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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს ბატონ ბესიკ ტაბიძეს

               ბატონო ბესიკ,

   დასამტკიცებლად წარმოგიდგენთ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მიერ მომზადებულ დაზუსტებულ განმარტებით 
ბარათს, ბიუჯეტში ცვლილების ასახვის მიზნით. ცვლილება განპირობებულია შემდეგი 
გარემოებებით:

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში მიმდინარე 
წლის 19 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულებით, შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 686303 ლარი, შესაბამისად 
ადგილობრივი ბიუჯეტით 5%-ი თანადაფინანსება განისაზღვრა 36121 ლარით. სულ 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსება გაიზარდა 722424 ლარით და 
მიიმართება ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთის გზის რეაბილიტაციაზე 200.0 ათასი ლარი, 
მ.შ. თანადაფინანსება 10.0 ათასი ლარი. ქალაქ ლანჩხუთში 3 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების 
მოწყობა 371499 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 18575 ლარი, ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის 
ქუჩის მიმდებარე მინი სტადიონის მოწყობა 150925 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 7546 
ლარი.

 საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 12 ივნისის N973 განკარგულებით 2020 წლის 
9 იანვრის N27 განკარგულებაში შესული ცვლილებით საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების 
შესყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიზნობრივი 
ტრანსფერის ლიმიტი გაიზარდა 90.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 610.0 ათასი ლარით.

 საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 20 თებრვლის N325 განკარგულებაში 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1574 განკარგულებით შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1300000 ლარი, რომელიც მიიმართება 
მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების დასაფინანსებლად, მ.შ საცხოვრებელი სახლების 
რეაბილიტაციამშენებლობის 896344 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 358998 ლარი, 



ნაპირსამაგი სამუშაოების მოწყობაზე 44658 ლარი, ამასთან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 
სტიქიით დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ მიიმართება 120000 ლარი.

 საზოგადოებრივი ცენტრების სივრცეების მოწყობა რეაბლიტაცია (ორგ.კოდი 02 06 01) 
არაფინანსური აქტივების მუხლის დაფინანსება გაიზარდოს 49010 ლარით, მ.შ. 
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა 
მემორიალის მოწყობის მიზნით 19010 ლარი. 

ა(ა)იპ „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის წერილის განხილვის შედეგად 
მიზანშეწონილად ჩაითავალა არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით 
შეძენილი იქნას 100 ცალი 1100 ლიტრის ტევადობის ნაგვის ურნები სავარაუდო 
ღირებულება 65000 ლარი, ნაგვის ურნების შეძენის მიზნით გაიზარდოს 
მუნიციპალიტეტის მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლი 65000 ლარით, ხოლო 
საქონელი და მომსახურების მუხლი 30000 ლარით, ამასთან მიზანშეწონილია 
მომსახურების ცენტრს დამატებით გაეზარდოს დაფინანსება 47650 ლარით, რომელიც 
მიიმართება საქონელი და მომსახურების მუხლი მ.შ (ორგ.კოდი03.01) 27650 ლარი და 
(ორგ.კოდი 02 06 03) 20000 ლარი. 

ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელში ჩართვის მიზნით 
გაიზარდოს 800 ლარით კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (ორგ.კოდი 
02 03 02). 

აღნიშნული ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაიზარდოს ბიუჯეტის 
შემოსავლის ნაწილში 348581 ლარით, ჯარიმების, სანქციების და საურავებიდან 
მიღებული შემოსავლის გეგმის 348581 ლარით ზრდის ხარჯზე. 

დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში ააიპ კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების 
საქონელი და მომსახურების მუხლი 11995 ლარით და რბილი ინვენტარის მუხლი 11005 
ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები მუხლი 23000 ლარით. 

ააიპ სპორტული ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლის 4305 ლარის შემცირების 
ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები 4305 ლარით. 

ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს საქონელი და მომსახურების 
ხარჯის 670 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების ხარჯი 670 
ლარით. 

მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის სპორტული ღონისძიებების სხვა ხარჯების მუხლის 2985 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 2985 ლარით.

გთხოვთ, განიხილოთ და დაამტკიცოთ ცვლილებების გათვალისწინებით. საკითხთან 
დაკავშირებით მომხსენებლად წარმოგიდგენთ მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო 
სამსახურის უფროსის როლანდ ლაშხიას კანდიდატურას.

          პატივისცემით,



   

ალექსანდრე სარიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის 

უფროსს ქალბატონ მაგული კუნჭულიას

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის

დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი

       საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულებაში 
მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის N1578 განკარგულებით შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს დამატებით გამოეყო 686303 ლარი, შესაბამისად 
ადგილობრივი ბიუჯეტით 5%-ი თანადაფინანსება განისაზღვრა 36121 ლარით სულ 
ინფრასტრუქტურული ობიექტების დაფინანსება გაიზარდა 722424 ლარით და 
მიიმართება ღრმაღელე-ორმეთი-ომფარეთის გზის რეაბილიტაციაზე 200.0 ათასი ლარი, 
მ.შ. თანადაფინანსება 10.0 ათასი ლარი. ქალაქ ლანჩხუთში 3 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების 
მოწყობა 371499 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 18575 ლარი, ქალაქ ლანჩხუთში გორგასლის 
ქუჩის მიმდებარე მინი სტადიონის მოწყობა 150925 ლარი, მ.შ. თანადაფინანსება 7546 
ლარი.

    საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 12 ივნისის N973 განკარგულებით 2020 
წლის 9 იანვრის N27 განკარგულებაში შესული ცვლილებით საჯარო სკოლების 
ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების 
შესყიდვის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით მიზნობრივი 
ტრანსფერის ლიმიტი გაიზარდა 90.0 ათასი ლარით და განისაზღვრა 610.0 ათასი ლარით.

    საქართველოს მთავრობის მიმდინარე წლის 20 თებრვლის N325 განკარგულებაში 
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1574 განკარგულებით შესული 
ცვლილებით მუნიციპალიტეტს გამოეყო 1300000 ლარი, რომელიც მიიმართება 
მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ობიექტების სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების დასაფინანსებლად, მ.შ  საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია-
მშენებლობის 896344 ლარი, გზების რეაბილიტაციაზე 358998 ლარი, ნაპირსამაგი 
სამუშაოების მოწყობაზე 44658 ლარი, ამასთან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სტიქიით 
დაზიანებული გზების სარეაბილიტაციოდ მიიმართება 120000 ლარი.

    საზოგადოებრივი ცენტრების სივრცეების მოწყობა რეაბლიტაცია (ორგ.კოდი 02 06 01) 
არაფინანსური აქტივების მუხლის დაფინანსება გაიზარდოს 49010 ლარით, მ.შ. 



საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა 
მემორიალის მოწყობის მიზნით 19010 ლარი.

     ა(ა)იპ „კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრის წერილის განხილვის შედეგად 
მიზანშეწონილად ჩაითავალა არსებული პრობლემების ნაწილობრივ მოგვარების მიზნით 
შეძენილი იქნას 100 ცალი 1100 ლიტრის ტევადობის ნაგვის ურნები სავარაუდო 
ღირებულება 65000 ლარი, ნაგვის ურნების შეძენის მიზნით გაიზარდოს 
მუნიციპალიტეტის მერიის არაფინანსური აქტივების მუხლი 65000 ლარით, ხოლო 
საქონელი და მომსახურების მუხლი 30000 ლარით, ამასთან მიზანშეწონილია 
მომსახურების ცენტრს დამატებით გაეზარდოს დაფინანსება 47650 ლარით, რომელიც 
მიიმართება საქონელი და მომსახურების მუხლი მ.შ (ორგ.კოდი03.01) 27650 ლარი და 
(ორგ.კოდი 02 06 03) 20000 ლარი.

    ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში გარე განათების ქსელში ჩართვის მიზნით 
გაიზარდოს 800 ლარით კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (ორგ.კოდი 
02 03 02).

აღნიშნული ღონისძიებების  ხარჯების დაფინანსების მიზნით გაიზარდოს ბიუჯეტის 
შემოსავლის ნაწილში 348581 ლარით, ჯარიმების, სანქციების  და საურავებიდან 
მიღებული შემოსავლის გეგმის 348581 ლარით ზრდის ხარჯზე.

     დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში ააიპ კულტურის დაწესებულებათა 
გაერთიანების საქონელი და მომსახურების მუხლი 11995 ლარით და  რბილი ინვენტარის 
მუხლი 11005 ლარით შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები მუხლი 
23000 ლარით.

    ააიპ სპორტული ცენტრის საქონელი და მომსახურების მუხლის 4305 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს არაფინანსური აქტივები 4305 ლარით.

    ა(ა)იპ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს საქონელი და მომსახურების 
ხარჯის 670 ლარის შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს შრომის ანაზღაურების ხარჯი 670 
ლარით.

    მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ 
საქმეთა სამსახურის სპორტული ღონისძიებების სხვა ხარჯების მუხლის 2985 ლარის 
შემცირების ხარჯზე გაიზარდოს საქონელი და მომსახურების მუხლი 2985 ლარით.

     პატივისცემით,

როლანდი ლაშხია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური



N 1301 1301-09-3-202008261754
26/08/2020

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის

ლევან ჩხაიძის

მოხსენებითი ბარათი

      ბატონო ალექსანდრე,

  საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 19 აგვისტოს №1574 განკარგულებით, სტიქიის 
შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხა განაწილდა 
დანართის შესაბამისად.

    დანართი: 4 ფურცელი.

    პატივისცემით,

ლევან ჩხაიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი

სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური



დანართი N1

N დაზიანების ადგილი ჩასატარებელი სამუშაო
 სავარაუდო

ღირებულება 

1
1 ლექსო თიგიშვილი (საცხოვრებელი სახლი) 10/10.                                       14,051.13 

2 მარინა არახამია(საცხოვრებელი სახლი) 8/10.5                                         9,499.31 

3 თინიკო ურუშაძე(საცხოვრებელი სახლი) 11/15. (ხეობა 5კბ.მ) თუნუქი (შეძენა)                                         7,870.42 

4 ამირან წერეთელი (საცხოვრებელი სახლი) 8.5/7.5                                         7,460.38 

5 რუსიკო კიკვაძე(საცხოვრებელი სახლი) 11/12.5 ჩამ. 3/12.5                                       18,701.43 

6
რევაზ კორპეზაშვილი(საცხოვრებელი 

სახლი)
8/8.5 ჩამ. 2/2                                         8,233.29 

7 თამრიკო დოლიძე (საცხოვრებელი სახლი) 9.5/9 ჩამ. 3.20/9.5                                       12,272.52 

8 თენგიზ ცინცაძე (საცხოვრებელი სახლი) 8.5/9 ჩამ. 3x 9                                         7,413.01 

 

                                      85,501.49 

2

1 ნარგიზ თურმანიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8.5/10 9,561.78                           

2 ბეგი სიხარულიძე (საცხოვრებელი სახლი) 9/12. 11,862.24                         

3 ნათელა ურუშაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9.0/10.0 10,076.62                         

