
N ა/ერთეული სოფელი პროექტის დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა

თანადაფინან

სება

1 ბაზალეთი ბაზალეთი
ჭაბურღილის მოწყობა 

(დევდარიანების უბანი) 

2 ბაზალეთი ბაზალეთი

გარე განათების მოწყობა 

(ლომსაძეების უბანი-

სასაფლაო)

3 ბაზალეთი ბაზალეთი
გარე განათების მოწყობა 

(ნანიტაშვილების უბანი)

4 ბაზალეთი ღარიხევი

გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება ბრუისის და 

ჭილოფის უბანში)

10,000 5,000

5 ბაზალეთი ქროლი სტადიონის მოწყობა

6 ბაზალეთი ქროლი წისქვილის შეკეთება

7 ბაზალეთი წიფი სასაფლაოს შემოღობვა 10,000

8 ბორითი ბორითი

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

9 ბორითი ბორითი

ხიდბოგირის 

რეაბილიტაციისათვის 

მასალების შესყიდვა

10 ბორითი ბორითი ახალი ხიდბოგირის მოწყობა

11 ბორითი ბორითი საყრდენი კედლის მოწყობა

12 ბორითი ბორითი
გზის შეკეთება-

გასწორხაზოვნება

13 ბორითი ბორითი
სანიაღვრე არხის 

რეაბილიტაცია

14 ბორითი ბორითი სანიაღვრე არხის მოწყობა

15 ბორითი საქასრია სასაფლაოს შემოღობვა

16 ბორითი საქასრია ხიდბოგირის რეაბილიტაცია

17 ბორითი საქასრია
გზის მონაკვეთის 

მობეტონება

18 ბორითი მაქათუბანი

გზის შეკეთება-

გასწორხაზოვნება (სამ 

უბანში) 

19 ბორითი მაქათუბანი
სანიაღვრე არხის მოწყობა 

(შველიძეების უბანი)

20 ბორითი უბისა სკვერის მოწყობა

21 ბორითი უბისა
გზის მობეტონება 

(გაგრძელება)

22 ბორითი უბისა
წყალგამტარის მოწყობა 

(ჭალის უბანი)

23 ბორითი ერეთა

ხიდბოგირის 

რეაბილიტაციისათვის 

მასალების შესყიდვა

24 ბორითი ერეთა
გზის შეკეთება და 

წყალგამტარების მოწყობა

25 ბორითი ერეთა
ნაპირსამაგრის მოწყობა 

(დინარი)

5,00012,000

10,000

12,000

10,000

16,000

12,000

12,000

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2022

12,000

10,000



26 ბორითი ვაშლევი

სასაფლაოს შემოსაღობად 

მასალების შესყიდვა (გაღმა 

უბანი)

27 ბორითი ვაშლევი

გზის გაწმენდა-

გასწორხაზოვნება და 

სანიაღვრე არხის მოწყობა

28 ბორითი ვაშლევი სკვერის რეაბილიტაცია

29 ბორითი ვაშლევი
სასაფლაოს შემოღობვა 

(გაწმენდა)

30 ბორითი კვესრევი სასაფლაოს შემოღობვა

31 ბორითი კვესრევი სასაფლაოს გზის გაწმენდა

32 ბორითი კვესრევი
გზის შეკეთება-

გასწორხაზოვნება ორ უბანში

33 ბორითი ამაშუკეთი
გზის გასწორხაზოვნება 

(ხრეში)

34 ბორითი ამაშუკეთი
გზის მონაკვეთის 

მობეტონება

35 ბორითი ციხისძირი ხიდის რეაბილიტაცია

36 ბორითი ციხისძირი
გზის მონაკვეთის 

მობეტონება

37 ვარძია ვარძია ჭაბურღილის მოწყობა

38 ვარძია ვარძია გზის შეკეთება (ხრეში)

39 ვახანი ვახანი
სასაფლაოს შემოღობვა (სამ 

უბანში)

40 ვახანი ვახანი

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

(ინასარიძეების უბანი)

41 ვახანი ვახანი

საუბნო გზის შეკეთება-

მოხრეშვა (ღონღაძეების 

უბანი)

42 ვახანი სერბაისი

გზის მონაკვეთის 

მობეტონება (ყორნალის 

უბანი)

10,000 5,000

43 ვახანი ზედუბანი საუბნო გზის შეკეთება-

44 ვახანი ზედუბანი წისქვილის შეკეთება

45 ზვარე ზვარე
გზის შეკეთება ხიხაძეების 

უბანში (ხრეში)
12,000 5,000

46 ზვარე ჩრდილი

გარე განათების მოწყობა 

კოშკის და კაოთის უბანში 

(გაგრძელება) 

