
სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი  პროექტების შეთანხმების  ცხრილი  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი  

N 
ტერიტორიული 

ორგანო 
სოფელი პროექტის   დასახელება 

პროექტის  

სავარაუდო  

ღირებულება 

შენიშვნა 

1 ბაზალეთი ბაზალეთი შიდა საუბნო გზების დახრეშვა 3776 
  

2 ბაზალეთი 
ბაზალეთი,ღარიხევი,წიფი,ქრო

ლი. 
ტრაქტორის შეძენა 7200 

ბაზალეთი-1800 ლარი, 

ღარიხევი-1800 

ლარი,ქროლი-1800 

ლარი,წიფი-1800 ლარი. 

3 ბაზალეთი ბაზალეთი წყლის ავზების შეძენა 800 
  

4 ბაზალეთი ბაზალეთი 
სასაფლაოზე თავშესაყარის 

ადგილის აგება. 
1000 

  

5 ბაზალეთი ბაზალეთი წყლის მილების შეძენა. 1950 
  

6 დაბა ხარაგაული პატარა ხარაგაული სასაფლაოს შემოღობვა 9000 
  

7 დაბა ხარაგაული პატარა ხარაგაული 

წერეთლის N20-ში   და წერეთლის 

N 17 -ში მდებარე მრავალბინიანი  

სახლების სადრენაჟო სისიტემის 

მოწყობა. 

4000 

  

8 დაბა ხარაგაული პატარა ხარაგაული 
"მევლუდის "წყაროს 

რეაბილიტაცია. 
677 

  

9 დაბა ხარაგაული პატარა ხარაგაული საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა 8000 
  



10 დაბა ხარაგაული პატარა ხარაგაული 

დევდარიანის ქუჩის 

მცხოვრებლებისათვის სასმელი 

წყლის სისტემის მოწყობა. 

4000 

  

11 ბაზალეთი ღარიხევი წყლის მილების შეძენა. 600 
  

12 ბაზალეთი ღარიხევი 
ჭილოფის უბანში წყლის ავზის 

შეძენა. 
1474 

  

13 ბაზალეთი ღარიხევი 
ბრუისის უბანში გარე განათების 

მოწყობა 
2000 

  

14 ბაზალეთი ქროლი 
მაქაძეების უბანში წყლის ავზის 

შეძენა. 
1500 

  

15 ბაზალეთი ქროლი 

თხელიძეების უბანში 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოსაწყობად მასალების შეძენა 

637 

  

16 ბაზალეთი ქროლი 
სასაფლაოზე თავშესაყარი 

ადგილის აგება. 
1000 

  

17 ბაზალეთი წიფი საუბნო გზის დახრეშვა 1209 
  

18 ბაზალეთი წიფი წყლის მილების შეძენა. 430 
  

19 ბაზალეთი წიფი წყლის ავზების შეძენა 260 
  

20 ბაზალეთი წიფი 
სასაფლაოზე თავშესაყარი 

ადგილის აგება. 
1000 

  

21 ბაზალეთი წიფი 
სასაფლაოს შემოსაღობად 

მავთულის შეძენა 
250 

  

22 ბორითი ბორითი საუბნო გზების შეკეთება. 4418 
  



23 ბორითი ბორითი 
ბორითის სარიტუალო დარბაზის 

კეთილმოწყობა. 
10000 

  

24 ბორითი ბორითი წყლის ავზების შეკეთება, 1800 
  

25 ბორითი ბორითი ბონდის შეკეთება. 1000 
  

26 ბორითი საქასრია 
სარიტუალო დარბაზის 

ინვენტარის შეძენა 
11513 

  

27 ბორითი საქასრია საუბნო გზის შეკეთება 2400 
  

28 ბორითი მაქათუბანი 
სარიტუალო დარბაზის 

კეთილმოწყობა 
13576 

  

29 ბორითი უბისა 
სარიტუალო დარბაზის 

კეთილმოწყობა 
12843 

  

30 ბორითი ერეთა სასაფლაოს შემოღობვა 1500 
  

31 ბორითი ერეთა საუბნო გზების შეკეთება 2725 
  

32 ბორითი ერეთა 
სარიტუალო დარბაზის 

კეთილმოწყობა. 
1000 

  

