N

1

ტერიტორიული
ორგანო

აბასთუმნის თემი

სოფელი

გამოყოფილი
თანხა

პროექტის დასახელება

სოფლის ცენტრში გარე განათების
მოწყობა

აბასთუმანი
7,000

აბასთუმნის თემი

მენჯის უბანში ჭაბურღილის
მოწყობა

აბასთუმანი
19,603

აბასთუმნის თემი

ჩიხლაძეების უბანში ჭაბურღილის
მოწყობა

მენჯი
5,791

2

აბასთუმნის თემი

ხეცერა

ანაკლიის თემი

ანაკლია

8762

ხეცერის უბნის ცენტრთან
დამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია

N1 სასაფლაოს შემოღობვა
7,000

ანაკლიის თემი

ანაკლია

შიდა გზების რეაბილიტაცია
15,672

ანაკლიის თემი

ცენტრალური სტადიონის
რეაბილიტაცია

ანაკლია
20,000

ანაკლიის თემი

N1 სასაფლაოს შემოკავება
(თანადაფინანსება)

თიქორი
3,000

ანაკლიის თემი

თიქორი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
2,443

ახალაბასთუმანი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა და
სანიაღვრე არხის მოწყობა,
ჭიშკრებთან ბოგირების მოწყობაN
6 უბანში

ახალაბასთუმანი
20,000

ახალაბასთუმანი

ახალაბასთუმანი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
20,000

ახალაბასთუმანი

ახალაბასთუმანი

ცენტრალური გზის განათება
12,000

ახალაბასთუმანი

ახალაბასთუმანი

N1 უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა
2,100

3

ახალაბასთუმანი

N2 უბაში სტადიონის
კეთილმოწყობა

ახალაბასთუმანი
1,636

4

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

32403

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

5

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

1000

ხიდ ბოგირების რეაბილიტაცია
ფიფიების უბანში

ახალკახათი

სოფ. ახალკახათი

1000

ხიდ ბოგირების რეაბილიტაცია
საკერზაიოს შესასვლელში

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

2500

ანატოლი გადილიას სახლთან
სანიაღვრე არხების მოწყობა

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

2730

ოდიში-ახალსოფლის
შემაერთბელი ხიდის
რეაბილიტაცია
(თანადაფინანსება)

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა

6000

გზის რეაბილიტაცია

ახალსოფლის თემი

უჩაშონა,
ახალსოფელი

19000

შინმოუსვლელთა და 9 აპრილის
მემორიალის რეაბილიტაცია

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

3000

საბავშვო ბაღის რკინის ღობის
შეღებვა

8000

ახალსოფლის ცენტრში საერთო
სარგებლობის საპირფარეშოსა
და სპორტ დარბაზის
რეაბილიტაცია

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

1500

ჭაბურღილის შემოკავება

ახალსოფლის თემი

ახალსოფელი

2510

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

5000

ხიდ ბოგირის მოწყობა
ყაზბეგის ქუჩაზე ( ყოფილი
ჩაის ფაბრიკის
მიმართულებით)

ახალსოფლის თემი

ოფაჩხაფუ

10969

საკოზუოს უბანში გზის
რეაბილიტაცია

ახალსოფლის თემი

ჯუმი

33922

სადარასელიოს უბანში ადრე
არსებული გზის რეაბილიტაცია

განმუხური

განმუხური

4653

არებული ამბულატორიის
მისასვლელი გზისა და
შემოკავების მოწყობა

განმუხური

განმუხური

10000

სამელიორაციო არხების
ამოწმენდა შენგელიების უბანში

განმუხური

განმუხური

12000

სამელორაციო არხის გათხრა

7

განმუხური

განმუხური

9149

შიდა გზების რეაბილიტაცია

განმუხური

განმუხური

8000

ადმინისტრაციული ავარიული
შენობის რემონტი

გრიგოლიში

გრიგოლიში

სახასიოს უბნის წყლით მომარაგება
14,000

გრიგოლიში

გრიგოლიში

საკანკიოს უბნის ხიდის აღდგენა
3,216

გრიგოლიში

საკიკალიშვილოს უბანში მიმავალი
საავტომობილო გზის შეკეთება

გრიგოლიში
1,000

8

დარჩელის თემი

დარჩელი

8000

დარჩელის საბავშვო ბაღის
რემონტი

დარჩელის თემი

დარჩელი

5000

მინი საფეხბურთო სტადიონის
დამთავრება პატარა კოკის
უბანში

დარჩელის თემი

დარჩელი

4000

მინი სტადიონის განათება
პატარა კოკში

დარჩელის თემი

დარჩელი

9000

რუსთაველის ქუჩაზე (თამარ
მეფის შესახვევთან)
მოსაცდელის მოწყობა

დარჩელის თემი

დარჩელი

14000

პატარა კოკში ვალერი
ჩხაპელიას სახლის წინ ხიდის
რეაბილიტაცია

დარჩელის თემი

დარჩელი

2000

გარე განათების პროექტირება

დარჩელის თემი

დარჩელი

4000

მინი სტადიონის განათება
კუნოშის უბანში

დარჩელის თემი

დარჩელი, კიროვი

9500

დარჩელის ცენტრში
ბიბლიოთეკის სახურავის
რეაბილიტაცია

დარჩელის თემი

დარჩელი

8026

შიდა გზების რეაბილიტაცია

დარჩელის თემი

დარჩელი, კიროვი

20000

ქვემო დარჩელში მინი
სტადიონის მოწყობა

დარჩელის თემი

კიროვი

1548

შიდა გზების რეაბილიტაცია

დარჩელის თემი

კიროვი

დარჩელის თემი

კიროვი

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

4000

მინი სტადიონის განათება
ქვემო დარჩელში

13000

ქვემო დარჩელის უბანში ჯემალ
ჭითანავას სახლთან ხიდის
რეაბილიტაცია

ჭაბურღილის მოწყობა 1 ერთეული
3,500

დიდინეძის თემი

დიდინეძი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
2,300

დიდინეძის თემი

განათების სისტემის დამატება 3
ერთეული

დიდინეძი
2,000

დიდინეძის თემი

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა
2,5კმ.

დიდინეძი
4,500

9

დიდინეძის თემი

დიდნეძის სკოლის ტერიტორიაზე
შესასვლელი გზის მოასფალტება
30 მეტრი

დიდინეძი
2,034

დიდინეძის თემი

დიდინეძის
კახათი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
10,800

დიდინეძის თემი

დიდინეძის
კახათი

განათების სისტემის დამატება 1
ერთეული
1,200

დიდინეძის თემი

დიდინეძის
კახათი

საქირიოს უბანში სანიაღვრე
არხის მოწყობა 500 მეტრი
2,034

დიდინეძის თემი

თანადაფინანსებით დიდინეძის
თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა
1 კმ

დიხაგუძუბა
4,500

დიდინეძის თემი

განათების სისტემის დამატება 5
ერთეული

დიხაგუძუბა
6,000

დიდინეძის თემი

დიხაგუძუბა

შიდა გზების მოხრეშვა
2,368

10

ერგეტის თემი

ერგეტა

შიდა გზების რეაბილიტაცია
13,029

ერგეტის თემი

ერგეტა

ჭაბურღილების მოწყობა
4,000

ერგეტის თემი

ერგეტა

ხიდ-ბოგირი საჯოლოხაოს უბანში
1,500

ერგეტის თემი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
და გარე განათების მოწყობა

ცვანე
11,152

ერგეტის თემი

ცვანე

ჭაბურღილების მოწყობა
4,000

ინგირის თემი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა დადიანის
ქუჩის დასაწყისში.

ingiri
5,000

ინგირის თემი

ingiri
23,500

ინგირის თემი

გორგასლის, ვოლგოგრადის,
გურამიშვილის, მახარაძის, ვეკუას,
დადიანის, ფიფიას, წერეთლის,
გელოვანის, საირმეს ქუჩების
მოხრეშვა

