
● განხორციელდა 1359 ინფრასტრუქტურული პროექტი 

● პროექტების ღირებულება 631 600 000 ლარი  

● დასაქმდა 8693 ადგილობრივი მცხოვრები 

 

გზები  

● დაიგო და რეაბილიტირდა 218 ქუჩა  

● დაიხარჯა 153,8 მილიონი ლარი.  

● ბენეფიციართა რაოდენობამ შეადგინა 190 ათასი ადამიანი 

● დასაქმდა 3 300 ადგილობრივი მცხოვრები. 

 

წყალი  

● უმეტესწილად 24 საათიანი წყალმომარაგება ფოთში, მესტიაში, აბაშაში, ხობში, სენაკში, 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 

● აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 9 სათაო ნაგებობას.  

● 30 სოფელს გაუუმჯობესდა წყალმომარაგება.  

● დაიხარჯა 119 მილიონი ლარი.  

● სარგებელი ნახა 157 ათასზე მეტმა ბენეფიციარმა 

● დასაქმდა 1 100-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრები.  

 

● დაიწყო ქალაქ ზუგდიდის 24 საათიანი წყალმომარაგების, ახალი სისტემის მშენებლობა.  

● ღირებულება 39 593 106 დოლარი 

 

● იწყება ზუგდიდის წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაცია 

 

ხიდები 

●  აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 142 ხიდს 

●  პროექტების ღირებულება 14 327 000 ლარი.  

●  დასაქმდა 895 ადგილობრივი მცხოვრები. 

 

გარე განათება 

● პროექტების ღირებულება 2,9 მილიონი ლარი.  

● დასაქმდა  261 ადგილობრივი მცხოვრები. 



 

 

კეთილმოწყობა 

● სკვერების, პარკების, ტროტუარების კეთილმოწყობაზე დაიხარჯა 15,9 მლნ ლარი  

● მათ შორის 2015 წელს რეგიონს შეემატა 21 ობიექტი 
 

დასუფთავება 

● ნაგავსაყრელების მოწყობა-დახურვისთის დაიხარჯა  1,5 მილიონ ლარზე მეტი.  

● დაგეგმილია ახალი რეგიონული ნაგავსაყრელის მშენებლობა  

● პროექტის სავარაუდო ღირებულება 38 მილიონი ევრო 

 

ნაპირსამაგრი და გაბიონები 

● სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდა 131 ობიექტზე 

● ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე დაიხარჯა 39,4 მილიონი ლარი  

● დასაქმდა 340-ზე მეტი ადგილობრივი მცხოვრები 

 

მელიორაცია 

განხორციელდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტური 20 პროექტი 

● პროექტების ღირებულება 12 851 828 ლარი 

● სამუშაოები ჩაუტარდა 274 კმ სამელიორაციო არხს,   

● გაიწმინდა და მოწესრიგდა 312 კმ სადრენაჟე არხი,  

● გარემონტდა 156 სხვადსხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობა.  

● დამატებით წყალუზრუნველყოფილი გახდა 19 200 ჰექტრი  

● ამჟამად მიმდინარეობს 6  სარეაბილიტაციო პროექტი  

● ჯამური ღირებულებით 5 777 960   ლარი.  

 

მსხვილი სერვისების მიმწოდებელი ობიექტები 

● აშენდა 2 იუსტიციის სახლი  

● 3 საზოგადოებრივი ცენტრი   

● ფოთის და ზუგდიდის იუსტიციის სახლებში მოეწყო ქორწინების სივრცეები.   

● მიმდინარეობს რეგიონალური არქივისა და რუხის საზოგადოებრივი ცენტრის 

მშენებლობა. 

 



 

ენერგეტიკა 

● სვანეთში ნენსკარაჰესი შენდება,  

● პროექტის ჯამური ღირებულება 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი 

●  შენდება ჰიდროეელქტროსადგური ხობი-2,  

● მიმდინარეობს ვარდნილისა და ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია 

● დასრულდა „სენაკი 1“ და „სენაკი 2-ის“ მშენებლობა.  

● მიმდინარეობს ქვესადგურ „ჯვარის“ და გადამცემი ხაზების რეაბილიტაცია.  

● შენდება ახალი ქვესადგური „ხორგა“.  

● 18 400-მდე აბონენტს მიეცა ბუნებრივი აირის ქსელში ჩართვის შესაძლებლობა.  

● ენგურჰესის თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. 

 

დევნილების ბინები და ობიექტები 

● ბინა გადაეცა  896  დევნილ  ოჯახს.   

● „ სოფლად სახლის“ პროექტის ფარგლებში დაკმაყოფილდა  347   დევნილი ოჯახი.  

● საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდა 2 500  დევნილ ოჯახს.  

● ზუგდიდში საფუძველი ჩაეყარა 26 თორმეტსართულიანი კორპუსის მშენებლობას,  

● სადაც ბინას  2016  დევნილი ოჯახი მიიღებს.   

● ამჟამად  მიმდინარეობს  ორი კორპუსის მშენებლობა . 

 

საბავშო ბაღები 

● აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 200-ზე მეტ საბავშო ბაღს,  

● მათ შორის 2015 წელს აშენდა 18 ახალი საბავშო ბაღი.  

● ბავშვთა კვება გახდა უფასო. 

 

განათლება 

● სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 211 სკოლას.  

● 30 სკოლაში მეოწყო ექიმის კაბინეტი.  

● პროექტების ღირებულება 20 981 174 ლარი. 

 

 

 



ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა 

● აშენდა 9 ახალი ამბულატორია. 

● მიმდინარეობს სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის 

მშენებლობა.  

● რეგიონში  სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი 30 ახალი ავტომობილით 

განახლდა.  

● 3 წლის განმავლობაში მუნიციპალიტეტების მიერ ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური 

და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსებისთვის დაიხარჯა 17 678 454 ლარი.  

● აღნიშნული პროგრამით დახმარება გაეწია 81 555 ბენეფიციარს. 

 

სოფლის მხარდაჭერა 

● განხორციელდა 3974 პროექტი,  

● პროექტების ღირებულება 21 500 000 ლარი 

 

 
საგაზაფხულო სამუშაოები 

● გამოიყო 55 619 524 ლარი.  

● დამუშავდა 90 023 ჰექტარი მიწის ფართობი,  

● ყოველწლიურად სარგებელი მიიღო 100 ათასზე მეტმა ოჯახმა. 

 

საწარმოები 

 

● დაფინანსდა  23 საწარმო,  

● გადაიაღარდა და გაფართოვდა  30 საწარმო.   

● შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში გაიცა: 

● 12 069 338 ლარის ღირებულების 662 სესხი  

●  21 562 625 დოლარის ღირებულების 96 სესხი.   

● დაფინასდა 141 ბიზნეს გეგმა, დასაქმდა 608 ადგილობრივი მცხოვრები.  

● შეიქმნა 105 კოოპერატივი.  

● ამოქმედდა აგროდაზღვევის პროგრამა. 

 

 

 

 



კულტურა 

● განახორგიელა 23 პროექტი,  

● აღდგა სქურის მეათე-მეთერთმეტე საუკუნეების ძეგლი.  

● მოხდა ნოქალაქევის სამეფო აბანოს კონსერვაცია.  

● ზემო სვანთში უშგულში სოფელ ჩაჟაშის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. 

 

სპორტული ობიექტები 

● პროექტების ღირებულება 16,3 მილიონი ლარი 

● დასაქმდა  480 ადგილობრივი მცხოვრები. 
 

 


