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სამუშაოს 

დაწყების თარიღი 

სამუშაოს 

დასრულების 

თარიღი 
 

1 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
10 000 

სანიაღვრე  არხის  

შეკეთება 
3 ი.მ.ბესარიონ 

კაციტაძე 16 ივლისი 30 აგვისტო  

2 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
3 500 

წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 ი.მ ზაზა 

კაციტაძე 9 ოქტომბერი 20 ოქტომბერი  

3 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
2 000 

მრავალბინიანი  ეზოს  

შემოღობვა 
3 ი.მ.ბესარიონ 

კაციტაძე 22ივლისი 30აგვისტო  

4 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
1 000 გარე  განათება 3 ი.მ.ბესარიონ 

კაციტაძე 9აგვისტო 10სექტემბერი  

5 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
7 824 

კანალიზაციის  

სისტემის  შეკეთება 
3 ი.მ.ბესარიონ 

კაციტაძე 16 ივლისი 30 აგვისტო  

6 
დაბა 

ხარაგაული 

პატარა 

ხარაგაული 
2 000 

დასასვენებელი  

სკვერის  შეკეთება 
3 ი.მ.ბესარიონ 

კაციტაძე 16 ივლისი 30 აგვისტო  

7 ბაზალეთი ბაზალეთი 6 000 გზის  შეკეთება  3კმ 3 
ი.მ მიხეილ 

დეკანოსიძე 26 ივნისი 20 ივლისი  

8 ბაზალეთი ბაზალეთი 1 000 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 5 ოქტომბერი  

9 ბაზალეთი ბაზალეთი 1 531 
ამბულატორიის  

შემოღობვა 
3 

შ.პ.ს. ლუქსი 15 ივლისი 30 აგვისტო  

10 ბაზალეთი ბაზალეთი 500 
კლუბის 

რემონტისათვის 
3 

შ.პ.ს. ლუქსი 15 ივლისი 30 აგვისტო  

13 ბაზალეთი ბაზალეთი 500 
სასაფლაოს ნაგებობის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. ლუქსი 15 ივლისი 30 აგვისტო  

14 ბაზალეთი ღარიხევი 2 500 გზის   შეკეთება 3კმ 3 
ი.მ მიხეილ 

დეკანოსიძე 26 ივნისი 20 ივლისი  

15 ბაზალეთი ღარიხევი 500 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 5ოქტომბერი  

16 ბაზალეთი ღარიხევი 700 კლუბის  რემონტი 3 შ.პ.ს. ლუქსი 15 ივლისი 30 აგვისტო  



17 ბაზალეთი ღარიხევი 764 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 15სექტემბერი  

18 ბაზალეთი 

ღარიხევი      

ქროლი        

წიფი 

7 794 ავტობუსის  შეძენა 3 ფ.პ.პაატა 

ხარხელიშვილი 7აგვისტო 20აგვისტო 
 

19 ბაზალეთი ქროლი 582 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 5 ოქტომბერი  

20 ბაზალეთი წიფი 2 700 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 5 ოქტომბერი  

21 ბაზალეთი წიფი 400 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი,მ, გიორგი 

გლუნჩაძე 6აგვისტო 5 ოქტომბერი  

22 ბორითი ბორითი 10 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 8აგვისტო 25სექტემბერი 
 

23 ბორითი ბორითი 4 000 
გზების  შეკეთება 

2.5კმ 
3 

ი.მ. გიორგი 

ტყემალაძე 29ივლისი 20აგვისტო  

24 ბორითი ბორითი 1 000 გარე  განათება 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 9აგვისტო 15სექტემბერი  

25 ბორითი ბორითი 2 654 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 12აგვისტო 25სექტემბერი 
 

26 ბორითი საქასრია 11 193 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 8 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

27 ბორითი საქასრია 3 000 გზის  შეკეთება  1კმ 3 
ი.მ. გიორგი 

თხელიძე 31 ივლისი  10 სექტემბერი  

28 ბორითი მაქათუბანი 11 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 8 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

