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პროექ ტ ი ს
დ ა სრუ ლ ებ ი ს
თა რი ღი

ხ ელ შ ეკრუ ლ ებ ი
ს ხ ელ მოწ ერი ს
თა რი ღი *

2020 წლის 30 ნოემბერის მდგომა რეობით (ა თა ს ერთეულში)

შე თან ხმ ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს ბი უჯე ტი თ
დამ ტკ ი ც ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს გან მ ავ ლ ო ბაში
ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ს ულ ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ხე ლ შე კ რ ულ ე ბი ს ვ ალ უტაში

ლ არ ში

ლ არ ში

ლ არ ში

ვალუტა

სესხი

გრ ანტი

ს აგზაო ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა

SDR
ა ღმოსა ვლეთ-და სა ვლეთის სა ტრა ნზიტო მა გისტრა ლი IV
(ა გა რა -ზემო ოსია ური) (WB)

ა ღმოსა ვლეთ-და სა ვლეთის ჩქა როსნული
ა ვტომა გისტრა ლის დერეფნის გა უმჯობესების პროექტი
(ზემო ოსია ური-რიკოთი) (WB, EIB)

სა გზა ო დერეფნის სა ინვესტიციო პროგრა მა (ქობულეთის
შემოვლითი გზა ) (ADB)

ქ. ბა თუმის ა ხა ლი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)

06.06.2013

10.02.2016

29.10.2009

12.06.2017

კ ო მ ე ნ ტარ ი

სესხი

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

475, 680. 0

5, 000. 0

571, 327. 8

6, 175. 4

3, 178, 821. 6

44, 622. 5

164,986.0

- ა გა რა - ზემო ოსია ურის მონა კვეთზე (და ა ხლოებით 12 კმ) ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობა (და სრულდა ; მოძრა ობა
გა ხსნილია );
- ნა პირსა მა გრი ნა გებობის (და ა ხლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (და სრულდა );
- რიკოთი - ზესტა ფონის მონა კვეთზე ა ხა ლი ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწა ვლა (მა თ
შორის რიკოთის მეორე გვირა ბი) და სხვა მოსა მზა დებელი სა მუშა ოები (და სრულდა ).
- ჩუმა თელეთი-ხევის, ჟინვა ლი-ლა რსის და სა მტრედია -ზუგდიდი-ა ნა კლიის მონა კვეთებზე დეტა ლური პროექტის
მომზა დების სა მუშა ოები და სრულდა
- რუსთა ვი-წითელი ხიდი-სა და ხლოს მონა კვეთზე და სრულდა დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები.
- თბილისი-ლა გოდეხის მონა კვეთებზე მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები.

24,500.0
925.0

31.12.2019

USD

38,000.0

USD

140,000.0

EUR

49,450.0

31.12.2023

SDR

75,892.0

USD

140,000.0

EUR

108,190.0

USD

114,000.0

29.09.2019

30.06.2023

ა ღმოსა ვლეთ-და სა ვლეთის ჩქა როსნული
ა ვტომა გისტრა ლის ზესტა ფონი-ქუთა ისი-სა მტრედიის
მონა კვეთის მშენებლობა (JICA)

16.12.2009

24.06.2023

JPY

22,132,000.0

ა ღმოსა ვლეთ-და სა ვლეთის ჩქა როსნული
ა ვტომა გისტრა ლის მოდერნიზა ცია -მშენებლობა
სა მტრედია -გრიგოლეთის მონა კვეთზე (EIB, EU)

11.05.2012

28.11.2019

EUR

200,000.0

20,000.0

1,358.1

59,300.0

69,597.5

237,814.0

- ზემო ოსია ური - ჩუმა თელეთის მონა კვეთზე (და ა ხლოებით 14.1 კმ) ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი
II) (I ლოტზე სა მშენებლო სა მუშა ოები და სრულდა ) ( II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა , სა იდა ნა ც 1.9 კმ მონა კვეთზე (კმ5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გა ფორმდა I ლოტის კონტრა ქტორ ორგა ნიზა ცია სთა ნ -სინოჰიდროსთა ნ კმ0-კმ7.7-ის
მონა კვეთზე სა მუშა ოები და სრულდა . II ლოტის და რჩენილ მონა კვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სა ტენდერო წინა და დებები
გა იხსნა 2020 წლის 1 ა პრილს. წა რმოდგენილი წინა და დებების შეფა სების შედეგა დ გა მოვლინდა ტენდერში
გა მა რჯვებული კომპა ნია , რომელსა ც გა ეგზა ვნა შეტყობინება ხელშეკრულების მინიჭების შესა ხებ. მიმდინა რეობს
ხელშეკრულების გა ფორმებისთვის სა ჭირო პროცედურები.
- სა ა ვტომობილო გზების დეპა რტა მენტის ინსტიტუციონა ლური გა ნვითა რება (მიმდინა რე);
- სა ქა რთველოს ეკონომიკისა და მდგრა დი გა ნვითა რების სა მინისტროსა თვის ტექნიკური და ხმა რების გა წევა
ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკა ციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზა დება სთა ნ და კა ვშირებით
(და სრულდა );
- სა გზა ო ქსელის გა ნვითა რების მიზნით მომა ვა ლი სა ინვესტიციო პროექტების დეტა ლური პროექტებისა და ტექნიკურეკონომიკური და სა ბუთების მომზა დება (მიმდინა რე).

1,500.0

1,489.5

393,464.1

ქობულეთის ა ხა ლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (და ა ხლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონა კვეთი (12+400 - კმ 31+259)
გა ხსნილია , სა მშენებლო სა მუშა ოები და სრულდა მეორე მონა კვეთზე (18 კმ), მოძრა ობა გა ხსნილია ).
- ხევი-ა რგვეთა ს მონა კვეთზე და სრულდა დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები.
- თბილისის შემოსა ვლელი და ნა ტა ხტა რი-ჟინვა ლის მონა კვეთზე მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების
სა მუშა ოები. პროგრა მის და სრულების გა მო, შეიცვა ლა ა ღნიშნული ხელშეკრულების და ფინა ნსების წყა რო.
ხელშეკრულება გა და ვიდა ხევი-უბისა ს მონა კვეთის მშენებლობის პროექტში.

41,500.0

51,725.5

169,665.1

- ბა თუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრია ნი, ორ ზოლია ნი გზის მშენებლობა (მიმდინა რეობს სა მშენებლო
სა მუშა ოები);
- სა სესხო შეთა ნხმებით გა თვა ლისწინებული მოვლა -შენა ხვის სა მუშა ოების ნა ცვლა დ გა ნხორციელდება თბილისი
(გლდა ნი) - თია ნეთის სა ა ვტომობილო გზის 21 კმ სიგრძის მონა კვეთის (7 მეწყრული ზონის ჩა თვლით) სა რეა ბილიტა ციო
სა მუშა ოები (მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები).
- ბა თუმი-სა რფის მონა კვეთზე მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები.

3,610.0

3,625.9

400,538.7

- ზესტა ფონი - ქუთა ისის ა ხა ლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) და სრულდა . გზის მონა კვეთი გა ხსნილია
მოძრა ობისთვის);
- ქუთა ისის ა ხა ლი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სა მშენებლო სა მუშა ოები და სრულდა და შემოვლითი გზის 17.3
კილომეტრია ნი მონა კვეთი გა იხსნა 2014 წელს);
- ქუთა ისი - სა მტრედიის მონა კვეთზე ა ხა ლი გზის მშენებლობა (სა მშენებლო სა მუშა ოები და სრულდა , 24 კილომეტრია ნ
მონა კვეთზე მოძრა ობა გა ხსნილია ).

