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ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტრომ შეასრულა შემდეგი სამუშაოები ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად 
დასახლებული რეგიონების განვითარებისათვის: 

 

ქვემო ქართლის რეგიონი 
 

1. რუსთავი 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 

რუსთავის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 15 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 6 757 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „შიდაკვარტალური 
ეზოების ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის“ პროექტები რომლის ჯამური 
ღირებულება შეადგენს  3 592 000 ლარს. აგრეთვე „ქალაქ რუსთავში საბავშვო 
გასართობი კუთხეების მოწყობის“ პროექტები რომლის ღირებულებაც 715 260 ლარია.  
 

2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 7 პროექტი ჯამური ღირებულებით 
1 554 500 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „ქ. ბოლნისის ქუჩების სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობის სამუშაოების“ პროექტები რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  557 000 
ლარს. აგრეთვე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის 
პროექტები რომლის ღირებულებაც 997 000 ლარია. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 
განხორციელდა 4 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. 
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 60 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 1 259 243 ლარი. 

 
• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ბოლნისის მუნიციპალიტეტში 

დაფინანსდა და მიმდინარეობს 1 პროექტი, ქ. ბოლნისის წყალმომარაგების 
სისტემის რეაბილიტაცია (9/15/2014-3/14/2016), ღირებულებით 4 644 150 ლარი. 
 

• შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 1 პროექტი, ქ. ბოლნისის საყოფაცხოვრებო 
გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოები (1/20/2015-19/05/2015), ღირებულებით 317 600 ლარი. 

 
3. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 18 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 3 540 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „ქ. გარდაბანში შიდა გზის 
რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  341 000 ლარს. 
აგრეთვე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების სასმელი წლის სისტემის შიდა 
ქსელების, რეაბილიტაციის პროექტები რომლის ღირებულებაც 548 350 ლარია.  
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• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 

განხორციელდა 62 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 1 553 587 ლარი; 
 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში 
დაფინანსდა და განხორციელდა 1 პროექტი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ მუხროვანის შიდა გზების რეაბილიტაცია (25/12/2014-5/18/2015), 
ღირებულებით 685 869 ლარი. 

 
4. დმანისის მუნიციპალიტეტი 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, დმანისის 
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 4 პროექტი ჯამური ღირებულებით 1 647 000 
ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „დ.დმანისი–დმანისი–გომარეთის სახელმწიფო 
მნიშვნელობის გზიდან სოფ იფმნარი–კიზლაჯოს მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის“ 
პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  600 000 ლარს. აგრეთვე „სოფ. 
გომარეთის მთის წყლის სათავე ნაგებობისა და 6 კმ მაგისტრალური ხაზის 
რეაბილიტაციის“  პროექტები რომლის ღირებულებაც 175 000 ლარია.  
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დმანისის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 92 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 659 778 ლარი. 

 
5. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 8 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 1 334 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია ქ. თეთრიწყაროს ქუჩების 
მოასფალტების სამუშაოები, რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  931 700 ლარს.  
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 89 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 714 
804 ლარი. 

 
• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა და მიმდინარეობს 2 პროექტი, თეთრიწყაროს 
შიდა გზების და ხიდების რეაბილიტაცია (5/1/2015-12/1/2015) და ქ. თეთრიწყაროს 
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (4/17/2015-1/12/2016), ჯამური 
ღირებულებით 4 759 850 ლარი. 

 
6. მარნეულის მუნიციპალიტეტი 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 
მარნეულის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 8 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 4 461 800 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „სოფ. სადახლოს სასმელი 
წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის“  პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება 
შეადგენს  779 000 ლარს. აგრეთვე „სოფ. თამარისის შიდა გზების რეაბილიტაციის“  
პროექტი რომლის ღირებულებაც 593 700 ლარია. 
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• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 95 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 1 999 451 ლარი. 

 
• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მარნეულის მუნიციპალიტეტში 

დაფინანსდა და მიმდინარეობს 1 პროექტი,  ქ. მარნეულში, 26 მაისის სახ. ქუჩაზე 
N3 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (9/3/2015-2/3/2016), ღირებულებით 449 776 ლარი. 

 
• შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ მარნეულის 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა და განხორციელდა 1 პროექტი, სათავე 
ნაგებობის რეაბილიტაცია, ცენტრალური სადაწნეო მაგისტრალური მილისა და შიდა 
საქალაქო გამანაწილებელი ქსელის რეაბილიტაცია (3/09/2014-25/02/2015), 
ღირებულებით 684 862  ლარი. 

 
7. წალკის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, წალკის 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 2 პროექტი ჯამური ღირებულებით 1 467 000 
ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ ავრანლოს 
წყალსადენის რეაბილიტაცია და ჭაბურღილების მოწყობის“ პროექტი რომლის ჯამური 
ღირებულება შეადგენს  807 700  ლარს.  
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში წალკის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 53 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 532 806 ლარი. 
 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ წალკის მუნიციპალიტეტში 
დაფინანსდა და მიმდინარეობს 1 პროექტი, ქ. წალკის წყალმომარაგების სისტემის 
რეაბილიტაცია (5/28/2015-11/18/2016), ღირებულებით 3 746 188 ლარი. 

 
8. ქვემო ქართლის რეგიონში  

 
• საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა 7 პროექტი, 

ჯამური ღირებულებით 20 692 900 ლარი. პროექტების მოცულობიდან 
გამომდინარე 2 პროექტზე სამუშაოები დასრულდება 2016 წლის მეორე კვარტალში. 
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სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი 

1. ახალციხის მუნიციპალიტეტი 
 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 
ახალციხის მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 11 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 3 527 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „წყრუთი-ჭვინთა-
ელიაწმინდის 2,7 კმ სიგრძის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის 
ჯამური ღირებულება შეადგენს  588 875 ლარს. აგრეთვე ქალაქ ახალციხის ქუჩებს 
რეაბილიტაციის პროექტი რომლის ღირებულებაც 1 549 000 ლარია. აღნიშნული 
პროექტის ფარგლებში ქ. ახალცხიეში 12 ქუჩაზე მოეწყო სანიაღვრე არხები და დაიგო 
ასფალტობეტონის საფარი. 
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 55 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 650 590 ლარი; 
 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ახალციხის მუნიციპალიტეტში 
დაფინანსდა და განხორციელდა 1 პროექტი, ახალციხისა და ასპინძის 
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია (10/13/2014-11/12/2015), ღირებულებით 
2 070 700 ლარი. 

 
2. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 5 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 2 594 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „ახალქალაქი-სოფ. 
დილისკის 1,75 კმ სიგრძის საავტომობილო გზის ასფალტო-ბეტონით დაფარვა და 
სანიაღვრე სისტემის მოწყობის“ პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  868 
374 ლარს. აგრეთვე „სოფ. სულდა-დადეში-ბოზალი-მიასნიკიანი სასმელი წყლის ახალი 
ქსელის მოწყობის“ პროექტი რომლის ღირებულებაც 594,743 ლარია.  

 
• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 137 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 1 067 
602 ლარი. 

 
3. ადიგენის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, ადიგენის 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 5 პროექტი ჯამური ღირებულებით 1 887 000 
ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „კურცხანის სასმელი წყლის ქსელის რეაბილიტაციის“ 
პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  639 600 ლარს. აგრეთვე „სოფ. 
პატარა სმადის ადგილობრივი მნიშვნელობის   საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია“ 
რომლის ღირებულებაც 390,000 ლარია.  
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• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ადიგენის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 80 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 545 017 ლარი. 

 
4. ასპინძის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, ასპინძის 

მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 4 პროექტი ჯამური ღირებულებით 1 658 000 
ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „სოფლებში: ორგორა, საყუდაბელი, ძველი, ჭობარეთის 
მისასვლელი 2,6 კმ სიგრძის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის 
ჯამური ღირებულება შეადგენს  580,380 ლარს. აგრეთვე „დაბა ასპინძაში აღმაშენებლის, 
ფალიაშვილის, არაყიშვილის ქუჩების რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის 
ღირებულებაც 405 460 ლარია.  

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ასპინძის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 29 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 277 262 ლარი. 