ასფალტის ქარხანასთან არსებული
რკინიგზის არკაზე სანიაღვრე
არხისა და სამანქანო გზის მოწყობა

ingiri
3,500

ინგირის თემი

ცენტრის კეთილმოწყობა
(ნარგავების დარგვა) განათება

ingiri
4,000

ინგირის თემი

სანიაღვრე მილის ჩადება ვაჟა
ფშაველასა და სააკაძის ქუჩის
ჩიხში

ingiri
38,000

ინგირის თემი

N4 სასაფლაომდე მისასვლელი
გზის მოხრეშვა და გადასავლელის
მოწყობა

ingiri
4,190

ინგირის თემი

სანიაღვრე არხის მოწყობის
პროექტირება, სამუშაოები

ingiri
3,000

ინგირის თემი

ინგირის ცენტრში აბულატორიის
ტერიტორიის კეთილმოწყობა

ingiri
4,400

ინგირის თემი

არსებული საფეხბურთო
მოედნებზე განათების მოწყობა

ოირემე
4,500

ინგირის თემი

ოირემე

შიდა გზების რეაბილიტაცია
8,276

ინგირის თემი

ოირემე

შ. რუსთაველის ძეგლის შეკეთება
500

ინგირის თემი

სანიაღვრე არხის გათხრა
გორგასლის ქუჩაზე

ოირემე
1,690

ინგირის თემი

ოირემეს საბავშვო ბაღის ფასატის
შემოღობვა და სამზარეულო
ინვენტარების შეძენა

ოირემე
4,500

კახათი

ზემო კახათის უბანში
რუსთაველის ქუჩაზე მოსაცდელის
მოწყობა

კახათი
9,000

კახათი

კახათი

ხიდ-ბოგირის მოწყობა
5,500

კახათი

ობელისკის მემორიალის
რეაბილიტაცია

კახათი
5,500

კახათი

სოფელში შიდა სასოფლო გზების
კეთილმოწყობა, მოხრეშვა

კახათი
26,000

კახათი

კახათი

სანიაღვრე არხების მოწყობა
5,000

კახათი

ქვემო კახათის უბანში,
დარასელიას ქუჩის ცენტრში გარე
განათების ბოდძების დამონტაჟება
(არანაკლებ 6-8 ცალისა)

კახათი
8,000

კახათი

სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობა
(საპირფარეშოს მოწყობა)
ამბულატორიის შენობაში სველი
წერტილის მოწყობა

კახათი
8,000

კახათი

კახათის ცენტრში მდებარე
საბავშვო ბაღის ,,რწმენას" შენობაში
კანალიზაციის კეთილმოწყობა

კახათი
4,000

კახათი

კახათის N1 ცენტრალურ
სასაფლაოს ირგვლივ 2 სანაგვე
ურნის დადგმა-შემოტანა

კახათი
2,000

კახათი

საჯიქიო, საშედანიოს უბანში
არსებული სასაფლაოს შემოღობვა

კახათი
3,000

კახათი

მდინარე კახათწყალის ამოწმენდა
300 მეტრის მანძილზე

კახათი
2,000

12

კახათი

ქვემო კახათის უბანში საბავშვო
ბაღის ორი ოთახის იატაკის
გამოცვლა და ღობის გამაგრება

კახათი
6,713

13

კოკის თემი

მოსაცდელების მოწყობა ზუგდიდი
კოკის საავტომობილო გზაზე

კოკი
8,400

კოკის თემი

კოკი

შიდა გზების რეაბილიტაცია
14,300

კოკის თემი

კოკი

4 ერთეული ხიდ ბოგირის მოწყობა
4,000

კოკის თემი

ჭაბურღილისა და სველი
წერტილების მოწყობა გამგეობის
ეზოში

კოკი
1,500

კოკის თემი

კოკი

სანიაღვრე არხები
3,030

კოკის თემი

ხურჩა

სანიაღვრეს მოწყობა 300 მეტრი
1,500

კოკის თემი

შინმოუსვლელთა მემორიალის
მოწყობა

ხურჩა
3,000

კოკის თემი

სველი წერტილის მოწყობა სოფელ
ხურჩის ცენტრში

ხურჩა
2,500

კოკის თემი

ხურჩა

შიდა გზების მოხრეშვა
1,808

კოკის თემი

ხურჩა

სანაგვე ყუთის შეძენა
1,000
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კორცხელის თემი

კორცხელი

9300

საქობალიო სალაგვილაოს
უბანში მოსაცდელის მოწყობა

კორცხელის თემი

კორცხელი,
ნაცატუ, ბაში

48284

შიდა გზები რეაბილიტაცია

კორცხელის თემი

ბაში

3000

ჭაბურღილის ტუმბოს შეცვლ;ა

ნარაზენის თემი

საპერტიო-საჟვანიოს,
რუსთაველის მიმართულებით
გზის მოხრეშვა

შამადელა
9,750
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ნარაზენის თემი

მეოთხე რაიონის დასახელებაში
ერთი ჭაბურღილის გათხრა

შამადელა
4,500

ნარაზენის თემი

ნარაზენი
3,250

ნარაზენის თემი

ნარაზენი
14,000

ნარაზენის თემი

საპერტიო-საჟვანიოს,
რუსთაველის მიმართულებით
გზის მოხრეშვაანა
დაფინანსება
სოფლის ცენტრის მიმდებარე
ქუჩაზე სასმელი წყლის
გაყვანილობის რეაბილიტაციის
დასრულება

საგრიგოლაო-საბიგვაოს უბანში
სასმელი წყლის გაყვანილობის
დასრულება (ზედა სათოდუო)

ნარაზენი
18,560

ნარაზენის თემი

ხეცერის უბანის ტერიტორიაზე
დევნილების დასახლებაში ორი
ჭის გათხრა

ნარაზენი
9,000

ნარაზენის თემი

საკალანდიო-საჟვანიოს უბანში
ჭის გათხრა

ნარაზენი
4,124

ნარაზენის თემი

სვანეთის უბანში წყაროს წყლის
აღდგენა

საბეჭვაიო
4,000

ნარაზენის თემი

საბეჭვაიოს უბანში გზის
მოხრეშვა და გრეიდერის
სამუშაოების ჩატარება

საბეჭვაიო
3,885
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ოდიშის თემი

ოდიში

11300

შიდა გზების მოხრეშვა

ოდიშის თემი

ოდიში

3000

რუსთაველის ქუჩაზე ხიდბოგირის მოწყობა

ოდიშის თემი

ოდიში

4000

გამგეობის შენობის ავარიული
სახურავის რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ოდიში

3000

დავით გურამიშვილის ქუჩაზე
ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ოდიში

2000

ოდიშის უბნის საბავშვო ბაღის
შეკეთება

12497

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე
მდინარე ჯუმზე ხიდის
მოწყობა

7291

ვაჩნაძის ქუჩაზე მდინარე
ჯუმზე საცალფეხო ხიდის
მოწყობა

ოდიშის თემი

ოდიშის თემი

ოდიში

საჭურღულიო

ოდიშის თემი

საჭურღულიო

2000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ჩხოუში

2000

ჩხოუშის უბნის საბავშვო ბაღის
შეკეთება

3000

ჩხოუშის უბნის
წისქვილკომბინატთან
დამაკავშირებელი საცალფეხო
ხიდის რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ჩხოუში

ოდიშის თემი

ჩხოუში

9976

გრიგოლ ორბელიანის ქუჩაზე
მდინარე ჯუმზე ხიდის
მოწყობა

ოდიშის თემი

ჩხოუში

3000

გამგეობის შენობის ავარიული
სახურავის რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ჩხოუში

3000

ჩხოუშის უბანში დადიანის
მესამე ჩიხში ხიდბოგირის
მოწყობა

ოდიშის თემი

ჩხოუში

5000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ოდიშის თემი

ჩხოუში

1709

სანიარღვრე არხების გაყვანა

ორსანტია

ორსანტია

ორსანტია

ორსანტია

ორსანტია

ორსანტია

10000

ხიდ-ბოგირის მოწყობა სამ
უბანში

8000

ოტობაიას ხიდთან
ჭაბურღილის და საპირფარეშოს
მოწყობა

16000

მოსაცდელის მოწყობა
საქვარაიოს და ქვ. ორსანტიის
უბანში (ორი ცალი)

ორსანტია

ორსანტია

5000

არსებული სამი მოსაცდელის
რეაბილიტაცია და
კეთილმოწყობა. გურამ ქვარაიას
სახლთან გზის მოაჯირის
მოწყობა.