33 ბორითი ვაშლევი გზის შეკეთება 3538 
  

34 ბორითი ვაშლევი ხიდბოგირის მოწყობა 2000 
  

35 ბორითი კვესრევი გზის შეკეთება-მოხრეშვა 4949 
  

36 ბორითი ამაშუკეთი ელ.წიქვილის მოწყობა 3500 
  



37 ბორითი ამაშუკეთი საუბნო გზების შეკეთება 1810 
  

38 ვარძია ვარძია გზების შეკეთება 28000 
  

39 ვარძია ვარძია 
ბონდის შეკეთება მდინარე 

საკრაულაზე 
765 

  

40 ვახანი ვახანი 

ინასარიძეების უბნის სარიტუალო 

შენობისათვის თუნუქის სახურავის 

შეძენა 

3250 

  

41 ვახანი ვახანი 

ქურდაძეების უბნის სარიტუალო 

სახლის ჭურჭლის შესანახი შენობის 

შეძენა 

2611 

  

42 ვახანი ვახანი 
სასმელი წყლის მილებისა და 2 

ტონიანი ავზის შეძენა 
1850 

  

43 ვახანი ვახანი 
შარიქაძეების უბნისათვის 

სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა. 
1500 

  

44 ვახანი ვახანი მოსაცდელის კეთილმოწყობა 1000 
  

45 ვახანი ვახანი 
წისქვილის არხის სათავის 

მოწყობა. 
400 

  

46 ვახანი ვახანი,სერბაისი,ზედუბანი 

ელაზნაურის  მიმდებარე 

ტერიტორიაზე სარიტუალო შენობის 

აშენება 

5932 

ვახანი-4600 

ლარი,სერბაისი-704 

ლარი,ზედუბანი-628 

ლარი. 

47 ვახანი სერბაისი სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 1800 
  

48 ვახანი სერბაისი საუბნო გზის მოხრეშვა 5200 
  

49 ვახანი ზედუბანი 
სარიტუალო შენობისათვის 

ჭურჭლის შეძენა. 
2330 

  



50 ვახანი ზედუბანი გზის მოხრეშვა 2225 
  

51 ვახანი ზედუბანი წყლის მილების შეძენა. 1100 
  

52 ზვარე ზვარე 
სარიტუალოდ მაგიდების  და 

სკამების შეძენა. 
6000 

  

53 ზვარე ზვარე სასოფლო გზების შეკეთება. 5889 
  

54 ზვარე ზვარე სასმელი წყლის შლანგების შეძენა . 300 
  

55 ზვარე ზვარე სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა. 2000 
  

56 ზვარე ჩრდილი გზების შეკეთება. 14814 
  

57 ზვარე ნუნისი 
სარტუალო დარბაზის 

მშენებლობა. 
4456 

  

58 კიცხი კიცხი 
ომში დაღუპულთა მემორიალის 

გალავნის მოწყობა 
10000 

  

59 კიცხი კიცხი წყლის სისტემის მოწყობა. 4424 
  

60 კიცხი კიცხი სანიაღვრე არხის მოწყობა 3000 
  

61 კიცხი კიცხი სასაფლაოს გზის შეკეთება 3000 
  

62 კიცხი კიცხი საუბნო გზებსი მოხრეშვა 5000 
  

63 კიცხი ბორი 

წყლის სისტემის შეკეთება 

(პავლაძეების და მაჭავარიანების 

უბანში) 

3295 

  



64 კიცხი ბორი სასაფლაოს შემოღობვა 300 
  

65 კიცხი ბორი 

საუბნო გზის მოხრეშვა,არხის 

გაჭრა (ბერაძეების და მაჭავარიანების 

უბანში) 

6200 

  

66 კიცხი საქარიქედი წყლის სისტემის მოწყობა. 7155 
  

67 კიცხი საქარიქედი სოფლის წისქვილის შეკეთება 400 
  

68 კიცხი საქარიქედი საუბნო გზების შეკეთება 4300 
  

69 კიცხი საქარიქედი სასაფლაოს შემოღობვა 1300 
  

70 კიცხი კიცხის იგორეთი წყლის სისტემის მოწყობა. 5310 
  

71 კიცხი თეთრაწყარო წყლის სისტემის შეკეთება. 3000 
  

72 კიცხი თეთრაწყარო კლუბის შენობის შეკეთება 2700 
  

73 კიცხი თეთრაწყარო სოფლის წისქვილის შეკეთება 321 
  

74 კიცხი თეთრაწყარო "ნალიების "ეზოს კეთილმოწყობა 2500 
  

75 კიცხი თეთრაწყარო საუბნო გზების მოწყობა 5500 
  

76 ლეღვანი ლეღვანი წყალსადენის მოწყობა 3000 
  

77 ლეღვანი ლეღვანი 
სარიტუალო დარბაზის მოწყობის 

გაგრძელება 
15393 

  