 
• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ასპინძის მუნიციპალიტეტში 

დაფინანსდა და განხორციელდა 2 პროექტი, ასპინძის N1 და N2 ბაგა-ბაღების 
რეაბილიტაცია (3/12/2015-1/12/2016) და  ვანის ქვაბთა მამათა მონასტერსა და წუნდის 
ტაძართან მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 
(9/15/2015-12/15/2015), ჯამური ღირებულებით 1 285 000 ლარი. 

 
5. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 3 პროექტი ჯამური 
ღირებულებით 1 488 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „სოფ.განძის 1,0 კმ სიგრძის 
საავტომობილო გზის მოასფალტების“ პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება 
შეადგენს  520 000 ლარს. 
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 40 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 543 
087 ლარი. 
 

• შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ მიერ ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 1 პროექტი, ქ. ნინოწმინდას საყოფაცხოვრებო 
გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 
(1/20/2015-4/04/2015), ღირებულებით 319 135 ლარი. 

 
6. ბორჯომის მუნიციპალიტეტი 

 
• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 7 პროექტი ჯამური ღირებულებით 
2 664 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „დაბა ბაკურიანის საავტომობილო გზების 
რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  629 900 ლარს. 
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აგრეთვე „სოფელ  ყვიბისის სასმელი წყლის რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის 
ღირებულებაც 531 190 ლარია. 
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ნინოწმინდის 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 46 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 428 
866 ლარი; 
 
 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 
დაფინანსდა და განხორციელდა 1 პროექტი, ლიკანისა და წაღვერის 
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია (3/12/2015-4/27/2016), ღირებულებით 
2 987 800 ლარი. 
 

7. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
 

• საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 
განხორციელდა 7 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 18 775 400 ლარი. 
პროექტების მოცულობიდან გამომდინარე 3 პროექტზე სამუშაოები 
დასრულდება 2016 წლის პირველ კვარტალში. 

 
კახეთის რეგიონი 
 

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტი 
 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, ახმეტის 
მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 11 პროექტი ჯამური ღირებულებით 2 024 000 
ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „სოფელ ხორბალოში არსებული ზემო ალვანის 
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობის“ პროექტი რომლის 
ჯამური ღირებულება შეადგენს  337 700 ლარს. აგრეთვე „სოფელ მატნის შიდა საუბნო 
გზის რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის ღირებულებაც 380 200 ლარია.  
 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ახმეტის მუნიციპალიტეტში 
განხორციელდა 118 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 762 786 ლარი. 
 

• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ახმეტის მუნიციპალიტეტში 
დაფინანსდა და მიმდინარეობს 3 პროექტი, თუშეთის გზის უსაფრთხოების 
ღონისძიებების განხორციელება (1/9/2015-10/28/2015), ქ. ახმეტის წყალმომარაგების 
სისტემის რეაბილიტაცია (6/10/2015-7/10/2017) და საცხოვრებელი სახლების 
რეაბილიტაცია სოფ. დართლოში - ფაზა 2 (9/2/2014-12/2/2015) ჯამური 
ღირებულებით 11 133 822 ლარი. 
 

2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი 
 

• რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის ფარგლებში, 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა 13 პროექტი ჯამური 
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ღირებულებით 2 320 000 ლარი. მათ შორის აღსანიშნავია „სოფელ ლელიანის შიდა 
სასოფლო გზის რეაბილიტაციის“ პროექტი რომლის ჯამური ღირებულება შეადგენს  
676 000 ლარს. აგრეთვე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგების 
სისტემების გაუმჯობესების პროექტები, რომლის ღირებულებაც 331 800 ლარია. 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 4 სოფელში 
განხორციელდა ახალი ჭაბურღილების მოწყობის და სასმელი წყლის მაგისტრალების 
რეაბილიტაცია. 

• სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ლაგოდეხისს 
მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 74 პროექტი, ჯამური ღირებულებით 1 087 
812 ლარი. 

 
• მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 

დაფინანსდა და მიმდინარეობს 1 პროექტი, ქ. ლაგოდეხის წყალმომარაგების 
სისტემის რეაბილიტაცია (5/11/2015-11/1/2016) ღირებულებით 7 006 466 ლარი. 

 