29 ბორითი მაქათუბანი 2 840 გზის  შეკეთება  1კმ 3 
ი,მ, გიორგი 

ტყემალაძე 12 აგვისტო 10 სექტემბერი  

30 ბორითი უბისა 13 073 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

შ.პ.ს ლუქსი 27 აგვისტო 30 სექტემბერი  

31 ბორითი ერეთა 3 800 ხიდის  შეკეთება 3 
ი,მ, მურადი 

ჩარკვიანი 5 აგვისტო 20 სექტემბერი  

32 ბორითი ერეთა 1 000 
სარიტუალო  

დარბაზის შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 8 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

33 ბორითი ერეთა 484 წყლის  სისტემის  3 
შ.პ.ს. 12 აგვისტო 25სექტემბერი  



შეკეთება ლუქსიმშენებელ

ი 

34 ბორითი ვაშლევი 3 000 გზის  შეკეთება  1კმ 3 
ი.მ. გიორგი 

თხელიძე 31 ივლ;ისი 10 სექტემბერი  

35 ბორითი ვაშლევი 2 000 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი.მ. გიორგი 

თხელიძე 31 ივლისი  10 სექტემბერი  

36 ბორითი ვაშლევი 611 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 12 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

37 ბორითი კვესრევი 4 000 ბონდის  შეკეთება 3 
ი,მ, მურადი 

ჩარკვიანი 5 აგვისტო 20 სექტემბერი  

38 ბორითი კვესრევი 994 

სარიტუალო  

დარბაზის  

კეთილმოწყობა 

3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 8 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

39 ბორითი ამაშუკეთი 3 000 ბონდის  შეკეთება  3 
ი,მ, მურადი 

ჩარკვიანი 5 აგვისტო 20 სექტემბერი  

40 ბორითი ამაშუკეთი 1 800 სეფის  შეძენა 3 შ.პ.ს. აია 23აგვისტო 10სექტემბერი 
 

41 ბორითი ამაშუკეთი 572 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს. 

ლუქსიმშენებელ

ი 12 აგვისტო 25 სექტემბერი 
 

42 ვარძია ვარძია 10 000 
სასაფლაოსათვის  

მიწის  შეძენა 0.6 მეს 
3 

       

43 ვარძია ვარძია 559 ბონდის  შეკეთება  3 
ი.მ. ლაშა 

გურგენიძე 6 აგვისტო 20 აგვისტო  

44 ვარძია ვარძია 19 000 გზის  შეკეთება  6.8კმ 3 
ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 25 ივნისი 30 ივლისი  

46 ვახანი ვახანი 1 000 
ამბულატორიის  

შენობის შეკეთება 
3 

შ.პ.ს.ედემი 12აგვისტო 10სექტემბერი  

47 ვახანი ვახანი 5 600 გზის  შეკეთება 3კმ 3 შ.პ.ს.ედემი 8 ივლისი 25 აგვისტო 
 

48 ვახანი ვახანი 900 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს.ედემი 8 ივლისი 25 აგვისტო  

49 ვახანი ვახანი 8 052 
გზების შეკეთება და 

ხიდბოგირის მოწყობა 
3 

შ.პ.ს.ედემი 22 სექტემბერი 25 ოქტომბერი  

50 ვახანი სერბაისი 1 300 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

შ.პ.ს.ედემი 9 ივლისი 30 სექტემბერი  

51 ვახანი სერბაისი 2 000 გზის  შეკეთება  1კმ 3 შ.პ.ს.ედემი 8 ივლისი 25 აგვისტო  
52 ვახანი სერბაისი 4 532 გზის შეკეთება 3 შ.პ.ს.ედემი 22 სექტემბერი 25 ოქტომბერი  

53 ვახანი ზედუბანი 500 
სარიტუალო 

ჭურჭლის  შეძენა 
3 

შ.პ.ს. ედემი 9 აგვისტო 25 აგვისტო  



54 ვახანი ზედუბანი 300 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

შ.პ.ს.ედემი 8 ივლისი 25 აგვისტო  

55 ვახანი ზედუბანი 1 500 გზის  შეკეთება 3 შ.პ.ს.ედემი 8 ივლისი 25 აგვისტო  
56 ვახანი ზედუბანი 4 092 გზების შეკეთება. 3 შ.პ.ს.ედემი 22 სექტემბერი 25 ოქტომბერი  

57 ზვარე ზვარე 6 482 გზების  შეკეთება 3 
ი.მ. გიორგი 

ჩაჩანიძე 5 ივლისი 10 აგვისტო  

58 ზვარე ზვარე 5 000 
სარიტუალო 

ჭურჭლის  შეძენა 
3 

ი.მ. ბესარიონ 

კაციტაძე 9აგვისტო 10სექტემბერი  

59 ზვარე ზვარე 3 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

ი.მ. ბესარიონ 

კაციტაძე 30 ივლისი 1 ოქტომბერი  

60 ზვარე ჩრდილი 10 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

ი.მ. ბესარიონ 

კაციტაძე 30 ივლისი 1ოქტომბერი  

61 ზვარე ჩრდილი 1 000 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი.მ. დავით 

ალხაზიშვილი 8 აგვისტო 10სექტემბერი  

62 ზვარე ჩრდილი 1 000 
სარიტუალო  

ჭურჭლის შეძენა 
3 

ი.მ. დავით 

ალხაზიშვილი 27 ივლისი 10 აგვისტო  

63 ზვარე ჩრდილი 700 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 17 ივლისი 25 აგვისტო  

64 ზვარე ჩრდილი 2 437 
გზების  შეკეთება 1.0 

კმ 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 29 ივლისი 25 აგვისტო  

65 ზვარე ნუნისი 2 478 
თუნუქის სახურავის 

შეძენა 
3 ი.მ. დავით 

ალხაზიშვილი 3 სექტემბერი 15 სექტემბერი 
 

66 კიცხი კიცხი 4 060 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 15 აგვისტო 10 სექტემბერი  

67 კიცხი კიცხი 5 000 გზის  შეკეთება 3კმ 3 
ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 5 ივლისი 30 აგვისტო  

68 კიცხი კიცხი 3 000 
სანიაღვრე  არხის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 5 ივლისი 30 აგვისტო  

69 კიცხი კიცხი 10 000 ეკლესიის  შემოღობვა 3 
ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 2 აგვისტო 10 ოქტომბერი  

70 კიცხი კიცხი 2 000 
სადრენაჟე არხის  

მოწყობა 
3 

ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 14 აგვისტო 15 სექტემბერი  

71 კიცხი კიცხი 2 000 კლუბის  შეკეთება 3 ი,მ, იუზა ბერაძე 13 აგვისტო 25 სექტემბერი  

72 კიცხი ბორი 7 022 გზის  შეკეთება  1.5კმ 3 
ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 5 ივლისი 30 აგვისტო  

73 კიცხი ბორი 3 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 15 აგვისტო 10 სექტემბერი  

74 კიცხი საქარიქედი 7 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი,მ, გ.დუგლაძე 15 აგვისტო 30 სექტემბერი  



75 კიცხი საქარიქედი 6 400 გზის  შეკეთება  2კმ 3 
ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 5 ივლისი 30 აგვისტო  

76 კიცხი 
კიცხის 

იგორეთი 
1 500 

წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი,მ, გ.დუგლაძე 15 აგვისტო 30 სექტემბერი  

77 კიცხი 
კიცხის 

იგორეთი 
2 372 გზის  შეკეთება 3 ი.მ. ვალერიან 

თაბუკაშვილი 5 ივლისი 30 აგვისტო  

78 კიცხი 
კიცხის 

იგორეთი 
1 500 სკვერის  მოწყობა 3 ი.მ. ზვიად 

ჩხიკვაძე 15 აგვისტო 10სექტემბერი  

79 კიცხი 
თეთრაწყარ

ო 
10 419 

წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 8 ოქტომბერი 15 ნოემბერი  

80 კიცხი 
თეთრაწყარ

ო 
4 000 საუბნო გზის მოწყობა 3 ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 2 სექტემბერი 20 სექტემბერი  

81 ლეღვანი ლეღვანი 6 000 
წყლის სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 8 ივლისი 10 აგვისტო  

82 ლეღვანი ლეღვანი 7 000 გზის  შეკეთება  3კმ 3 
ი.მ. დავით 

შარიქაძე 2 ივლისი 10აგვისტო  

83 ლეღვანი ლეღვანი 6 933 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

ი.მ. დავით 

შარიქაძე 2 ივლისი 10აგვისტო  

84 ლეღვანი მარელისი 8 000 გზის  შეკეთება 3 
ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 8 ივლისი 10 აგვისტო  

85 ლეღვანი მარელისი 2 175 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 8 ივლისი 10 აგვისტო  

86 ლეღვანი მარელისი 5 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 2 ივლისი 10 აგვისტო  

87 ლეღვანი დიდვაკე 2 203 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ამირან 

ლურსმანაშვილი 20აგვისტო 25 სექტემბერი  

88 ლეღვანი დიდვაკე 4 000 ხიდის  შეკეთება 3 
ი.მ. დავით 

შარიქაძე 2 ივლისი 10 აგვისტო  

89 ლეღვანი 
პატარა 

სახვლარი 
2 138 გზის  შეკეთება 3 ი.მ. დავით 

შარიქაძე 25 ივნისი 20 აგვისტო  

90 ლაშე ლაშე 11 226 გზის  შეკეთება  5კმ 3 ს.ს. ავტოტრანსი 25 ივნისი 20აგვისტო  

91 ლაშე ლაშე 2 000 
წყლის სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 15ოქტომბერი  

92 ლაშე ლაშე 400 
წისქვილის  ელექტრო  

გაყვანილობა 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 20 ივნისი 30 ივნისი  

93 ლაშე 
ლაშის 

იგორეთი 
2 000 

წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 25 სექტემბერი  



94 ლაშე 
ლაშის 

იგორეთი 
3 246 გზის  შეკეთება 3 

ს.ს. ავტოტრანსი 25 ივნისი 20 აგვისტო  

95 ლაშე უჩამეთი 2 000 წისქვილის  შეკეთება 3 ს.ს. ავტოტრანსი 12 ივნისი 25 ივლისი 
 

96 ლაშე უჩამეთი 3 291 გზის  შეკეთება 2კმ 3 ს.ს. ავტოტრანსი 25 ივნისი 20 აგვისტო  

97 ლაშე უჩამეთი 1 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 15 ოქტომბერი  

98 ლაშე ღვერკი 5 000 წისქვილის  აშენება 3 
ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 25 სექტემბერი  

99 ლაშე ღვერკი 1 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 26 სექტემბერი  

100 ლაშე ღვერკი 1 631 გზის    შეკეთება  2კმ 3 ს.ს. ავტოტრანსი 25 ივნისი 20 აგვისტო  
101 ლაშე ხემაღალი 4 001 გზის  შეკეთება  2კმ 3 ს.ს. ავტოტრანსი 25 ივნისი 20 აგვისტო  

102 ლაშე ხემაღალი 1 500 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 14 აგვისტო 25 სექტემბერი  

103 ლაშე ხემაღალი 500 
წისქვილის  ელექტრო  

კვანძის მოწყობა 
3 

ი.მ. პავლე 

ალავიძე 15 აგვისტო 26 სექტემბერი  

104 მოლითი მოლითი 6 000 
სარიტუალო   

დარბაზის  მშენებლობა. 
3 ი.მ. ავთანდილ 

მჭედლიძე 1 ივლისი 10სექტემბერი 
 

105 მოლითი მოლითი 700 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. კახაბერ 

