
სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის  30 სექტემბრის  მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი

475,680.0 5,000.0 483,161.5 6,170.5 3,039,855.0 44,617.6

SDR 24,500.0

USD 38,000.0

USD 140,000.0

EUR 49,450.0

SDR 75,892.0

USD 140,000.0

EUR 108,190.0

USD 114,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა 

(JICA)

16.12.2009 24.06.2023 JPY 22,132,000.0 3,610.0 3,608.1 400,521.0

 - ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ)  დასრულდა. 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).

229,720.2

 - აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია);

  - 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).

 - ჩუმათელეთი-ხევის, ჟინვალი-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლიის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების 

სამუშაოები დასრულდა

 - რუსთავი-წითელი ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.

- თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.

ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) 

გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია).

- ხევი-არგვეთას მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.

- თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების 

სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება 

გადავიდა  ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.

 - ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II)  (I 

ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა) ( II  ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა,  საიდანაც  1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ-5+800-

კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან -სინოჰიდროსთან  კმ0-კმ7.7-ის მონაკვეთზე 

სამუშაოები დასრულდა.  II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის  1 

აპრილს. წარმოდგენილი წინადადებების შეფასების ანგარიში გაიგზავნა მსოფლიო ბანკში შესათანხმებლად.

 - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე);

 - 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 (მიმდინარე).

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV 

(აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)

31.12.2023

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) 

(WB, EIB)

1,489.5

31.12.2019

29.09.2019

61,503.7

ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

1,358.1

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB) 12.06.2017 30.06.2023 41,500.0 49,310.8 117,939.5

საგზაო ინფრასტრუქტურა
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საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის 

შემოვლითი გზა) (ADB)

10.02.2016

2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში

164,986.0

391,974.629.10.2009

შეთანხმებული თანხა 

06.06.2013

კომენტარი

  - ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა  (მიმდინარეობს  სამშენებლო სამუშაოები);

 - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).

- ბათუმი-სარფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს  დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.

2020 წლის განმავლობაში 

ათვისებული თანხა (საკასო) 

**

59,300.0

925.0

1,500.0
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ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი

ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

საგზაო ინფრასტრუქტურა
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2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში

შეთანხმებული თანხა 

კომენტარი

2020 წლის განმავლობაში 

ათვისებული თანხა (საკასო) 

**
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აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის 

მონაკვეთზე (EIB, EU)

11.05.2012 28.11.2019 EUR 200,000.0 20,000.0 37,000.0 5,000.0 49,685.3 6,170.5 403,370.1 44,617.6

  - სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა 

(სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში;  ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და 

გახსნილია მოძრაობა;  ლოტი III - მიმდინარეობს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება);

-   ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და  დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა   

2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს;

- ლოტი II  ხელშეკრულება გაფორმდა  2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა)   

- ლოტი IV  ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს.  სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს;

 - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).

04,12,2017 31,12,2023 EUR 16,900.0

09.12.2016 09.12.2021 EUR

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა 

შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა  (EIB)
84,750.0 87,451.0 302,458.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა  (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები).

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 

გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)
15,995.0 18,958.5 51,191.2  გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი 

ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის 

მონაკვეთის მშენებლობა   (დაგეგმილი).   (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და 

ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).

ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-

მოდერნიზაცია (EIB)

ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია   (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო 

პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი 

უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
05.10.2018 31.12.2024 EUR 255,297.0 64,855.0 62,046.2 187,671.6

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები).

თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. 

27.08.2019 370,236.0

11.10.2019 53,400.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი 

არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)
27.11.2019 31.12.2022 EUR 255,100.0 98,895.0 109,818.8 109,818.8

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. 

ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)

მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის  და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების 

შეფასება.

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-

კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა 

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა   

(მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები).

SDR 25,800.0

USD 30,000.0

30.06.2019
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი 

II (WB)

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 

გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
127,772.8

1,535.2

22.03.2012

09.12.2016 09.12.2021 EUR

250,000.0

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის 

ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა 

(EIB, WB)

14,000.0 69,637.5

 - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხევამდე დაახლოებით 11 

კილომეტრიან მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები).