78 ლეღვანი ლეღვანი 
მთის საძოვარზე მწყემსების ბინის 

გადასახური მასალის შეძენა. 
1000 

  

79 ლეღვანი მარელისი სარიტუალო დარბაზის მოწყობა. 14850 
  

80 ლეღვანი დიდვაკე წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 1700 
  

81 ლეღვანი დიდვაკე 

საერთო სარგებლობის 

საპირფარეშოს შენობის 

რეაბილიტაცია. 

2500 

  

82 ლეღვანი დიდვაკე სოფლის შიდა გზის მოხრეშვა. 1903 
  

83 ლეღვანი პატარა სახვლარი 
წყალსადენის ქსელის 

რეაბილიტაცია. 
1300 

  

84 ლეღვანი პატარა სახვლარი სოფლის გზების შეკეთება 2832 
  

85 ლაშე ლაშე სოფლის გაზიფიცირება 10472 
  

86 ლაშე ლაშე   ღამის განათების მოწყობა. 700 
  

87 ლაშე ლაშე 
სოფლის შიდა საუბნო გზების 

შეკეთება. 
1000 

  

88 ლაშე ლაშე 
სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია. 
1200 

  

89 ლაშე ლაშის იგორეთი 
სოფლის შიდა საუბნო გზების 

შეკეთება. 
3689 

  

90 ლაშე ლაშის იგორეთი 
სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია. 
1500 

  

91 ლაშე უჩამეთი სოფლის გაზიფიცირება. 3187 
  



92 ლაშე უჩამეთი 
სოფლის შიდა საუბნო გზების 

შეკეთება. 
2000 

  

93 ლაშე უჩამეთი 
სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია. 
1000 

  

94 ლაშე ღვერკი 
სოფლის შიდა საუბნო გზების 

შეკეთება. 
6211 

  

95 ლაშე ღვერკი ელ.წისქვილისათვის ქვის შეძენა. 800 
  

96 ლაშე ღვერკი 
სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია. 
500 

  

97 ლაშე ხემაღალი სოფლის გაზიფიცირება. 3710 
  

98 ლაშე ხემაღალი 
სოფლის შიდა საუბნო გზების 

შეკეთება. 
700 

  

99 ლაშე ხემაღალი 
სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაცია. 
1500 

  

100 მოლითი მოლითი სარიტუალო შენობის დასრულება 6650 
  

101 მოლითი მოლითი წყლის სისტემის მოწყობა. 700 
  

102 მოლითი მოლითი წყლის ავზის და მილების შეძენა. 834 
  

103 მოლითი დეისი 
ცენტრალური და საუბნო გზების 

შეკეთება. 
7764 

  

104 მოლითი ბეჟათუბანი სოფლის საუბნო გზის შეკეთება. 4673 
  

105 მოლითი ჭარტალი 
სარიტუალო ჭურჭლის შესანახი 

შენობის შეძენა 
2000 

  



106 მოლითი ჭარტალი სოფლის საუბნო გზის შეკეთება. 2576 
  

107 მოლითი ნებოძირი 
მოლითი-ნებოძირის ც.გზის 

განათება. 
2000 

  

108 მოლითი ნებოძირი 
სარიტუალო შენობისათვის 

ინვენტარის შეძენა. 
2000 

  

109 მოლითი ნებოძირი 
სარიტუალო შენობის აივნის 

მოწყობა 
500 

  

110 მოლითი ნებოძირი წყლის სისტემის შეკეთება. 500 
  

111 მოლითი ნებოძირი 
სანიაღვრე არხის მოწყობა 

ცენტრალურ გზაზე  
4422 

  

112 მოლითი ქვები 
გზის შეკეთება ქვედა ქვების 

უბანზე. 
4000 

  

113 მოლითი ქვები წისქვილის შეკეთება. 1000 
  

114 მოლითი ქვები 
სოფლის ცენტრალური გზის 

შეკეთება. 
4038 

  

115 მოლითი ბაბი 
სოფლის ცენტრალური გზის 

შეკეთება. 
5298 

  

116 მოლითი ანიულა სარიტუალო შენობის დასრულება 5298 
  

117 ნადაბური ნადაბური წყლის სისტემის მოწყობა. 4000 
  

118 ნადაბური ნადაბური 
სარიტუალო ჭურჭლის ,მაგიდების 

და სკამების შეძენა. 
8000 

  