ჩიქოვანი 8 აგვისტო 10 სექტემბერი  

106 მოლითი მოლითი 1 636 სკვერის  მოწყობა   
ი.მ. მერაბ 

ლაცაბიძე 9 ოქტომბერი 25 ოქტომბერი  

107 მოლითი დეისი 3 500 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი,მ, ზურაბ 

ტაბატაძე 4 ივლისი 31 ივლისი  

108 მოლითი დეისი 500 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი,მ, ზურაბ 

ტაბატაძე 8 აგვისტო 10 სექტემბერი  

109 მოლითი დეისი 2 395 გზის  შეკეთება 1.8კმ 3 შ.პ.ს. ედემი 9 ოქტომბერი 10 ნოემბერი  

110 მოლითი დეისი 1 500 
სარიტუალო  

ინვენტარის  შეძენა 
3 

ი,მ, ზურაბ 

ტაბატაძე 8 აგვისტო 25 აგვისტო  

111 მოლითი ბეჟათუბანი 4 705 გზის შეკეთება 2კმ 3 
ი.მ. მერაბ 

ლაცაბიძე 29 ივლისი 30 აგვისტო  

112 მოლითი ჭარტალი 2 604 გზის  შეკეთება 2.5კმ 3 
ი.მ. მერაბ 

ლაცაბიძე 29 ივლისი 30 აგვისტო  

113 მოლითი ნებოძირი 9 632 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. მერაბ 

ლაცაბიძე 5აგვისტო 5 ოქტომბერი  

114 მოლითი ქვები 3 000 
სარიტუალო  

ჭურჭლის  შეძენა 
3 

ი.მ. გურამი 

ღონღაძე 2 აგვისტო 20 აგვისტო  



115 მოლითი ქვები 2 000 ეკლესიის  შემოღობვა 3 
ი.მ. გურამი 

ღონღაძე 2 აგვისტო 20 აგვისტო  

116 მოლითი ქვები 1 500 
სარიტუალო  შენობის  

დასრულება 
3 

ი.მ. სულიკო 

ჭყოიძე 3 აგვისტო 10 სექტემბერი  

117 მოლითი ქვები 2 429 
სანიაღვრე  არხის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. სულიკო 

ჭყოიძე 31 ივლისი 10 აგვისტო  

118 მოლითი ქვები 300 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი.მ. სულიკო 

ჭყოიძე 2აგვისტო 10 ოქტომბერი  

119 მოლითი ბაბი 5 359 
სარიტუალო  შენობის  

დასრულება 
3 

ი.მ. თენგიზ 

მჭედლიძე 5 ივნისი 10აგვისტო  

120 მოლითი ანიულა 459 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ მერაბ 

ლაცაბიძე 8აგვისტო 10სექტემბერი  

121 მოლითი ანიულა 600 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი.მ მერაბ 

ლაცაბიძე 5 აგვისტო 25 აგვისტო  

122 მოლითი ანიულა 4 300 
სარიტუალო  

ინვენტარის  შეძენა 
3 

ი.მ მერაბ 

ლაცაბიძე 5 აგვისტო 25 აგვისტო  

123 ნადაბური ნადაბური 3 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. ვახტანგ 

ტაბატაძე 6აგვისტო 10სექტემბერი  

124 ნადაბური ნადაბური 2 000 ხიდების  შეკეთება 3 შ.პ.ს. ელუბრა 5აგვისტო 30აგვისტო  

125 ნადაბური ნადაბური 1 000 

სარიტუალო 

ჭურჭლისათვის 

შენობის გადახურვა 

3 ი.მ..სოფრომ 

გელაშვილი 22 ივლისი 20 აგვისტო 
 

126 ნადაბური ნადაბური 6 526 გზის  შეკეთება  5კმ 3 ი.მ. რამაზ კოპაძე 1 ივლისი 30 ივლისი  

