
Հավելված  1 

Ենթակառույցի  վերականգնում  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Վրաստանի  տարածաշրջանային զարգացման և 
ենթակառույցի  նախարարությունը  ազգային փոքրամասնություններով  հոծ 
բնակեցված տարածաշրջանների  զարգացման համար կատարեց հետևյալ  
աշխատանքները. 

Քվեմո Քարթլիի տարածաշրջան  

1. Ռուսթավի  
• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի  հիմնախնդրի  

շրջանակներում, Ռուսթավի մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  15 
նախագիծ 6 757 000 լարի ընդհանուր գումարային  արժողությամբ:  
Ընդորում   հատկանշական են «Ներթաղամասային բակերի 
ասֆալտ/բետոնի ծածկույթի  վերականգնման»  նախագծերը,  որոնց 
գումարային  արժողությունը  կազմում է 3 592 000 լարի, ինչպես նաև 
«Ռուսթավի քաղաքում մանկական  զվարճալի  անկյունների» 
սարքավորման  նախագծերը,  որոնց արժեքը  715 260 լարի է:   
 

2. Բոլնիսի մունիցիպալիտետ 
• Տարածաշրջաններում  իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 

շրջանակներում, Բոլնիսի մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց 7 
նախագիծ 1 554 500 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: 
Ընդորում հատկանշական են «Քաղաք Բոլնիսի փողոցների 
ջրհեղեղային համակարգի  սարքավորման  աշխատանքների»  
նախագծերը, որոնց  ընդհանուր գումարային  արժողությունը կազմում է 
557 000 լարի: Ինչպես նաև Բոլնիսի  մունիցիպալիտետում  
մանկապարտեզների  վերականգնման  նախագծերը,  որոնց 
արժողությունը 997 000 լարի է: Նշված նախագծի շրջանակներում 
իրականացվեց 4  մանկապարտեզի շենքի  վերականգնում:  
 

• Գյուղի  աջակցության ծրագրի շրջանակներում Բոլնիսի  
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց 60 նախագիծ, ընդհանուր 
գումարային 1 259 243 լարի արժողությամբ:  

 
• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից  Բոլնիսի  

մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  և ընթանում է 1 նախագիծ. 
ք.Բոլնիսի  ջրամատակարարման  համակարգի  վերականգնում 
(9/15/2014-3/14/2016), 4 644 150 լարի արժողությամբ: 
 



Հավելված  1 

• «Վրաստանի պինդ թափոնների  վարման ընկերություն» ՍՊԸ –ի կողմից 
Բոլնիսի մունիցիպալիտետում իրականացվեց 1 նախագիծ, ք.Բոլնիսի 
կենցաղային պինդ թափոնների պոլիգոնի  բարեկարգման շին-
մոնտաժային աշխատանքներ  (1/20/2015-19/05/2015),  317 600 լարի 
արժողությամբ:  

 
3. Գարդաբանի մունիցիպալիտետ 

• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք  նախագծերի  հիմնադրամի 
շրջանակներում, Գարդաբանի մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց 
18 նախագիծ  3 540 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
Այդ թվում հատկանշական է «ք.Գարդաբանիում ներքին 
ճանապարհների վերականգնման» նախագիծը, որի ընդհանուր 
գումարային արժեքը կազմում է 341 000 լարի, ինչպես նաև Գարդաբանի 
մունիցիպալիտետի գյուղերի խմելու  ջրի  ներքին  ցանցերի 
վերականգնման  նախագծերը, որոնց  արժողությունը  548 350 լարի է:   
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Գարդաբանի 
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  62 նախագիծ, 1 553 587 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:   

 
• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից Գարդաբանի 

մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց և իրականացվեց 1 նախագիծ,  
Գարդաբանի մունիցիպալիտետի Մուխրովանի գյուղի ներքին 
ճանապարհների  վերականգնում (25/12/2014-5/18/2015), 685 869 լարի 
արժողությամբ:  