9,997.9

500.0 225,201.4
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის 

მშენებლობა   ( მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-

კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის 

მშენებლობა (ADB, EBRD )

31.12.2023 EUR
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შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი 

III (WB)
09.07.2014 31.12.2021 USD 75,000.0 11,200.0 5,418.9 157,651.9

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 

გზების რეაბილიტაცია  (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მთლიანობაში 

დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); მიმდინარეობს იმერეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული 

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; გამოცხადდა ტენდერები მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა 

და ქვემო სვანეთის, იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

გაუმჯობესების სამუშაოებზე; 

- ბაკურციხე-წნორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება).  

- გურჯაანის შემოვლითი გზის 15,5 კმ-იანი მონაკვეთიდან  დასრულებულია 8 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 

ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშოები და ხელოვნური ნაგებობებისა და საგზაო სამოსის 

კონსტრუქციის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა.

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი 

(WB)
28.03.2016 31.12.2021 USD 40,000.0 19,000.0 4,841.0 46,204.3

   - გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია  (გამოცხადდა ტენდერი 4 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე);

 - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების 

რეაბილიტაცია  პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; 

ხელშეკრულება შეწყდა ჟინვალი-ბარისახოს მონაკვეთის I და II ლოტზე.  ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში  

სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლენილია, 

ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე ლოტზე. მიმდინარეობს სამუშაოები.

 - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-

მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის 

ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-

რეკონსტრუქცია (ADB)

19,06,2017 31,08,2021 USD 80,000.0 10,800.0 15,577.3 49,822.9
  - ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია  

(ძირულა -მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-

ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait 

Fund)

17.01.2017 31.12.2020 KWD 8,000.0 11,250.0 561.2 2,627.9

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის  შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარზმას მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის 

ხელშეკრულებები შეწყდა.  მიმდინარეობს ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან 

ხელშეკრულებების (ლოტი I და ლოტი II) გაფორმების პროცედურები.

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD) 30.12.2016 31.12.2019 EUR 6,000.0 600.0 1,285.4
საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე 

ახალი ხიდის მშენებლობა (დეტალური პროექტირების სამუშაოები დასრულდა).
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2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა
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152,015.5 3,935.0 109,318.1 5,442.2 917,759.8 19,749.7

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარების პროექტი II (WB, SDC)
18.08.2014 30.08.2024 USD 30,000.0 5,000.0 6,615.0 1,385.0 6,237.8 708.1 58,823.2 8,844.9

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD) 18.02.2010 31.12.2022 EUR 3,000.0 4,000.0 2,000.0 2,343.2 959.2 4,745.0

 - 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 31.12.2022 EUR 20,000.0 2,000.0 700.0 1,300.0 667.6 1,365.1 8,107.4 7,720.5

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

 - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭურვილობის შეძენა 

(დაგეგმილი)

 - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).

SDR 68,625.0

USD 141,886.0

SDR 19,800.0

USD 9,000.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-

მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)
07.08.2015 31.12.2022 USD 60,000.0 10,460.0 7,110.4 53,190.4

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 12.05.2021 EUR 4,300.0 1,843.0 420.0 300.0 967.4 ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის 

გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის 

გამოყენება (E5P, NEFCO)

04.07.2018 31.08.2022 EUR 2,830.0 1,870.0 3,350.0 650.0 2,269.0 2,092.9 2,269.0 2,092.9
საჯარო შენობებში  ენერგოეფექტურობის  ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო შენობებში 

განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა)  (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების 

პროექტი (EIB)
11.02.2016 31.12.2023 EUR 100,000.0 64,000.0 44,421.4 223,908.9

 - 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 -                          

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, 

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა 

(ADB)
06.12.2019 31.12.2023 EUR 13,550.0 83.6 83.57                      

რესურსით ძირითადად დაფინანსდება „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამი“-ს ფარგლებში 

დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური 

და გარემოსდაცვითი გარემოებების დეტალური შესწავლა,  საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა). 

1,368.1

28,701.5 437,246.5

80,642.2

31.12.2020
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების 

საინვესტიციო პროგრამა (ADB)
21.06.2010

ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

 - ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა);

 - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I  ფაზა (დასრულდა);

- თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა). 

 - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა I-II  მონაკვეთი (დასრულდა);

- თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II  მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

 - ანაკლიის ნაპირდაცვა-  II ფაზა (დასრულდა);

 - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია  (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავენტილაციო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს 

სამშენებლო სამუშაოები).

 - წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;

 - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა)

(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

22,800.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) 

(WB)
09.11.2012 31.12.2020 1,370.5
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ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD) 29.11.2019 20.12.2023 EUR 17,000.0 3,500.0 13,598.5 13,598.5
საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი,რუსთავი,თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა 

და მოძველებული მუნიციპალური  ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.

ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების 

პროგრამა (EBRD)
13.07.2020 31.12.2023 EUR 5,000.0 9,400.0 1,708.4 1,708.4 დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. 

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის 

პროექტი (საფრანგეთი)
02.09.2014 31.12.2021 EUR 13,200.0 30,687.9

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 სამშენებლო სამუშაოები)
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მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II 

(კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)
27.10.2017 30.12.2022 EUR 30,000.0 2,000.0 400.0 300.0 808.8 316.9 1,285.8 1,091.5

ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის 

მოწყობა  რომელიც მოემსახურება  სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი 

სამუშაოები). 

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD) 27.01.2019  30.09.2021 EUR 15,000.0 27,000.0 495.6

 - მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავმზიდი და მექანიკური დამგველი მანქანის შეძენა) - 

გამოცხადდა ტენდერი;

 - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება - მიმდინარეობს სატენდეო დოკუმენტაციის მომზადების 

პროცესი;

  -თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლის  ((ლიჩეტის))  სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება - 

თანხმდება სისტემის სპეციფიკაცია კონსულტანტთან.

121,547.0 19,450.0 132,872.5 6,376.2 1,036,563.8 117,002.1

ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET) 27.06.2008 01.06.2020 EUR 3,700.0 1,814.0 800.0 304.5 9,925.3 3,649.7
ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა). მიმდინარეობს კონსულტაციები EBRD-თან 

დარჩენილი თანხის გამოყენების თობაზე.

SDR 163,600.0

USD 250,000.0

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF) 15.10.2015 15.10.2020 EUR 100.0 35.1
ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების  

პროექტირებისა  და ზედამხედველობის მომსახურების  შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF) 
18.08.2011 31.12.2021 EUR 26,988.3 31,228.5 1,500.0 750.0 4,279.7 70,729.4 65,489.8

 - 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 (დასრულდა).

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა 

(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB) 

- მესტიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); 

- მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); 

- მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა 

დასრულდა; ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე); 

- მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობას საპროექტო სამუშაოები);

 - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია 

(დასრულდა); 

- ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები);

- ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- 

რეაბილიტაცია  (დაწყებულია მიღება-ჩაბარების პროცედურები);

- ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); 

- ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); 

- ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს საგარანტიო პერიოდი);

- ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები მიმდინარეობს 

მოლაპარაკებები კონტრაქტორთან შესაბამისი ექსპერტების ჩამოსაყვანად);

- ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები);

- ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები);

- ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა, მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები);

- მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა  

(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები  და დაიწყო 

მობილიზაცია);

- აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);

- თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება);

- გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); 

- გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).

29.03.2021

წყლის ინფრასტრუქტურა 

104,006.1 786,395.410.05.2011 105,000.0
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ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW) 
22.12.2015 30.06.2020 EUR 30,000.0 2,000.0 14,000.0 13,300.0 23,431.5 261.3 74,262.0 5,250.5 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 8,000.0 247.0 51.0 201.0 41.2 94,567.1 19,363.0 საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი 

(SIDA)
25.07.2013 31.12.2020 USD 10,052.2 349.0 1,710.3 22,599.6

წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო 

სამუშაოები).

აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების 

პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)
24.08.2018 30.12.2024 EUR 40,000.0 9,965.0 5,000.0 649.6 4,363.5 649.6 649.6

პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედას და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს 

დაგეგმვითი სამუშაოები.
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57,500.0 6,500.0 29,566.1 0.0 320,933.4 20,950.7

 ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის 

პროექტი  -  კლიმატური პიროგებისადმი მდგრადობის 

გაუმჯობესება (EBRD , EU)

05.01.2018 31,12,2021 EUR 28,000.0 7,000.0 20,000.0 5,000.0 21,731.7 41,621.5

  - ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, 

 საქართველოში  სუფთა განახლებადი ენერგიის ხელმისაწვდომლობის გაზრდის მიზნით;  (მიმდინარეობს)

  -   ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორი საგანგებო რემონტის  

განხორციელება  მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მთლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს)

 -  კლიმატური პიროპებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)

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

ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)
8,000.0 6,000.0 1,653.8 94,809.8 20,950.7

500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW) 1,362.5 54,624.0

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD) 5,120.7 250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - ,,ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).

220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB) USD 8,500.0 3,000.4 121,004.2 ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის 

განვითარების შეფასება (WB)
USD 1,935.7 ელექტროენერგიის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - 

ლაჯანური(EBRD)
EUR -                          

 - 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) 18,000.0 1,817.6 1,817.60                

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

 - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა.

(დაგეგმილი)

500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW) 9,900.0 1,000.0 1,500.0 -                          -                        

  - 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).

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის 

გაძლიერება (KfW)
4,000.0 -                          

 - 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"

ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW) -                          დაგეგმილი

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW) EUR 100,000.0 -                          დაგეგმილი

01.07.2021 60,000.0

30.06.2022 EUR 125,000.0

25.10.2013

ენერგეტიკა

03.09.2014

30.12.2021 EUR 60,200.0

13.04.2017

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

 - 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) (დასრულდა).
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2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში

შეთანხმებული თანხა 

კომენტარი

2020 წლის განმავლობაში 

ათვისებული თანხა (საკასო) 

**
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40,500.0 4,000.0 15,222.9 3,647.1 98,954.6 14,111.0

17.02.2015 17.10.2020 SDR 8,610.0

05.12.2014 31.12.2016 USD 500.0

17.02.2015 17.10.2020 USD 5,300.0

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის 

პროგრამა (DiMMA) (IFAD)
21.01.2019 31.12.2025 EUR 16,000.0 3,600.0 511.8 511.8

 - მერძევეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში 

ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ  რეგიონში: 

იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში.

მერძევეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება:

-   მიმდინარეობს შემოსული საგრანტო განაცხადების დამუშავება და პოტენციური დასაფინანსებელი განაცხადების ვალიდაცია; 

-  მიმდინარეობს მოლაპარაკება ტენდერში (სერვისის მომწოდებლის შესარჩევი) გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების 

გასაფორმებლად.  

21.11.2014 SDR 32,400.0 18,600.0 9,389.3 62,143.0

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).

30.03.2020 EUR 18,200.0 13,500.0 1,025.6 6,813.5
რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, 

თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).

0.0 4,600.0 0.0 2,556.8 0.0 28,829.3

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF) 02.11.2009 31.12.2020 EUR 2,267.0 0.0 2,500.0 965.2 8,418.2

 - 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 31.10.2020 EUR 8,250.0 0.0 2,100.0 1,591.6 20,411.1

 - ყაზბეგის,  კინტრიშის,  ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა 

დასრულებულია;

-  ყაზბეგის,  კინტრიშის,  ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია;

-  ყაზბეგის,  კინტრიშის,  ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მომზადებულია 

დასამტკიცებლად;

-  ფშავ-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; 

-  მანგლისის როშის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება;

- ფშავ-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა;

-  ყაზბეგის,  კინტრიშის,  ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა;

- პრომეთეს მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა;

- მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მოეწყო თოკების პარკი;

გარემოს დაცვა

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB) 31.07.2021

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და 

მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

სოფლის მეურნეობა 

4,800.0 4,000.0 4,296.1 3,647.1 29,486.4 14,111.0

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა

- მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის  

რეაბილიტაციის სამუშაოები;

- მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის  რეაბილიტაცია.
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2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში

შეთანხმებული თანხა 

კომენტარი

2020 წლის განმავლობაში 

ათვისებული თანხა (საკასო) 
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185,328.0 4,864.0 83,208.3 15,257.5 323,367.3 15,257.5

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - 

საქართველო I2Q (IBRD) -MES
5,000.0 432.2 1,168.8  სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და  განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.  

ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - 

საქართველო I2Q (IBRD) -  MDF
26.0 26.0 საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სწავლის მხარდასაჭერად.

COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს  

ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)
EUR 29,000.0 1,000.0

სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა და მათი  მრავალპროფილური ჰოსპიტლის ფუნქციური 

ჩამოყალიბება.

ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)

28.01.2019 31.12.2022 EUR 10,000.0 0.0 0.0 15,257.5 15,257.5

- იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. 

იქმნება მარნეულში სოფლის  ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის;

- 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ 

იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი საბავშვო ბაღი და განახლდება ორი სკოლამდელი აღზრდის 

დაწესებულება;

- სულ გაიცემა 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს;

- გაიცემა 130 ბიზნეს გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების 

შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაივლის პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, 

დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული 

განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.

პროფესიული განათლება I (KfW) 14.06.2019 15.03.2023 EUR 20,000.0 1,300.0 1,900.0 -                          -                      
 პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და 

უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო 

ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)
18.10.2016 30.06.2021 EUR 14,000.0 1,186.0 314.0 549.2 549.2 -                        

თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერგო ეფექტურობის 

გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები). 

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების 

გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)
08.12.2015 08.05.2018 EUR 82,821.0 5,000.0 226,048.3 საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD) 13.07.2017 13.07.2020 EUR 5,500.0 1,500.0 2,500.0 1,650.0 8,749.3 -                        

ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა. 

დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; 

ელექტრო ავტობუსები (6 ერთეული) შეძენილია და შემოყვანილია. დარჩენილი 2 ავტობუსიც შემოვა 2020 წ. ნოემბერში.

თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD) 29.11.2019 20.12.2022 EUR 80,000.0 100,000.0 69,375.5 69,375.5
126 ერთეული ავტობუსი შეძენილია და შემოტანილი; 2021 წლის მარტის ბოლომდე იგეგმება დარჩენილი 100 ავტობუსის 

შეძენა და შემოყვანა.

თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD) 29.04.2020 20.12.2023 EUR 75,000.0 15,000.0

თბილისის მეტროს ვაგონების შეძენა; მეტროს დეპოსა და გვირაბის რეაბილიტაცია.

ვაგონების შესაძენად მიმდინარეობს ტენდერის მეორე ეტაპი; გამარჯვებულ კომპანიასთნ ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება 

2021 წლის იანვარში.

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD) 20,000.0 9,195.6 13,820.3

  - საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება;

 - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი 

ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა;

 - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.

გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური 

ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)
6,342.0 3,629.8 3,629.8

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი 

გრანტების უზრუნველყოფა;

სულ 1,032,570.5 48,349.0 853,349.4 39,450.2 5,737,433.9 260,517.8

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

სხვა

28.03.2016 30.04.2021 USD 23,500.0

18.06.2019 31.03.2026 EUR 90,000.0



ვალუტა სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი სესხი გრანტი

ლარში

 სულ ათვისებული თანხა 

(საკასო) **

ლარშიხელშეკრულების ვალუტაში 

საგზაო ინფრასტრუქტურა
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2020 წლის ბიუჯეტით 

დამტკიცებული თანხა

ლარში

შეთანხმებული თანხა 

კომენტარი

2020 წლის განმავლობაში 

ათვისებული თანხა (საკასო) 
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** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში


