
დანართი №6 

საქართველოს  მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ 

# 
ტერიტორიული 

ორგანო 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

დასახელება 
        სოფელი 

ფაქტი (თანხა 

ლარებში) 

  კაჩაგანი გარე განათების მონტაჟი კაჩაგანი 11,706.53 

  კაჩაგანი გარე განათების მონტაჟი თაქალო 14,438.24 

  კაჩაგანი გარე განათების მონტაჟი ხანჯიგაზლო 9,983.07 

  კაჩაგანი გარე განათების მონტაჟი კირაჩმუღანლო 14,162.53 

  კასუმლო 
სპორტული ოთახის მოწყობა (ერთი 

ოთახის რეაბილიტაცია) 
კასუმლო 19,035.32 

  კასუმლო შიდა გზების მოხრეშვა აღმამედლო 19,370.63 

  კასუმლო სასმელი წყლის რეაბილიტაცია კუშჩუ 11,683.29 

  კასუმლო გარე განათების მონტაჟი ბაითალო 7,641.08 

  კასუმლო გარე განათების მონტაჟი ბეითარაბჩი 13,101.00 

  კასუმლო შიდა გზების მოხრეშვა ულაშლო 15,651.55 

  დამია–გეურარხი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია დამია–გეურარხი 16,201.00 

  დამია–გეურარხი გარე განათების მონტაჟი დამია 11,705.89 

  დამია–გეურარხი 
წყაროს წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 
კიროვკა 14,014.00 

  დამია–გეურარხი გარე განათების მონტაჟი ახლოლალო 15,886.89 

  ხოჯორნი სასაფლაოს შემოღობვა   ხოჯორნი 12,157.04 

  ხოჯორნი გარე განათების მონტაჟი ბრდაზორი 8,783.27 

  ხოჯორნი გარე განათების მონტაჟი გიულბახი 11,033.59 

  ხოჯორნი გარე განათების მონტაჟი ცოფი 15,094.26 

  წერაქვი გარე განათების მონტაჟი წერაქვი 9,163.89 

  წერაქვი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა სიონი 8,954.38 

  წერაქვი წყაროდან სასმელი წყლის მონტაჟი ჯანხოში 10,000.00 

  ყულარი გარე განათების მონტაჟი ქვემო ყულარი 13,260.05 

  ყულარი გარე განათების მონტაჟი კირიხლო 15,970.17 

  ყულარი გარე განათების მონტაჟი ზემო ყულარი 15,889.95 

  ყულარი ფანჩატურის მოწყობა ბუდიონოვკა 10,717.55 

  ყულარი გარე განათების მონტაჟი წითელი სოფელი 10,232.36 

  ყულარი გარე განათების მონტაჟი დაშტაფა 15,833.75 

  ყულარი 

სარიტუალო ღონისძიებებისთვის 

ინვენტარის შესანახი ოთახის 

მშენებლობა 

მარადისი 10,976.79 



  შაუმიანი გარე განათების მონტაჟი შაუმიანი 15,056.49 

  შაუმიანი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ხიხანი 14,023.01 

  შაუმიანი გარე განათების მონტაჟი ყუდრო 8,981.41 

  შაუმიანი გარე განათების მონტაჟი ახკულა 9,621.09 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი შულავერი 15,815.84 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი იმირი 17,251.08 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი ზემო სარალი 12,097.53 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი იმირჭალა 10,777.64 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი ქვემო სარალი 13,803.36 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი არაფლო 14,426.65 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი ახლომახმუდლო 12,216.76 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი ენიქენდი 12,126.41 

  შულავერი გარე განათების მონტაჟი სეიდგოჯალო 12,015.76 

  ქუთლიარი 
სარწყავი არხისთვის წყალსაქაჩი 

ტუმბოს შეძენა 
ქუთლიარი 13,175.00 

  ქუთლიარი სკვერის რეაბილიტაცია ბაიდარი 14,679.57 

  ქუთლიარი სასმელი წყლის მილმდენის მონტაჟი დიდი მუღანლო 17,825.08 

  ქუთლიარი გარე განათების მონტაჟი ხუტორ ლეჟბადინი 9,089.43 

  ქუთლიარი გარე განათების მონტაჟი ლეჟბადინი 15,211.38 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი მეორე ქესალო 16,508.05 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი პირველი ქესალო 15,243.36 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი კაპანახჩი 16,488.74 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი ქეშალო 15,514.18 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი 
ალგეთის 

მევენახეობა   
13,837.51 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი ილმაზლო  11,618.76 

  კაპანახჩი გარე განათების მონტაჟი ამბაროვკა 13,014.06 

  ყიზილაჯლო გარე განათების მონტაჟი ყიზილაჯლო 11,917.39 

  ალგეთი შიდა გზების მოხრეშვა ალგეთი 9,950.68 

  ალგეთი გარე განათების მოწყობა ალგეთი 8,942.08 

  ალგეთი გარე განათების მონტაჟი გაჯისაქენდი 15,225.71 

             ალგეთი სასაფლაოს შემოღობვა საბირქენდი 15,904.65 

  ალგეთი გარე განათების მონტაჟი აზიზქენდი 16,314.95 

  ალგეთი 
სასაფლაოზე ინვენტარის შესანახი 

ოთახის მშენებლობა 

თაზაქენდი 

(ალგეთის) 
17,623.12 

  სადახლო გარე განათების მონტაჟი სადახლო 17,453.17 

  სადახლო შიდა გზების მოხრეშვა ბურმა 9,635.55 



  სადახლო გარე განათების მონტაჟი თაზაქენდი 13,779.26 

  სადახლო სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა ხულდარა 14,436.74 

  სადახლო  ხიდის რეაბილიტაცია მოლაოღლი 14,788.37 

  ოფრეთი  წყალმომარაგება ოფრეთი 3,435.50 

  ოფრეთი გარე განათების მონტაჟი ხოხმელი 9,849.40 

             ახკერპი სკოლის ეზოს შემოღობვა,   ახკერპი 2,871.74 

  ახკერპი  გაჩერების მოწყობა, ახკერპი 6,565.86 

  ახკერპი სტადიონის კედლის რეააბილიტაცია ახკერპი 1,879.99 

  ახკერპი გარე განათების მოწყობა ჩანახჩი 4,603.52 

  ახკერპი კულტურის სახლის რეაბილიტაცია ჩანახჩი 3,459.89 

  ახკერპი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ჩანახჩი 1,731.87 

  წერეთელი 

ულიანოვკა–ახკერპის 

დამაკავშირებელი გზის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

ულიანოვკა 676.45 

  წერეთელი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია ულიანოვკა 5,449.21 

  წერეთელი 
რიტუალების სახლის ტერიტორიაზე 

სველი წერტილების მოწყობა  
წერეთელი 17,889.14 

          წერეთელი 
სკოლის ეზოს შემოღობვა, 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
        ნორგიული 12,133.76 

  წერეთელი 
სარიტუალო სახლში კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 
საიმერლო 18,044.31 

  წერეთელი შიდა გზების მოხრეშვა დიდი ბეგლიარი 11,535.74 

  წერეთელი 

 სარიტუალო ღონისძიებებისთვის 

ინვენტარის შესანახი სათავსოს 

მშენებლობა 

პატარა ბეგლიარი 11,055.35 

            თამარისი სასაფლაოს შემოღობვა            თამარისი 2,940.34 

  თამარისი მოსაცდელების მოწყობა თამარისი 14,448.77 

  თამარისი გარე განათების მონტაჟი ალავარი 5,639.55 

  თამარისი შიდა გზების მოხრეშვა ახალი დიოკნისი 11,535.74 

    სულ:   
1,014,784.01 

 