119 ნადაბური ნადაბური 
სოფლის ცენტრში მოსადელის 

აგება. 
1276 

  



120 ნადაბური გოლისი წყლის სისტემის მოწყობა. 920 
  

121 ნადაბური გოლისი 
სარიტუალო ჭურჭლის ,მაგიდების 

და სკამების შეძენა. 
3500 

  

122 სარგვეში სარგვეში,მირონწმინდა ტრაქტორის  შეძენა. 13795 
სარგვეში-9615 

ლარი,მიროწმინდა-

4180 ლარი, 

123 სარგვეში ხორითი ასათიანების უბნის გზის შეკეთება 4658 
  

124 სარგვეში ხორითი 
ხორითის ცენტრალური გზის 

შეკეთება. 
1000 

  

125 სარგვეში საბე 
საბე-სარგვეშის საავტომობილო 

გზის შეკეთება. 
5995 

  

126 საღანძილე საღანძილე 
სასმელი წყლის ავზისა და წყლის 

სისტემისათვის  მასალების შეძენა. 
2183 

  

127 საღანძილე საღანძილე საუბნო გზების შეკეთება. 6499 
  

128 საღანძილე საღანძილე გარე განათების მოწყობა 800 
  

129 საღანძილე ზარანი გზების შეკეთება 828 
  

130 საღანძილე ზარანი 
სასმელი წყლის ავზისა და წყლის 

სისტემისათვის  მასალების შეძენა. 
1603 

  

131 საღანძილე ზარანი კანალიზციის მილების შეძენა. 3600 
  

132 საღანძილე ჯაფაროული წყლის მილების შეძენა. 360 
  

133 საღანძილე ჯაფაროული გზების შეკეთება. 7079 
  



134 საღანძილე სხლითი,ვანი. ავტობუსის შეძენა. 11629 სხლითი -5334 

 ლარი,ვანი-6295 ლარი. 

135 საღანძილე ჩხერი გზის შეკეთება. 5315 
  

136 საღანძილე ჩხერი 
სასმელიწყლის ავზისა და მილების 

შეძენა. 
2775 

  

137 საღანძილე ჩხერი კანალიზციის მილების შეძენა. 840 
  

138 ფარცხნალი ფარცხნალი 
წყლის რეზერვუარისა და მილების 

შეძენა. 
2800 

  

139 ფარცხნალი ფარცხნალი გზების შეკეთება. 5463 
  

140 ფარცხნალი ფარცხნალი 

ბარისუბანში წისქვილის 

რეაბილიტაციისათვის მასალებისა   

და საფქვავი მიქსერის შეძენა. 

2000 

  

  ფარცხნალი ფარცხნალი 
მწყენსების ბინის სახურავისათვის 

მასალების შეძენა 
700 

  

141 ფარცხნალი ფარცხნალი ცაცხვის წყაროს კეთილმოწყობა. 500 
  

142 ფარცხნალი ფარცხნალი 

სასახლის უბანში წისქვილის 

რეაბილიტაციისთვის მასალების 

შეძენა და საფქვავი მიქსერის 

მოწყობა. 

1500 

  

143 ფარცხნალი ახალსოფელი გზების შეკეთება. 4511 
  

144 ფარცხნალი ახალსოფელი წყლის მილების შეძენა. 500 
  

145 ფარცხნალი ახალსოფელი მოსაცდელის მოწყობა. 2500 
  



146 ფარცხნალი ისლარი 
მოსახლეობის თავშეყრის შენობის 

აგება. 
7523 

  

147 ფარცხნალი ღუდუმექედი 
გზების შეკეთება და ხიდის 

შეკეთება 
3400 

  

148 ფარცხნალი ღუდუმექედი წყლის მილების შეძენა 600 
  

149 ფარცხნალი ღუდუმექედი წისქვილის შეკეთება. 636 
  

150 ხიდარი ხიდარი სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა  27648 
  

151 წყალაფორეთი წყალაფორეთი სანიაღვრე არხების მოწყობა . 4000 
  

152 წყალაფორეთი წყალაფორეთი გზების მოწყობა 5242 
  

153 წყალაფორეთი ხონი 
მთავარი სასოფლო და საუბნო  

გზის რეაბილიტაცია. 
5526 

  

154 წყალაფორეთი ლახუნდარა 
ლახუნდარა-ზესტაფონის მთავარი 

გზის მოწყობა. 
10364 

  

155 წყალაფორეთი ლახუნდარა 

8 ტონიანი წყლის ავზის შეძენა 

არჩვაძეების უბნის 

მოსახლეობისათვის. 