12,000

47 ზვარე ნუნისი
საუბნო გზის მონაკვეთის 

მობეტონება

48 ზვარე ნუნისი
საუბნო გზის შეკეთება-

მოხრეშვა

49 კიცხი კიცხი
გზის შეკეთება-მოხრეშვა 

(ჩხიკვაძეების უბანი)

50 კიცხი კიცხი
წყლის სისტემის მოწყობა 

(ჩხიკვაძეების უბანი)

51 კიცხი კიცხი
სასაფლაოს შემოსაღობად 

მასალების შესყიდვა

52 კიცხი კიცხი

გზის შეკეთება 

(მდინარაძეების, 

კურტანიძეების და 

გიორგაძეების უბანი)

53 კიცხი კიცხი გზაზე ცხაურის მოწყობა

54 კიცხი კიცხი

გვერდის სასაფლაოს 

გასუფთავება-

კეთილმოწყობა

55 კიცხი ბორი
წყლის სისტემის მოწყობა 

(მაჭავარიანების უბანი)

56 კიცხი ბორი
გზის შეკეთება-მოხრეშვა 

(ნიქაბაძეების უბანი)

57 კიცხი ბორი
5 ტონიანი ავზის შესყიდვა 

(ნიქაბაძეების უბანი)

5,000

16,000

12,000

5,000

5,000

16,000

5,000

2,000

16,000

12,000

10,000

10,000

16,000

12,000

12,000

10,000

10,000

10,000



58 კიცხი ბორი

წყლის სათავე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია (პავლაძეების 

უბანი)

59 კიცხი ბორი

გზის შეკეთება-მოხრეშვა 

(ფაიქრიძეების უბანი და 

სკოლა-ინტერნატთან 

ჩასასვლელი)

60 კიცხი
კიცხის 

იგორეთი
წყლის სისტემის მოწყობა

61 კიცხი
კიცხის 

იგორეთი

საუბნო გზების შეკეთება 

(ხრეში)

62 კიცხი საქარიქედი
საუბნო გზების 

შეკეთება(ხრეში)
12,000 5,000

63 კიცხი თეთრაწყარო

წყლის სისტემების მოწყობა 

ვეფხვაძეებისა და 

ბერაძეების უბნებში

64 კიცხი თეთრაწყარო ხიდის რეაბილიტაცია

65 კიცხი თეთრაწყარო საუბნო გზების შეკეთება

66 კიცხი თეთრაწყარო სასაფლაოს ღობის შეკეთება

67 ლეღვანი ლეღვანი

წისქვილის შესაკეთებლად 

მასალების შესყიდვა 

(კოდაბოლოს უბანი)

68 ლეღვანი ლეღვანი
წისქვილისთვის არხის 

შეკეთება (კიბაბოურის უბანი)

69 ლეღვანი ლეღვანი გზის შეკეთება

70 ლეღვანი ლეღვანი
გარე განათების მოსაწყობად 

მასალების შესყიდვა

71 ლეღვანი მარელისი
წყლის სისტემის მოწყობა 

(ბერაწმინდის უბანი)
12,000 12,000

72 ლეღვანი დიდვაკე
გზის მობეტონება 

(კაციტაძეების უბანი)
10,000

73 ლეღვანი
პატარა 

სახვლარი
გზის შეკეთება

74 ლეღვანი
პატარა 

სახვლარი

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

75 ლაშე ლაშე სანიაღვრე არხის მოწყობა

76 ლაშე ლაშე
საუბნო გზების შეკეთება-

მოხრეშვა

77 ლაშე ღვერკი
სანიაღვრეების მოწყობა 

(ცხაური)

78 ლაშე ღვერკი საუბნო გზების შეკეთება

79 ლაშე უჩამეთი გარე განათების მოწყობა

80 ლაშე უჩამეთი საუბნო გზის შეკეთება

81 ლაშე ხემაღალი
საუბნო გზების შეკეთება 

(ხრეში)
10,000

82 ლაშე
ლაშის 

იგორეთი

გზის მონაკვეთის 

მობეტონება 

(კვირიკაშვილების უბანი)

10,000 5,000

83 მოლითი მოლითი საუბნო გზის შეკეთება

84 მოლითი მოლითი წისქვილის მშენებლობა

85 მოლითი მოლითი
წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია

86 მოლითი დეისი
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება)

87 მოლითი დეისი
წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია

88 მოლითი ბეჟათუბანი წყლის სისტემის მოწყობა

89 მოლითი ბეჟათუბანი
საუბნო გზის შეკეთება 

(ხრეში)

90 მოლითი ჭარტალი წყლის სისტემის მოწყობა 10,000

91 მოლითი ნებოძირი
წყლის სათავე ნაგებობის 

რეაბილიტაცია

5,000

4,000

3,000

12,000

12,000

4,000

10,000

10,000

12,000

10,000

10,000

12,000

10,000

12,000

16,000

10,000

12,000

10,000

12,000



92 მოლითი ნებოძირი სკვერის შემოღობვა

93 მოლითი ნებოძირი
გზაზე უსაფრთხოების 

სარკეების მოწყობა

94 მოლითი ქვები სანიაღვრე არხის მოწყობა

95 მოლითი ქვები გზის შეკეთება (სასაფლაოს 

96 მოლითი ქვები

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

97 მოლითი ბაბი

სასმელი წყლის ორი 

რეზერვუარის 

რეაბილიტაცია

98 მოლითი ბაბი
სასმელი წყლის 

რეზერვუარის მოწყობა 

99 მოლითი ანიულა წისქვილის აშენება 10,000 5,000

100 ნადაბური ნადაბური
გზის შეკეთება (ძამულის 

უბანი)

101 ნადაბური ნადაბური გზაზე მოსაცდელის მოწყობა

102 ნადაბური ნადაბური
გარე განათების მოწყობა 

(ბღვერიეების უბანი)

103 ნადაბური გოლისი სასაფლაოს შემოღობვა 10,000 8,000

104 სარგვეში სარგვეში წყლის სისტემის მოწყობა 12,000 5,000

105 სარგვეში ხორითი საუბნო გზების შეკეთება 10,000 5,000

106 სარგვეში საბე
გარე განათების მოწყობა 

(დასრულება)

107 სარგვეში საბე საუბნო გზების შეკეთება

108 სარგვეში მირონწმინდა სკვერის მოწყობა 10,000

109 საღანძილე საღანძილე
საუბნო გზების შეკეთება 

(ორი უბანი)

110 საღანძილე საღანძილე
ხიდ-ბოგირის შეკეთება (კობა 

ყრუაშვილის უბანი)

111 საღანძილე საღანძილე წყლის სისტემის მოწყობა

112 საღანძილე საღანძილე სკვერის რეაბილიტაცია

113 საღანძილე ზარანი
საუბნო გზების შეკეთება 

(სამი უბანი)

114 საღანძილე ზარანი
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება)

115 საღანძილე ზარანი

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

116 საღანძილე ჯაფაროული

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

117 საღანძილე ჯაფაროული წყლის სისტემის მოწყობა

118 საღანძილე ჯაფაროული
სპორტული მოედნის 

მოწყობა

119 საღანძილე ჯაფაროული
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება) 

120 საღანძილე ჯაფაროული საუბნო გზის შეკეთება

121 საღანძილე სხლითი
საუბნო გზების შეკეთება 

(სამი უბანი)

122 საღანძილე სხლითი
სასაფლაოს გზის შეკეთება 

(ხრეში)

123 საღანძილე ჩხერი
საუბნო გზების შეკეთება 

(ოთხი უბანი)

124 საღანძილე ჩხერი

გზის შეკეთება-

გასწორხაზოვნება 

სასაფლაოს უბნიდან

125 საღანძილე ჩხერი

ნაპირსამაგრების მოწყობა 

ლურსმანაშვილებისა და 

ცხოვრებაძეების უბანში

126 საღანძილე ვანი
საუბნო გზების შეკეთება 

(ორი უბანი)
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3,000

3,000

10,000

3,000

9,000

2,000

5,000

10,000

12,000

10,000

10,000

12,000

10,000

12,000

10,000

10,000

12,000

12,000



127 საღანძილე ვანი
წისქვილის შეკეთება 

(ლიკიდურის უბანი)

128 საღანძილე ვანი სანიაღვრე არხის მოწყობა

129 ფარცხნალი ფარცხნალი ჭაბურღილის მოწყობა

130 ფარცხნალი ფარცხნალი წისქვილის შეკეთება

131 ფარცხნალი ახალსოფელი გარე განათების მოწყობა

132 ფარცხნალი ახალსოფელი საუბნო გზის შეკეთება

133 ფარცხნალი ღუდუმექეთი სანიაღვრე არხების მოწყობა

134 ფარცხნალი ღუდუმექეთი საუბნო გზის შეკეთება

135 ფარცხნალი ისლარი
გზაზე 2 ცალი ბარიერის 

მოწყობა

136 ფარცხნალი ისლარი
წყალგამტარი მილის 

მოწყობა

137 ფარცხნალი ისლარი
გზის შეკეთება (კიკნაძეებისა 

და ციცო ტაბატაძის უბანი)

138 ფარცხნალი ისლარი
წყლის სისტემის 

მოსაწყობად არხის გაჭრა 

139 ფარცხნალი ისლარი წისქვილის შეკეთება

140 ხიდარი ხიდარი
საუბნო გზების შეკეთება 

(ხრეში)

141 ხიდარი ხიდარი სანიაღვრე არხის მოწყობა

142 ხიდარი ხიდარი

გზაზე მოცურების 

საწინააღმდეგო ბარიერის 

მოწყობა

143
წყალაფორე

თი
წყალაფორეთი წყლის სისტემის მოწყობა

144
წყალაფორე

თი
წყალაფორეთი

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

145
წყალაფორე

თი
ხონი ჭაბურღილის მოწყობა 10,000 10,000

146
წყალაფორე

თი
ლახუნდარა გზის შეკეთება-მოხრეშვა

147
წყალაფორე

თი
ლახუნდარა

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

148
წყალაფორე

თი
პატარა ვარძია

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია
10,000

149
წყალაფორე

თი
ჩალხაეთი გზის შეკეთება-მოხრეშვა

150
წყალაფორე

თი
ჩალხაეთი

ხიდის რეაბილიტაცია 

(ბურჯების გამაგრება)

151 წიფა წიფა სასაფლაოს შემოღობვა 16,000

152 წიფა გოლათუბანი გარე განათების მოწყობა 10,000

153 წიფა გუდათუბანი საუბნო გზის შეკეთება 10,000

154 წიფა ფონა საუბნო გზის შეკეთება

155 წიფა ფონა
წყლის სისტემისთვის 

მაგისტრალის მოწყობა

156 ღორეშა ღორეშა

საუბნო გზის მონაკვეთის 

მობეტონება (ჭაუჭიძეების 

უბანი)

157 ღორეშა ღორეშა
არსებულ სამ მოსაცდელზე 

მოაჯირების მოწყობა 

158 ღორეშა ღორეშა
წისქვილის სათავის 

რეაბილიტაცია
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2,000
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5,000

4,000

12,000

10,000

12,000

16,000

10,000

16,000

12,000

12,000

10,000

10,000

10,000

12,000

10,000

10,000



159 ღორეშა ღორეშა

საუბნო გზების 

რეაბილიტაცია (კვადაურის, 

მჭედლიძეებისა და 

მარიამწყაროს უბნები)

160 ღორეშა ღორეშა

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

161 ღორეშა ღორეშა
სასაფლაოს შემოღობვა 

(მასალების შესყიდვა)

162 ხუნევი ხუნევი
საფეხმავლო ხიდბოგირის 

შეკეთება

163 ხუნევი ხუნევი
ამბულატორიის ღობის 

მოწყობა

164 ხუნევი ხუნევი სასაფლაოს შემოღობვა

165 ხუნევი ხუნევი

სანიაღვრე არხების მოწყობა 

კალოს უბანსა და სოფლის 

ცენტრში

166 ხუნევი ხუნევი
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება) 

167 ხუნევი გედსამანია
წყლის სათავე ნაგებობის 

შეკეთება

168 ხუნევი გედსამანია სასაფლაოს შემოღობვა

169 ხუნევი გედსამანია
ხიდბოგირის შეკეთება 

(ჭალის უბანი)

170 ხუნევი გედსამანია
ორი საფეხმავლო 

ხიდბოგირის მოწყობა

171 ხუნევი გედსამანია
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება)

172 ხუნევი გედსამანია
საუბნო გზის შეკეთება 

(რიკაძეების უბანი)

173 ხუნევი ვერტყვიჭალა
გზის ნაწილის მობეტონება 

(გოგოლაძეების უბანი)

174 ხუნევი ვერტყვიჭალა
სკვერის მოწყობა სოფლის 

ცენტრში

175 ხუნევი ვერტყვიჭალა
სასაფლაოს ტერიტორიაზე 

ღობის მოწყობა

176 ხუნევი ვერტყვიჭალა
სანიაღვრე არხის მოწყობა 

სოფლის ცენტრალურ გზაზე

177 ხუნევი ვერტყვიჭალა
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება)

178 ხუნევი ბჟინევი სასაფლაოს შემოღობვა 10,000

179 ხუნევი ვერტყვილა
გარე განათების მოწყობა 

(გაგრძელება)

180 ხუნევი ვერტყვილა
გზაზე საყრდენი კედლის 

მოწყობა (ცაცხვების უბანი)

181 ხუნევი ვერტყვილა სანიაღვრე არხის მოწყობა

182 ხუნევი ვერტყვილა სასაფლაოს შემოღობვა

183 ხუნევი ვერტყვილა
წყლის 2 ტონიანი 

რეზერვუარის შესყიდვა

184 ხევი ხევი სასაფლაოს შემოღობვა 12,000

185 ხევი წაქვა სასაფლაოს შემოღობვა 12,000

186 ხევი გრიგალათი სასაფლაოს შემოღობვა

187 ხევი გრიგალათი

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად მასალების 

შესყიდვა

188 ხევი ციცქიური სასაფლაოს შემოღობვა 10,000

890,000 318,000
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