127 ნადაბური ნადაბური 1 000 
ბიბლიოთეკის  

შეკეთება 
3 

ი.მ.გრიშა 

გელაშვილი 29ივლისი 30აგვისტო  

128 ნადაბური გოლისი 2 441 გზის  შეკეთება 3 
ი.მ..სოფრომ 

გელაშვილი 10 ივლისი 10 აგვისტო  

129 სარგვეში სარგვეში 9 833 გზის  შეკეთება  2კმ 3 
ი.მ. მიხეილ 

დეკანოსიძე 15 ივლისი 15 სექტემბერი  

130 სარგვეში ხორითი 5 000 გზის  შეკეთება 4.0კმ 3 
ი.მ. მიხეილ 

დეკანოსიძე 15 ივლისი 15 სექტემბერი  

131 სარგვეში ხორითი 737 
წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 
3 

ი.მ. გელა 

ჭაუჭიძე 8აგვისტო 10სექტემბერი  

132 სარგვეში საბე 3 589 გზის  შეკეთება 3კმ 3 
ი.მ. მიხეილ 

დეკანოსიძე 15 ივლისი 15სექტემბერი  

133 სარგვეში საბე 2 500 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. გელა 

ჭაუჭიძე 8აგვისტო 10სექტემბერი  

134 სარგვეში 
მიროწმინდ

ა 
2 189 გზის  რეაბილიტაცია 3 

ი.მ. მიხეილ 

დეკანოსიძე 8აგვისტო 30სექტემბერი  



135 საღანძილე საღანძილე 5 695 გზის შეკეთება 5კმ 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10 სექტემბერი  

136 საღანძილე საღანძილე 4 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10 სექტემბერი  

137 საღანძილე ზარანი 2 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10სექტემბერი  

138 საღანძილე ზარანი 1 000 
კანალიზაციის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10სექტემბერი  

139 საღანძილე ზარანი 2 827 გზის  შეკეთება 2კმ 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10სექტემბერი  

140 საღანძილე ზარანი 300 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 31 ივლისი 10სექტემბერი  

141 საღანძილე 
ჯაფაროულ

ი 
200 

წყლის  ავზის  

შემოღობვა 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 10 სექტემბერი  

142 საღანძილე 
ჯაფაროულ

ი 
2 500 

წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

143 საღანძილე 
ჯაფაროულ

ი 
2 355 გარე  განათება 3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

144 საღანძილე 
ჯაფაროულ

ი 
2 500 გზის  შეკეთება 5 კმ 3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

145 საღანძილე სხლითი 3 097 გზის შეკეთება 1.5 3 
ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

146 საღანძილე სხლითი 2 300 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

147 საღანძილე ჩხერი 5 116 გზის შეკეთება 2კმ 3 
ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

148 საღანძილე ჩხერი 4 000 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

149 საღანძილე ვანი 1 804 გზის  შეკეთება 3 
ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

150 საღანძილე ვანი 1 100 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

151 საღანძილე ვანი 3 500 
წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ.გიორგი  

თხელიძე 25 ივლისი 20სექტემბერი  

152 ფარცხნალი ფარცხნალი 2 000 
ნაპირსამაგრი  

სამუშაო 
3 

ი.მ.ლევან ლევიძე 24 ივლისი  15 აგვისტო  

153 ფარცხნალი ფარცხნალი 5 998 გზის  შეკეთება 5.5კმ 3 ი.მ.ლევან ლევიძე 25 ივლისი  15 აგვისტო  

154 ფარცხნალი ფარცხნალი 2 500 
წყლის სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ავთანდილ 

მაღლაკელიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  



155 ფარცხნალი ფარცხნალი 1 200 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი.მ.პაატა 

პაქსაშვილი 22 ივლისი 30 ივლისი  

156 ფარცხნალი ფარცხნალი 1 000 კლუბის  შეკეთება 3 ი.მ.ლევან ლევიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

157 ფარცხნალი ფარცხნალი 500 გარე  განათება 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