37,000.0

5,000.0

51,888.4

6,175.4

405,573.3

44,622.5

- სა მტრედია - გრიგოლეთის მონა კვეთზე (და ა ხლოებით 50 კმ) ა ხა ლი ოთხზოლია ნი ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობა
(სა მშენებლო სა მუშა ოები მიმდინა რეობს I და IV ლოტის ფა რგლებში; ლოტი 2-ზე და სრულდა სა მშენებლო სა მუშა ოები
და გა ხსნილია მოძრა ობა ; ლოტი III - მიმდინა რეობს წინა სა კვა ლიფიკა ციო ეტა პზე წა რმოდგენილი წინა და დებების
შეფა სება );
- ლოტი I კონტრა ქტორ ორგა ნიზა ცია სთა ნ შეწყდა ხელშეკრულება და და რჩენილ სა მუშა ოებზე ხელშეკრულება
გა ფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სა მუშა ოების და სრულება იგეგმება 2021 წელს;
- ლოტი II ხელშეკრულება გა ფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სა მუშა ოები და სრულდა , გა ხსნილია მოძრა ობა )
- ლოტი IV ხელშეკრულება გა ფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სა მუშა ოების და სრულება იგეგმება 2021 წელს;
- ფოთი-გრიგოლეთის მონა კვეთი (დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები და სრულდა ).

პროექ ტ ი ს
დ ა სრუ ლ ებ ი ს
თა რი ღი

ხ ელ შ ეკრუ ლ ებ ი
ს ხ ელ მოწ ერი ს
თა რი ღი *

შე თან ხმ ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს ბი უჯე ტი თ
დამ ტკ ი ც ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს გან მ ავ ლ ო ბაში
ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ხე ლ შე კ რ ულ ე ბი ს ვ ალ უტაში

ლ არ ში

ლ არ ში

ვალუტა
ს აგზაო ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა

თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის
ჩუმა თელეთი-ხევის მონა კვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (EIB, WB)
თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის უბისა
შორა პა ნის მონა კვეთის რეკონსტრუქცია -მშენებლობა (EIB)

04,12,2017

31,12,2023

EUR

09.12.2016

09.12.2021

EUR

სესხი

გრ ანტი

09.12.2021

გრ ანტი

სესხი

კ ო მ ე ნ ტარ ი
ლ არ ში

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

16,900.0

250,000.0
09.12.2016

სესხი

ს ულ ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

- ა ღმოსა ვლეთ-და სა ვლეთის ჩქა როსნული ა ვტომა გისტრა ლის დერეფნის ჩუმა თელეთიდა ნ ხევა მდე და ა ხლოებით 11
კილომეტრია ნ მონა კვეთზე ა რსებული ორზოლია ნი გზის გა უმჯობესება ოთხზოლია ნ მა გისტრა ლა დ (მიმდინა რეობს
სა მშენებლო სა მუშა ოები).

14,000.0

11,519.1

71,158.6

84,750.0

127,299.0

342,306.0

15,995.0

30,917.7

63,150.4

თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის უბისა -შორა პა ნის მონა კვეთის რეკონსტრუქცია -მშენებლობა
(მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

EUR

სენა კი-ფოთი-სა რფის სა ა ვტომობილო გზის კმ48-კმ64
გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონა კვეთის მშენებლობა (EIB)

გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონა კვეთის მშენებლობა (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

თბილისი-წითელი ხიდის (ა ზერბა იჯა ნის რესპუბლიკის
სა ზღვა რი) სა ა ვტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთა ვიწითელი ხიდის მონა კვეთის მშენებლობა (EIB)

თბილისი-წითელი ხიდის (ა ზერბა იჯა ნის რესპუბლიკის სა ზღვა რი) სა ა ვტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთა ვი-წითელი
ხიდის მონა კვეთის მშენებლობა (და გეგმილი). (მიმდინა რეობს სა ტენდერო პროცედურები რუსთა ვი-წითელი ხიდის
(ლოტი 1 და ლოტი 2) მონა კვეთის სა მშენებლო სა მუშა ოებზე ზედა მხედველის შესა რჩევა დ).

ა ლგეთი-სა და ხლოს სა ა ვტომობილო გზის მშენებლობა მოდერნიზა ცია (EIB)

თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის ხევი
უბისა ს მონა კვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)
მცხეთა -სტეფა ნწმინდა -ლა რსის სა ა ვტომობილო გზის
ქვეშეთი-კობის მონა კვეთზე სა ა ვტომობილო გზის და
გვირა ბის მშენებლობა (ADB, EBRD )
თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის
შორა პა ნი ა რგვეთა ს მონა კვეთის რეკონსტრუქცია მშენებლობა (ADB)

ა ლგეთი-სა და ხლოს სა ა ვტომობილო გზის მშენებლობა -მოდერნიზა ცია (და გეგმილი). (მიმდინა რეობს სა ტენდერო
პროცედურები ა ლგეთი - სა და ხლოს მონა კვეთის სა მშენებლო სა მუშა ოებზე ზედა მხედველის შესა რჩევა დ).

05.10.2018

27.08.2019

31.12.2024

EUR

31.12.2023

EUR

31.12.2022

EUR

72,188.4

197,813.7

თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის ხევი უბისა ს მონა კვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა
(მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).
თბილისის შემოსა ვლელი და ნა ტა ხტა რი-ჟინვა ლის მონა კვეთზე მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების
სა მუშა ოები.

500.0

3,131.6

226,797.8

მცხეთა -სტეფა ნწმინდა -ლა რსის სა ა ვტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონა კვეთზე სა ა ვტომობილო გზის და გვირა ბის
მშენებლობა (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

98,895.0

109,818.8

109,818.8

თბილისი-სენა კი-ლესელიძის სა ა ვტომობილო გზის შორა პა ნი-ა რგვეთა ს მონა კვეთის რეკონსტრუქცია -მშენებლობა .
ხელშეკრულება გა ფორმდა 2020 წლის 16 ია ნვა რს. (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

64,855.0

370,236.0
53,400.0

11.10.2019
27.11.2019

255,297.0

255,100.0

მდინა რე რიონზე ფოთის ხიდის და მისა სვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინა რეობს სა ტენდერო
წინა და დების შეფა სება .

მდინა რე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)
თბილისი-ბა კურციხე-ლა გოდეხის სა ა ვტომობილო გზის
კმ20-კმ50 ლოჭინი-სა გა რეჯოს მონა კვეთის მშენებლობა
შიდა სა ხელმწიფოებრივი და ა დგილობრივი გზების
პროექტი II (WB)

თბილისი-ბა კურციხე-ლა გოდეხის სა ა ვტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-სა გა რეჯოს მონა კვეთის მშენებლობა
(მიმდინა რეობს დეტა ლური პროექტის მომზა დების სა მუშა ოები).
22.03.2012

30.06.2019

SDR

25,800.0

USD

30,000.0

75,000.0

11,200.0

127,772.8

სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში (და ა ხლოებით 225 კმ სა ერთო სიგრძის) შიდა სა ხელმწიფოებრივი და
ა დგილობრივი გზების რეა ბილიტა ცია და სრულდა . პროექტი და იხურა 2019 წლის 30 ივნისს.

