ინფორმაცია 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით
გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტების შესახებ
ათას ლარებში

კოდი

25 02 02
01

25 02 02
08

დასახელება

გზების პერიოდული შეკეთება და
რეაბილიტაცია

მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პროექტის
მთლიანი
თანხა

ფაქტი 2012-ის
ჩათვლით

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
პროექტი

2015 წლის
პროგნოზი

2016 წლის
პროგნოზი

2017 წლის
პროგნოზი

1,501,855.1

778,855.1

88,000.0

80,000.0

120,000.0

135,000.0

150,000.0

39,422.6

9,422.6

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

5,000.0

25 02 02
09

მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო
გზის 132-ე კმ-ზე გველეთის ხიდის მშენებლობა

5,574.3

74.3

4,000.0

1,500.0

0.0

0.0

0.0

25 02 02
10

თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი
საავტომობილო გზის სამშენებლო,
სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

27,000.0

0.0

0.0

12,000.0

15,000.0

0.0

0.0

25 02 02
11

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების მეორე პროექტი (მსოფლიო ბანკი)

145,320.3

28,320.3

52,000.0

35,000.0

20,000.0

10,000.0

0.0

25 02 02
12 01

კახეთის რეგიონული გზების განვითარების
პროექტი (მსოფლიო ბანკი)

43,031.2

33,031.2

0.0

10,000.0

0.0

0.0

0.0

25 02 02
13

ბათუმში მდინარე ჭოროხზე ხიდის
მშენებლობა (მსოფლიო ბანკი)

50,000.0

0.0

0.0

10,000.0

30,000.0

10,000.0

0.0

25 02 03
03

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (მსოფლიო
ბანკი)

293,641.8

266,791.8

18,350.0

8,500.0

0.0

0.0

0.0

2

კოდი

დასახელება

პროექტის
მთლიანი
თანხა

ფაქტი 2012-ის
ჩათვლით

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
პროექტი

2015 წლის
პროგნოზი

2016 წლის
პროგნოზი

2017 წლის
პროგნოზი

25 02 03
04

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი
დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი)

78,278.1

18,278.1

20,000.0

35,000.0

5,000.0

0.0

0.0

25 02 03
05

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო
მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური)
(მსოფლიო ბანკი)

157,400.0

0.0

27,000.0

32,400.0

60,000.0

38,000.0

0.0

25 02 03
06 01

ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა
(აზიის განვითარების ბანკი)

335,539.9

95,539.9

70,000.0

50,000.0

100,000.0

20,000.0

0.0

25 02 03
07

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული
ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–
სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქცია (იაპონიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის სააგენტო)

321,617.7

50,617.7

93,400.0

107,600.0

65,000.0

5,000.0

0.0

25 02 03
08

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო
გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი)

299,862.1

862.1

54,000.0

60,000.0

75,000.0

55,000.0

55,000.0

25 03 02

რეგიონალური და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის
დამატებითი დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი)

45,958.6

41,288.6

4,155.0

515.0

0.0

0.0

0.0

25 03 03

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (აზიის
განვითარების ბანკი)

578,571.2

55,571.2

80,000.0

105,000.0

176,000.0

80,000.0

50,000.0

25 03 04

რეგიონალური განვითარების პროექტი I
(კახეთი) (მსოფლიო ბანკი)

134,322.6

77,697.6

30,700.0

25,925.0

0.0

0.0

0.0

25 03 05

რეგიონალური განვითარების პროექტი II
(იმერეთი) (მსოფლიო ბანკი)

89,254.1

5,995.6

45,823.5

37,435.0

0.0

0.0

0.0

25 04 02

ქობულეთის წყალარინების პროექტი
(ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების
ბანკი, ნიდერლანდების განვითარების
საექსპორტო პროგრამა)

14,568.0

0.0

8,163.0

5,435.0

970.0

0.0

0.0

3

კოდი

დასახელება

პროექტის
მთლიანი
თანხა

ფაქტი 2012-ის
ჩათვლით

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
პროექტი

2015 წლის
პროგნოზი

2016 წლის
პროგნოზი

2017 წლის
პროგნოზი

25 04
03,25 04
04

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების
პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი)

212,315.0

60,765.0

60,000.0

91,550.0

0.0

0.0

0.0

25 04 05

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი
მართვის პროექტი (შვედეთის საერთაშორისო
განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო)

18,000.0

0.0

0.0

9,250.0

8,750.0

0.0

0.0

25 04 06

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების
პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების
სექტორი) (აზიის განვითარების ბანკი)

232,046.5

30,046.5

50,000.0

43,000.0

52,000.0

57,000.0

0.0

იძულებით გადაადგილებული პირების
მხარდაჭერა

671,923.8

213,438.8

82,310.0

46,175.0

100,000.0

110,000.0

120,000.0

27 02 01
02

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის
აღსრულების დაწესებულებებში არსებული
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო
ზონის შექმნა

145,650.9

20,663.4

29,910.5

27,052.0

25,875.0

21,075.0

21,075.0

32 05 01
02

საგანმანათლებლო დაწესებულებების
ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა

115,745.5

54,345.5

400.0

5,000.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

32 05 02

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

756,212.1

359,036.1

60,728.0

61,748.0

89,100.0

91,900.0

93,700.0

33 04 02

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში
განსახორციელებელი ღონისძიებები

52,470.7

20,460.7

4,400.0

5,000.0

5,440.0

7,500.0

9,670.0

სამედიცინო დაწესებულებათა
რეაბილიტაცია და აღჭურვა

162,406.5

83,575.5

15,000.0

18,831.0

25,000.0

10,000.0

10,000.0

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის
რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი)

49,701.9

37,907.9

9,594.0

2,200.0

0.0

0.0

0.0

25 05

35 04

36 03 01

4

პროექტის
მთლიანი
თანხა

ფაქტი 2012-ის
ჩათვლით

2013 წლის
გეგმა

2014 წლის
პროექტი

2015 წლის
პროგნოზი

2016 წლის
პროგნოზი

2017 წლის
პროგნოზი

36 03 02

ვარდნილისა და ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი,
ევროკავშირი)

58,265.6

585.6

13,780.0

29,900.0

14,000.0

0.0

0.0

36 03 03

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის
განვითარება (ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო)

233,746.1

83,261.1

34,185.0

16,300.0

0.0

50,000.0

50,000.0

სასისტემო მნიშვნელობის
ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

272,906.0

0.0

11,706.0

45,700.0

119,100.0

96,400.0

0.0

37 01 03
01

სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია
და ტექნიკის შეძენა

783,420.0

0.0

64,400.0

113,120.0

177,750.0

200,500.0

227,650.0

37 01 06
02

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო
კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება
(კაპიტალური)

3,605.0

0.0

0.0

3,605.0

0.0

0.0

0.0

37 02 01
02

სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა
და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის
პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება
(კაპიტალური პროექტი)

2,370.0

0.0

0.0

2,370.0

0.0

0.0

0.0

52 11 03

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი)

15,711.7

0.0

4,920.0

10,791.7

0.0

0.0

0.0

52 11 05

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა)
(გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)

114,862.0

1,450.7

7,717.9

30,131.6

37,706.4

24,640.1

14,666.0

კოდი

36 04

დასახელება

5

გზების პერიოდული შეკეთება და რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

საავტომობილო გზების სავალი ნაწილის საექსპლუატაციო მდგომარეობიდან
გამომდინარე სარეაბილიტაციო და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.
არსებულ საავტომობილო გზებზე სატრანსპორტო გადაზიდვებისა და მგზავრთა
შეუფერხებელი გადაადგილების უზრუნველყოფა. ჩატარებული სამუშაოების
შედეგად რეაბილიტირებული იქნება საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გზები, ასევე შეკეთდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ხიდებს,
რითაც მნიშვნელოვნად მოწესრიგდება რაიონულ ცეტრებთან, ასევე ისტორიულ
ძეგლებთან და ტურისტულ ადგილებთან მისასვლელი გზები.

მდინარეთა ნაპირსამაგრი სამუშაოები
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 08

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

სტიქიური მოვლენების (წყალდიდობა) შედეგების სალიკვიდაციო და პრევენციის
მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
მდინარეების ადიდების შედეგად ჩამოშლილ გზების და ხიდების აღდგენაგამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება;
განხორციელდება მდინარეების კალაპოტების გაწმენდითი სამუშაოები, ასევე
ქვანაყარი (ლოდები) ბერმების მოწყობა, ნაპირების გაბიონის კედლებით გამაგრება,
ტბორვის საწინაარმდეგო დამბების მოწყობა.

მცხეთა-ყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის 132-ე კმ-ზე გველეთის ხიდის მშენებლობა
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 09
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პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით მცხეთაყაზბეგი-ლარსის საავტომობილო გზის 132 კმ-ზე არსებული ხიდის მშენებლობა.

თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 10

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო
და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარება.
თიანეთი–ზარიძეები–ჟინვალი საავტომობილო გზის სამშენებლო, სარეკონსტრუქციო
და სარეაბილიტაციო სამუშაობის ჩატარება ხელს შეუწყობს თელავის,
ახმეტის,ყვარელის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების დაკავშირებას უმოკლესი
გზით საქართველოს სამხედრო გზასთან და თბილისის გვერდის ავლით
შესაძლებელი იქნება ახმეტა–თიანეთი–ჟინვალის მიმართულებით გადაადგილება,
რომლითაც ასევე ისარგებლებს რუსეთის ფედერაციის მხარეს მოძრავი ტრანზიტული
ავტოტრანსპორტი.