158 ფარცხნალი 
ახალსოფელ

ი 
1 500 სათიბების  შეღობვა 3 

ი.მ. ავთანდილ 

მაღლაკელიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

159 ფარცხნალი 
ახალსოფელ

ი 
6 131 გზების  შეკეთება 3კმ 3 

ი.მ.ლევან ლევიძე 24 ივლისი 15 აგვისტო  

160 ფარცხნალი ისლარი 2 143 გზების  შეკეთება 2კმ 3 ი.მ.ლევან ლევიძე 24 ივლისი 15  აგვისტო  

161 ფარცხნალი ისლარი 1 500 გარე  განათება 3 
ი.მ. გიორგი 

დუგლაძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

162 ფარცხნალი ისლარი 2 500 
წყლის სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ავთანდილ 

მაღლაკელიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

163 ფარცხნალი ისლარი 1 000 
სასაფლაოს  

შემოღობვა 
3 

ი.მ. ავთანდილ 

მაღლაკელიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

164 ფარცხნალი ისლარი 500 წისქვილის  შეკეთება 3 
ი.მ. ავთანდილ 

მაღლაკელიძე 9 აგვისტო 10სექტემბერი  

165 ფარცხნალი 
ღუდუმექე

დი 
4 667 გზების  შეკეთება 3 

ი.მ.ლევან ლევიძე 24 ივლისი 15  აგვისტო  

166 ხიდარი ხიდარი 20 388 გზის შეკეთება 8კმ 3 
ი.მ გიორგი 

თხელიძე 25 ივლისი 10 სექტემბერი  

167 ხიდარი ხიდარი 7 000 
წყლის  სისტემის 

მოწესრიგება 
3 

ი.მ გიორგი 

თხელიძე 12 აგვისტო 10 ოქტომბერი  

168 ხიდარი ხიდარი 1 000 
ხიდ-ბოგირის  

შეკეთება 
3 

ი.მ გიორგი 

თხელიძე 25 ივლისი 10 სექტემბერი  

169 
წყალაფორეთ

ი 

წყალაფორე

თი 
8 443 

გზების  შეკეთება 2.0 

კმ 
3 

ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 24 ივნისი 10 აგვისტო  

170 
წყალაფორეთ

ი 

წყალაფორე

თი 
1 000 

წყლის სისტემის 

შეკეთება 
3 

ი.მ. ლევან 

ლევიძე 12 აგვისტო 10სექტემბერი  

171 
წყალაფორეთ

ი 
ხონი 500 

წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ლევან 

ლევიძე 12 აგვისტო 10სექტემბერი  

172 
წყალაფორეთ

ი 
ხონი 5 099 გზის  შეკეთება 1.3 კმ 3 

ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 24 ივნისი 10 აგვისტო  

173 
წყალაფორეთ

ი 
ლახუნდარა 500 წისქვილის  შეკეთება 3 

ი.მ. ლევან 

ლევიძე 12 აგვისტო 10სექტემბერი  

174 
წყალაფორეთ

ი 
ლახუნდარა 1 000 

წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ლევან 

ლევიძე 12 აგვისტო 10სექტემბერი  



175 
წყალაფორეთ

ი 
ლახუნდარა 14 946 გზის  შეკეთება 5კმ 3 

ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 24 ივნისი 15 აგვისტო  

176 
წყალაფორეთ

ი 

პატარა 

ვარძია 
5 385 გზის  შეკეთება 3 

ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 26 ივნისი 10 აგვისტო  

177 
წყალაფორეთ

ი 
ჩალხაეთი 1 588 გზის  შეკეთება 3 

ი.მ.შმაგი 

გიგაშვილი 24 ივნისი 15 აგვისტო  

178 
წყალაფორეთ

ი 
ჩალხაეთი 500 

წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. ლევან 

ლევიძე 12 აგვისტო 10სექტემბერი  

179 წიფა წიფა 8 650 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 ი.მ. რომან 