 
4. Դմանիսի մունիցիպալիտետ 

• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք  նախագծերի հիմնադրամի 
շրջանակներում, Դմանիսի մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  4 
նախագիծ  1 647 000 լարի ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում հատկանշական է  „Դմանիսի-Դմանիսի-Գոմարեթի  պետական 
նշանակության ճանապարհից Իփմնարի-Կիզլաջո գյուղ տանող 
ճանապարհի վերականգնման» նախագիծը, որի  ընդհանուր 
գումարային արժեքը  կազմում է 600 000 լարի, ինչպես նաև «Գոմարեթի 
գյուղի  լեռնային ջրի  գլխավոր  շինության և 6 կմ մայրուղային գծի  
վերականգնման» նախագծերը, որոնց արժողությունը 175 000 լարի է:   
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Դմանիսի 
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  92 նախագիծ,  659 778 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
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5. Թեթրիծղարոյի  մունիցիպալիտետ 
• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 

շրջանակներում, Թեթրիծղարոյի մունիցիպալիտետում 
ֆինանսավորվեց  8 նախագիծ  1 334 000 լարի ընդհանուր գումարային 
արժողությամբ:  Այդ թվում հատկանշական են ք. Թեթրիծղարոյի 
փողոցների   ասֆալտապատման աշխատանքները, որոնց  գումարային  
ընդհանուր արժողությունը կազմում է   931 700 լարի:   
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Թեթրիծղարոյի  
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  89 նախագիծ, 714 804 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  

 
• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից  Թեթրիծղարոյի  

մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  և  ընթանում է 2 նախագիծ, 
Թեթրիծղարոյի ներքին ճանապարհների և կամուրջների  
վերականգնում  (5/1/2015-12/1/2015) և ք. Թեթրիծղարոյի  
ջրամատակարարման համակարգի  վերականգնում  (4/17/2015-
1/12/2016), 4 759 850 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  

 
6. Մառնեուլի մունիցիպալիտետ 

• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 
շրջանակներում, Մառնեուլի մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  8 
նախագիծ  4 461 800 լարի ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում  հատկանշական է «Սադախլո գյուղի  խմելու ջրի  ներքին ցանցի 
վերականգնման» նախագիծը, որի ընդհանուր  գումարային 
արժողությունը կազմում է 779 000 լարի, ինչպես նաև «Թամարիսի 
գյուղի ներքին ճանապարհների վերականգնման» նախագիծը, որի  
արժողությունը 593 700 լարի է:  
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Մառնեուլի 
մունիցիպալիտետում իրականացվեց  95 նախագիծ,  1 999 451 լարի 
ընդհանուր  գումարային արժողությամբ:  

 
 

• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից Մառնեուլի  
մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց և ընթանում է  1 նախագիծ, ք. 
Մառնեուլիում Մայիսի 26-ի անվան փողոցի թիվ 3 մսուր-
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մանկապարտեզի վերականգնում  (9/3/2015-2/3/2016), 449 776 լարի 
արժողությամբ:  

 
• «Միավորված ջրամատակարարման ընկերություն» ՍՊԸ-ի կողմից 

Մառնեուլի  մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  և  իրականացվեց 1 
նախագիծ, գլխավոր շինության վերականգնում, կենտրոնական  ճնշման  
մայրուղային խողովակի և ներքաղաքային  բաշխման  ցանցի 
վերականգնում (3/09/2014-25/02/2015), 684 862 լարի արժողությամբ:  

 
7. Ծալկայի մունիցիպալիտետ 

 
• Տարածաշրջաններում  իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 

շրջանակներում, Ծալկայի մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  2 
նախագիծ  1 467 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում հատկանշական է «Ծալկայի մունիցիպալիտետի Ավրանլո գյուղի 
ջրմուղի  վերականգնման և հորատանցքերի  սարքավորման» 
նախագիծը, որի ընդհանուր գումարային  արժողությունը կազմում է  807 
700  լարի: 
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Ծալկայի  
մունիցիպալիտետում իրականացվեց 53 նախագիծ, 532 806 լարի 
ընդհանուր  գումարային արժողությամբ:  
 

• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից Ծալկայի 
մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց և ընթանում է 1 նախագիծ. 
ք.Ծալկայի ջրամատակարարման համակարգի  վերականգնում 
(5/28/2015-11/18/2016)  3 746 188 լարի արժողությամբ:  

 
8. Քվեմո-Քարթլիի տարածաշրջանում  

 
• Ավտոմոբիլային ճանապարհների դեպարտամենտի կողմից 

իրականացվեց 7 նախագիծ, 20 692 900 լարի ընդհանուր գումարային  
արժողությամբ: Նախագծերի  ծավալներից  ելնելով, 2 նախագծերի վրա 
աշխատանքները կավարտվեն 2016 թվականի երկրորդ եռամսյակում: 

 
Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջան  

1. Ախալցիխեի  մունիցիպալիտետ  
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• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք  նախագծերի  հիմնադրամի 
շրջանակներում, Ախալցիխեի  մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  11 
նախագիծ  3 527 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում հատկանշական է «Ծղրութի-Ճվինթա-Էլիածմինդայի 2,7 կմ  
երկարության ավտոմոբիլային ճանապարհի  վերականգնման 
նախագիծը, որի ընդհանուր գումարային  արժողությունը կազմում է  588 
875 լարի: Ինչպես նաև Ախալցիխե քաղաքի փողոցների  
վերականգնման նախագիծը, որի արժողությունը 1 549 000 լարի է: 
Նշված նախագծի շրջանակներում  քաղաք Ախալցիխեում 12 փողոցների 
վրա սարքավորվեցին ջրհեղեղային ջրանցքներ և ծածկվեց ասֆալտ-
բետոնե  ծածկույթ:  
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Ախալցիխեի  
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  55 նախագիծ,  650 590 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
 

• Մունիցիպալային  զարգացման հիմնադրամի կողմից Ախալցիխեի  
մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  և իրականացվեց 1 նախագիծ. 
Ախալցիխեի և Ասպինձայի ջրամատակարարման համակարգերի  
վերանորոգում (10/13/2014-11/12/2015), 2 070 700 լարի  արժողությամբ:  

 
2. Ախալքալաքի մունիցիպալիտետ  

 
• Տարածաշրջաններում  իրականացվելիք նախագծերի  հիմնադրամի 

շրջանակներում, Ախալքալաքի մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  
5 նախագիծ  2 594 000 լարի ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում  հատկանշական է «Ախալքալաքի-Դիլիսկա գյուղի 1,75 կմ 
երկարության ավտոմոբիլային ճանապարհը ասֆալտ-բետոնով 
ծածկելու և  ջրհեղեղային  համակարգը  սարքավորելու» նախագիծը, 
որի ընդհանուր գումարային արժողությունը  կազմում է 868 374 լարի, 
ինչպես նաև «Սուլդա-Դադեշ-Բոզալ-Մյասնիկյան գյուղերի  խմելու ջրի  
նոր ցանցի սարքավորման» նախագիծը, որի արժողությունը 594,743 
լարի է:   

 
• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Ախալքալաքի 

մունիցիպալիտետում  իրականացվեց 137 նախագիծ, 1 067 602 լարի 
ընդհանուր  գումարային արժողությամբ:  

 
3. Ադիգենի մունիցիպալիտետ  
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• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 
շրջանակներում, Ադիգենի մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  5 
նախագիծ  1 887 000 լարի ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում հատկանշական է «Կուրցխանի խմելու ջրի ցանցի  
վերականգնման» նախագիծը, որի ընդհանուր գումարային 
արժողությունը կազմում է 639 600 լարի, ինչպես նաև «Փոքր Սմադի 
գյուղի տեղական նշանակության  ավտոմոբիլային ճանապարհի  
վերականգնումը«, որի  արժողությունը   390,000 լարի է: 
 