9,367.0

161,600.0

სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში (და ა ხლოებით 200 კმ სა ერთო სიგრძის) შიდა სა ხელმწიფოებრივი და
ა დგილობრივი გზების რეა ბილიტა ცია (პროექტის ფა რგლებში და სრულდა სა რეა ბილიტა ციო სა მუშა ოები და მა ტებით
12 გზის (მთლია ნობა ში და ა ხლოებით 80 კმ) მონა კვეთზე); და სრულდა იმერეთსა და შიდა ქა რთლის რეგიონებში
სა ა ვტომობილო გზებზე ა რსებული სა გზა ო მოძრა ობის უსა ფრთხოების გა უმჯობესების სა მუშა ოები; მიმდინა რეობს
რა ჭა -ლეჩხუმისა და ქვემო სვა ნეთის, იმერეთისა და ა ჭა რის რეგიონებში სა ა ვტომობილო გზებზე ა რსებული სა გზა ო
მოძრა ობის უსა ფრთხოების გა უმჯობესების სა მუშა ოები;
- ბა კურციხე-წნორი და გურჯა ა ნი-თელა ვის მონა კვეთი (და სრულდა დეტა ლური პროექტის მომზა დება ).
- გურჯა ა ნის შემოვლითი გზის 15,5 კმ-ია ნი მონა კვეთიდა ნ და სრულებულია 8 კმ გზის მონა კვეთი, ა სევე და სრულდა 7
ხიდიდა ნ 6 ხიდის მშენებლობა , მიმდინა რეობს მიწის სა მუშოები და ხელოვნური ნა გებობებისა და სა გზა ო სა მოსის
კონსტრუქციის სა ფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა .

შიდა სა ხელმწიფოებრივი და ა დგილობრივი გზების
პროექტი III (WB)

09.07.2014

31.12.2021

USD

შიდა სა ხელმწიფოებრივი გზების ა ქტივების მა რთვის
პროექტი (WB)

28.03.2016

31.12.2021

USD

40,000.0

19,000.0

5,767.1

47,130.5

- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდა სა ხელმწიფოებრივი გზების მონა კვეთების რეა ბილიტა ცია (გა მოცხა დდა ტენდერი
7 მონა კვეთის სა რეა ბილიტა ციო სა მუშა ოებზე);
- მცხეთა -მთია ნეთში, რა ჭა -ლეჩხუმსა და შიდა ქა რთლის რეგიონებში შერჩეული შიდა სა ხელმწიფოებრივი გზების
მონა კვეთების რეა ბილიტა ცია პროექტირება -მშენებლობის პირობებით (სა რეა ბილიტა ციო სა მუშა ოები და სრულდა ორ
მონა კვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა ჟინვა ლი-ბა რისა ხოს მონა კვეთის I და II ლოტზე. ხელა ხლა გა მოცხა დებულ
ტენდერებში გა მა რჯვებული კომპა ნიები გა მოვლენილია , ხელშეკრულებები გა ფორმებულია ორივე ლოტზე
(მიმდინა რეობს სა მუშა ოები).
- სა მშენებლო კონტრა ქტების მონიტორინგი და ზედა მხედველობა (4 სა გზა ო მონა კვეთის სა რეა ბილიტა ციო
სა მუშა ოების ზედა მხედველობა - მიმდინა რეობს).

შიდა სა ხელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა ხა რა გა ული-მოლითი-ფონა -ჩუმა თელეთის
სა ა ვტომობილო გზის ჩუმა თელეთი-ხა რა გა ულის
მონა კვეთის რეა ბილიტა ცია -რეკონსტრუქცია (ADB)

19,06,2017

31,08,2021

USD

80,000.0

10,800.0

20,274.5

54,520.1

- ძირულა -ხა რა გა ული-მოლითი-ფონა -ჩუმა თელეთის და მა კა ვშირებელი შიდა სა ხელმწიფოებრივი გზის რეა ბილიტა ცია
(ძირულა -მოლითის გზის რეა ბილიტა ცია (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

ბა თუმი (ა ნგისა ) - ა ხა ლციხის სა ა ვტომობილო გზის ხულოზა რზმის მონა კვეთის რეა ბილიტა ცია -რეკონსტრუქცია
(Kuwait Fund)

17.01.2017

31.12.2020

KWD

8,000.0

11,250.0

561.2

2,627.9

ბა თუმი (ა ნგისა ) - ა ხა ლციხის შიდა სა ხელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზა რზმა ს მონა კვეთის რეა ბილიტა ცია რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა . გა ფორმდა ხელშეკრულებები (ლოტი I და ლოტი II) ხელა ხლა
გა მოცხა დებულ ტენდერში გა მა რჯვებულ კომპა ნია სთა ნ (მიმდინა რეობს მოსა მზა დებელი სა მუშა ოები).

მდინა რე დებედა ზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)

30.12.2016

31.12.2019

EUR

6,000.0

600.0

ურ ბან ულ ი და მ უნ ი ც ი პ ალ ურ ი ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა

798.6

3, 935. 0

124, 222. 4

7, 647. 5

932, 664. 1

22, 914. 3

1,385.0

7,385.9

1,129.8

59,971.2

9,266.6

სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრა სტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყა ლსა დენის,
კა ნა ლიზა ციის სისტემების რეა ბილიტა ცია ) (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

3,685.9

1,753.9

6,087.6

1,753.9

- ა ჭა რა ში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლა ურთა ნ) თა ნა მედროვე ტიპის ნა გა ვსა ყრელის მშენებლობა (მიმდინა რეობს
პროექტის მოსა მზა დებელი სა მუშა ოები);
- ბა თუმის ა რსებული ნა გა ვსა ყრელის და ხურვა (და ხურვა მოხდება ა ხა ლი ნა გა ვსა ყრელის ა მოქმედების შემდეგ).

953.4

1,365.1

8,393.2

7,720.5

- ა ხა ლი ნა გა ვსა ყრელის (ქუთა ისის შესა სვლელი, სოფელი ჭოგნა რი) მოწყობა (მიმდინა რეობს მოსა მზა დებელი
სა მუშა ოები);
- მყა რი ნა რჩენების ტრა ნსპორტირებისა და ნა გა ვსა ყრელის ფუნქციონირებისა თვის სა ჭირო
მა ნქა ნების/ა ღჭურვილობის შეძენა (და გეგმილი)
- ქუთა ისის ა რსებული ნა გა ვსა ყრელის და ხურვა (და იხურება ქუთა ისის ა ხა ლი ნა გა ვსა ყრელის ა მოქმედების შემდეგ).