4
ჯანვერდი იმნაიშვილი (საცხოვრებელი 

სახლი)
10.7/9.60 შეძენა 6,407.12                           

                                      37,907.76 

3
1 გივი დავლაძე  (საცხოვრებელი სახლი) 6.5/7 შეძენა 3,363.90                              

2
ავთანდილ ქელბაქიანი  (საცხოვრებელი 

სახლი)
14/17. 24,279.74                            

3 გენადი გურგენიძე  (საცხოვრებელი სახლი) 11.80/12 15,097.17                            

4 გიგა ბზეკალავა  (საცხოვრებელი სახლი) 11.20/7.70 9,738.61                              

5 ლაშა ხაჯიშვილი  (საცხოვრებელი სახლი) 13.90/15.0 21,481.23                            
6 ნაზი დოლიძე  (საცხოვრებელი სახლი) 10.0/14.70 15,666.87                            

7 გიორგი დოლიძე  (საცხოვრებელი სახლი) 9.60/11.20 11,800.23                            
8 გია ბზეკალავა  (საცხოვრებელი სახლი) 9.0/11.80 11,685.48                            

9 თემურ ბზეკალავა  (საცხოვრებელი სახლი) 9.20/14.60 14,464.28                            

127,577.51                         
4

1
ავთანდილ კალანდარიშვილი  

(საცხოვრებელი სახლი)
11.80/11.50 14,528.55                            

2 ივანე გოლიაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9.20/10.80 ჩამ. 3.60/9.20 13,880.99                            
3 მედეა ბარამიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8.70/9.80 10,388.99                            

4
დემაგული მიქაუტაძე (საცხოვრებელი 

სახლი)
10.5/8.20 შეძენა 5,701.44                              

5
ჯაბა თავდიშვილი (საცხოვრებელი სახლი) 13.50/9 13,180.48                            

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  2020  წლის 28-29 ივლისის  სტიქია.

შუხუთის ადმინისტრაციული ერთეული

ნიგოითის  ადმინისტრაციული ერთეული
ჯამი

ქალაქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციული ერთეული

მაჩხვარეთის  ადმინისტრაციული ერთეული



6 ნაპირსამაგრი მოსაწყობია ნაპირსამაგრი კედელი და გაბიონი 44,657.46                            

102,337.91                         

5
1 იური ჩხაიძე (საცხოვრებელი სახლი) ძირითდი 9/7 მომატებული 9/3 9,742.41                              
2 გოჩა ზაქარაძე (საცხოვრებელი სახლი) ძირითდი 8/7 მომატებული 8/2 8,066.19                              

3 ზური კუკულაძე (საცხოვრებელი სახლი) ძირითდი 8/7 მომატებული8/3 8,761.66                              

4
თორნიკე კუკულაძე (საცხოვრებელი 

სახლი)
ძირითდი 10/10 მომატებული 10/3 13,665.45                            

5
ნიკოლოზ ჯორბენაძე  (საცხოვრებელი 

სახლი)
200 კვ.მ თუნუქი შეძენა 3,063.02                              

6 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
25,073.41                            

68,372.14                            
6

1 ნანული ტუღუში (საცხოვრებელი სახლი) 10.5/10.5 12,059.85                            

2 ლალი ღლონტი (საცხოვრებელი სახლი) 10.5/12.5 14,108.27                            

3 რომან ჩხარტიშვილი (საცხოვრებელი 
სახლი)

12/10.შეძენა 5,387.42                              

4
შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
24,819.19                            

სულ 56,374.73                            

7
1 გულიკო (გულნარა) ბერიძე 

(საცხოვრებელი სახლი)
8/12.5 12,049.00                            

2 გელა ნაკაშიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8/9.5 9,371.45                              
3 ნინო გეგეშიძე (საცხოვრებელი სახლი) 10/11.5 შეძენა 7,427.16                              

4 მერაბ თავართქილაძე (საცხოვრებელი 
სახლი)

8.5/11 11,305.24                            

5 ზურაბ ნაკაიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8/11 ჩამოხურული 5 კვ.მ 11,144.90                            
6 ნატო ცეცხლაძე (საცხოვრებელი სახლი) 7.5/9 ჩამოხ. 5 კვ.მ 8,864.01                              