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების მეორე პროექტი (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 11

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების მიზნით
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციისა
და პერიოდული შეკეთების სამუშაოების ჩატარება.
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კახეთის რეგიონული გზების განვითარების პროექტი (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 12 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების
დამთავრების ღონისძიებების გატარება
პროექტის ფარგლებში ხორციელდება ვაზიანი-გომბორი-თელავის გზის
კეთილმოწყობის, ავტოპავილიონებისა და ავტომანქანების გასაჩერებელი მოედნების
და დასახლებულ პუნქტებში - ეზოში შესასვლელებისა და მიერთებების მოწყობის
სამუშაოები, ბეტონის კიუვეტების, გზის კუთვნილებებისა და შემოფარგვლის
ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების, ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტების და საგზაო
ნიშნების მოწყობის სამუშაოები

ბათუმში მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობა (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 02 13

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ქ. ბათუმში მდინარე ჭოროხზე ხიდის მშენებლობის სამუშაოების ჩატარებ,ა რაც
თავისთვად გააუმჯობესებს შესაბამის მონაკვეთზე უსაფრთხო გადაადგილებას.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (სვენეთი–რუისი) (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 03 03

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის იგოეთი-სვენეთის კმ80-კმ95
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციამ და თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 143 კმ-ზე არსებული რიკოთის საავტომობილო
საუღელტეხილო გვირაბის რეაბილიტაციამ გაზარდა სატრანსპორტო გადაზიდვების
საერთაშორისო კოლიდორებში საქართველოს საგზაო ინფრასტრუქტურის
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კონკურენტუნარიანობა, უზრუნლევყო ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების
გამტარუნარიანობას და უსაფრთხო მოძრაობას
პროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის კმ80-კმ95 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის და რიკოთის საუღელტეხილო საავტომობილო გვირაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარისხის დაცვის საგარანტიოდ დაკავებული
თანხების საგარანტიო პერიოდის გასვლის შემდეგ მათი გადახდის ღონისძიებებს.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი III (რუისი-აგარა) დამატებითი დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 03 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ96-კმ114
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების
გატარებას
პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ბეტონის საფარი, გამაერთიანებელი ბეტონის
ფილები, უსაფრთხოების ბარიერები, გაბიონის კედლები, ბეტონის ნიუ ჯერსის
ბარიერები, ბეტონის კიუვეტები, საგზაო ნიშნები, განხორციელდება სატრანპორტო
კვანძებსა და ადგილობრივ გზებზე მიწის ვაკისისა და წყალგამტარი მილების
მოწყობის სამუშაოები;
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა - ზემო ოსიაური) (მსოფლიო ბანკი)

პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 03 05

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ114-კმ126
მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების დაწყების ღონისძიებების
გატარებას
პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ბეტონის საფარი, გამაერთიანებელი ბეტონის
ფილები, უსაფრთხოების ბარიერები, გაბიონის კედლები, ბეტონის ნიუ ჯერსის
ბარიერები, ბეტონის კიუვეტები, საგზაო ნიშნები, განხორციელდება სატრანპორტო
კვანძებსა და ადგილობრივ გზებზე მიწის ვაკისისა და წყალგამტარი მილების
მოწყობის სამუშაოები;
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ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზა (აზიის განვითარების ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 03 06 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

გაგრძელდება ქ. ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა;
პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის კრედიტის ფარგლებში და მისი
მთლიანი ღირებულებაა 327.6,0 მლნ ლარი. პროექტი მოიცავს ქ. ქობულეთის ახალი
შემოვლითი გზის 32.3 კილომეტრიანი გზის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციას.
მოეწყობა ბეტონის საფარი, გამაერთიანებელი ბეტონის ფილები, უსაფრთხოების
ბარიერები, საგზაო ნიშნები უსაფრთხოების და მოსასვენებელი ადგილები, ასევე
დაგეგმილია არსებული ორზოლიანი გზის ოთხზოლიან გზამდე გაგანიერება.

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი–ქუთაისი–სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (იაპონიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის სააგენტო)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 02 03 07
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ202-კმ267
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის
სამუშაოების გაგრძელების ღონისძიებების გატარებას
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქუთაისი შემოვლითი ახალი გზის და
არსებულის მშენებლობა-მოდერნიზება კერძოდ: განხორციელდება ბეტონის საფარის.
გამაერთიანებელი ბეტონის ფილების, უსაფრთხოების ბარიერების. გაბიონის
კედლების, ბეტონის ნიუ ჯერსის ბარიერების, ბეტონის კიუვეტების ასევე საგზაო
ნიშნების მოწყობა,

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ 0-კმ 50 მონაკვეთის მოდერნიზაცია-მშენებლობა (ევროპის საინვესტიციო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 02 03 08

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

10

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 02 - საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი

პროექტის აღწერა და მიზანი

სამტრედია-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ0-კმ50 მონაკვეთის მოდერნიზაციამშენებლობა.

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 03 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონებში განხორციელდა საკანალიზაციო
სისტემების და წყალმომარაგების და სხვა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეკონსტრუქცია,რეაბილიტაცია, კერძოდ: კანალიზაციის გაწმენდის
ნაგებობის მშენებლობა (2500 მ3/დღეღამეში წარმადობით), ხიდთან მიმდებარე
ნაპირების გამაგრება საერთო სიგრძით 3-3.5 კმ, არსებული ხიდის დაგრძელება 42 მ;
მილსადენების მოწყობა - სიგრძით 2 კმ, ქუჩების ცემენტობეტონის (სიგრძით 0.5 კმ)
და მოედნის ქვაფენილის საფარით (სიგრძით 0.4 კმ) მოწყობა. გაგრძელდება
სამუშაოების დამთავრების ღონისძიებები.