რეგიონა ლური და მუნიციპა ლური ინფრა სტრუქტურის
გა ნვითა რების პროექტი II (WB, SDC)

18.08.2014

30.08.2024

USD

30,000.0

5,000.0

6,615.0

ა ჭა რის მყა რი ნა რჩენების პროექტი (EBRD)

18.02.2010

31.12.2022

EUR

3,000.0

4,000.0

2,000.0

ქუთა ისის მყა რი ნა რჩენების პროექტი (KfW, EU)

13.12.2013

31.12.2022

EUR

20,000.0

2,000.0

700.0

SDR

68,625.0

მდგრა დი ურბა ნული ტრა ნსპორტის გა ნვითა რების
სა ინვესტიციო პროგრა მა (ADB)

21.06.2010

31.12.2020

1,300.0

22,800.0

30,353.6

438,898.6

- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეა ბილიტა ცია (და სრულდა );
- ა ნა კლიის ნა პირდა ცვა - I ფა ზა (და სრულდა );
- თბილისში მეტროსა დგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (და სრულდა ).
- თბილისი - რუსთა ვის ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობა I-II მონა კვეთი (და სრულდა );
- თბილისი - რუსთა ვის ა ვტომა გისტრა ლის მშენებლობა II მონა კვეთი (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები);
- ა ნა კლიის ნა პირდა ცვა - II ფა ზა (და სრულდა );
- ქა ლა ქ ბა თუმში ნა პირდა ცვის სა მუშა ოები (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები);
- თბილისის მეტროს რეა ბილიტა ცია (მეტროს ელექტროგა ყვა ნილობის და სა ვენტილა ციო სისტემის გა მოცვლა )
(მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

1,370.5

1,368.1

80,642.2

- წყა ლტუბოში ინფრა სტრუქტურის რეა ბილიტა ცია ;
- იმერეთის მა სშტა ბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (და მხმა რე ინფრა სტრუქტურა )
(მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

8,886.8

54,966.9

მცხეთა -მთია ნეთში და სა მცხე ჯა ვა ხეთში ინფრა სტრუქტურის რეა ბილიტა ცია და კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლების მიმდება რე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

USD

141,886.0

SDR

19,800.0

USD

9,000.0

31.12.2022

USD

60,000.0

12.05.2021

EUR

4,300.0

1,843.0

420.0

300.0

04.07.2018

31.08.2022

EUR

2,830.0

1,870.0

3,350.0

650.0

სა ქა რთველოს ურბა ნული რეკონსტრუქციის და
გა ნვითა რების პროექტი (EIB)

11.02.2016

31.12.2023

EUR

100,000.0

სა ქა რთველოს მუნიციპა ლური ინფრა სტრუქტურის
გა ნა ხლების პროექტი (EIB)

09.12.2016

31.12.2021

EUR

100,000.0

სა ცხოვრებლა დ ვა რგისი ქა ლა ქების სა ინვესტიციო
პროგრა მა (ADB)

06.12.2019

31.12.2023

EUR

13,550.0

ურბა ნული ტრა ნსპორტის გა ნვითა რების პროგრა მა
(EBRD)

29.11.2019

20.12.2023

EUR

17,000.0

ბა კურია ნის მუნიციპა ლური სერვისების გა უმჯობესების
პროგრა მა (EBRD)

13.07.2020

31.12.2023

EUR

5,000.0

ჭია თურის სა ბა გირო გზების რეკონსტრუქცია რეა ბილიტა ციის პროექტი (სა ფრა ნგეთი)

02.09.2014

31.12.2021

EUR

13,200.0

მყა რი ნა რჩენების ინტეგრირებული მა რთვის პროგრა მა II
(კა ხეთი, სა მეგრელო-ზემო სვა ნეთი) (KfW)

27.10.2017

30.12.2022

EUR

30,000.0

თბილისის მყა რი ნა რჩენების მა რთვის პროექტი (EBRD)

27.01.2019

30.09.2021

EUR

15,000.0

რეგიონა ლური გა ნვითა რების პროექტი II ნა წილი
(იმერეთი) (WB)

09.11.2012

რეგიონა ლური გა ნვითა რების პროექტი III ნა წილი (მცხეთა მთია ნეთი და სა მცხე-ჯა ვა ხეთი) (WB)

07.08.2015

ქვემო ქა რთლის ნა რჩენების მა რთვის პროექტი (EBRD, SIDA)

12.05.2015

სა ქა რთველოში სა ჯა რო შენობების ენერგოეფექტურობის
გა უმჯობესება და გა ნა ხლება დი-ა ლტერნა ტიული
ენერგიის გა მოყენება (E5P, NEFCO)

31.12.2020

სა ქა რთველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სა ხელმწიფო სა ზღვრის სა და ხლო - ბა გრა ტა შენის სა სა ზღვრო გა მტა რ
პუნქტებზე ა ხა ლი ხიდის მშენებლობა (დეტა ლური პროექტირების სა მუშა ოები და სრულდა ).

2,084.0

152, 015. 5

10,460.0

64,000.0

ქვემო ქა რთლის რეგიონში (მა რნეული) ა ხა ლი ნა გა ვსა ყრელის მშენებლობა (მიმდინა რეობს მოსა მზა დებელი
სა მუშა ოები).

967.4

2,657.4

3,081.8

51,060.0

2,657.4

3,081.8

- სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრა სტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყა ლსა დენის,
კა ნა ლიზა ციის სისტემების რეა ბილიტა ცია );
- თბილისში 2015 წელს წყა ლდიდობის შედეგა დ და ზია ნებული ინფრა სტრუქტურის რეა ბილიტა ცია
(მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები).

230,547.6

სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრა სტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყა ლსა დენის,
კა ნა ლიზა ციის სისტემების რეა ბილიტა ცია ).

-

2,000.0

სა ჯა რო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გა ნხორციელება (ა დმინისტრა ციულ და სა გა ნმა ნა თლებლო
შენობებში გა ნა ხლება დი და ა ლტერნა ტიული ენერგიის წყა როების და ნერგვა ) (მიმდინა რეობს მოსა მზა დებელი
სა მუშა ოები).

რესურსით ძირითა და დ და ფინა ნსდება „სა ცხოვრებლა დ ვა რგისი ქა ლა ქების სა ინვესტიციო პროგრა მი“-ს ფა რგლებში
და გეგმილი პროექტების მოსა მზა დებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ -ეკონომიკური კვლევის ჩა ტა რება ,
სოცია ლური და გა რემოსდა ცვითი გა რემოებების დეტა ლური შესწა ვლა , სა პროექტო და სა ტენდერო დოკუმენტა ციის
მომზა დება და სხვა ).

169.0

169.0

3,500.0

14,996.3

14,996.3

სა ქა რთველოს 6 ქა ლა ქისთვის (გორი, ქუთა ისი, ფოთი,რუსთა ვი,თელა ვი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ა ხა ლი ა ვტობუსის
შეძენა და მოძველებული მუნიციპა ლური ტრა ნსპორტის რეა ბილიტა ცია .

9,400.0

1,897.2

1,897.2

და ბა ბა კურია ნში მომსა ხურების ხა რისხისა და უსა ფრთხოების ზომების გა უმჯობესებისთვის, სპეცია ლური ტექნიკის
შესყიდვა .

30,687.9

ქა ლა ქ ჭია თურა ში მდება რე ქა ლა ქის ცენტრის პერიფერიებთა ნ და მა კა ვშირებელი ურბა ნული მექა ნიკური სა ბა გიროების
ა ღჭურვილობის გა ნა ხლება :
- სა ბა გირო N1 ცენტრი - სა ნა ტორიუმი (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები);
- სა ბა გირო N2 ცენტრი - ლეჟუბა ნი (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები);
- სა ბა გირო N3 ცენტრი - ნა გუთი (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები);
- სა ბა გირო N4 ცენტრი - მუხა ძე (მიმდინა რეობს სა მშენებლო სა მუშა ოები)

400.0

300.0

808.8

316.9

27,000.0

1,285.8

1,091.5

ზუგდიდში (ა რსებული ნა გა ვსა ყრელის ბა ზა ზე) და გურჯა ნში (სოფელ მელა ა ნში) რეგიონული მუნიციპა ლური
ნა გა ვსა ყრელის მოწყობა რომელიც მოემსა ხურება სა მეგრელო-ზემო სვა ნეთის და კა ხეთის რეგიონებს (მიმდინა რეობს
მოსა მზა დებელი სა მუშა ოები).
- მყა რი ნა რჩენების შეგროვების სა დგურის გა ნა ხლება (ა ხა ლი ნა გა ვმზიდი და მექა ნიკური და მგველი მა ნქა ნის შეძენა ) გა მოცხა დდა ტენდერი;
- ა რსებული მყა რი ნა რჩენების გა და ტვირთვის სა დგურის გა ნა ხლება - მიმდინა რეობს სა ტენდეო დოკუმენტა ციის
მომზა დების პროცესი;
-თბილისის მყა რი ნა რჩენების ნა გა ვსა ყრელზე ნა ჟური წყლის ( ლიჩეტის) სისტემის რეა ბილიტა ცია და გა უმჯობესება თა ნხმდება სისტემის სპეციფიკა ცია კონსულტა ნტთა ნ.

495.6

(

წყ ლ ი ს ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა
ქობულეთის წყა ლა რინების რეა ბილიტა ცია (EBRD, ORET)

ურბა ნული მომსა ხურების გა უმჯობესების პროგრა მა
(წყა ლმომა რა გებისა და წყა ლა რინების სექტორი) (ADB)

ქუთა ისის წყა ლა რინების პროექტი (EIB, EPTATF)

121, 547. 0
27.06.2008

10.05.2011

15.10.2015

01.06.2020

EUR

3,700.0

SDR

163,600.0

800.0

105,000.0

29.03.2021

15.10.2020

1,814.0

USD

250,000.0

EUR

100.0

19, 450. 0

145, 049. 8
304.5

115,645.2

11, 141. 4

1, 048, 741. 2
9,925.3

)

125, 481. 1
3,649.7

ქ. ქობულეთში კა ნა ლიზა ციის გა მწმენდი ნა გებობის მშენებლობა (და სრულდა ). მიმდინა რეობს კონსულტა ციები EBRDთა ნ და რჩენილი თა ნხის გა მოყენების თობა ზე.

798,034.4

- 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).

35.1

ქა ლა ქ ქუთა ისის წყა ლა რინების სისტემის და გა მწმენდი ნა გებობის მშენებლობა (მიმდინა რეობს სა რეა ბილიტა ციო
სა მუშა ოების პროექტირებისა და ზედა მხედველობის მომსა ხურების შესყიდვა სთა ნ და კა ვშირებული პროცედურები).

პროექ ტ ი ს
დ ა სრუ ლ ებ ი ს
თა რი ღი

ხ ელ შ ეკრუ ლ ებ ი
ს ხ ელ მოწ ერი ს
თა რი ღი *

შე თან ხმ ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს ბი უჯე ტი თ
დამ ტკ ი ც ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს გან მ ავ ლ ო ბაში
ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ხე ლ შე კ რ ულ ე ბი ს ვ ალ უტაში

ლ არ ში

ლ არ ში

ვალუტა

სესხი

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

სესხი

ს ულ ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *
კ ო მ ე ნ ტარ ი
ლ არ ში

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

70,975.7

65,489.8

- ბა თუმში წყა ლმომა რა გების და სა კა ნა ლიზა ციო ქსელის რეა ბილიტა ცია (სა მუშა ოების ნა წილი და სრულდა );
- წყლის რეზერვუა რების მშენებლობა - რეა ბილიტა ცია (და სრულდა );
- გა მწმენდი ნა გებობების მშენებლობა - რეა ბილიტა ცია (და სრულდა );
- სა კა ნა ლიზა ციო სისტემის შექმნა ა ჭა რის სა ნა პირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვა რია თში, სა რფში და
ა ხა ლსოფელში (და სრულდა );
- ბა თუმის მიმდება რე სა მ სოფელში (ჩა ქვი, მწვა ნე კონცხი და მა ხინჯა ური) ა რსებული წყა ლმომა რა გების
ინფრა სტრუქტურის მოდერნიზა ცია და ა ღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრა ლიზებული წყა ლა რინების
სისტემებით (მიმდინა რეობს);
- ბა თუმში სა ნია ღვრე სისტემის ნა წილის რეა ბილიტა ცია (მიმდინა რეობს);
- ბა თუმში წყლის მრიცხველების და მონტა ჟება (და სრულდა ).

ს აგზაო ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა

ბა თუმში კომუნა ლური ინფრა სტრუქტურის
და წესებულება თა რეა ბილიტა ცია (III ფა ზა ) (KfW, EU-NIF)

18.08.2011

31.12.2021

EUR

26,988.3

31,228.5

1,500.0

750.0

4,526.0

ბა თუმში კომუნა ლური ინფრა სტრუქტურის
და წესებულება თა რეა ბილიტა ცია (IV ფა ზა ) (KfW)

22.12.2015

30.06.2020

EUR

30,000.0

2,000.0

14,000.0

13,300.0

23,723.6

742.5

74,554.1

5,731.7

ბა თუმში წყა ლმომა რა გების და წყა ლა რინების სისტემის რეა ბილიტა ცია და გა ფა რთოება (მიმდინა რეობს).

წყლის ინფრა სტრუქტურის გა ნა ხლების 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

სა ქა რთველოს სხვა და სხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გა უმჯობესება (მიმდინა რეობს).

სა კა ნა ლიზა ციო სისტემების მდგრა დი მა რთვის პროექტი
(SIDA)

25.07.2013

31.12.2020

USD

26,883.6

წყა ლტუბოსა და თელა ვში სა კა ნა ლიზა ციო სისტემების გა მწმენდი ნა გებობების მშენებლობა (მიმდინა რეობს
სა მშენებლო სა მუშა ოები).

ა ჭა რის სოფლების წყა ლმომა რა გებისა და წყა ლა რინების
პროგრა მა , სა ქა რთველო (EU-NIF, KfW)

24.08.2018

30.12.2024

EUR

პროექტი ითვა ლისწინებს ა ჭა რის ა ვტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედა ს და შუა ხევის, ხელვა ჩა ურის და
ქობულეთის მუნიციპა ლიტეტების სოფლებში წყა ლმომა რა გებისა და წყა ლა რინების სისტემების რეა ბილიტა ცია ს. ა მ
ეტა პზე მიმდინა რეობს და გეგმვითი სა მუშა ოები.