7 ბიძინა გურგენაძე (საცხოვრებელი სახლი) მხოლოდ თუნუქი 80 კვ.მ შეძენა 1,228.78                              

8 ბადრი ჯოჯუა (საცხოვრებელი სახლი) აღსადგენია სახლის კედელი (მასალების 
შეძენა) 7,272.53                              

9
შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
99,917.04                            

ჯამი 168,580.11                         
8

1 იაგორ გურგენაძე (საცხოვრებელი სახლი) 8.5/12.5 10,935.17                            

2 ვლადიმერ მიქელაძე (საცხოვრებელი 
სახლი)

12/11. 14,173.47                            

3 გულთამზე მიქელაძე (საცხოვრებელი 
სახლი)

10/11. 12,038.11                            

4 ბექა კეთილაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9/10 მოსაწყობია მანსარდის ტიპის სახურავი 10,812.22                            

5 მარინა კობახიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8/12 მანსარდა შეძენა 6,318.55                              

6
შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
20,077.64                            

ნინოშვილის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჩოჩხათის  ადმინისტრაციული ერთეული

სუფსის  ადმინისტრაციული ერთეული

ჩიბათის  ადმინისტრაციული ერთეული



ჯამი 74,355.16                            
9

1
წყალწმინდა, ანია გუჯაბიძე 

(საცხოვრებელი სახლი)
10/30 + ჩამოხურული კიბესთან 2/1.20 შეძენა 8,529.33                              

2
წყალწმინდა, ფრიდონ კირკიტაძე  

(საცხოვრებელი სახლი)
12.5/12.5. შეძენა 9,822.42                              

3 როინ ბერიძე (საცხოვრებელი სახლი) 8.60/10.5 ჟოლობით 11,767.54                            

4 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
34,903.32                            

ჯამი 65,022.61                            
#

1 ელენე ცანავა (საცხოვრებელი სახლი) 9..20/4.90 ჩამ. 2.70/9.20 შეძენით 4,580.59                                        

2
მედეა კბილიანაშვილი (საცხოვრებელი 

სახლი)
15.80/11.80 შეძენით 9,998.18                                        

3 ავთო ჯიჯიეშვილი (საცხოვრებელი სახლი) 12.90/10.90 15,011.10                                     

4 მაგული ჩხაიძე (საცხოვრებელი სახლი) 12.5/12.5 ჩამ. 12.5/3 19,762.47                                     

5 ჟორა ჩხაიძე (საცხოვრებელი სახლი) 13/8.70 12,385.59                                     

6 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება) 29,868.76                                     

91,606.69                            
#

1 რამინ  ვადაჭკორია (საცხოვრებელი სახლი) 10.20/9.30                                         8,386.47 

2 ნინა გოგუაძე (საცხოვრებელი სახლი) 11.20/11.60 ჩამოხურული 2.0 შეძენა                                     10,554.82 

3
ავთანდილ მჟავანაძე (საცხოვრებელი 

სახლი)
8/8.80 ჩამ.2.80 კიბის უჯრედი წინა 2.10, 

გვარდი2.30 შეძენა                                       4,886.64 

4 ზაზა სალუქვაძე (საცხოვრებელი სახლი) 10.70/8.80 ჩამ.2.60 კიბ.უჯრ.წინა 1.60, გვერდი 
1.80 შეძენა                                     10,493.97 

5 მზიური ღლონტი (საცხოვრებელი სახლი) 11/8.60 ჩამ. 2.30 კიბ. უჯრ. წინა 2.4,გვ. 1.30 
შეძენა                                       6,261.21 

6 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)                                     69,604.30 

ჯამი 110,187.41                         
#

1 ზაზა ჩხაიძე (საცხოვრებელი სახლი) 11.50/13.50 მანსარდა შეძენა                                       9,764.54 
2 ნორა ხელაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9.75/9.50 ჩამ. 1.5 კიბ. უჯრ. 1.5/2                                     10,723.88 

3 ესმა მაზიაშვილი (საცხოვრებელი სახლი) 9.25/6.70 ჩამ. 1.60 კიბ. უჯ. წინა 2.0 გვერ.2.20                                       7,822.11 

4 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)                                     39,778.45 

5 რუსუდან მალაზონია
8.7/9.20 კიბის უჯრედი 1.40/4.90 

ჩამოხურული 2.20/8.70                                     11,348.50 

ჯამი 79,437.48                            
#

1
ნელი შავერდაშვილი  (საცხოვრებელი 

სახლი)
10/11 - თუნუქი აქვს 100 კვ.მ 10,180.77                            

2 მზევინარ ბერიძე  (საცხოვრებელი სახლი) 11/12. 14,173.47                            

3 ეთერ სარჯველაძე (საცხოვრებელი სახლი) 14/15. 21,622.77                            

4
სულიკო ფუტკარაძე (საცხოვრებელი 

სახლი)
15/13. 20,207.35                            

აკეთის  ადმინისტრაციული ერთეული

მამათის  ადმინისტრაციული ერთეული

ლესის  ადმინისტრაციული ერთეული

ღრმაღელის  ადმინისტრაციული ერთეული

აცანის  ადმინისტრაციული ერთეული



5 ნატო სანაძის საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა ნატო სანაძის საცხოვრებელი 
სახლი, ასაშენებლია 19,416.81                            

6 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება) 25,086.32                            

ჯამი 110,687.49                         
#

1
ლალი ჯიჯიეშვილი (საცხოვრებელი 

სახლი)
7.5/8.5 დასამატებელი არის 1.5 ხობა კბ.მ 5,438.78                              

2 ლაშა ბოლქვაძე (საცხოვრებელი სახლი) 11/10  შეძენა (ხეობა 4 კბ.მ) 5,978.33                              
3 რონია ჭყონია  (საცხოვრებელი სახლი) 8.5/7 ჩამ. 8 კვ.მ 7,730.69                              

4
გიორგი კვირკველია (საცხოვრებელი 

სახლი)
8.5/9 8,735.90                              

5 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება)
34,976.61                            

62,860.31                            
#

1 ონისე აფხაზავა  (საცხოვრებელი სახლი) 5.5/8.5 5,759.70                              

2
ალექსანდრე ბაღდავაძე  (საცხოვრებელი 

სახლი)
12.3/8.60 11,660.11                            

3 შაქრო ფოფხაძე  (საცხოვრებელი სახლი) 12.5/8.5 11,687.64                            

4 ნათელა აფხაზავა  (საცხოვრებელი სახლი) 9/12. 11,864.24                            

5 მინდია აფხაზავა  (საცხოვრებელი სახლი) 12/13.5 შეძენა 9,140.92                              

6 შიდა სასოფლო გზები

სარეაბილიტაციოა სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული გზები (ბალასტის შეტანა, 

მოშანდაკება) 74,893.05                            

ჯამი 125,005.66                         
#

1 რომან კვასხვაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9/12. 11,864.24                            

2 ჯუმბერ ხელაძე (საცხოვრებელი სახლი) 9/13. 14,510.70                            

3
თინათინ იმედაიშვილი (საცხოვრებელი 

სახლი)
9.5/10 10,566.99                            

4
გიორგი ორაგველიძე (საცხოვრებელი 

სახლი)
9.5/12.5 12,910.19                            

5
სვეტლანა სარიშვილი (საცხოვრებელი 

სახლი)
6/10.5 შეძენა 4,333.42                              

ჯამი 54,185.54                            

სულ ჯამი 1,420,000.00      

ჯურუყვეთის   ადმინისტრაციული ერთეული

ნიგვზიანის   ადმინისტრაციული ერთეული

გვიმბალაურის  ადმინისტრაციული ერთეული
















































































































































