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (აზიის განვითარების ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 03 03

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოში ურბანული სატრანსპორტო სისტემის მუშაობის სრულყოფა.
აღნიშნულის მისაღწევად უნდა მოხდეს საგზაო ქსელის ინფრასტრუქტურის, საგზაო
მოძრაობის მართვისა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის თანამედროვე
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა;
თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მოდერნიზაცია და მათზე არსებული
ნაგებობების რეაბილიტაცია/მშენებლობა; ცემენტობეტონის გზის საფარის მოწყობა;
თბილისის მეტროს მე-2 ხაზის გაგრძელება/განახლება და უნივერსიტეტის სადგურის
მშენებლობა; ანაკლიის და ბათუმის ნაპირდაცვა.
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რეგიონალური განვითარების პროექტი I (კახეთი) (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 03 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის მიზანს წარმოადგენს კახეთის რეგიონის ტურიზმთან და კულტურული
მემკვიდრეობის ცენტრებთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურული მომსახურების
და ინსტიტუციური შესაძლებლობების მოწყობა ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გათვალისწინებულია:
- ქვევრის მარნის მშენებლობა იყალთოში;
- ქ. თელავში ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი). დღეის მდგომარეობით,
სამშენებლო სამუშაოების ნაწილი დასრულებულია და ამ ეტაპზე დაკონსერვებულია
ახალი საპროექტო მასალების დამტკიცებამდე, რის შემდგომ სამშნებლო სამუშაოები
განახლდება;
- შენობების რეაბილიტაცია და ტურისტული ზონის მოწყობა სოფელ დართლოში
(სამშენებლო სამუშაოების ნაწილი შესრულებულია 2013 წ.);
- ქ. ყვარელში „ილიას ტბის“ გზის მიწის ფერდობის გამაგრების სამუშაოები და
ტბასთან არსებული სასტუმროსთან მისასვლელი გზისა და ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია;
- კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებისათვის აღჭურვილობის შესყიდვა;
- კახეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების
საკონსულტაციო მომსახურება;
- კახეთის რეგიონისათვის მობილური აპლიკაციებისა და დამაკავშირებელი
პორტალების შემუშავების საკონსულტაციო მომსახურება;
- კახეთის რეგიონში ადგილობრივი ტურიზმის ხელშეწყობისათვის მას-მედიაში
სარეკლამო მომსახურების შესყიდვა.

რეგიონალური განვითარების პროექტი II (იმერეთი) (მსოფლიო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 03 05

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 03 - რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების შემდგომი ეტაპია იმერეთის რეგიონის
განვითარება.
პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გათვალისწინებულია
- კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა (გელათი,უბისა);
- კაცხის და უბისის მონასტერების სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები;
- ქ. წყალტუბოს გამგეობისა და თეატრის შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
- ქ. წყალტუბოს საკრებულოს და რკინიგზის შენობის აღდგენის/შიდა რემონტის
სამუშაოები და მცირე ზომის საფეხმავლო ხიდების რეაბილიტაცია;
- ვანის მუზეუმის ექსპონატების ვიტრინების და ფურნიტურის შესყიდვა;
- კურორტ წყალტუბოს მართვის ოფისისათვის კომპიუტერების შესყიდვა;
- იმერეთის რეგიონისათვის ტურისტული მარშრუტების განვითარების
საკონსულტაციო მომსახურება;
- კურორტ წყალტუბოს მართვის ოფისის პერსონალის ტრეინინგი და ტექნიკური
დახმარება;

ქობულეთის წყალარინების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ნიდერლანდების განვითარების საექსპორტო პროგრამა)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 04 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტი ხორციელდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითების ბანკის
კრედიტის ფარგლებში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ქობულეთში
კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 04 03

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

13

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოს რეგიონულ ქალაქებსა და დაბებში წყალმომარაგების და წყალანირების
სისტემების გაუმართაობის გამო წყალი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობას. მაღალია
აღნიშნული სისტემების ოპერირების ხარჯები, რის გათვალისწინებითაც პროექტის
ფარგლებსი დაგეგმილია წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების
სარეაბილიტაციო საინჟინრო პროექტების შემუშავება და სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელება.
პროექტის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 30 ქალაქში წყალმომარაგებისა და
წყალარინების სისტემის და მოსახელეობის საყოფაცხოვრებო პირობების
გაუმჯობესება.

წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 04 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოს რეგიონულ ქალაქებსა და დაბებში წყალმომარაგების და წყალანირების
სისტემების გაუმართაობის გამო წყალი გრაფიკით მიეწოდება მოსახლეობას. მაღალია
აღნიშნული სისტემების ოპერირების ხარჯები, რის გათვალისწინებითაც პროექტის
ფარგლებსი დაგეგმილია წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების
სარეაბილიტაციო საინჟინრო პროექტების შემუშავება და სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელება.

