
 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტოს 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განსახორციელებლად 

N დასახელება 

პროექტის 

მთლიანი 

ღირებულება 

(ათასი ლარი) 

2014 წლის გეგმა 

(ათასი ლარი) 

პროექტის 

მიმდინარეობის 

პერიოდი 

რეგიონი მუნიციპალიტეტი განმახორციელებელი 
დაფინანსების 

წყარო 

პროგრ

ამული 

კოდი 

შენიშვნა 

  სამეგრელო ზემო სვანეთი 178421,7 86598,4               

გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 41406,29 19804,04               

1 
ქ. ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის 

რეაბილიტაცია 
1 260,80 

19 804,04 

2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ WB 

RMIDP

-AF w1 
  

2 
ქ. ზუგდიდში ხუბულავას ქუჩის 

სანიაღვრე კოლექტორის მშენებობა 
287,25 2013-2014 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ GOG GOV   

3 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ტალერი 

დიდი-ჭყონის მეურნეობის გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

1 510,74 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
მარტვილი მგფ GOG GOV   

4 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

კმ30 ფოთის პორტი (ხობის ქუჩის 

გავლით) ს/გზის კმ1(0.4), კმ2-

კმ3(0.7),კმ4(0.1) ცალკეული 

დაზიანებული მონაკვეთების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

1949,0 
25.02.13 

30.01.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

5 
ინგირი-შამგონას ს/გზა კმ1-კმ7 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია 
2926,3 

31.10.12 

31.05.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
WB 

25 02 02 

11 
  

6 
ადგილობრივი მნიშვნელობის მუხური-

თაიას ს/გზის რეაბილიტაცია 
1415 

23.09.13 

01.07.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  



7 

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის 

საავტ. გზის 

მესტია-უშგულის კმ 141 _ კმ 154 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

12900 
03.07.13 

30.11.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

8 
ჯვარი (ჯვარზენი)-ჩქვალერი-საჩინო 

ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1977,8 

16.08.13 

31.05.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

9 

ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი 

ს/გზის კმ7-კმ23.5 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია 

7479,4 
31.10.12 

01.05.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
WB 

25 02 02 

11 
  

1

0 

სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფი 

(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

ს/გზის კმ13-კმ24+800 მონაკვეთის 

რეაბილიტაცია 

9700 2014-2015 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

                      

წყალ-კანალიზაციის მშენებლობა-

რეაბილიტაცია 
75853,3 29550,0               

1 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
21 124,4  

29 550,0  

09/2013-03/2016 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ფოთი 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/I ტრანში 

25 04 05   

2 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
11 966,1  09/2013-03/2015 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ანაკლია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/I ტრანში 

25 04 05   

3 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
24 424,0  01/2012-02/2014 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ანაკლია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/II ტრანში 

25 04 05   

4 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
- 09/2014-09/2016 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ანაკლია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/II ტრანში 

25 04 05   



5 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
5 541,5  10/2011-03/2014 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
მესტია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/I ტრანში 

25 04 05   

6 
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
12 797,3  10/2013-03/2014 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
მესტია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/I I ტრანში 

25 04 05   

  
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
- 09/2014-09/2016 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
მესტია 

შპს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

აზიის 

განვითარების 

ბანკი/I ტრანში 

25 04 05   

  
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
- 2014-2015 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
აბაშა 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

ევროპის 

საინვესტიციო 

ბანკის II სესხი / 

წყლის 

ინფრასტრუქტუ

რის 

მოდერნიზაციი

ს პროექტი II 

WIMP 

II 
  

  
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
- 2014-2015 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
სენაკი  

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

ევროპის 

საინვესტიციო 

ბანკის II სესხი / 

წყლის 

ინფრასტრუქტუ

რის 

მოდერნიზაციი

ს პროექტი II 

WIMP 

II 
  

  
წყალმომარაგების სისტემის 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია 
- 2014-2015 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ხობი 

საქართველოს 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 

ევროპის 

საინვესტიციო 

ბანკის II სესხი / 

წყლის 

ინფრასტრუქტუ

რის 

მოდერნიზაციი

ს პროექტი II 

WIMP 

II 
  

2                     

                      

მყარი ნარჩენების მართვა 1432,73 1304,1               

1 
ქ. ფოთის ნაგავსაყრელის 

კეთილმოწყობა 
649,77 1304,1 2014 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ფოთი 

შპს "მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია" 
GOG 25 03 09   



2 
ქ. ზუგდიდის ნაგავსაყრელის 

კეთილმოწყობა 
314,99 

2013-2014                 

(იანვარი) 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი 

შპს "მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია" 
GOG 25 03 09   

3 ნაგავსაყრელების ექსპლუატაცია 467,97 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 

ზუგდიდი, 

ჩხოროწყუ, აბაშა, 

წალენჯიხა, ხობი, 

მარტვილი, სენაკი, 

ფოთი 

შპს "მყარი ნარჩენების 

მართვის კომპანია" 
GOG 25 03 09   

                      

სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტები 59729,34 35940,3               

1 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

სატყეო გზის მოწყობა სოფ. 

სალხინოში სიგრძით 20.0 კმ 

134,41 

35 940,3 

2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 

მარტვილი 

(სალხინო) 
მგფ GOG GOV   

2 

მარტვილის მუნიციპალიტეტში 

სატყეო გზის მოწყობა სოფ. 

გაჭედილში სიგრძით 18.0 კმ 

99,26 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 

მარტვილი 

(გაჭედილი) 
მგფ GOG GOV   

3 

ქ. ფოთში მალთაყვის რაიონში, 

იძულებით გადაადგილებულ 

პირთათვის შვიდი 

ხუთსართულიანი, 

მრავალბინიანი სახლების 

სამშენებლო სამუშაოები 

9 180,10 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ფოთი მგფ EU IDP 3   

4 

ქ. ზუგდიდში იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის 3 

ახალი კორპუსის მშენებლობა 

3 921,81 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ KFW 

IDP-

WG 
  

5 

ქ.ზუგდიდში იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის 5 

ახალი კორპუსის მშენებლობა 

6 450,31 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ KFW 

IDP-

WG 
  

6 ანაკლიის ნაპირდაცვა I ფაზა 15 355,55 2013-2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ ADB SUTIP   



7 ანაკლიის ნაპირდაცვა II ფაზა 13 062,00 2014-2015 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
ზუგდიდი მგფ ADB SUTIP   

8 

ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს 

ს/გზის მე-14 კმ-ში გამორეცხილი 

მიწის ვაკისის აღდგენის 

სამუშაოები 

479 
11.03.13 

20.02.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

9 

ზუგდიდი-ანაკლიას ს/გზის 

კმ25+140-კმ26+140 მონაკვეთზე 

არსებული სახიდე 

გადასასვლელებისა და 

მისასვლელი გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

1438,4 
13.03.13 

30.05.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

10 

მარტვილის რაიონის 

სოფ.დიდიჭყონში მდ.ტეხურას 

კალაპოტში ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები 

167,8 
15.02.13 

28.02.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  

11 

აბაშის მუნიციპალიტეტის 

სამიქაოს თემი, მიქაძეების უბანი, 

მდინარე ცხენისწყალზე 

ნაპირსამაგრის სამუშაოები 

317,9   
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  

12 

ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი 

ჭყონი ს/გზის კმ12+800-კმ13+200, 

კმ15+480-კმ15+640 მონაკვეთზე 

მდ. ტეხურის ნაპირდაცვის 

სამუშაოები 

1722,8 
18.09.13 

21.03.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
WB 

25 02 02 

08 
  

13 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-

მესტია-ლასდილის 

საავტომობილო გზის 102-ე სოფ. 

ლახამულას მიმდებარედ 

სტიქიური მოვლენების შედეგების 

დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები 

700,0 
18.11.13 

31.03.14 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

05 
  

14 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ბეჩო-ტურბაზა-

შიხრას საავტომობილო გზის კმ1-

კმ8.2 მონაკვეთის რეაბილიტაცია 

4000,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  



15 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის 22-

ე კმ-ში არსებული სწორკუთხა 

მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

630,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

16 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის 23-

ე კმ-ში არსებული სწორკუთხა 

მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

640,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

17 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის მათხოჯი-ხიდი-

გორდი-კინჩხას საავტომობილო 

გზის  19-ე კმ-ში არსებული 

სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

300,00 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

01 
  

18 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ზუგდიდი-

წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის 

საავტომობილო გზის კმ49+900-

კმ51+100 მონაკვეთზე ბეტონის 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები 

400,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

05 
  

19 

შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის  ნოსირი-გეჯეთი-

ნოქალაქევის საავტომობილო 

გზის მე-4  კმ-ზე (არსებული 

დამბის გაგრძელებაზე) მიწის 

ვაკისის გამორეცხვის 

საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებები 

100,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

05 
  

20 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი 

სოფ.დიდი ნეძვი, ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები მდ.ჯუმზე 

(მაქაცარიების უბანი)  

200,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  

21 

ხობის მუნიციპალიტეტი პირველი 

მაისის თემი (საკვიკვინიოს უბანი) 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

მდ.მუნჩიაზე  

50,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  

22 

ხობის მუნიციპალიტეტი პირველი 

მაისის თემი (ბულიწყუს უბანი) 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

მდ.მუნჩიაზე  

100,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  



23 

ხობის მუნიციპალიტეტი 

სოფ.ძველი ხიბულა (საჭანიე-

ზუგდიდის დამაკავშირებელი 

გზა) ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

მდ.ჭანისწყალზე 

280,0 2014 
სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 
  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 
GOG 

25 02 02 

08 
  

                      

                      

სახელმწიფო ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული საქართველოს  

რეგიონებში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდი 

250000,0               

ფონდიდან  

განხორციე

ლდება 

აჭარის  

რეგიონში 

სხვადასხვა  

ინფრასტრ

უქტურულ

ი  

პროექტები

ს 

ნაწილობრ

ივი  

დაფინანსე

ბა 

 


