სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

პროექტის
დასრულების
თარიღი

პროექტი

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

2019 წლის 31 ივლიის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი

გრანტი

საგზაო ინფრასტრუქტურა
SDR
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV
(აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაურირიკოთი) (WB, EIB)

06.06.2013

10.02.2016

29.09.2019

ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

12.06.2017

30.06.2023

გრანტი

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

8,050.0

109,468.4

2,695.4

2,111,967.3

33,691.2

4,000.0
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

31.12.2020

29.10.2009

სესხი
680,550.0

155,122.6

- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა
გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება
მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის მშენებლობა);
- 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).

24,500.0

28.02.2019

საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის
შემოვლითი გზა) (ADB)

კომენტარი

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა
(JICA)

16.12.2009

24.06.2023

JPY

22,132,000.0

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის
მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის
მონაკვეთზე (EIB, EU)

11.05.2012

28.11.2019

EUR

200,000.0

04,12,2017

31,12,2023

EUR

16,900.0

6,263.3

55,225.0

9,485.3

112,061.5

- ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი
II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს საკითხის
განხილვა დონორთან სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე);
- საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (დაგეგმილი);
- 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 ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დაგეგმილი).

4,000.0

10,411.4

383,241.2

ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ)
გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია).

56,000.0

23,451.4

84,539.8

- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი).

396,194.5

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

1,600.0

20,000.0

52,300.0

794.5

8,050.0

19,532.3

2,695.4

319,231.1

33,691.2

- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა
(სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს
მოლაპარაკება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოცხადების თაობაზე);
- ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხევამდე დაახლოებით 11
კილომეტრიან მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (გამოვლენილია
ტენდერში გამარჯვებული კომპანია; გაიცა შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ).
პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანამონაწილეობით.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის
ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქციამშენებლობა (EIB, WB)

45,600.0

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

63,550.0

267.7

114,024.1

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა
(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა
ძირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)

96,850.0

121.1

201,803.2

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა
(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულა
არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)

48,850.0

სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

48,700.0

125.7

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა.
(სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდა ტენდერი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა 2019 წლის
22 აგვისტომდე).

1,334.6

21,692.0

გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავიწითელი 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 მშენებლობამოდერნიზაცია (EIB)

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

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და
გვირაბის მშენებლობა (ADB)

122,275.0

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის
მშენებლობა (გზის მონაკვეთი: გამოვლენილია ტენდერში გამარჯვებული კომპანია. ხელშეკრულების გაფორმება
დაგეგმილია 2019 წლის 15 აგვისტოს; გვირაბის მონაკვეთი: აქცეპტის წერილი გაიცა 2019 წლის 22 ივლისს).

პროექტის
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

პროექტი

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

კომენტარი

სესხი

გრანტი

საგზაო ინფრასტრუქტურა
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)

მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოცხადდა ტენდერი ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების
მშენებლობის ზედამხედველობაზე).

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)

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

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი
II (WB)

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი
III (WB)

22.03.2012

09.07.2014

30.06.2019

30.09.2018

SDR

25,800.0

USD

30,000.0

USD

75,000.0

2,300.0

1,025.7

127,612.4

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.

32,000.0

23,812.8

135,045.5

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი
გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებით 12 გზის (მთლიანობაში დაახლოებით 80 კმ)
რეაბილიტაცია).

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის
პროექტი (WB)

28.03.2016

31.12.2021

USD

40,000.0

20,000.0

6,067.3

37,671.2

- 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 პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ერთ
მონაკვეთზე);
- სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულახარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო
გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაციარეკონსტრუქცია (ADB)

19,06,2017

31,08,2021

USD

80,000.0

15,400.0

6,223.8

21,992.9

- ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია
(ძირულა -მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულოზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)

17.01.2017

31.12.2020

KWD

8,000.0

9,200.0

381.9

1,177.2

ბათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-იან ხულო-გოდერძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია (მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები).

მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

30.12.2016

31.12.2019

EUR

6,000.0

2,700.0

295.4

432.4

ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა

რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განვითარების პროექტი II (WB)

18.08.2014

30.04.2021

USD

30,000.0

აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)

18.02.2010

31.12.2020

EUR

3,000.0

ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)

13.12.2013

31.12.2022

EUR

20,000.0

SDR

68,625.0

USD

141,886.0

USD

60,000.0

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების
საინვესტიციო პროგრამა (ADB)

რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი)
(WB)

21.06.2010

28.03.2012

211,480.0

7,100.0

68,899.7

2,995.9

839,984.4

17,884.9

8,800.0

3,600.0

4,644.6

2,635.3

47,195.0

7,394.0

3,000.0

2,000.0

15,000.0

59,650.0

31.12.2020

30.04.2018

5,000.0

საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ
პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).

30.0

1,132.2

1,000.0

25,638.0

- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს
პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები);
- ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).

1,207.0

7,439.9

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის,
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

4,849.9

- 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).

384,394.2

- 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).

102,881.4

- თელავში, ყვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური
ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია);
- კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები
დასრულებულია);
- კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).

პროექტის
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

პროექტი

საგზაო ინფრასტრუქტურა

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი

SDR

19,800.0

USD

9,000.0

გრანტი

სესხი

სესხი

სესხი

გრანტი

7,602.4

65,270.1

- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია;
- იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა)
(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

24,000.0

7,617.6

38,719.4

მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

1,000.0

474.9

594.6

09.11.2012

რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთამთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)

07.08.2015

31.12.2019

USD

60,000.0

ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)

12.05.2015

12.05.2020

EUR

4,300.0

1,843.0

საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

12.07.2016

28.10.2019

EUR

10,000.0

2,000.0

საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის
გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერგიის
გამოყენება (E5P, NEFCO)

04.07.2018

04.07.2020

EUR

2,830.0

1,870.0

საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და
განვითარების პროექტი (EIB)

11.02.2016

11.02.2021

EUR

100,000.0

59,500.0

საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის
განახლების პროექტი (EIB)

09.12.2016

31.12.2021

EUR

100,000.0

8,000.0

ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქციარეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)

02.09.2014

31.12.2019

EUR

13,200.0

მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II
(კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)

27.10.2017

30.12.2022

EUR

30,000.0

თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)

27.01.2019

30.09.2021

EUR

15,000.0

500.0

3,000.0

360.6

1,000.0

20,000.0

12,332.8

ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

ნაგავმზიდი მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შეძენა (მიმდინარეობს, შეძენილი იქნა და
5,640.99 მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავმზიდი მანქანა და დაახლოებით 7200 მყარი ნარჩენების
კონტეინერი).
საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო
შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი
სამუშაოები).

1,000.0

21,609.4

149,262.1

- 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 სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის,
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).

180.5

2,000.0

გრანტი

8,500.0

რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი)
(WB)

31.12.2019

გრანტი

კომენტარი

1,000.0

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)
ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური
ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს
მოსამზადებელი სამუშაოები).
- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავმზიდი და მექანიკური დამგველი მანქანის შეძენა);
- არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება;
-თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჟური წყლის ( ლიჩეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
(

)

პროექტის
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

პროექტი

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი

გრანტი

საგზაოინფრასტრუქტურა
ინფრასტრუქტურა
წყლის
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)

27.06.2008

30.12.2019

EUR

SDR

ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა
(წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)

ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)

10.05.2011

15.10.2015

3,700.0

1,814.0

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

156,290.0

11,695.0

107,079.1

9,333.9

774,452.6

106,954.3

6,923.3

3,649.7

1,500.0

342.9

122,700.0

USD

250,000.0

EUR

100.0

79,556.8

570,918.9

2,500.0

ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).

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
(მიმდინარეობს მშენებლობა);
- მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები)
- ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობარეაბილიტაცია (დასრულდა);
- ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები);
- ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობარეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- 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 (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები);
- ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა
(მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები);
- აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
- თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები);
- გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები);
- გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).

163,600.0

29.03.2021

15.10.2020

კომენტარი

ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო
სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).

35.1

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის
დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)

18.08.2011

31.12.2019

EUR

26,988.3

31,228.5

18,400.0

2,850.0

8,697.8

4,738.1

54,898.6

62,245.6

- 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

9,690.0

4,345.0

12,845.4

220.7

47,526.9

3,719.8

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

4,000.0

700.0

5,636.2

1,457.0

94,149.8

19,277.5

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).

საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი
(SIDA)

25.07.2013

28.02.2020

USD

18,061.7

წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო
სამუშაოები).

10,052.2

05.01.2018

31,12,2021

EUR

28,000.0

500-220 კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)

25.10.2013

30.06.2020

EUR

60,200.0

2,918.0

86,600.0

14,000.0

5,998.8

7,000.0

15,000.0

10,000.0

357.0

2,945.2

8,000.0

6,400.0

666.0

93,078.7

4,700.0

3,517.8

48,737.7

ენერგეტიკა

ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის
პროექტი - კლიმატური პიროგებისადმი მდგრადობის
გაუმჯობესება (EBRD , EU)

1,300.0

264,202.5

5,120.7

250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)

500 კვ ეგხ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)

0.0

13.04.2017

30.06.2022

03.09.2014

01.07.2021

EUR

125,000.0

USD

220კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)

5,000.0

10,000.0
60,000.0

20,950.7
- ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება,
საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერგიის ხელმისაწვდომლობის გაზრდის მიზნით;
- ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის
განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მთლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით;
- კლიმატური პიროპებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
20,950.7

- 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).
250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - ,,ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დაგეგმილი).
- 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).

4,000.0

1,458.0

113,888.3

ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა
(მიმდინარეობს).

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

პროექტის
დასრულების
თარიღი

პროექტი

03.09.2014

01.07.2021

საგზაო ინფრასტრუქტურა
საქართველოს
ელექტროენერგეტიკული სექტორის
განვითარების შეფასება (WB)

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი
60,000.0

გრანტი

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

USD

კომენტარი

სესხი

გრანტი

431.9

ელექტროენერგიის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარებს)

13,500.0

- 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)

9,000.0

- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა;
- 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა.
(დაგეგმილი)

გურიის ელგადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის
გაძლიერება (KfW)

4,500.0

- 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)

EUR

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

კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)

EUR

9,500.0

დაგეგმილი

ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)

EUR

9,000.0

დაგეგმილი

19,830.0

სოფლის მეურნეობა

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა
და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)

ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)

ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)

17.02.2015

17.10.2020

SDR

05.12.2014

31.12.2016

USD

500.0

17.02.2015

17.10.2020

USD

5,300.0

21.11.2014

03.11.2014

31.07.2021

31.03.2018

SDR

EUR

6,730.0

31.12.2018

EUR

2,243.9

77,016.1

8,847.4

4,070.0

6,805.2

2,243.9

23,084.3

8,346.4

3,527.5

48,709.3

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).

2,100.0

837.9

5,222.5

რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი,
მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).

32,400.0

861.0

2,267.0

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის
მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა
- მოეწყო 16 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (ხეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დაფნის, კონსერვაციული
სოფლის მეურნეობის ქარსაცავის და თაფლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელოს, ყაზბეგის, რაჭის რეგიონებში და
აჭარაში . ჩატარდა 64 ტრეინინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილესთვის.
- გაცემულია 453 მცირე და დიდი გრანტი. (443 პირველადი წარმოებისათვის და 10 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის);
- მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება ტირიფონის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლის (გ-3
გამანაწილებლის შიდა ქსელის და გ-3-2-1) და მისი სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა
ქართლი, გორი);
- მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალაზანის გამანაწილებელი არხისა (გ-32 და გ-35) და მისი სხვა რიგის
გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი);
- მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სალთვისის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების (ალტერნეტიული და
ძლევიჯვარის არხები) და შიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი);
- მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადება სალთვისის სარწყავი სისტემის გ-2 გამანაწილებელი არხისა და მისი
სხვა რიგის გამანაწილებელი არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი);
- გაფორმდა ხელშკრულება სამშენებლო კომპანიასთან იაკუბლოს წყალსაცავის რეაბილიტაციისთვის, სამუშაოები
დაიწყება 2019 წლის სექტემბერში (ქვემო ქართლი, დმანისი);
- დასრულდა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში გზის მშენებლობა; მიმდინარეობს ქარელის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში გზისა და ხიდის მშენებლობა.

11,000.0

240.0

0.0

02.11.2009

11,170.5

8,610.0

გარემოს დაცვა

დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)

4,310.0

4,645.0

1,345.0

500.9

0.0

1,441.5

725.9

0.0

ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის
მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური
ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).

23,504.3

6,803.1

- 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).

პროექტის
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრულების
ხელმოწერის
თარიღი*

პროექტი

შეთანხმებული თანხა

2019 წლის ბიუჯეტით
დამტკიცებული თანხა

2019 წლის განმავლობაში
ათვისებული თანხა
(საკასო) **

სულ ათვისებული თანხა
(საკასო) **

ხელშეკრულების ვალუტაში

ლარში

ლარში

ლარში

ვალუტა

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

სესხი

გრანტი

კომენტარი

სესხი

გრანტი

საგზაო ინფრასტრუქტურა

დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაშისაქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა
III) (KfW)

15.02.2011

02.04.2019

EUR

8,250.0

3,300.0

146,300.0

სხვა

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი
(MCC)

13.07.2012

29.10.2019

USD

თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგო
ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)

18.10.2016

30.06.2021

EUR

14,000.0

1,500.0

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების
გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)

08.12.2015

08.05.2018

EUR

82,821.0

55,000.0

ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

13.07.2017

31.12.2019

EUR

5,500.0

142,700.0

1,500.0

თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II)
(EBRD)

ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)

42,900.0

715.6

5,023.7

38,900.0

4,800.0

1,000.0

59,051.5

- 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
საგამოფენო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის
კანონპროექტის შემუშავება)

16,701.2

244,421.7

59,051.5

340,850.4

340,850.4

24.3

-

226,048.3

3,000.0

1,017.9

9,767.2

30.04.2021

USD

40,000.0

-

სულ

1,301,050.0

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

ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა. დიზელის 40 ერთეული
ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შეძენა (დაგეგმილი).
დაგეგმილი

10,000.0

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

თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერგო ეფექტურობის
გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)

75,000.0

28.03.2016

საქართველოს რეგიონებში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია
- 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა შიდა და ქვემო
ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურიის რეგიონებში და აჭარის ა/რ.
(დასრულდა);
მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
- ზოგადპროფესიული კურსის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ჯამში 17 656 მასწავლებელმა, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი
სკოლებიდან. ზოგადპროფესიული კურსის სამივე მოდული წარმატებით დაასრულა 12 339 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი)
მასწავლებელმა.
- საგნობრივი მეთოდიკის კურსის (ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები)
ფარგლებში ტრენინგი წარმატებით გაიარა 14 859 (მათ შორის, 1 229 არაქართულენოვანი) მასწავლებელმა.
სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება
- ლიდერობის აკადემია 1 წარმატებით დაასრულა 1 820 (მათ შორის, 167 არაქართულენოვანმა) დირექტორმა.
- ლიდერობის აკადემია 2 წარმატებით დაასრულა 1 621 -მა დირექტორმა, მათ შორის, 182 არაქართულენოვანი სკოლებიდან.
- ლიდერობის აკადემია 3 წარმატებით დაასრულა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორმა.
უმაღლესი და პროფესიული განათლება
- პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი 51 ახალი პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროფესიულ დაწესებულებაში;
- საქართველოს სამ პატრნიორ უნივერსიტეტში (თსუ, ისუ, სტუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განხორციელდა
სტუდენტების ოთხი ნაკადის მიღება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 77-მა პროფესორმა ამავე უნივერსიტეტში,
კალიფორნიაში გაიარა პროფესიული განვითარების/გადამზადების პროგრამა; პარტნიორ ქართულ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში
(თსუ, ისუ, სტუ) განხორციელდა 5000 კვ.მ სასწავლო სამეცნიერო ფართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.

3,981.5

92,700.0

307,640.2

- 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.

8,606.2

77,762.0

4,312,044.6

552,683.2

