაჭრა

56

სოფ. ბაში

ბაში

12,000

პირველი ეწერ-ბაშისა და მეორე ეწერ-ბაშის
სასაფლაოების შემოღობვა

57

სოფ. ბაში

ბაში

4,098

ადმ. შენობაში ოთახების სარემონტო სამუშაოების
ჩატარება და კარ-ფანჯრების შეცვლა

58

ეწრის თემი

ახალსოფელი

4,000

ბორანის შეკეთება

59

ეწრის თემი

ახალსოფელი

5,000

სასაფლაოს შეღობვა

60

ეწრის თემი

ახალსოფელი

5,616

საწრეტი არხებისა და ბოგირების რეაბილიტაცია

61

ეწრის თემი

ახალსოფელი

1,200

,,ტუტა მიწის" უბანში გარე განათების მოწყობა

62

ეწრის თემი

ოჭოფა

4,000

,,წყაროსთავი"-ს შესახვევთან მგზავრთა
მოსაცდელის მოწყობა

63

ეწრის თემი

ოჭოფა

1,300

,,წყაროსთავი"-ს შემოღობვა

64

ეწრის თემი

ოჭოფა

1,000

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

65

ეწრის თემი

გვიმრალა

3,000

საწრეტი არხის დამბის მოწყობა

66

ეწრის თემი

გვიმრალა

1,700

ბოგირის მოწყობა და წყალსაწრეტი არხის
რეაბილიტაცია

67

ეწრის თემი

გვიმრალა

1,000

სასაფლაოს შეღობვითი სამუშაოების დასრულება

68

ეწრის თემი

გვიმრალა; კეჭინარი; პატარა
ეწერი; ჯიქთუბანი

12,711

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია და ეზოს
კეთილმოწყობა

69

ეწრის თემი

კეჭინარი

4,535

წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია

70

ეწრის თემი

კეჭინარი

800

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა

71

ეწრის თემი

პატარა ეწერი

2,560

წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია

72

ეწრის თემი

პატარა ეწერი

2,400

ე.წ. ,,ნაძვებში" საბავშვო ატარაქციონების მოწყობა

73

ეწრის თემი

პატარა ეწერი

2,400

ფეხბურთის მოედნის განათება და საბავშვო
ატრაქციონების მოწყობა ეკლესიასთან

74

ეწრის თემი

ჯიქთუბანი

6,715

წყალსაწრეტი არხისა და ბოგირის რეაბილიტაცია

75

ეწრის თემი

ჯიქთუბანი

800

საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას განათების
მოწყობა

76

მელაურის თემი

მელაური

ადმ. შენობაში განთავსებული ამბულატორიისათვის
8,741 სველი წერტილების მოწყობა, სახურავის რემონტი,
წყალჩამომღვრელი მილების მოწყობა

77

მელაურის თემი

მიწაბოგირა

15,000

გარე განათების მოწყობა

78

მელაურის თემი

მიწაბოგირა

4,557

მინი სტადიონის მოწყობა

79

მელაურის თემი

ხიბლარი

17,865

შიდა საავტომობილო გზების მოხრეშვა-მოშანდაკება
და ბოგირის მოწყობა

80

ღანირის თემი

ღანირი

4,000

ე.წ. გვაზაურის უბანში სკვერის მოწყობა

81

ღანირის თემი

ღანირი

700

82

ღანირის თემი

ღანირი

1,000

ღვთისმშობლის სახელობის ტაძართან განათების
მოწყობა

ფრანგიშვილების უბანში არსებული ბოგირის
რემონტი

83

ღანირის თემი

ღანირი

1,000

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

84

ღანირის თემი

ღანირი

4,000

ე.წ. ნაბოსტნარის უბანში სკვერის მოწყობა

85

ღანირის თემი

ღანირი

3,000

წმ. გიორგის სახელობის ტაძართან მოსაცდელის
მოწყობა

86

ღანირის თემი

ღანირი

8,000

სიგუების, ჭანჭალეიშვილებისა და ფერმის უბნებში
გზის მოხრეშვა

87

ღანირის თემი

ღანირი

6,123

სიგუების, წულუკიძეებისა და შენგელიას უბნებში
საწრეტი არხების მოწყობა

88

ღანირის თემი

ჭაგანი

15,316

არსებული სარიტუალო დარბაზის სარემონტო
სამუშაოები (გაგრძელება)

89

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

6,800

ე.წ. ჭალის უბანში არსებული მინი სტადიონის
შემოღობვა მავთულბადით, ლითონის ძელების
მოწყობა-შეღებვა

90

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

6,500

წვერავებისა და მელქაძეების ქუჩებში სანიაღვრე
არხების გაწმენდა

91

ნაბაკევის თემი

ჩხენიში

1,400

შიდა საავტომობილო გზის მოხრეშვა ინერტული
მასალით

92

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

11,800

ნინუების ქუჩაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდა

93

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

1,650

ე.წ. ჩაის ქუჩის მოხრეშვა ინერტული მასალით

94

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

2,500

გმირთა მემორიალთან გადახურული შენობის
მოწყობა

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის, 280 გრძ.მ
ელ.კაბელისა და 4 ერთეული ფანჯრის შეძენა