2200 

  

156 წყალაფორეთი ლახუნდარა გზის მოხრეშვა. 3000 
  

157 წყალაფორეთი ლახუნდარა 
კავილაძეების უბანში წყლის 

სათავე ნაგებობის შეკეთება. 
500 

  

158 წყალაფორეთი პატარა ვარძია. წლის სისტემის მოწყობა. 4322 
  

159 წყალაფორეთი პატარა ვარძია. საუბნო გზის მოხრეშვა. 1000 
  



160 წყალაფორეთი ჩალხაეთი ჩალხაეთის გზის რეაბილიტაცია. 4084 
  

161 წიფა წიფა სარიტუალო სახლის დასრულება 8485 
  

162 წიფა გოლათუბანი სარიტუალო სახლის დასრილება. 14742 
  

163 წიფა გუდათუბანი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. 4997 
  

164 წიფა ფონა სოფლის სახლის მოწყობა 4817 
  

165 ღორეშა ღორეშა 
სარიტუალო  დარბაზის 

ინვენტარის შეძენა 
11100 

  

166 ღორეშა ღორეშა 
სარიტუალო დარბაზისთვის 

ჭურჭლის შეძენა  
4900 

  

167 ღორეშა ღორეშა 
იჩქიტიძეების უბნის გზის 

შეკეთება. 
2000 

  

168 ღორეშა ღორეშა 
მჭედლიძერების უბნის გზის 

შეკეთება 
2000 

  

169 ღორეშა ღორეშა 
 წყლის რეზერვუარისათვის 

ცისტერნისა და ცემენტის შეძენა. 
600 

  

170 ღორეშა ღორეშა 
საჯვარე -მარიამ წყაროს გზის 

შეკეთება 
600 

  

171 ღორეშა ღორეშა  წყლის მილების შეძენა. 1000 
  

172 ღორეშა ღორეშა 
მე-3 უბნის წყლის სისტემის 

მოწყობა. 
500 

  

173 ღორეშა ღორეშა 
მე-3 უბნაში ხიდის 

ბურჯებისათვის ცემენტის შეძენა. 
366 

  



174 ღორეშა ღორეშა 
წყლის მილების შეძენა 

კაპანაძეების უბანში. 
1000 

  

175 ხუნევი ხუნევი 
სარიტუალო დარბაზის 

მშენებლობის გაგრძელება 
11072 

  

176 ხუნევი ხუნევი წყლის მილების შეძენა. 3500 
  

177 ხუნევი ხუნევი გზის დახრეშვა 1000 
  

178 ხუნევი ხუნევი სანიაღვრე მილის შეძენა 300 
  

179 ხუნევი გეცამანია 
სარიტუალო დარბაზის 

მშენებლობის გაგრძელება 
13252 

  

180 ხუნევი ვერტყვიჭალა 
სასოფლო კლუბისათვის 

ინვენტარის შეძენა 
6535 

  

181 ხუნევი ვერტყვიჭალა წყლის მილების შეძენა 1000 
  

182 ხუნევი ვერტყვიჭალა სპორტული მოედნის მოწყობა  1500 
  

183 ხუნევი ვერტყვიჭალა გზის შეკეთება 4000 
  

184 ხუნევი ბჯინევი 

მოსახლეობის თავშეყრის 

ადგილისათვის სამშენებლო 

მასალების შეძენა 

3000 

  

185 ხუნევი ბჯინევი გზის შეკეთება 1985 
  

186 ხუნევი ვერტყვილა 
სარიტუალო დარბაზის 

მშენებლობის გაგრძელება 
10000 

  

187 ხუნევი ვერტყვილა გზის შეკეთება  2000 
  



188 ხუნევი ვერტყვილა წყლის მილების შეძენა 1648 
  

189 ხევი ხევი სარიტუალო სახლის მშენებლობა. 8172 
  

190 ხევი წაქვა 
სარიტუალო დარბაზის 

გადახურვა. 
9591 

  

191 ხევი გრიგალათი 
სარიტუალო დარბაზის 

მშენებლობა. 
13889 

  

192 ხევი ციცქიური სარიტუალო სახლის მოწყობა 8076 
  

 
   

770163 
  


