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2560-GEO(SF) Road Corridor Investment Program - Tranche 1 29-Oct-09 USD 118,800,000.00                             

1. ახალი, დაახლოებით 28 კმ სიგრძის ქობულეთის შემოვლითი ორმხრივი მოძრაობის გზის მშენებლობა და ქობულეთსა და ბათუმს შორის 

მდებარე გზის დაახლოებით 6 კმ-იანი მონაკვეთის გაფართოება ოთხ ზოლიან გზად; 2. საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის სამუშაო შესაძლებლობების გაზრდა; 3. საგზაო უსაფრთხოების გაზრდა.
29-Sep-19

2843-GEO
Road Corridor Investment Program - Tranche 3 

(Additional Financing)
18-Apr-12 USD 140,000,000.00                             

1. სამშენებლო სამუშაოები (გზის მშენებლობა); 2. საკონსულტაციო მომსახურებები მშენებლობის ზედამხედველობისთვის და პროექტის 

აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ პროექტის მართვის უზრუნველყოფა. 29-Sep-19

2655-GEO(SF)
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 1
5-Aug-10 USD 85,000,000.00                                

1 კომპონენტი - ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაძლიერება: თბილისის მეტროს ხაზის გაგრძელება (ვაჟა-ფშაველას 

გამზირი);  ანაკლიის სანაპირო ზოლის გაუმჯობესება; მესტიის გზის რეაბილიტაცია; 2 კომპონენტი -ინსტიტუციური შესაძლებლობების 

განვითარება ორგანიზაციის განმტკიცებისთვის, კოორდინაციის ზრდისთვის, ურბანული ტრანსპორტის სექტორის მონიტორინგისა და 

დაფინანსებისთვის; 3 კომპონენტი - პროექტის მართვის მექანიზმი და საკონსულტაციო მომსახურება ქვეპროექტების მოსამზადებლად, 

მშენებლობის ზედამხედველობისთვის, აუდიტის, სოციალური და გარემოსდაცვითი შეფასებებისთვის და ურბანული ტრანსპორტის 

ქვესექტორში ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება.  

18-Jul-20

2879-GEO
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 2
24-Jul-12 USD 48,890,000.00                                18-Jul-20

2880-GEO(SF)
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 2
24-Jul-12 USD 16,000,000.00                                18-Jul-20

3063-GEO
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 3
19-Dec-13 USD 73,000,000.00                                

1. თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი დაახლოებით 6.8 კმ-იანი ოთხზოლიანი საერთაშორისო სტანდარტების გზის 2 მონაკვეთის (4.0-

10.8 კმ) მშენებლობა; 2. ქ. ანაკლიაში დაახლოებით 1.2 კმ-ის სიგრძის სანაპირო ზოლის მშენებლობა. 18-Jul-20

3273-GEO
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 4
26-Oct-15 USD 20,000,000.00                                

1. ქ. ბათუმის სანაპირო ზოლის დამცავი სტრუქტურის მოწყობა; 2. მგფ-ის ინსტიტუციური გაძლიერება ინფორმაციის მართვის სისტემის 

(MIS) შექმნის მეშვეობით და პროექტის მართვის მექანიზმი, რომელიც მოიცავს აუდიტის და უსაფრთხოების მონიტორინგისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურებას და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასა და დეტალურ დიზაინს მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის პროექტებისთვის.  

30-Jun-20

3617-GEO
Sustainable Urban Transport Investment Program-

Tranche 5
19-Dec-17 USD 14,470,000.00                                

1. თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია - დაბალი და საშუალო ძაბვის ტრანსმისიის კაბელების ჩანაცვლება, ვენტილაციის სისტემის 

რეაბილიტაცია; 2. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ინსტიტუციური შესაძლებლობების  გაძლიერება ოპერირებისა და თბილისის 

მეტროს მოვლა-შენახვის მიმართულებით, ასევე ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება; 3. პროექტის მართვის უზრუნველყოფა 

სამუშაოების ზედამხედველობის, ფინანსური აუდიტისა და უსაფრთხოების მონიტორინგის კუთხით.
18-Jul-20

2749-GEO(SF)
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 1
10-May-11 USD 80,000,000.00                                

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კომპონენტი - წყალმომარაგების ობიექტის, წყლის გამწმენდი ნაგებობის და წყლის ტრანსმისიის 

ობიექტის მშენებლობა ანაკლიაში, მესტიაში, აბაშაში, ქუთაისში, ფოთსა და ურეკში; ასევე წყალმომარაგების სისტემების მოვლა-

შენახვისსთვის საჭირო აღჭურვილობის/დანადგარების შეძენა; 2. ინსტიტუციური ეფექტურობის კომპონენტი - UWSCG-სთვის მართვის 

კონტრაქტის (Management Contract) მხარდაჭერის უზრუნველყოფა; MA-სთვის, MEPNR-სთვის, MRDI-სთვის და GNEWSRC-სთვის 

შესაძლებლობების განვითარება; 3. პროექტის მართვის მხარდაჭერის კომპონენტი - UWSCG-სთვის მხარდაჭერა დეტალური ინჟინერიის, 

მშენებლობის ზედამხედველობის, შესყიდვების, უსაფრთხოების ნორმებთან თავსებადობის (safeguards compliance), საინვესტიციო 

პროგრამის ფარგლებში შემდგომი პროგრამების მომზადების და ჯანმრთელობაზე, ჰიგიენაზე, სანიტარიაზე და წყლის კონსერვაციაზე 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების უზრუნველსაყოფად.  

29-Mar-21

2807-GEO(SF)
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 2
1-Dec-11 USD 40,000,000.00                                

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კომპონენტი - წყალმომარაგებისა და წყალარინების ობიექტების მშენებლობა ანაკლიაში, მესტიაში, 

ბაკურიანსა და ურეკში. 2. ინსტიტუციური ეფექტურობის კომპონენტი - ფინანსური მენეჯმენტის, აღრიცხვისა და ინსტიტუციური 

განვითარების მიზნები ფოკუსირებული იქნება ანაკლიისა და მესტიის სერვის-ცენტრებზე. აღნიშნული კომპონენტის ქვეშ არსებული 

აქტივობები ფინანსდება 1 ტრანშედან. 3. პროექტის მართვის მხარდაჭერის კომპონენტი - ეს კომპონენტი 1 ტრანშედან ფინანსდება და 

უზრუნველყოფს მშენებლობის ზედამხედველობას USIIP-Project 2-სთვის. ზედამხედველი კომპანია (პროექტ 1-ის ფარგლებში 

შესყიდული) ასევე გაუწევს ზედამხედველობას პროექტ 2-ის წყალმომარაგების სისტემებისა და წყალარინების ობიექტების მშენებლობას. 

ასევე პროექტ 1-დან საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების პროგრამით მიირწევა პროექტ 2-ის (ანაკლია, მესტია) მიზნებიც. 

29-Mar-21

3078-GEO(SF)
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 3
19-Dec-13 USD 98,000,000.00                                29-Mar-21

3238-GEO
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 4
5-Feb-15 USD 108,000,000.00                             

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კომპონენტი - გუდაურში, ჯვარსა და ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემების 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია; ქ. ფოთში კანალიზაციის სისტემის გაუმჯობესება, რისთვისაც უნდა მოხდეს ძველი საკანალიზაციო ხაზის 

შეცვლა, ახალი საკანალიზაციო ხაზების გაყვანა, საკანალიზაციო სატუმბი სადგურის მშენებლობა და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის 

მშენებლობა; 2. ინსტიტუციური ეფექტურობის კომპონენტი - UWSCG-ის მხარდაჭერა, რათა მან შეძლოს სხვადასხვა სქესის 

მომხმარებელთა ბაზის შექმნა სამიზნე მარკეტინგული კამპანიების განვითარებისთვის, WSS მომსახურების ცენტრებში მომხმარებლების 

ინტერესთა დამცველი განყოფილებების შექმნა, სადაც დასაქმებულია სულ მცირე ქალების 30%, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას წყლის, 

სანიტარიის და ჰიგიენის შესახებ და პროექტის განხორციელება და მართვა.