ღამბაშიძე 26 ივლისი 10ოქტომბერი 
 

181 წიფა 
გოლათუბანი 

გუდათუბანი 
20 106 

სარიტუალო  სახლის  

მშენებლობა 
3 ი,მ, ჯემალი 

ტალახაძე 22აგვისტო 20სექტემბერი  

182 წიფა ფონა 4 856 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ. რომან 

ღამბაშიძე 26 ივლისი 30აგვისტო  

183 ღორეშა ღორეშა 10 000 
ადმინისტრაციული  

შენობის  შეკეთება 
3 

ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 19აგვისტო 25 სექტემბერი  

184 ღორეშა ღორეშა 7 237 გზის  შეკეთება 3.5 კმ 3 
ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 1 ივლისი 10 აგვისტო  

185 ღორეშა ღორეშა 2 000 წისქვილის შეკეთება 3 
ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 6 აგვისტო 20სექტემბერი  

186 ღორეშა ღორეშა 1 500 
სარიტუალო  

ჭურჭლის  შეძენა 
3 

ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 6აგვისტო 25აგვისტო  

187 ღორეშა ღორეშა 2 900 
წყლის  სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 6აგვისტო 30აგვისტო  

188 ღორეშა ღორეშა 1 000 სტადიონის  მოწყობა 3 
ი.მ.დავით 

მჭედლიძე 1 ივლისი 10 აგვისტო  

189 ხუნევი ხუნევი 2 500 
წყლის სისტემის  

შეკეთება 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  

190 ხუნევი ხუნევი 1 500 გზის  შეკეთება 0.3კმ 3 ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  
191 ხუნევი ხუნევი 500 ხიდის  შეკეთება 3 ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო 

 

192 ხუნევი ხუნევი 11 745 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 30 სექტემბერი 
 

193 ხუნევი გედსამანია 13 501 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 30 სექტემბერი 
 

194 ხუნევი 
ვერტყვიჭა

ლა 
2 500 

წყლის  სისტემის  

შეკეთება  
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  



195 ხუნევი 
ვერტყვიჭა

ლა 
600 

სანიაღვრე  არხის  

შეკეთება 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  

196 ხუნევი 
ვერტყვიჭა

ლა 
500 

გზის  შეკეთება  0.1 

კმ 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  

197 ხუნევი 
ვერტყვიჭა

ლა 
9 674 კლუბის  შეკეთება 3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 30 სექტემბერი  

198 ხუნევი ბჟინევი 2 500 
სანიაღვრე  არხის  

შეკეთება 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 30 სექტემბერი  

199 ხუნევი ბჟინევი 2 532 გზების  შეკეთება 3 ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  

200 ხუნევი ვერტყვილა 1 916 
სპორტული  მოედნის  

მოწყობა 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 31 აგვისტო  

201 ხუნევი ვერტყვილა 12 000 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 

ი.მ.ბესიკ ლომიძე 4 ივლისი 30 სექტემბერი 
 

202 ხევი ხევი 8 323 
სარიტუალო სახლის 

შეძენა          

203 ხევი წაქვა 9 808 
სარიტუალო  

დარბაზის  მშენებლობა 
3 ი.მ. ვეფხვია 

ხაჩიძე 22 ივლისი 30 სექტემბერი 
 

204 ხევი გრიგალათი 14 168 
სარიტუალო 

დარბაზის მშენებლობა 
3 ი.მ.ჯუმბერი 

გრიგალაშვილი 1 ივნისი 10 აგვისტო 
 

205 ხევი ციცქიური 2 222 
სარიტუალო  

დარბაზის  შეკეთება 
3 

ი,მ, ზაზა  დევიძე 1 ივლისი 30 ივლისი  

206 ხევი ციცქიური 3 000 ხიდის  შეკეთება 3 ი.მ. ზაზა დევაძე 5აგვისტო 20სექტემბერი  

207 ხევი  ციცქიური 3 000 
სარიტუალო 

ჭურჭლის  შეძენა 
3 

ი.მ. მამუკა 

დევდარიანი 5აგვისტო 20აგვისტო  

 