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 04 05

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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პროექტის მიზანს წარმოადგენს ჩამდინარე წყლების მდგრადი განკარგვის
ხელშეწყობა საქართველოში და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების
ექსპერიმენტულად განხორციელება. პროექტი მოიცავს ქ. წყალტუბოს და ქ. თელავის
კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობების რეაბილიტაციას.
პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გათვალისწინებულია:
- ქ. წყალტუბოს საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა და ქ. თელავის საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობის მშენებლობა;
- ტექნიკური დახმარება და საკონსულტაციო მომსახურებები

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (აზიის განვითარების ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 04 06

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 04 - წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სასმელი წყლის და წყალარინების სისტემის სრულყოფილი
სისტემების შექმნა საქართველოს ურბანულ ცენტრებში – ქუთაისი, ფოთი, ანაკლია,
ზუგდიდი, მესტია, მარნეული, ურეკი.
ანაკლიის სასმელი წყლის და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა, მესტიის სასმელი
წყლის სათავე ნაგებობის და სასმელი წყლის და კანალიზაციის ქსელების
მშენებლობა. შვიდი ქალაქის სისტემების სრული პროექტირება. დაწყებული იქნება
აქტიური წყალმომარაგების სამუშაოები ქუთაისში, ფოთსა და ანაკლიაში (REG-01),
მესტიის სასმელი წყლის გამწმენდი ნაგებობისა და რეზერვუარების მშენებლობა,
ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.

დევნილთა სახლების მშენებლობა/რეაბილიტაცია (ევროკავშირი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 05 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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პროექტის აღწერა და მიზანი

ფოთში იძულებით გადაადგილებულ პირებისათვის საცხოვრებელი სახლების
მშენებლობა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა საცხოვრებელი სახლების გადაუდებელი რეაბილიტაცია დასავლეთ საქართველოში (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

25 05 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ფოთში იძულებით გადაადგილებულ პირებისათვის საცხოვრებელი სახლების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია.

ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესება და იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა (ამერიკის შეერთებული შტატების
საერთაშორისო განვითარების სააგენტო)
პროექტის პროგრამული კოდი
25 05 03
პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მიგრანტთა სახელმწიფო მხარდაჭერა და
რეინტეგრაციის ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

25 05 - იძულებით გადაადგილებული პირების მხარდაჭერა

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
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პროექტის აღწერა და მიზანი

იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების
შექმნა.
გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები:
- შიდა ქართლში ტირიფონის და სალთვისის საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია;
პროექტი ითვალისწინებს სალთვისის სარწყავი სისტემების მაგისტრალური არხის და
პირველი რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციას და ტირიფონის სარწყავი
სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციას ოკუპირებული ტერიტორიის
პირველ გადაკვეთამდე (დაახლოებით 19 კმ) და ტირიფონის არხის შესაბამისი
პირველი რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაციას. განხორციელდება აგრეთვე
აღნიშნული სარწყავი სისტემის სხვადასხვა ნაგებობების რეაბილიტაცია.
- 6-7 ყოფილი საავადმყოფოს და 27 კოლექტიური ცენტრის რეაბილიტაცია ( სრული
რეაბილიტაცია);
- კოტეჯურ დასახლებებში კანალიზაციის ქსელის და გამწმენდის მოწყობა,
ტუალეტების/საშხაპეების მშენებლობა;
- ონის წყალმომარაგების სისტემის სათავის რეაბილიტაცია;

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების დაწესებულებებში არსებული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და საწარმოო ზონის შექმნა
პროექტის პროგრამული კოდი

27 02 01 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

27 02 - სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმა

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი

პროექტის აღწერა და მიზანი

ახალი თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება
ოზურგეთის რაიონის სოფელ ლაითურში;
უვადო თავისუფლებააღკვეთილთა დაწესებულებისა და ქალთა თავისუფლების
აღკვეთის ახალი დაწესებულების მშენებლობის გაგრძელება;
სარემონტო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება სასჯელაღსრულების
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში;
საჭიროების მიხედვით სასჯელაღსრულების დაწესებულებების აღჭურვა
შესამაბამისი მანქანა-დანადგარებითა და ინვეტარით.

საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა
პროექტის პროგრამული კოდი

32 05 01 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება
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პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

32 05 - საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ინფრასტრუქტურის
გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში თანამედროვე სასწავლო
გარემოს შექმნა შესაბამისი კომპიუტერული აღჭურვის უზრუნველყოფით.

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
პროექტის პროგრამული კოდი

32 05 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

განათლება, მეცნიერება და პროფესიული მომზადება

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

32 05 - საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების
პროექტირება/მშენებლობა/რეაბილიტაცია, მათი შესაბამისი ინვენტარითა და
ტექნიკით აღჭურვა.

პროექტის აღწერა და მიზანი

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში განსახორციელებელი ღონისძიებები
პროექტის პროგრამული კოდი

33 04 02 02 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

33 04 - კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოს არქიტექტურული კომპლექსების (ისტორიული დასახლებებისა და
ქალაქების), კულტურული მემკვიდრეობის ცალკეული ნიმუშების დაცვა და
რეაბილიტაცია; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის
მოწყობა-განვითარება.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა/კომპლექსთა კონსერვაცია-რესტავრაცია,
კერძოდ: გაგრძელდება სვანური კოშკების, შატილის ავარიული კოშკებისა და
კვავლოს კოშკის რეაბილიტაცია;
აგრეთვე ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის, ატენის სიონის, სოფელ ფუძნარის
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ტაძრის, სვეტიცხოვლის, თბილისში მეტეხის ეკლესიის რეაბილიტაცია. დაიწყება
სტეფანწმინდის ისტორიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია და
ინფრასტრუქტურის მოწყობა, თისელის, ჩხარის ოქონის სამრეკლოს, მარიამხევის
ღვთისმშობლის ეკლესიის, საფარის მთავარი ტაძრისა და სამრეკლოს, ბებრის ციხის,
შორაპნის ციხის, ხერთვისის ციხის, ფარცხისის ციხის კარიბჭის, ანჩისხატის
ეკლესიის რეაბილიტაცია;
არმაზის-ხევი პიტიახშთა რეზიდენციის მოწესრიგება-კონსერვაცია, ბეთანიის
ეკლესიის და კაწარეთის სამების რეაბილიტაცია და სხვა;
ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე მასშტაბური ძეგლების
რეაბილიტაცია, რომელთა შორისაა მსოფლიო მემკვიდრეობისა და ეროვნული
მნიშვნელობის ძეგლები.
სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა
პროექტის პროგრამული კოდი

35 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

ხელმისაწვდომი ხარისხიანი ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

35 04 - სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიეროპრაქტიკული ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოების
თანადაფინანსება, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს არსებული სერვისების
ხარისხის გაუმჯობესებას;
ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე გეოგრაფიული და ფინანსური
ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებების
რეაბილიტაცია/აღჭურვის ღონისძიებების განხორციელების მიზნით სამედიცინო
დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა, ასევე, ახალი სამედიცინო
დაწესებულებების მშენებლობა.

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი)
პროექტის პროგრამული კოდი

36 03 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

36 03 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
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პროექტის აღწერა და მიზანი

ჰიდროაგრეგატების და სადგურის ინფრასტრუქტურის ინტენსიური ცვეთის გამო
(სადგური 90-იან წლებში მუშაობდა საჭირო ყოველწლიური დაგეგმილი სარემონტო
სამუშაოების შესრულების გარეშე) ენგურჰესის რეაბილიტაცია დაგეგმილ იქნა ორ
ფაზად. პირველი ფაზა ითვალისჭინებდა №2, №3, და №4 ჰიდროაგრეგატებისა და
სხვა დამხმარე კვანძების რეაბილიტაციას, რაც წარმატებით განხორციელდა გასულ
წლებში.
მეორე ფაზა - №1 და №5 ჰიდროაგრეგატებისა და კვანძების რეკონსტრუქციაგადაიარაღება, №1 და №5 აგრეგატების ჰიდროტურბინების, ჰიდროგენერატორების,
გაციების და ზეთის სისტემების, ტექნოლოგიური დაცვების, მართვის, ავტომატიკისა
და სხვა დამხმარე კვანძების რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი (ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირი)
პროექტის პროგრამული კოდი

36 03 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

36 03 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

90 -იან წლებში აფხაზეთში შექმნილი მდგომარეობის გამო დაზიანდა ვარდნილჰესი
1-ის როგორც აგრეგატების, ასევე გამყვანი არხი, კაშხლის ინფრასტრუქტურა და სხვა
კვანძები. წინა წლებში ჩატარდა აგრეგატების და ქვესადგურის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები.
ჰესის გამყვანი არხისა და კაშხლის გვირაბისა და სხვა კვანძების რეაბილიტაცია.
კერძოდ:ვარდნილჰესი 1-ის გამყვანი არხის რეაბილიტაცია, კერძოდ: აღსადგენია
დაზიანებული ბეტონის ძირი და ფერდები, გასამაგრებელია არხის მარჯვენა ფერდი,
გასაწმენდია არხი ნატანისაგან. შესაძენია და დასამონტაჟებელია კაშხლის
მონიტორინგის სისტემა, აღსადგენია კაშხლის სიღრმული წყალსაგდები და გვირაბი.
რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს კაშხლის დამხმარე კვანძებს. აგრეთვე,
განხორციელდება ვარდნილჰესი 2-ის სარეგულირებელი ფარების რეაბილიტაცია. 23
კმ სიგრძის გამყვანი არხის (ვარდნილი 1-დან შავი ზღვის შესართავამდე) ნატანისაგან
გაწმენდა

ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება (ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო)
პროექტის პროგრამული კოდი

36 03 03

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

36 03 - ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
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პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ერთიანი გაზმომარაგების არეალის გაზრდის მიზნით, ასევე სისტემის
საიმედოობის ამაღლებისათვის, რეგიონის მოსახლეობისა და საწარმოთა გაზით
უზრუნველყოფისათვის, აგრეთვე ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის და
შავიზღვისპირა რეკრეაციული ზონის გარანტირებული გაზმომარაგებისათვის
სენაკი-ქუთაისის, ზესტაფონი-ქუთაისის და გორი-ქარელის მაგისტრალური
გაზსადენების მშენებლობა.
მაგისტრალის საერთო სიგრძე შეადგენს 128 კმ-ს (85 კმ სენაკი-ქუთაისის მონაკვეთი,
23 კმ ზესტაფონი-ქუთაისი და 20 კმ გორი-ქარელი).

სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება
პროექტის პროგრამული კოდი

36 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

რეგიონალური განვითრება, ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

36 04 - სასისტემო მნიშვნელობის ელექტროგადამცემი ქსელის განვითარება

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები:
ა) 220/110 კვ ქვესადგურის „ხორგა“ მშენებლობა;
ბ) 500 კვ ქვესადგურის „ქსანი“ რეაბილიტაცია; ქვესადგურის „მარნეული“
რეაბილიტაცია-გაფართოება (ახალი 500/200კვ უჯრედების მოწყობა, 501 მგვტ.
ავტოტრანსფორმატორის ჩათვლით) და დამატებითი ავტოტრანსფორმატორის
მოწოდება-მონტაჟი ქვესადგურში „მენჯი“.
არსებული 11 ქვესადგურის რეაბილიტაცია თანამედროვე ციფრული, საკონტროლო
და სარელეო დაცვის სისტემების დამონტაჟების გზით, რათა მიღწეულ იქნას
არსებული სადისპეტჩერო კონტროლისა და მონაცემთა შეგროვების სისტემის
(SCADA) და ენერგომენეჯმენტის სისტემის (EMS) სრულად ფუნქციონირება
ელექტროენერგიის ეფექტიანი დისპეტჩერიზაციის მიზნით.
500-220კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ხაზების მშენებლობა
220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა
სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა

პროექტის პროგრამული კოდი

37 01 03 01

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

სოფლის მეურნეობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

21

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია.
საწარმოო ტექნიკური ბაზების მოწყობა, სამელიორაციო დანიშნულების ტექნიკის და
დამხმარე მოწყობილობების შეძენა, სამელიორაციო ობიექტებზე საექსპლუატაციო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საწარმოებლად.
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა წვეთოვანი,
დაწვიმებითი და მორწყვის სხვა თანამედროვე სისტემების გამოყენებით.
ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში სარწყავი და დამშრობი სისტემების რეაბილიტაცია,
კერძოდ:
კახეთის რეგიონში: 2 საირიგაციო წყალსაცავის, 8 სარწყავი სისტემების ობიექტის, 1
სარწყავი სადემონსტრაციო მოედნისა და 8 დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების
ობიექტის რეაბილიტაცია;
ქვემო ქართლის რეგიონში: 1 საირიგაციო წყალსაცავის, 10 სარწყავი სისტემების
ობიექტისა და 1 სარწყავი სადემონსტრაციო მოედნის რეაბილიტაცია;
მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 1 სარწყავი სადემონსტრაციო მოედნის რეაბილიტაცია;
შიდა ქართლის რეგიონში: 2 საირიგაციო წყალსაცავის, 17 სარწყავი სისტემების
ობიექტისა და 1 სარწყავი სადემონსტრაციო მოედნის რეაბილიტაცია;
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში 17 სარწყავი სისტემების ობიექტის რეაბილიტაცია;
იმერეთის რეგიონში: 5 სარწყავი სისტემების ობიექტის, 1 სარწყავი სადემონსტრაციო
მოედნისა და 1 დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების ობიექტის რეაბილიტაცია;
გურიის რეგიონში 2 დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების ობიექტის რეაბილიტაცია;
სამეგრელოს რეგიონში 3 დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების ობიექტის
რეაბილიტაცია;
აჭარაში 1 დამშრობი (სადრენაჟო) სისტემების ობიექტის რეაბილიტაცია;
ასევე: საწარმოო ტექნიკური ბაზების მოწყობა, სადემონსტრაციო მოედნების მოწყობა
მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, რისთვისაც შეძენილ იქნება
ბორბლებიანი ექსკავატორები (10 ერთეული), მუხლოხოებიანი ექსკავატორები (6
ერთეული), (დამტვირთავი) ექსკავატორები (6 ერთეული), გამწევები მისაბმელით (2
ერთეული), სატვირთო პლატფორმა ამწეები მანიპულატორით (2 ერთეული),
ბულდოზერები (6 ერთეული), ბეტონმრევები (2 ერთეული), (არასტაციონალური)
ბეტონის კვანძი (1 ერთეული)და ავტოთვითმცლელები (3 ერთეული).

სოფლის მეურნეობის დარგში სამეცნიერო კვლევითი ღონისძიებების განხორციელება (კაპიტალური)
პროექტის პროგრამული კოდი

37 01 06 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

სოფლის მეურნეობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

37 01 - სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამა

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

22

პროექტის აღწერა და მიზანი

სასელექციო მეურნეობების და ჯიშთა გამოცდის ქსელის შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა, კერძოდ: 12 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ჯიშთა
გამოცდის ქსელის მოწყობა, ხოლო 7 მუნიციპალიტეტში სასელექციო მეურნეობის
მოწყობა. კერძოდ, თითოეულ მუნიციპალიტეტში აშენდება შენობა-ნაგებობები,
განხორციელდება მიწის ნაკვეთების თანამედროვე სარწყავი სისტემებით
უზრუნველყოფა და შემოღობვა.
თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ნიადაგური კვლევის ლაბორატორიის მოწყობა,
რომლის მეშვეობითაც განხორციელდება ქვეყნის მასშტაბით ნიადაგების კვლევა,
ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა და ნაყოფიერების დადგენა.

სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობა;
ნიადაგების კვლევის, ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლის და ნაყოფიერების
დადგენის მიზნით თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი ნიადაგური კვლევის
ლაბორატორიის მოწყობა.
სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება (კაპიტალური პროექტი)
პროექტის პროგრამული კოდი

37 02 01 02

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

სოფლის მეურნეობა

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

37 02 - სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობა

პროექტის განმახორციელებელი

სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტო

პროექტის აღწერა და მიზანი

„სურსათის უვნებლობის, მცენარეთა დაცვისა და ეპიზოოტიური
კეთილსაიმედოობის“ პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაგეგმვა,
მართვა და ეფექტურად განხორციელება.
80 ერთეული ავტომანქანის (მათ შორის 8 ერთეული სპეცმანქანა მცენარეთა დაცვის
ღონისძიებების განსახორციელებლად) შეძენა, ავტომანქანები გადანაწილდება
რეგიონალურ სამმართველოებზე და მოემსახურება სურსათის და ცხოველის საკვების
ინსპექტირების, სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის და
ვეტერინარული ღონისძებების ეფექტურად განხორციელებას.
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი)

პროექტის პროგრამული კოდი

52 11 03

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები

პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

52 11 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები

23

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

პროექტის განხორციელების არეალს შეადგენს ქალაქი ბათუმი ქობულეთისა და
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებთან ერთად. პროექტი მიზნად ისახავს მყარი
ნარჩენების მართვას აჭარის მთელს ტერიტორიაზე, რაც ორ ეტაპად
განხორციელდება. პირველ ეტაპზე პროექტი გულისხმობს, ქალაქ ბათუმში, მის
ახლომდებარე კურორტ ქობულეთსა და სანაპირო ზონაში და ხელვაჩაურის
ავტომაგისტრალის გასწვრივ მიმდებარე ტერიტორიაზე შესაბამისი ღონისძიებების
გატარებას, ხოლო მეორე ეტაპზე მოხდება მყარი ნარჩენების მართვის თანამედროვე
მეთოდების დანერგვა აჭარის სოფლებში.
ვინაიდან პროექტის განხორციელების უბანში მყარი ნარჩენების წარმოქმნის
ძირითადი მიზეზებია აჭარის მოსახლეობის ზრდა, ტურიზმისა და ეკონომიკის
განვითარება - აუცილებელია მყარი ნარჩენების მართვის მიზნით შესაბამისი
ღონისძიებების გატარებას, კერძოდ პროექტი გულისხმობს:
• სანიტარული ნაგავსაყრელის მოწყობას არასახიფათო ნარჩენების შესახებ
ევროკავშირის 99/31/EC დირექტივის თანახმად;
• სტანდარტებთან შეუსაბამო ნაგავსაყრელის დახურვას ან აღდგენას;
• მყარი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების სისტემის და
სხვა მასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირებას;
• ნარჩენების მართვის ახალი კომპანიის შექმნას, რომელიც მოახდენს ახალი
ნაგავსაყრელის ექსპლოატაციას.
ღონისძიებების გატარდება სამი მიმართულებით, რაც მოიცავს:
• ნარჩენების შეგროვების თანამედროვე მეთოდების დანერგვას;
• ნარჩენების ტრანსპორტირებისთან დაკივშირებული საკითხების რეგულირებას;
• ნაგავსაყრელების მოწყობას
ზემოთაღნიშნული მიზნების მისაღწევად ახალ ნაგავსაყრელზე, გარდა სანიტარული
ნაგავსაყრელისათვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურისა განთავსდება სპეციალური
შენობა-ნაგებობები, კერძოდ სასწორი ფილტრატის შეგროვებისა და დამუშავების
სისტემა, გადასამუშავებელი და საშიში ნარჩენებისათვის სეპარაციისა და
დასაწყობების ობიექტები, ასევე ოპერირებისათვის აუცილებელი მანქანადანადგარები.
პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების
გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკაზე.

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი, ევროკავშირი)
პროექტის პროგრამული კოდი

52 11 04

პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროექტი

საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები
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პროგრამის კოდი და დასახელება რომელსაც წარმოადგენს პროექტი პროგრამულ
კლასიფიკაციაში

52 11 - დონორების მიერ დაფინანსებული საერთო სახელმწიფოებრივი
გადასახდელები

პროექტის განმახორციელებელი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

პროექტის აღწერა და მიზანი

ქ. ბათუმის ბათუმის I ზონაში და ჩაქვი-მახინჯაური-მწვანე კონცხის
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია;
ქ. ბათუმის I, III და IV ზონის წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და
გაფართოება;
მოსახლეობისათვის უწყვეტი და მოთხოვნაზე დაფუძნებული ჰიგიენურად საიმედო
წყალმომარაგება.
ქალაქში არსებული ღია და დახურული სანიაღვრე არხების რეკონსტრუქცია.
პროექტის ფარგლებში დონორის მიერ კრედიტის სახით მიღებული სახსრების
გადასესხება ხორციელდება პროექტის განმახორციელებელ შესაბამის ადგილობრივ
თვითმმართველ ერთეულზე (თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი).
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