29-Mar-21

3291-GEO
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 5
26-Oct-15 USD 43,000,000.00                                29-Mar-21

3292-GEO(SF)
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 5
26-Oct-15 USD 29-Mar-21

3441-GEO
Urban Services Improvement Investment Program-

Tranche 6
15-Dec-16 USD 99,000,000.00                                

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კომპონენტი - მარნეულში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა, მათ 

შორის  კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ბოლნისში საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა, მათ შორის კანალიზაციის 

გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის 

მშენებლობა; 2. ინსტიტუციური ეფექტურობის კომპონენტი - UWSCG-ის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, რათა მან შეძლოს პროექტის 

განხორციელებისა და მართვის კუთხით მარნეულში, ბოლნისსა და ჭიათურაში წყლის, ჰიგიენისა და სანიტარული პირობების შესახებ 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებელი პროგრამების გაშვება, განვითარება და WSS მომსახურების ცენტრებში მომხმარებლების 

ინტერესთა დამცველი განყოფილებების შექმნა, სადაც დასაქმებულია სულ მცირე ქალების 30%, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას წყლის, 

სანიტარიის და ჰიგიენის შესახებ.

29-Mar-21

3524-GEO Secondary Road Improvement Project 19-Jun-17 USD 80,000,000.00                                

1. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლების და ტურისტების გადაადგილებისა და წვდომის გაუმჯობესება; 2. ხარაგაულის 

გავლით ძირულა-ჩუმათელეთის 2 ზოლიანი, ყველა ამინდზე გათვლილი 50 კმ-იანი საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქცია, 

რომელიც ასევე მოცავს მოკლე მისასვლელ გზას ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკამდე, ხარაგაულამდე და სხვა რკინიგზის 

სადგურებამდე.

28-Feb-22

3520-GEO 12-Jun-17 USD 114,000,000.00                             31-Dec-23

8328-GEO (AIIB) 17-Jun-17 USD 114,000,000.00                             30-Jun-23

RD

MDF

UWSCG

RD

Asian Development Bank

1. თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ოთხზოლიანი საერთაშორისო სტანდარტების გზის 1 მონაკვეთისა (0-4 კმ) და 3 მონაკვეთის (10-

17.1 კმ) მშენებლობა; 2. პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა (მოიცავს მშენებლობის ზედამხედველობაში, შესყიდვებში ფინანსურ 

მენეჯმენტში, გარემოს დაცვასა და სოციალურ გარანტიებში დახმარება და ფინანსური აუდიტის უზრუნველყოფა) და ხიდების 

მშენებლობასა და მოვლა-შენახვის მიმართულებით შესაძლებლობების განვითარება (საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ხიდებისა 

და გვირაბების ლაბორატორიის შექმნა).

1. ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების კომპონენტი - კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა ზუგდიდში, კანალიზაციის სატუმბი სადგურის 

მშენებლობა და კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მესტიაში; 2. 

ინსტიტუციური ეფექტურობის კომპონენტი - UWSCG-ის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა, რათა მან შეძლოს პროექტის განხორციელებისა 

და მართვის კუთხით ზუგდიდში წყლის, ჰიგიენისა და სანიტარული პირობების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებელი 

პროგრამების გაშვება, განვითარება და WSS მომსახურების ცენტრებში მომხმარებლების ინტერესთა დამცველი განყოფილებების შექმნა, 

სადაც დასაქმებულია სულ მცირე ქალების 30%, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას წყლის, სანიტარიის და ჰიგიენის შესახებ.

Batumi Bypass Road Project

1. ბათუმის შემოვლითი 14,3 კმ-იანი ორზოლიანი გზის მშენებლობა და დაახლოებით 200 კმ სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი 

გზების მიმდინარე და პერიოდული მოვლა-შენახვა შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის გამოყენებით; 2. საკონსულტაციო 

მომსახურებების უზრუნველყოფა შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის დიზაინისა და შესყიდვისთვის; შესრულებაზე 

დაფუძნებული მოვლა-შენახვის ზედამხედველობა; შემოვლითი გზის მშენებლობის ზედამხედველობა; პროექტის მართვა და 

ინსტიტუციური მხარდაჭერა. 