95

ნაბაკევის თემი

ნინუაკუთხე

96

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

8,000

სასაფლაოსათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის
შემოღობვა მავთულბადით

97

ნაბაკევის თემი

ხუნჯულაური

3,300

სანიაღვრე არხების გაჭრა

98

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

5,500

საფეხბურთო მინი სტადიონის რეაბილიტაცია

99

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

5,300

სანიაღვრე არხების გაწმენდა

100

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

300

930

ბარამიძეების ჩიხში ინერტული მასალის დაყრა

101

საძოვრისათვის 300 ცალი აკაციის ბოძისა და სხვა
საჭირო მასალის შეძენა

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი

102

ნაბაკევის თემი

ნაბაკევი;
ჩხენიში;
ნინუაკუთხე;
ხუნჯულაური;
კვირიკე

6,857

ნაბაკევში ადმ. შენობაში არსებული
ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის ოთახების
რემონტი

103

ნაბაკევის თემი

კვირიკე

7,800

მინი სტადიონის მოწყობა

104

ნაბაკევის თემი

კვირიკე

500

ბოგირისათვის 4 გრძ.მ 500მმ-იანი ლითონის მილის
შეძენა

105

სოფ. გამოჩინებული

გამოჩინებული

2,455

სოფლის ამბულატორიის რეაბილიტაცია და სველი
წერტილის მოწყობა

106

სოფ. გამოჩინებული

გამოჩინებული

6,000

შიდა საავტომობილო გზების შეკეთება

700

107

გომის თემი

დაბლა გომი

24,066

წყალგამტარი არხის მოწყობა

108

გომის თემი

დაბლა გომი

1,600

f-25-იანი 500 გრძ.მ მილის და f-20-იანი 350 გრძ.მ
სასმელი წყლის პლასტმასის მილის შეძენა

109

გომის თემი

დაბლა გომი

150

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა

602

გომის სამუსიკო სკოლისათვის ინვენტარის შეძენა

დაბლა გომი;
ცივწყალა;
დობირო;
გომნატეხები;
დაბლა ეწერი;
მთისძირი

110

გომის თემი

111

გომის თემი

მთისძირი

13,400

სასაფლაოს კეთილმოწყობა

112

გომის თემი

მთისძირი

3,000

სანიაღვრე არხის გაწმენდა

113

გომის თემი

მთისძირი

2,130

114

გომის თემი

მთისძირი

500

სოფ. დაბლა ეწრის სასაფლაოს ჭიშკრის შეკეთება

115

გომის თემი

მთისძირი

300

სანიაღვრე არხის მოწყობა

116

გომის თემი

დაფნარი

4,500

სოფლის ცენტრში განათების მოწყობა

117

გომის თემი

დაფნარი

2,000

ე.წ. ,,ჯაშების უბანში" ბოგირის მოწყობა

118

გომის თემი

დაფნარი

2,500

სოფლის ცენტრში არსებული მგზავრთა
მოსაცდელის რეაბილიტაცია

შიდა საავტომობილო გზის მოწყობა

119

გომის თემი

დაფნარი

4,900

120

გომის თემი

დაფნარი

600

არტეზიული ჭის მოწყობა

121

გომის თემი

დაფნარი

600

სასაფლაოს შემოსარაგვად მავთულბადის შეძენა

122

გომის თემი

დაფნარი

907

შიდა საავტომობილო გზების მოხრეშვა

123

გომის თემი

კეთილაური

2,000

5 ტონიანი პლასტმასის ავზის შეძენა

124

გომის თემი

კეთილაური

3,206

f-40-იანი სასმელი წყლის პლასტმასის მილისა და
ამომყვანების შეძენა

ახალი მოსაცდელის მოწყობა

125

გომის თემი

ცივწყალა

2,979

სანიაღვრე არხების მოწყობა

126

გომის თემი

ცივწყალა

1,600

წყალგამტარი მილის მოწყობა

127

გომის თემი

კორმაღალი;
დობირო;
ზედა ეწერი;
დაბლა ეწერი;
გომმუხაყრუა

39,085

გომი-კორმაღლის საავტომობილო გზაზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება

128

გომის თემი

გომნატეხები

7,517

ტბაშავის გზის მოხრეშავა

129

გომის თემი

გომნატეხები

800

130

გომის თემი

გომნატეხები

5,000

ჩხაიძეების უბანში წყლის მილის შეძენა

ფეხბურთის მოედნის მოპირკეთება ასფალტობეტონის საფარით

131

გომის თემი

გომნატეხები

200

გორისძირის უბანში გზის გასწორება

132

გომის თემი

დაბლა ეწერი

900

სასმელი წყლის ჭის რეაბილიტაცია და წყლის
ტუმბოს შეძენა

133

გომის თემი

134

გომის თემი

135

გომის თემი

გომმუხაყრუა;
მთისძირი;
კეთილაური

10,654

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

გომმუხაყრუა

5,015

შიდა საავტომობილო გზისა და სანიაღვრე არხების
რეაბილიტაცია

გომმუხაყრუა

200

ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია

