
სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2017 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი

343,050.0 11,300.0 139,591.9 6,814.3 1,198,087.7 21,445.0

SDR 24,500.0

USD 38,000.0

USD 140,000.0

EUR 49,450.0

SDR 75,892.0

USD 140,000.0

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 40,400.0 -                         

 - ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს 

სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის და საზედამხედველო კომპანიის 

შესარჩევად);

 - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-

შენახვა (დაგეგმილი).

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა 

(JICA)

16.12.2009 24.06.2023 JPY 22,132,000.0 30,200.0 24,735.0 376,363.9

 - ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი  გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის);

 - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და 

შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს);

 - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები 

დასრულდა, 24 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის 

მონაკვეთზე (EIB, EU)

11.05.2012 28.11.2019 EUR 200,000.0 20,000.0 32,570.0 11,300.0 51,124.9 6,814.3 229,637.1 21,445.0

 - სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი 

ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - ახალი მონაკვეთების (ფოთი-გრიგოლეთის და გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის 

(მდ. ჩოლოქი) დასაწყისი) ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური პროექტის 

მომზადება (მიმდინარეობს).

SDR 25,800.0

USD 30,000.0

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი 

III (WB)
09.07.2014 30.09.2018 USD 75,000.0 32,800.0 9,221.8 68,284.7

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) 

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები).

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის 

პროექტი (WB)
28.03.2016 31.12.2021 USD 40,000.0 24,000.0 2,512.1 2,743.0

 - გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, 

პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი).

 - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (კონტრაქტი გაფორმდა 2 ს/გზის 

მონაკვეთის რეაბილიტაციისთვის;  დანარჩენ  მონაკვეთებზე მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის შესარჩევად).

 - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან 

გაფორმდა ხელშეკრულება; გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების 

მონაკვეთების რეაბილიტაციის, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა-შენახვის სამუშოებისთვის 

მიმდინარეობს საზედამხედველო კომპანიის შერჩევის პროცედურები).

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-

ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია 

(Kuwait Fund)

17.01.2017 31.12.2020 KWD 8,000.0 16,000.0 -                         

 - ბათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-იან ხულო-გოდერძის 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (ხელშეკრულება გაფორმდა საზედამხედველო 

კომპანიასთან; მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის 

შესარჩევად).

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 30.12.2016 31.12.2019 EUR 6,000.0 3,240.0 -                         

 - საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის 

სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები მშენებელი კონტრაქტორის და საზედამხედველო კომპანიის გამოსავლენად).

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-

რიკოთი) (WB, EIB)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV 

(აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)
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კომენტარი

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

109,162.1

308,043.229.10.2009

12,000.0 3,782.4
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი 

II (WB)

10.02.2016 31.12.2020 64,000.0

40,000.0

 - აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა 

(მიმდინარეობს, მოძრაობა გაიხსნა 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე);

 - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა);

 - რიკოთი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - 

ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკოთის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი 

სამუშაოები (დასრულდა).

2017 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

 - ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი 

(12,4) და მესამე (1.3 კმ) მონაკვეთები გახსნილია, მეორე მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები).

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) 

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები).

 - ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის 

მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები);

 - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება;

 - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური 

დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა);

 - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური 

პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება.

2017 წლის 

განმავლობაში 

ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროექტი
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საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის 

შემოვლითი გზა) (ADB)

22.03.2012

47,840.0

06.06.2013

100,972.1

21,100.6

25,084.2

28.02.2018

31.12.2017

2,030.8

30.06.2019

2,881.5



ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი
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კომენტარი

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

2017 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

2017 წლის 

განმავლობაში 

ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროექტი
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151,330.0 8,300.0 88,709.3 5,918.2 546,123.5 8,443.4

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პროექტი II (WB)
18.08.2014 30.06.2019 USD 30,000.0 5,000.0 8,900.0 1,000.0 2,831.8 394.5 30,425.1 925.4

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, 

ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები).

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 18.02.2010 31.12.2018 EUR 3,000.0 4,000.0 74.8

 - აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის 

მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები);

 - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის 

ამოქმედების შემდეგ).

ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU) 13.12.2013 31.12.2018 EUR 20,000.0 2,000.0 3,600.0 1,000.0 260.1 581.5 2,254.3

 - ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს 

მოსამზადებელი სამუშაოები);

 - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

მანქანების/აღჭურვილობის შეძენა (დაგეგმილია დაახლოებით 2017 წელს);

 - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის 

ამოქმედების შემდეგ).

SDR 68,625.0

USD 141,886.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) 

(WB)
28.03.2012 31.12.2017 USD 60,000.0 5,800.0 3,044.0 96,022.5

 - თელავში, ყვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და 

კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს);

 - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს);

 - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).

SDR 19,800.0

USD 9,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-

მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
07.08.2015 31.12.2019 USD 60,000.0 19,880.0 2,008.3 8,185.7

 - მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA) 12.05.2015 12.05.2018 EUR 4,300.0 1,843.0 1,600.0 1,300.0 119.8
 - ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს 

მოსამზადებელი სამუშაოები)

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 12.07.2016 28.10.2019 EUR 10,000.0 2,000.0 20,000.0 5,000.0 12,309.0 5,263.6 12,309.0 5,263.62          - ნაგავმზიდი მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა (მიმდინარეობს)

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-

რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)
02.09.2014 31.12.2017 EUR 13,200.0 15,000.0 9,464.7 28,966.0

ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული 

მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: 

 - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეჟუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაძე (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები მშენებლობის 

დასაწყებად).

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და 

განვითარების პროექტი (EIB)
11.02.2016 11.02.2021 EUR 100,000.0 26,230.0 23,591.4 42,794.7

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, 

ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია);

 - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია.

(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

განახლების პროექტი (EIB)
09.12.2016 31.12.2021 EUR 100,000.0 5,000.0 -                         

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, 

ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების 

საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

 - ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა);

 - ანაკლიის ნაპირდაცვა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები);

 - თბილისში მეტროს ახალი სადგურის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

 - წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

 - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე 

ინფრასტრუქტურა).

(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)

რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) 

(WB)

275,762.621.06.2010 33,610.3

09.11.2012 30.12.2018 5,520.0

31.12.2020

1,849.7

35,800.0

50,881.7
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ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

2017 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

2017 წლის 

განმავლობაში 

ათვისებული თანხა 

(საკასო) **
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160,350.0 28,650.0 68,798.9 7,065.4 424,192.1 65,045.1

ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET) 27.06.2008 30.09.2018 EUR 3,700.0 1,814.0 300.0 1,356.8 6,580.5 3,255.6  - ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).

SDR 163,600.0

USD 250,000.0

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF) 
18.08.2011 31.12.2019 EUR 26,988.3 31,228.5 17,000.0 15,000.0 1,892.6 4,144.7 29,241.4 42,606.6

 - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი 

დასრულდა);

 - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა);

 - გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა);

 - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, 

სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა);

 - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული 

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების 

უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს);

 - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს);

 - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW) 
22.12.2015 30.06.2020 EUR 30,000.0 2,000.0 11,000.0 4,500.0 3,496.7 615.3 8,930.8 1,215.5

 - ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება 

(მიმდინარეობს)

 წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU) 20.08.2013 20.08.2018 EUR 40,000.0 8,000.0 19,750.0 4,000.0 6,489.0 1,108.1 67,052.0 13,511.9  - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს)

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი 

(SIDA)
25.07.2013 30.06.2018 USD 10,052.2 5,150.0 1,197.3 4,455.4

 - წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა 

(მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები მშენებლობის დასაწყებად).

წყლის ინფრასტრუქტურა 

 - მესტიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა), წყალმომარაგებისა 

და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (სამშენებლო სამუშაოები 

დასრულდა); წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული 

რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს პროექტირება-მშენებლობა); 

 - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და 

კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა) და კანალიზაციის 

გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მშენებლობა);

- ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბი სადგურები, წყლის 

გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები - ჭაბურღილების მოწყობა); კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია 

(მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის 

რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები სამშენებლო კომპანიის შერჩევის 

მიზნით);

- ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა (წყლის გამანაწილებელი 

ქსელი, კანალიზაციის კოლექტორი და გამწმენდი ნაგებობა) (მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები);

- ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები);

 - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს 

მშენებლობა);

- ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მასალების 

შესყიდვის პროცედურები); 

- ზუგდიდში კანალიზაციის  გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები);

- ჯვრის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები);

- ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო 

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა 

(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 
10.05.2011 112,300.030.09.2019 55,563.7 312,387.5
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87,600.0 4,000.0 50,121.0 1,200.3 241,516.8 29,746.6

ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების 

რეაბილიტაციის პროექტი (EIB, EU)
28.12.2010 15.12.2016 EUR 20,000.0 5,000.0 7,600.0 3,500.0 47,325.7 9,794.6

 - ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაცია (დასრულდა);

 - გალის წყალსაცავზე და ვარდნილის არხზე უსაფრთხოების აუცილებელი ზომების 

განხორციელება (დასრულდა); 

 - ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის ორი აგრეგატის (#1 და #5) რეაბილიტაცია ( დასრულდა).