40,000.0

10,052.2

349.0

9,965.0

5,000.0

649.6

4,363.5

649.6

4,363.5

57, 500. 0

6, 500. 0

49, 408. 1

0. 0

340, 775. 4

20, 950. 7

7,000.0

20,000.0

5,000.0

29,694.8

49,584.6

8,000.0

6,000.0

1,653.8

94,809.8

1,362.5

54,624.0

3,000.4

121,004.2

ე ნ ე რ გე ტი კ ა

ენგურის ჰიდროელექტროსა დგურების რეა ბილიტა ციის
პროექტი - კლიმა ტური პიროგებისა დმი მდგრა დობის
გა უმჯობესება (EBRD , EU)

05.01.2018

31,12,2021

EUR

28,000.0

25.10.2013

30.12.2021

EUR

60,200.0

03.09.2014

01.07.2021

500-220 კვ ქ/ს-ის "ჯვა რი" და შესა ბა მისი
ელექტროგა და მცემი ხა ზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)
500 კვ ეგხ-ის მშენებლობა ქსა ნი-სტეფა ნწმინდა (KfW)

5,994.2

20,950.7

5,120.7

250 მგვა რ რეა ქტორი ქ/ს ზესტა ფონში (EBRD)
USD

220კვ "ა ხა ლციხე-ბა თუმი" ხა ზის მშენებლობა (WB)

8,500.0

USD

ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნა მა ხვა ნი - წყა ლტუბო ლა ჯა ნური(EBRD)

EUR

1,935.7

13,696.5

13,696.5

ა ხა ლციხიდა ნ ბა თუმა მდე (142 კმ სიგრძის) მა ღა ლი ძა ბვის (220კვ) ელექტროგა და მცემი ხა ზის მშენებლობა
(მიმდინა რეობს).
ელექტროენერგიის სექტორის სტრა ტეგიული გა რემოსდა ცვითი ზემოქმედების შეფა სება (და სრულდა )

-

18,000.0

- ა ხა ლი 500/220 კვ ქვესა დგურის მშენებლობა ჯვა რში (და სრულდა );
- კა ვკა სიონის გა და მცემი ხა ზიდა ნ ჯვა რის ქვესა დგურა მდე და ჯვა რის ქვესა დგურსა და ხორგა ს ქვესა დგურებს შორის
ელექტროგა და მცემი ხა ზების მშენებლობა (მიმდინა რეობს);
- ქვესა დგურების ქსა ნის და სტეფა ნწმინდის და მა კა ვშირებელი ელექტროგა და მცემი ხა ზის მშენებლობა (500 კვ)
(და სრულდა ).
250 მგვა რ სიმძლა ვრის რეგულირება დი რეა ქტორის მშენებლობა - ,,ქ/ს ზესტა ფონი 500-ში“ (და სრულდა ).

60,000.0

სა ქა რთველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის
გა ნვითა რების შეფა სება (WB)

500 კვ ეგხ ჯვა რი-წყა ლტუბო (WB)

- ენგურის ჰიდროელექტროსა დგურის კა სკა დის რეა ბილიტა ციის და სრულება ,
სა ქა რთველოში სუფთა გა ნა ხლება დი ენერგიის ხელმისა წვდომლობის გა ზრდის მიზნით; (მიმდინა რეობს)
- ენგურის ჰიდროელექტროსა დგურის რეა ბილიტა ციის და სრულების ხელშეწყობა , მა თ შორი სა გა ნგებო რემონტის
გა ნხორციელება მიწისქვეშა გვირა ბსა თუ მილსა დენზე, მთლია ნი წა რმოების გა ზრდის მიზნით; (მიმდინა რეობს)
- კლიმა ტური პიროპებისა დმი მდგრა დობის გა უმჯობესების უზრუნველყოფა .(მიმდინა რეობს)

- 220 კვ ორჯა ჭვა ეგხ "ხუდონი-ნენსკრა " მშენებლობა ;
- 110 კვ ეგხ "ხუდონი - მესტია " მშენებლობა ;
- 125 მვა , 110/35 კვ ქვესა დგური "მესტია " მშენებლობა ;
- 500/220/110კვ ქვესა დგური "ხუდონი" მშენებლობა ;
- 500კვ ეგხ კა ვკა სიონი"-ს შეჭრა ქვესა დგურში "ხუდონი";
- 110 კვ ორჯა ჭვა ხა ზი "ხელედულა - ჯა ხუნდერი" მშენებლობა ;
- 220/110 კვ 125 მგვა ქ/ს ლა ჯა ნურის მშენებლობა /გა ფა რთოება
(და გეგმილი)
- და ა ხლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯა ჭვა გა და მცემი ხა ზის „ჯვა რი-წყა ლტუბო“ მშენებლობა ;
- 500კვ ქვესა დგურის „წყა ლტუბო“ მშენებლობა .
(და გეგმილი)

პროექ ტ ი ს
დ ა სრუ ლ ებ ი ს
თა რი ღი

ხ ელ შ ეკრუ ლ ებ ი
ს ხ ელ მოწ ერი ს
თა რი ღი *

შე თან ხმ ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს ბი უჯე ტი თ
დამ ტკ ი ც ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს გან მ ავ ლ ო ბაში
ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ხე ლ შე კ რ ულ ე ბი ს ვ ალ უტაში

ლ არ ში

ლ არ ში

ვალუტა

სესხი

EUR

125,000.0

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

9,900.0

1,000.0

1,500.0

სესხი

ს ულ ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *
კ ო მ ე ნ ტარ ი
ლ არ ში

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

ს აგზაო ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა
500 კვ ეგხ წყა ლტუბო -ა ხა ლციხე - ტორტუმი (KfW)

13.04.2017

30.06.2022

გურიის ელგა და ცემის ხა ზების ინფრა სტრუქტურის
გა ძლიერება (KfW)

-

4,000.0

EUR

კა ხეთის ინფრა სტრუქტურის გა ძლიერება (KfW)

100,000.0

მერძევეობის და რგის მოდერნიზა ციის და ბა ზა რზე
წვდომის პროგრა მა (DiMMA) (IFAD)

3, 754. 8

107, 745. 1

14, 218. 7

4,800.0

4,000.0

4,845.4

3,754.8

30,035.6

14,218.7

ს ა ქ ა რ თველ ო ს ს ხ ვა დ ა ს ხ ვა რ ეგ ი ო ნ შ ი მ ცი რ ემ ი წ ი ა ნ ფ ერ მ ერ თა შ ემ ო ს ა ვლ ებ ი ს ზ რ დ ი ს მ ხ ა რ დ ა ჭ ერ ა დ ა
ს ო ფ ლ ი ს მ ეუ რ ნ ეო ბ ი ს პრ ო დ უ ქ ცი ი ს წ ა რ მ ო ებ ა / გ ა დ ა მ უ შ ა ვებ ა / რ ეა ლ ი ზ ა ცი ი ს კუ თხ ი თ ი ნ ვეს ტ ი ცი ებ ი ს
ხ ელ შ ეწ ყო ბ ა

05.12.2014

31.12.2016

USD

500.0

17.02.2015

17.10.2020

USD

5,300.0

21.01.2019

31.12.2025

EUR

16,000.0

3,600.0

2,583.4

2,583.4

8,610.0

SDR

32,400.0

18,600.0

14,916.7

67,670.3

EUR

18,200.0

13,500.0

- მიმდინა რეობს ტირიფონის სა რწყა ვი სისტემის გ-3-2-1 გა მა ნა წილებლის (გორის მუნიციპა ლიტეტი) შიდა ქსელის
რეა ბილიტა ციის სა მუშა ოები;
- მიმდინა რეობს ტირიფონის სა რწყა ვი სისტემის გ-3 გა მა ნა წილებლის (გორის მუნიციპა ლიტეტი) შიდა ქსელის
რეა ბილიტა ცია .
- მერძევეობის პროდუქციის წა რმოება /გა და მუშა ვება /რეა ლიზა ციის ჯა ჭვის (Value Chain) გა ნვითა რება და ა მ სექტორში
ინოვა ციების ხელშეწყობა . ინსტიტუციონა ლური და ორგა ნიზა ციული გა ნვითა რება ; პროგრა მა გა ნხორციელდება სა მ
რეგიონში: იმერეთში, სა მეგრელო-ზემო სვა ნეთში და სა მცხე ჯა ვა ხეთში.
მერძევეობის ღირებულება თა ჯა ჭვის გა ნვითა რება :
- სა გრა ნტო კომპონენტის ფა რგლებში, მიმდინა რეობს ბენეფიცია რებთა ნ სა გრა ნტო ხელშეკრულებების გა ფორმების
პროცესი.
- მიმდინა რეობს სა დემონსტრა ციო ნა კვეთების მოსა წყობა დ კომპა ნიის შესა რჩევი ტენდერი.
ირიგა ციისა და დრენა ჟის სისტემების რეა ბილიტა ცია და მოდერნიზა ცია : ქვემო სა მგორის სა ირიგა ციო ა რხი (2200
ჰექტა რი), ტბისი-კუმისის სა ირიგა ციო ა რხი (2200 ჰექტა რი) და ზედა რუს სა ირიგა ციო ა რხი (1319 ჰექტა რი)
(მიმდინა რეობს).

31.07.2021
30.03.2020

და ცული ტერიტორიების მხა რდა ჭერის პროგრა მა
კა ვკა სია ში-სა ქა რთველო (ეკორეგიონული პროგრა მა
სა ქა რთველო, ფა ზა III) (KfW)

24, 013. 4

SDR

გარ ე მ ო ს დაც ვ ა

და ცული ტერიტორიების გა ნვითა რება (CNF)

4, 000. 0

17.10.2020

21.11.2014

და გეგმილი

40, 500. 0
17.02.2015

ირიგა ციისა და დრენა ჟის სისტემების გა უმჯობესება (WB)

და გეგმილი

-

ს ო ფ ლ ი ს მ ე ურ ნ ე ო ბა

- 500კვ ორჯა ჭვა ეგხ-ის „წყა ლტუბო-ა ხა ლციხე“ მშენებლობა ს (და ა ხლოებით 160კმ) ;
- 500კვ ქვესა დგურის - „ა ხა ლციხე“ გა ფა რთოება ;
- 400კვ ეგხ-ის „ა ხა ლციხე-თორთუმი“ მშენებლობა თურქეთის სა ზღვრა მდე და ა ხლ. 30 კმ);
(და გეგმილი).
- 220/110კვ ქვესა დგური "ოზურგეთი", 250 მვა და დგმული სიმძლა ვრით;
- 220კვ ეგხ "პა ლია სტომი"-და ნ ორჯა ჭვა ეგხ-ის შეჭრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი";
- ა ხა ლი 110კვ ქვესა დგურის მშენებლობა ჩოხა ტა ურში;
- ა ხა ლი ორჯა ჭვა 110კვ ხა ზი "ოზურგეთი-ჩოხა ტა ური"

-

ხელედულა -ლა ჯა ნური-ონი (KfW)

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზა ციის, ბა ზა რზე
წვდომისა და მდგრა დობის პროექტი (GEF, IFAD)

-

02.11.2009

15.02.2011

1,668.0

0. 0

4, 600. 0

0. 0

რა მდენიმე სა პილოტე ა დგილში (მა თ შორის შუა ხევი, ვა ნი, მა რტვილი, მესტია , დედოფლისწყა რო, გურჯა ა ნი, გორი,
მცხეთა , თია ნეთი, თეთრიწყა რო) მიწის რეგისტრა ცია სთა ნ და კა ვშირებული ღონისძიებები (მიმდინა რეობს).

7,455.9

2, 869. 3

0. 0

29, 141. 7

31.12.2020

EUR

2,267.0

0.0

2,500.0

1,277.7

8,730.7

- ბორჯომ-ხა რა გა ულის ეროვნული პა რკის მხა რდა ჭერა ;
- ლა გოდეხის და ცული ტერიტორიის მხა რდა ჭერა ;
- ვა შლოვა ნის და ცული ტერიტორიის მხა რდა ჭერა ;
- თუშეთის და ცული ტერიტორიის მხა რდა ჭერა .
(მომზა დდა ბორჯომ-ხა რა გა ულის სა ხვლა რის სა ძოვრების შეფა სება , და სრულდა ბორჯომ-ხა რა გა ულის და ჯა ვა ხეთის
ტურისტული სტრა ტეგიების მომზა დება ; მომზა დდა ბორჯომის ა დმინისტრა ცია ში მცირე სა ვა ჭრო/სუვენირების
და ხლის პროექტი; მომზა დდა სტა ტია ჯა ვა ხეთზე და ლა გოდეხზე ჟურნა ლისთვის "The Georgian", რომელიც გერმა ნიის
ტურისტულ გა მოფენა ზე გა ვრცელდა ).

31.10.2020

EUR

8,250.0

0.0

2,100.0

1,591.6

20,411.1

- ყა ზბეგის, კინტრიშის, ა ლგეთის და ცული ტერიტორიების ა დმინისტრა ციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა
და სრულებულია ;
- ყა ზბეგის, კინტრიშის, ა ლგეთის და ფშა ვ-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრა ტეგიები შემუშა ვებულია ;
- ყა ზბეგის, კინტრიშის, ა ლგეთის და ფშა ვ-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშა ვებულია , მომზა დებულია
და სა მტკიცებლა დ;
- ფშა ვ-ხევსურეთის ა დმინისტრა ციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინა რეობს;
- მა ნგლისის როშის პა რკის რეა ბილიტა ცია სრულდება ;
- ფშა ვ-ხევსურეთის დემა რკა ცია და სრულდა ;
- ყა ზბეგის, კინტრიშის, ა ლგეთის და ფშა ვ-ხევსურეთის ფიზიკური დემა რკა ცია და სრულდა ;
- პრომეთეს მღვიმის სა გა მოფენო სივრცის რეა ბილიტა ცია სრულა დ გა ნხორციელდა ;
- მა ნგლისში, ა ლგეთის ეროვნულ პა რკში მოეწყო თოკების პა რკი;

პროექ ტ ი ს
დ ა სრუ ლ ებ ი ს
თა რი ღი

ხ ელ შ ეკრუ ლ ებ ი
ს ხ ელ მოწ ერი ს
თა რი ღი *

შე თან ხმ ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს ბი უჯე ტი თ
დამ ტკ ი ც ე ბულ ი თან ხა

2 0 2 0 წლ ი ს გან მ ავ ლ ო ბაში
ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

ხე ლ შე კ რ ულ ე ბი ს ვ ალ უტაში

ლ არ ში

ლ არ ში

ვალუტა

სესხი

EUR

90,000.0

გრ ანტი

ს აგზაო ი ნ ფ რ ას ტრ უქ ტურ ა
ს ხვ ა
ინოვა ციის, ინკლუზიურობის და ხა რისხის პროექტი სა ქა რთველო I2Q (IBRD) -MES

31.03.2026

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

სესხი

გრ ანტი

185, 328. 0

4, 864. 0

162, 812. 4

15, 257. 5

401, 064. 4

15, 257. 5

ინოვა ციის, ინკლუზიურობის და ხა რისხის პროექტი სა ქა რთველო I2Q (IBRD) - MDF
COVID-19-თა ნ და კა ვშირებული ჯა ნდა ცვის სფეროს
ღონისძიებების და ფინა ნსება (EIB)