• Գյուղի աջակցության  ծրագրի շրջանակներում Ադիգենի 
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  80 նախագիծ,  545 017 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  

 
4. Ասպինձայի մունիցիպալիտետ  

 
• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք  նախագծերի  հիմնադրամի  

շրջանակներում,  Ասպինձայի  մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  
4 նախագիծ 1 658 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում  հատկանշական է  «Օրգորա, Սաղուդաբելի, Ձվելի, Ճոբարեթի 
գյուղեր տանող  2,6 կմ երկարության ավտոմոբիլային ճանապարհի 
վերականգնման» նախագիծը, որի ընդհանուր գումարային 
արժողությունը կազմում է 580,380 լարի: Ինչպես նաև «Ասպինձա 
ավանում Աղմաշենեբելի, Փալիաշվիլի, Արաղիշվիլի փողոցների  
վերականգնման» նախագիծը, որի  արժողությունը  405 460 լարի է: 
  

• Գյուղի  աջակցության ծրագրի շրջանակներում Ասպինձայի  
մունիցիպալիտետում իրականացվեց  29 նախագիծ,  277 262 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  

 
• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից  Ասպինձայի 

մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  և  իրականացվեց 2 նախագիծ,  
Ասպինձայի  թիվ 1 և թիվ 2 մսուր-մանկապարտեզների  վերականգնում  
(3/12/2015-1/12/2016) և Վանիի քարաժայռ վանական համալիր և Ծունդի 
տաճար տանող տեղական նշանակության ճանապարհների 
վերականգնումը (9/15/2015-12/15/2015), 1 285 000 լարի ընդհանուր 
գումարային  արժողությամբ:  

 
5. Նինոծմինդայի  մունիցիպալիտետ  
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• Տարածաշրջաններում  իրականացվելիք նախագծերի հիմնադրամի 
շրջանակներում, Նինոծմինդայի  մունիցիպալիտետում  
ֆինանսավորվեց  3 նախագիծ  1 488 000 լարի ընդհանուր  գումարային 
արժողությամբ: Այդ թվում հատկանշական է «Գանձա գյուղի 1,0 կմ 
երկարության ավտոմոբիլային ճանապարհի  ասֆալտապատման» 
նախագիծը, որի ընդհանուր  գումարային  արժեքը կազմում է  520 000 
լարի:  

 
• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում  Նինոծմինդայի 

մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  40 նախագիծ 543 087 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
 

• «Վրաստանի պինդ թափոնների կառավարման ընկերություն» ՍՊԸ-ի 
կողմից  Նինոծմինդայի  մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  1 
նախագիծ.   քաղաք Նինոծմինդայի կենցաղային թափոնների պոլիգոնի 
բարեկարգման  շին-մոնտաժային աշխատանքներ  (1/20/2015-4/04/2015), 
319 135 լարի արժողությամբ:  

 
6. Բորջոմի մունիցիպալիտետ  

 
• Տարածաշրջաններում  իրականացվելիք  նախագծերի հիմնադրամի 

շրջանակներում, Բորջոմի մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց  7 
նախագիծ 2 664 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում   հատկանշական է «Բակուրիանի ավանի ավտոմոբիլային 
ճանապարհների  վերականգնման նախագիծը, որի ընդհանուր 
գումարային արժողությունը  կազմում է  629 900 լարի: Ինչպես նաև 
«Ղվիբիսի գյուղի խմելու ջրի վերականգնման» նախագիծը, որի արժեքը  
531 190 լարի է:  
 

• Գյուղի աջակցության ծրագրի շրջանակներում Նինոծմինդայի 
մունիցիպալիտետում իրականացվեց 46 նախագիծ, 428 866 լարի 
ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: 

 
• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի կողմից  Բորջոմի 

մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց և իրականացվեց  1 նախագիծ. 
Լիկանի և Ծաղվերի  ջրամատակարարման  համակարգերի  
վերականգնում (3/12/2015-4/27/2016), 2 987 800 լարի ընդհանուր  
գումարային արժողությամբ: 
 

7. Սամցխե-Ջավախեթի տարածաշրջանում 



Հավելված  1 

 
• Ավտոմոբիլային ճանապարհների  դեպարտամենտի կողմից Սամցխե-

Ջավախեթի տարածաշրջանում  իրականացվեց  7 նախագիծ 18 775 400 
լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ: Նախագծերի ծավալից  
ելնելով 3 նախագծի վրա աշխատանքները կավարտվեն  2016 թվականի  
առաջին  եռամսյակում:  

 
Կախեթի տարածաշրջան  
 

1. Ախմետայի մունիցիպալիտետ  
 

• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի  հիմնադրամի 
շրջանակներում,  Ախմետայի  մունիցիպալիտետում  ֆինանսավորվեց  
11 նախագիծ  2 024 000 լարի ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
Այդ թվում հատկանշական է «Խորբալո գյուղում  գոյություն ունեցող 
Զեմո Ալվանի խմելու ջրի  գլխավոր  շինության և մայրուղային 
սարքավորման» նախագիծը, որի ընդհանուր գումարային 
արժողությունը կազմում է 337 700 լարի, ինչպես նաև «Մատանի գյուղի 
ներքին թաղամասային ճանապարհի  վերականգնման» նախագիծը, որի  
արժողությունը  380 200 լարի է:   
 

• Գյուղի  աջակցության ծրագրի շրջանակներում  Ախմետայի 
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  118 նախագիծ,  762 786 լարի 
ընդհանուր գումարային արժողությամբ:  
 

• Մունիցիպալային զարգացման հիմնադրամի  կողմից  Ախմետայի  
մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց և ընթանում է 3 նախագիծ. 
Թուշեթի ճանապարհի  անվտանգության միջոցառումների 
իրականացում  (1/9/2015-10/28/2015), ք. Ախմետայի 
ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում (6/10/2015-
7/10/2017) և բնակելի տների վերանորոգում  Դարթլո գյուղում – 2 փուլ  
(9/2/2014-12/2/2015) 11 133 822 լարի ընդհանուր գումարային 
արժողությամբ:  
 

2. Լագոդեխի մունիցիպալիտետ  
 

• Տարածաշրջաններում իրականացվելիք նախագծերի  հիմնադրամի 
շրջանակներում, Լագոդեխի  մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց 13  
նախագիծ  2 320 000 լարի ընդհանուր  գումարային արժողությամբ: Այդ 
թվում  հատկանշական են «Լելիանի գյուղի  ներքին  գյուղական  
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ճանապարհի  վերականգնման» նախագիծը, որի ընդհանուր 
գումարային արժողությունը կազմում է 676 000 լարի, ինչպես նաև  
Լագոդեխի  մունիցիպալիտետի գյուղերի  ջրամատակարարման  
համակարգերի  բարելավման նախագծերը, որոնց արժեքը   331 800 
լարի է: Նշված նախագծի շրջանակներում Լագոդեխի  
մունիցիպալիտետի 4 գյուղում  իրականացվեց  նոր հորատանցքերի  
սարքավորման և խմելու ջրի  մայրուղիների վերականգնում:  
 

• Գյուղի  աջակցության ծրագրի շրջանակներում Լագոդեխի 
մունիցիպալիտետում  իրականացվեց  74 նախագիծ, 1 087 812 լարի 
ընդհանուր  գումարային արժողությամբ:  

 
• Մունիցիպալային  զարգացման հիմնադրամի կողմից Լագոդեխի  

մունիցիպալիտետում ֆինանսավորվեց և ընթանում է 1 նախագիծ. ք. 
Լագոդեխի ջրամատակարարման համակարգի վերականգնում  
(5/11/2015-11/1/2016) 7 006 466 լարի արժողությամբ:  

 

 