ორსანტია

ორსანტია

17000

საბავშვო ბაღის სახურავის
რეაბილიტაცია

ორსანტია

ორსანტია

5818

სასაფალოს შემოკავება

ორულუს თემი

ორულუ

7400

გარე განათების მოწყობა
ცენტრში 7 ბოძი

ორულუს თემი

ორულუ

4000

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა
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ორულუს თემი

ორულუ

8686

ხიდ-ბოგირის მოწყობა

ორულუს თემი

ორულუ, მოგირი,
ნაჭკადუ

27943

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ოქტომბრის თემი

ოქტომბერი

ხიდ-ბოგირის რეაბილიტაცია
(ანზორ წიწავას სახლთან)
6,200

ოქტომბრის თემი

გზების მოხრეშვა სხვადასხვა
უბანში და იროდ შამუგიას
სახლთან არხის გაყვანა

ოქტომბერი
4,600

ოქტომბრის თემი

ნაჭვის უბანში სასაფლაოს
შემოკავება

ოქტომბერი
15,000

ოქტომბრის თემი

გამგეობის შენობის ტერიტორიის
შემოკავება

ოქტომბერი
4,500

ოქტომბრის თემი

ცაიშ ოქტომბრის ხიდის
რეაბილილტაცია

ოქტომბერი
1,000

ოქტომბრის თემი

სკოლის გვერდით ხიდის
რეაბილიტაცია

ოქტომბერი
1,012

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

ჭაბურღილის მოწყობა
3,500

ოქტომბრის თემი

სასიმინდე ნაკვეთის შემოკავება
(2000 მეტრი)

დავითიანი
6,000

ოქტომბრის თემი

ხიდის რეაბილიტაცია მდინარე
კახათწყალზე

დავითიანი
3,000

ოქტომბრის თემი

დავითიანი

შიდა გზების მოხრეშვა
5,332
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ყულიშკარი

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
(საგვილიოს, სამაქაცარიოს,
საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს
და ბაღმარანის უბნებში)

სოფ. ყულიშკარი
22,682

ყულიშკარი

სანიაღვრე არხის მოწყობა
(საგვილიოს, სამაქაცარიოს,
საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს
და ბაღმარანის უბნებში)

სოფ. ყულიშკარი
3,500

ყულიშკარი

მილხიდების მოწყობა (
საგვილიოს, სამაქაცარიოს,
საროგაოს, სახარებაოს, სათირქიოს
და ბაღმარანის უბნებში)

სოფ. ყულიშკარი
5,000

ყულიშკარი

მოსაცდელების რეაბილიტაცია
(ოხვამეგოჭვილის უბნებში)

სოფ. ყულიშკარი
2,000

ყულიშკარი

დამეწყრილი გზის გაწმენდა
გამაგრება (სამაქაცარიოს და
სახარებაოს უბანში)

სოფ. ყულიშკარი
3,000
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რიყე

რიყე

რიყე
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სოფ. რიყე

სოფ. რიყე

სოფ. რიყე

35460

სოფლის ცენტრში ორივე
მხარეს რკინის ღობის მოწყობა
360 გრძ.მეტ.ს

4800

სოფლის ცენტრში არსებული
ჭაბურღილის დაქსელვის
გაგრძელება

3000

სოფლის ცენტრში გარე
განათების მოწყობა დამატებით
100 გრძ. მ.

რიყე

სოფ. რიყე

1200

სახნავ სათეს ფარდობებზე
გასასვლელში (ჯიქიების
უბანში) რკინის კარის მოწყობა

რიყე

სოფ. რიყე

3000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

რიყე

სოფ. რიყე

3000

წერტილოვანი მექანიკური
ჭაბურღილის მოწყობა 2
ადგილას

რუხის თემი

რუხი

71540

რუხის თემში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა
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რუხის თემი

რუხი

5000

წერეთლის ქუჩაზე ბაჯიკო
ფარცვანიას სახლთან ხიდბოგირის რეაბილიტაცია წყალ
ამრიდების მოწყობ

რუხის თემი

რუხი

5000

ზვიად გამსახურდიას
ქუჩაზეჭაბურღილის მოწყობა

რუხის თემი

რუხი

5000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

რუხის თემი

ნაწულუკუ

10000

ნაწულუკუს უბანში საბავშვო
ბაღის რეაბილიტაცია

რუხის თემი

ნაწულუკუ

15375

რუხის თემში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა(თანადაფინანსება)

რუხის თემი

ნაწულუკუ

500

შიდა გზების რეაბილიტაცია

რუხის თემი

ნაწულუკუ

3000

სანიაღვრე არხის
რეაბილიტაცია

ურთა

სოფ. ურთა

მოსაცდელის გაკეთება სოფლის
ცენტრში
7,500

ურთა

მოსაცდელის გაკეთება (სამალანიოსაკაკულიო სალატარიოს უბნების
დამაკავშირებელი
გზაჯვარედინთან

სოფ. ურთა
7,500

ურთა

სოფ. ურთა

შიდა გზების რეაბილიტაცია
8,022

ურთა

ელ. წისქვილის რეაბილიტაცია
სამალანიოს უბანში

სოფ. ურთა
1,500

ურთა

სოფლის შესასვლელში ურთის
გადასახვევთან სოფლის
მიმართულების ფირნიშის
გაკეთება

სოფ. ურთა
300

ურთა

ქუჩების ნუმერაცია (აბრების
დამზადება)

სოფ. ურთა
1,000
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შამგონა

მინი საფეხბურთო მოედნის
განათება (ნაფატუს უბანში)

სოფ. შამგონა
4,000

შამგონა

მოსაცდელის მოწყობა (ნაფატუს
უბანში)

სოფ. შამგონა
9,000

შამგონა

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა
(ხუბულიების უბნიდან
ჯიჭონაიების უბნამდე 3კმ-ზე)

სოფ. შამგონა
4000

შამგონა

ხიდ-ბოგირის გაკეთება (გელა
ხუბუას უბანში)

სოფ. შამგონა
6,000

შამგონა

სანიაღვრე მილის ჩადება
(შარიების უბანში)

სოფ. შამგონა
2,000

შამგონა

საბავშვო ბაღისათვის ინვენტარის
შეძენა

სოფ. შამგონა
2,200

შამგონა

სოფ. შამგონა
16,998
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ჩხორიის თემი

ჩხორიის თემი

ჩხორია

ჩხორია

ნაპირსამაგრი სამუშაოების
ჩატარება (ნაფატუს უბანში,
ლაშხიების უბანში, თორიების
უბანში და რკინიგზის
გადასასვლელის გაფართოება)
საჭიროა ბულდოზერით
სამუშაოების ჩატარება

7000

სამოყვარულო თეატრის
ჩხორიის წინა ეზოს შემოღობვა

5000

ხიდ ბოგირის მოწყობა (ეგ.
ფიფიასა და გ. ფიფიას ქუჩის
შემაერთებელი)

ჩხორიის თემი

ჩხორია

8000

ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩის
და დადიანის ქუჩის
გადაკვეთაზე მოსაცდელის
მოწყობა

ჩხორიის თემი

ჩხორია

11951

შიდა გზების რეაბილიტაცია და
სანიაღვრე არხის მოწყობა

ჩხორიის თემი

ტყაია

15000

მინი სტადიონის გაკეთება

ჩხორიის თემი

ტყაია

1226

საბავშვო ბაღის შემოღობვა

ჩხორიის თემი

ტყაია

2000

წისქვილის რემონტი

ჩხორიის თემი

ტყაია

10000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ჩხორიის თემი

ზედაეწერი

10000

ხერგიანის ქუჩის მოხრეშვა და
ლამპიონის დამონტაჟება

ჩხორიის თემი

ზედაეწერი

15000

ბაღის რემონტი

15000

მესტია-ზუგდიდის გზაზე 700
მეტრზე ლამპიონების
დამონტაჟება

5532

მოხრეშვა, მილის ჩადება
სათორდიო, საჭითანაოს
უბნებში

ჩხორიის თემი

ჩხორიის თემი

ზედაეწერი

ზედაეწერი
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ცაიშის თემი

ცაიში

10000

საშამუგიოს უბანში
წყალმომარაგების სისტემის
მოწყობა

ცაიშის თემი

ცაიში

12000

შიდა გზების რეაბილიტაცია

ცაიშის თემი

ცაიში

11333

საჯიქიოს უბანში სახნავი მიწის
ფართობების შემოღობვა

1178

რკინიგზის ლიანდაგების
გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის
უბანში მავთულ ბადით
შემოღობვა

12000

ჩხოუშია-საფარჯიკიოს უბანში
სახნავი მიწის ფართობების
შემოღობვა

ცაიშის თემი

ცაიშის თემი

ცაიში

ჩხოუში

ცაიშის თემი

ჩხოუში

4822

რკინიგზის ლიანდაგების
გასწვრივ ჩხოუში-ცაცხვის
უბანში მავთულ ბადით
შემოღობვა

ცაიშის თემი

ცაცხვი

4000

ცაცხვის უბანში სახნავი მიწის
ფართობის შემოღობვა

5000

ვართაგავების უბანში
სანიაღვრე არხის ამოწმენდა და
ხიდ-ბოგირის აღდგენა

ცაიშის თემი

ცაცხვი

ცაიშის თემი
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ჭაქვინჯის თემი

ცაცხვი

16582

ჯუმის უბანში სანიაღვრე არხის
მოწყობა

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა 22
კმ-ზე

ჭაქვინჯი
12,800

ჭაქვინჯის თემი

ცენტრში არსებული საბავშვო
ბაღის რეაბილიტაცია

ჭაქვინჯი
4000

ჭაქვინჯის თემი

აჭარელების დასახლებაში სასმელი
წყლით მომარაგება (ჭის გათხრა 20
მეტრზე)

ჭაქვინჯი
5000

ჭაქვინჯის თემი

სამგალობლიშვილის უბანში
თვითდინებით სასმელი წყლის
მიწოდება

ჭაქვინჯი
8000

შიდა გზების მოხრეშვა ბაღმარანის
უბანში

ჭაქვინჯის თემი

ბაღმარანი

7000

ბაღმარანის უბანში სანიაღვრე
არხის მოწყობა

ჭაქვინჯის თემი
1450

28

ჭკადუაში

წალენჯიხა-ზუგდიდის
გზატკეცილზე, ჭკადუაშის
გადასახვევთან მოსაცდელის
მოწყობა

სოფ. ჭკადუაში
8,400

ჭკადუაში

საანთიოს უბანში მდინარე
ჩხოუშიის ხიდზე მოაჯირის
მოწყობა

სოფ. ჭკადუაში
2,000

ჭკადუაში

სოფ. ჭკადუაში

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვა
19,193

ჭკადუაში

წყალსაწრეტი არხების
რეაბილიტაცია

სოფ. ჭკადუაში
1,500

ჭკადუაში

ზემო სანაჭყებიოს საუბნო გზაზე
ხიდ-ბოგირის აღდგენა

სოფ. ჭკადუაში
4,500
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ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

16000

შიდა გზების მოხრეშვა
სხვადასხვა უბანში

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

20000

მესხების უბანში სტადიონის
მოწყობა

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

15000

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

4500

სადარასელიოს უბანში
სპორტული მოედნის განათება

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

1500

ონარიის უბანში ყოფილი
სასადილოს დემონტაჟი

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

2000

მეფრინველეობის უბანში
კლუბის დემონტაჟი

4565

მეფრინველეობის უბანში
კანალიზაციის ქსელის
რეაბილიტაცია

ჭითაწყარი

30

სოფ. ჭითაწყარი

ჭითაწყარი

სოფ. ჭითაწყარი

3000

ონარიის უბანში
დასასვენებელი პარკის
კეთილმოწყობა

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

7000

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა

7000

სამარღიოს უბანში
სასაფლაოსთან გზის
დამეწყრილ მონაკვეთზე
დამცავი ჯებირის მოწყობა

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

5000

სობოგის უბანში
წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

9391

სოფლის ცენტრის
კეთილმოწყობა

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

2000

ბენდელიანების უბანში
არსებული წყლის მაგისტრალის
დაზიანებული მონაკვეთის
რეაბილიტაცია

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი

6000

მდ. ტარჩიაზე საფეხმავლო
ხიდთან ნაპირსამაგრის
მოწყობა

ჯიხაშკარის თემი

ჯიხაშკარი,
ფალაზონი

5082

გამგეობის ადმინისტრაციული
შენობის გადახურვა

ჯიხაშკარის თემი

ფალაზონი

სოფლის შიდა გზების მოხრეშვა
2000

ჯიხაშკარის თემი

სოფელ ფალაზონაში მილხიდის მოწყობა მურთაზ
ხარჩილავას სახლთან

ფალაზონი
1000