EUR

ეკონომიკური მონა წილეობა , სა ცხოვრებლით
უზრუნველყოფა და სოცია ლური ინფრა სტრუქტურა
იძულებით გა და ა დგილებულ პირთა და მა სპინძელი
თემებისა თვის (KfW)

28.01.2019

31.12.2022

EUR

პროფესიული გა ნა თლება I (KfW)

14.06.2019

15.03.2023

თბილისის სა ჯა რო სკოლების რეა ბილიტა ცია და ენერგო
ეფექტურობის გა ზრდის პროექტი (CEB, E5P)

18.10.2016

30.06.2021

სა ქა რთველოს შეია რა ღებული ძა ლების
შესა ძლებლობების გა ძლიერება (სა ფრა ნგეთი - SG)

08.12.2015

ბა თუმის ა ვტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)

779.9

1,516.5

43.4

43.4

1,000.0

10,000.0

0.0

0.0

EUR

20,000.0

1,300.0

1,900.0

EUR

14,000.0

1,186.0

314.0

08.05.2018

EUR

82,821.0

5,000.0

13.07.2017

13.07.2020

EUR

5,500.0

თბილისის ა ვტობუსების პროექტი (ფა ზა II) (EBRD)

29.11.2019

20.12.2022

EUR

80,000.0

100,000.0

116,796.6

თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)

29.04.2020

20.12.2023

EUR

75,000.0

15,000.0

1,906.9

20,000.0

14,405.2

28.03.2016

30.04.2021

USD

23,500.0

ინოვა ციური ეკოსისტემის გა ნვითა რება (IBRD)

გა მოყენებითი კვლევების სა გრა ნტო პროგრა მა
(ინოვა ციური ეკოსისტემის გა ნვითა რება (IBRD)

2,500.0

1, 032, 570. 5

15,257.5

-

873.4

873.4

24,374.8

250,423.1

8,749.3

1, 076, 833. 9

- იძულებით გა და ა დგილებული ოჯა ხების სა კუთრება ში ა რსებულ მიწის ნა კვეთებზე სა ქა რთველოში სულ 236 სა ხლი
ა შენდება . იქმნება მა რნეულში სოფლის ტიპის და სა ხლება იძულებით გა და ა დგილებული ოჯა ხებისთვის;
- 24 მცირე მა სშტა ბის ინფრა სტრუქტურული პროექტი გა ნხორციელდება იმ და სა ხლებების მა ხლობლა დ, სა და ც
ცხოვრობენ იძულებით გა და ა დგილებული პირები. ა შენდება რვა ა ხა ლი სა ბა ვშვო ბა ღი და გა ნა ხლდება ორი
სკოლა მდელი ა ღზრდის და წესებულება ;
- სულ გა იცემა 236 გრა ნტი, რა თა შემოსა ვლის წყა რო მიეცეს ა ხა ლ სა ცხოვრებელ ზონა ში გა და ა დგილებულ ოჯა ხებს;
- გა იცემა 130 ბიზნეს გრა ნტი მცირე და სა შუა ლო სა წა რმოებისთვის, იძულებით გა და ა დგილებულ პირთა სა მუშა ო
ა დგილების შესა ქმნელა დ. იძულებით გა და ა დგილებული 260-მდე ა ხა ლგა ზრდა გა ივლის პროფესიული კვა ლიფიკა ციის
კურსებს. ა სევე, და სა ვლეთ სა ქა რთველოში ა შენდება სა გა ნმა ნა თლებლო ცენტრები იძულებით გა და ა დგილებულ პირთა
პროფესიული გა ნა თლებისა და უნა რების გა სა უმჯობესებლა დ.

პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მა თ შორის, სა კლა სო ოთა ხებისა და სა ხელოსნოების
ა ღჭურვა და უკვე ა რსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების გა ნხორციელება .

-

-

თბილისის და ა ხლოებით 25 სა ჯა რო სკოლის რეკონსტრუქცია -გა მა გრება და ა ღნიშნულ სკოლებში ენერგო
ეფექტურობის გა ზრდა (მიმდინა რეობს მოსა მზა დებელი სა მუშა ოები).
სა ქა რთველოს შეია რა ღებული ძა ლების შესა ძლებლობების გა ძლიერება (მიმდინა რეობს)

-

ა ვტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა .
დიზელის 40 ერთეული ა ვტობუსი შემოსულია სა ქა რთველოში;
ელექტრო ა ვტობუსები (6 ერთეული) შეძენილია და შემოყვა ნილია . და რჩენილი 2 ა ვტობუსიც შემოვა 2020 წ. ნოემბერში.
126 ერთეული ა ვტობუსი შეძენილია და შემოტა ნილი; 2021 წლის მა რტის ბოლომდე იგეგმება და რჩენილი 100
ა ვტობუსის შეძენა და შემოყვა ნა .

116,796.6

თბილისის მეტროს ვა გონების შეძენა ; მეტროს დეპოსა და გვირა ბის რეა ბილიტა ცია .
ვა გონების შესა ძენა დ მიმდინა რეობს ტენდერის მეორე ეტა პი; გა მა რჯვებულ კომპა ნია სთნ ხელშეკრულების გა ფორმება
იგეგმება 2021 წლის ია ნვა რში.
- სა ქა რთველოს სხვა და სხვა ქა ლა ქსა და სოფელში ინოვა ციური ჰა ბებისა და ცენტრების ქსელის გა ნვითა რება ;
- სა ქა რთველოს რეგიონებში მცირე და სა შუა ლო ზომის სა წა რმოების/სა ოჯა ხო მეურნეობების მიერ
ფა რთომა სშტა ბია ნი ინტერნეტ მომსა ხურებისა და სა ინფორმა ციო ტექნოლოგიების ა და პტა ციისა და გა მოყენების
მხა რდა ჭერა ;
- ინდივიდუა ლური პირებისა და ფირმების ინოვა ციური შესა ძლებლობების გა ნვითა რება .

19,029.9

3,632.3

48, 349. 0

*პროექტები, რომელთა და სა ფინა ნსებლა დ სხვა და სხვა დროს გა ფორმდა რა მდენიმე ხელშეკრულება , მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თა რიღი
** კომერციულ ბა ნკებში გა ხსნილი ა ნგა რიშებიდა ნ თა ნხების ა თვისების მონა ცემები შესა ძლოა და ზუსტდეს მომდევნო თვეებში

15,257.5

1,650.0

6,342.0

ს ულ

სკოლა მდელ გა ნა თლება ზე წვდომის გა ფა რთოება და გა ნა თლებისა და სა სწა ვლო გა რემოს ხა რისხის გა უმჯობესება .

სა გა ნმა ნა თლებლო ინფრა სტრუქტურის გა უმჯობესება სწა ვლის მხა რდა სა ჭერა დ.
სა მედიცინო და წესებულებების რეა ბილიტა ცია /ა ღჭურვა და მა თი მრა ვა ლპროფილური ჰოსპიტლის ფუნქციური
ჩა მოყა ლიბება .

29,000.0

1,500.0

კ ო მ ე ნ ტარ ი
ლ არ ში

სესხი

5,000.0
18.06.2019

ს ულ ათვ ი ს ე ბულ ი თან ხა
( ს აკ ას ო ) * *

შოთა რუსთა ველის ეროვნული სა მეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გა მოყენებითი კვლევითი
გრა ნტების უზრუნველყოფა ;

3,632.3

46, 845. 8

6, 009, 811. 9

272, 586. 5