- სხვადასხვა სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარეობს).

საქართველოს ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი 

კონცეფციის შემუშავება (EBRD)
03.11.2016 30.06.2017 EUR 174,750.0 500.0  - ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ახალი კონცეფციის შემუშავება (მიმდინარე)

500-220 კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი 

ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)
8,000.0 10,000.0 23,362.1 1,200.3 87,566.8 19,952.0

500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW) 18,000.0 13,220.3 24,804.6

500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW) 3,180.0

 - 500კვ ორჯაჭვა ეგხ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ;

 - 500კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაფართოება;

 - 400კვ ეგხ-ის „ახალციხე-თორთუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ);

(დაგეგმილი)

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 7,500.0
 - 250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - ,,ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ 

(დაგეგმილი).

220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) USD 35,000.0 13,319.0 81,600.1
 - ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობა (მიმდინარეობს)

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების შეფასება (WB)
USD 2,000.0 219.6 219.6

 - ელექტროენერგიის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება 

(მიმდინარებს).

ჩრდილოეთის რგოლი ეგხ (I ფაზა) (EBRD, KfW) 1,700.0

 - 220 კვ ორჯაჭვა ეგხ "ხუდონი-ნენსკრა" მშენებლობა;

 - 110 კვ ეგხ "ხუდონი - მესტია" მშენებლობა;

 - 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა;

 - 500/220/110კვ ქვესადგური "ხუდონი" მშენებლობა;

 - 500კვ ეგხ კავკასიონი"-ს შეჭრა ქვესადგურში "ხუდონი";

 - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ხელედულა - ჯახუნდერი" მშენებლობა;

 - 220/110 კვ 125 მგვა ქ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება; 

 (დაგეგმილი)

500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო (WB) 1,720.0

 - დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ 

მშენებლობა;

 - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა.

(დაგეგმილი)

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის 

გაძლიერება (KfW)
900.0

 - 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მვა დადგმული სიმძლავრით;

 - 220კვ ეგხ "პალიასტომი"-დან ორჯაჭვა ეგხ-ის შეჭრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი";

 - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში;

 - ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"

 (დაგეგმილი)

ენერგეტიკა

 - ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (მიმდინარეობს);

 - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას 

ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს);

 - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის 

მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს)

25.10.2013 29.12.2018

03.09.2014 31.03.2019 60,000.0

EUR 60,200.0
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32,385.0 3,110.0 13,989.7 970.4 28,879.5 21,440.2

17.02.2015 17.02.2019 SDR 8,610.0

05.12.2014 31.12.2016 USD 500.0

17.02.2015 17.02.2019 USD 5,300.0

2,385.0 11,579.4 25,233.5 19,105.1

 - ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის 

საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა 

რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს);

19,150.0 712.2 752.9

 - რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, 

დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს)

აგროკრედიტი (EIB) 09.12.2016 09.12.2020 EUR 100,000.0 5,000.0
 - საქართველოში მემცენარეობის (მეთხილეობის ჩათვლით) და მეღვინეობის შერჩეულ 

ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება (დაგეგმილი)

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO) 03.11.2014 31.03.2018 EUR 861.0 1,170.0 16.0 471.7

 - ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის 

მოსამზადებელი ეტაპი (მიმდინარეობს პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და 

ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზის 

მომზადება). 

0.0 4,100.0 0.0 2,892.4 0.0 15,494.2

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 02.11.2009 31.12.2018 EUR 2,267.0 1,200.0 426.1 4,441.1

 - ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა;

 - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა;

 - ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა;

 - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა.

(მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახვლარის საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-

ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბორჯომის 

ადმინისტრაციაში მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია 

ჯავახეთზე და ლაგოდეხზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ 

გამოფენაზე გავრცელდა)

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-

საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა 

III) (KfW)

15.02.2011 31.12.2017 EUR 8,250.0 2,900.0 2,466.2 11,053.1

 - ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა;

 - კინტრიშის დაცული ტერიტორის შექმნა;

 - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა;

 - ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა.

(მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; 

დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა 

ტენდერი ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების დემარკაციაზე; დაიწყო ალგეთის 

ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის 

ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს 

პრომეთეს მღვიმის გასამოფენო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის 

მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)

გარემოს დაცვა

სოფლის მეურნეობა 

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 

 - საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის 

მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის 

კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა (მოეწყო ხეხილის 4 და ბოსტნეულის 2 სადემონტრაციო 

ნაკვეთი, კახეთის, შიდა ქართლის, აჭარის და სამეგრელოს რეგიონებში; მიმდინარეობს 3 

სადემონსტრაციო ნაკვეთის (კენკროვანი კულტურა) მოწყობა შიდა ქართლსა და კახეთში);

 - მცირე და დიდი გრანტები ფერმერებისთვის და საწარმოებისთვის- მიმდინარეობს პოტენციურ 

ბენეფიციარებთან ინტესიური შეხვედრები (38 საგრანტო განაცხადი უკვე დამტკიცდა);

 - სკრა-ქარელის საირიგაციო სისტემა (მიმდინარეობს მზადება ტენდერის გამოსაცხადებლად);

 - სენაკისა და მარტვილის რაიონებში სოფლის გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები 

დაიწყო);

 - ძევერა-შერთულას საირიგაციო სისტემის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები);

 - კახეთის რეგიონში, ჩუმლაყსა და გიორგეთში ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ჩუმლაყში დაიწყო 

სამუშაოები).

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა 

და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)
1,863.5

21.11.2014 31.07.2019 SDR 32,400.0

1,940.0 1,698.2 954.5 2,893.15,850.0
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კომენტარი

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

2017 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

2017 წლის 

განმავლობაში 

ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროექტი
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148,000.0 95,000.0 85,623.6 44,325.1 204,856.2 149,590.6

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი 

(MCC)
13.07.2012 26.07.2018 USD 142,700.0 80,000.0 31,320.6 130,779.9

 - საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია;

 - მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლება;

 - პროფესიული სასწავლებლების განვითარება (ინფრასტრუქტურის და ინსტიტუციონალური 

კუთხით);

 - უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ტექნიკურ დარგებში.

(მიმდინარეობს).

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო 

ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
18.10.2016 30.06.2021 EUR 14,000.0 4,000.0 -                   

 - თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ 

სკოლებში ენერგო ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, 

ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორიის 

ჩამოყალიბების პროექტი (Unicredit Bank)

1,000.0 -                   
 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურაში, ჰიდროტექნიკური კვლევების 

ლაბორატორიის ჩამოყალიბება (დაგეგმილი)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების 

გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)
08.12.2015 08.05.2018 EUR 82,821.0 78,000.0 28,291.8 132,379.5  - საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)

თბილისის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 11.05.2016 11.05.2017 EUR 27,000.0 7,000.0 50,000.0 12,000.0 56,858.7 13,004.5 71,668.9 18,810.7
 - 143 დაბალძირიანი, ეკოლოგიურად სუფთა, გაზზე მომუშავე ავტობუსის შეძენა 

(მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ყველა ავტობუსი მოწოდებულია)

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 10,000.0 3,000.0 -                         -                    - ავტობუსების შეძენა (დაგეგმილი)

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) 28.03.2016 30.04.2021 USD 40,000,000.0 5,000.0 473.0 807.8

 - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის 

განვითარება (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების 

გახსნის მიზნით, კერძოდ, ამ ეტაპზე შერჩეულია ინოვაციური ცენტრებისა და ჰაბების 

განლაგების ადგილები შემდეგ ქალაქებში: ინოვაციური ჰაბები - თელავი, ქუთაისი, გორი; 

ინოვაციური ცენტრები - ახმეტა, ქარელი, რუხი, მესტია;

 - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების 

მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს მუშაობა ფართო მასშტაბიანი 

ინტერნეტ მომსახურების პროგრამის სახელმძღვანელოს შემუშავების მიზნით).

 - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება. 

(შემუშავდა სამოქმედო გეგმა ქვეყნის მოსახლეობისთვის ინოვაციების სერვისების მიწოდების 

კუთხით; მიმდინარეობს მუშაობა წილობრივი გრანტების სახელმძღვანელოს შემუშავების 

მიზნით).

სულ 922,715.0 154,460.0 446,834.3 69,186.1 2,643,655.8 311,205.0

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში

სხვა

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი


