
მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის 
სამსახური 

სამსახური შედეგბა სამი განყოფილებისაგან: ინფრასტრუქტურის განყოფილება, 
არქიტექტურის განყოფილება და სივრცითი მოწყობის განყოფილება 

 

ინფრასტრუქტურის განყოფილება (25.12.2020 წლის მდგომარეობით) 

 

                                                                  

         სახელმწიფო  ბიუჯეტი - 9 836 108 ლარი. 

- მათ შორის: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტისთვის 
გამოყოფილი თანხა: 836 000 ლარი. 

- რეგიონული ფონდიდან მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის 2020 წელს გამოყოფილი 
თანხა: 8 230 108 ლარი.  

- სკოლების რეაბილიტაციისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა: 770 
000 ლარი. 

 

         ადგილობრივი ბიუჯეტი - 4 875814 ლარი. 

          მათ შორის: 

- ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 38 ინფრასტრუქტურული პროექტის სახელშეკრულებო 
თანხამ - 4 350 687 ლარი.  

- თანადაფინანსება  რეგ ფონდის პროექტებზე - 525127 ლარი. 

 

- სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი იყო 836 000 ლარი.დაფინანსდა 70 პროექტი 
და ამჟამად გადარიცხულია 801 375,26 ლარი.  

მიმდინარეობს 2 პროექტი (მშრალახევის და კოტორაანთკარის წყალმომარაგება) რომელთა 
სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 19417,45 ლარი. ეკონომიამ შეადგინა 15 207,29 
ლარი. 

 

- 2020 წელს რეგიონული განვითარების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის 
თანადაფინანსებით 24 ობიექტი დაფინანსდა  (გამოყოფილი თანხა - 8 755 235 ლარი). 

-დღეისთვის სამუშაოები დასრულებულია 19 ობიექტზე, საბოლოო მიღება-ჩაბარებით  
გადარიცხულმა თანხამ შეადგინა - 5 969691.86 ლარი. 



1.შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია: ნატახტარში,ახალდაბაში,ქსოვრისში, მუხრანში, 
ძეგვში, ერედაში, ძალისში, წილკნის დევნილებში,ძველ ქანდაში, საგურამოში, გალავანი-
წინამძღვრიაანთკარში დამაკავშირებელი გზა, ბიწმენდში, ქ.მცხეთაში, აღდგომლიაანთკარში, 
ზაქაროში, ნავაზში,წილკანში.  

2. ჩაუტარდა რეაბილიტაცია 2 საბავშვო ბაღს: ქ. მცხეთაში N4 საბავშვო ბაღს და არმაზის 
დასახლებაში მდებარე საბავშვო ბაღს. 

მიმდინარეობს  5 პროექტი, რომელთა სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 2 802,606 
ლარს. აღნიშნული თანხიდან გადარიცხულია ამ ეტაპისთვის 962813 ლარი.  ეკონომიამ 
შეადგინა 17 063 ლარი. 

1. სოფ. ციხისძირის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია; 
2. სოფ. მისაქციელში სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია; 
3. ქ. მცხეთაში ტროტუარების, ბორდიულების, და გამწვანების მოწყობა ფოსტიდან 

მირიანის ქუჩამდე; 
4. ქ. მცხეთაში კოსტავას მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია; 
5. სოფ. წილკან - წეროვანის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია ( დევნილთა 

ჩასახლებების დამაკავშირებელი გზა).( მრავალწლიანი პროექტია და 2020 
წლისთვის გამოყოფილი იყო 374601 ლარი). 

რეგ. ფონდის დაფინანსებით ამ ეტაპზე დაგებულია 19.183 კმ გზა. მიმდინარეობს 2,974კმ 
გზის საფარის რეაბილიტაცია. 

ეკონომიამ შეადგინა 17 063 ლარი. 

 

- სკოლების პროგრამით გამოყოფილი იყო 770 000 ლარი. ამ ეტაპზე გადარიცხულია 315 
216 ლარი. 

- რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მუნიციპალიტეტში არსებულ 6 სკოლას. (საგურამო, 
მისაქციელი, ნავაზი, ქანი, ერედა, მცხეთის N1) , ამჟამად მიმდინარეობს 3 სკოლის 
რეაბილიტაცია (ძალისი, ქსოვრისი, მსხალდიდი). სახელშეკრულებო ღირებულებით 
191715,8, საიდანაც გადარიცხულია 24320,87 ლარი. 

- ამ ეტაპისთვის ეკონომიამ შეადგინა - 287 389,61 ლარი 

 

 

 

- ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსდა 38 პროექტი (სახელშეკრულებო ღირებულება  4 350 
687ლარი)  



ამ ეტაპისთვის საბოლოოდ დასრულებულია და გაფრომებულია მიღება-ჩაბარება 12 
პროექტზე, გადარიცხულია 916 814 ლარი. (სახელშეკრულებო ღირებულება იყო 971632,89  
ლარი). ეკონომიამ შეადგინა 54 818,63 ლარი. 

1. გზების რეაბილიტაცია: 
1.სოფ. საგურამოში შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია 
2. სოფ.საგურამოში მე -16 ქუჩის რეაბილიტაცია. 

   2. სასმელი წყლის სისტემისა და ჭაბურღილების მოწყობა 

          1. სოფ. ცხვარიჭამიაში მცირე ზომის წყლის რეზერვუარისა და სანასოსეს მოწყობა. 

    3. სპორტულ მოედნები: 

          1. სოფ. წეროვანი, ინსტიტუტის დასახლებაში არსებული სპორტული მოედნების 
რეაბილიტაცია. 

          2. სოფ. ახალუბანში სპორტული მოედნის მოწყობა 

    4. გარე განათებები:  

         1. სოფ. მუხრანში გარე განათების მოწყობა 

         2. სოფ. მისაქციელში გარე განათების მოწყობა 

         3. ქ. მცხეთაში, სადგურის დასახლებაში გარეგანათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. 

5. სხვადასხვა სახის პროექტები: 

        1. სოფ. მუხრანის აგრარული ბაზრის კეთილმოწყობის სამუშაოები 

        2. ქ.მცხეთაში, ნარეკვავის დასახლებაში კიბის რეაბილიტაცია. 

        3. ქ.მცხეთის N6 საბავშო ბაგა-ბაღის შენობის რეაბილიტაცია 

        4. ქ. მცხეთაში, სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიის სარემონტო სამუშაოები. 

ფაქტიური სამუშაოები დასრულებულია 7 ობიექტზე, მაგრამ არ არის გაფორმებული 
საბოლოო მიღება ჩაბარება. (სახელშეკრულებო ღირებულება  968032,35 ლარი), ამჟამად 
გადარიცხულია 720941,68 ლარი. 

1. სოფ. კოტორანთკარში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია. 
2. სოფ. ახალდაბაში ახალი ჭაბურღილის მოწყობა. 
3. სოფ. ნატახტარის ჭაბურღილის და სამარაგო კოშკურა რეზერვუარის მოწყობა. 
4. სოფ. ნიჩბისში და სოფ. ძეგვში არსებული W=150 მ³ რკ/ბეტონის სასმელი წყლის 

რეზერვუარების რეაბილიტაცია. 
5. სოფ. ძეგვში, შიდა საავტომობილო გზის საფარის რეაბილიტაცია (I და II მონაკვეთი) 
6. სოფ. ქსანში სპორტული მოედნის მოწყობა 
7. სოფ. ციხისძირში სპორტული მოედნის მოწყობა 



 

მიმდინარეობს შემდეგი პროექტები (სახელშეკრულებო ღირებულება   2411022.26 ლარი), 
ამჟამად გადარიცხულია 732 805,66 ლარი: 

1. სოფ. ქსოვრისში ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია. 
2. ქ. მცხეთაში, პეტრე იბერის ქუჩაზე რკინა - ბეტონის საყრდენი კედლის 

რეაბილიტაცია. 
3. ქ. მცხეთაში აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩაზე, საყრდენი კედლების მოწყობის და 

გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები. 
4. ქ.მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში (ჯეოსელის ოფისთან) არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია. 
5. სოფ. წილკანში ძველი სკოლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 
6. სოფ. ვაზიანში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, 

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცი 
7. ქ. მცხეთაში, ღართიკარის დასახლებაში N1 და N2 კიბეებისა და მოაჯირის მოწყობა 
8. სოფ. საგურამოში ამბულატორიის რეაბილიტაცია 
9. სოფ. წეროვანში ამბულატორიის რეაბილიტაცია 
10. სოფ. ძველ ქანდაში ამბულატორიის მშენებლობა 
11. სოფ. ერედის და სოფ. ძალისის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების 

გაუმჯობესების მიზნით, სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 
12. სოფ. ნატახტარში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 
13. სოფ. ლისში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა 
14. სოფ. გალავანში მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 
15. სოფ. ჩარდახში ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა 
16. სოფ. მსხალდიდში სპორტული მოედნის მოწყობა 
17. ქ. მცხეთაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე, აღმაშენებლის I და მე - II ჩიხში და ნარეკვავის 

დასახლებაში რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა. 
18. სოფ. ნიჩბისში, შიდა საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია. (771მ ) 
19. სოფ. ბიწმენდში, სასმელი წყლის მოწყობა.(მიმდინარეობს ტენდერი) 

 

 

 

 

 

 

 

 



სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის განყოფილება 

 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  არქიტექტურის განყოფილების მიერ მომზადებულია 
5052 კორესპოდენცია: ბრძანება მშენებლობის ნებართვაზე-821, ბრძანება ვადის 
გაგრძელებაზე-195, I კლასის მშენებლობის ნებართვა-567, შიდა მოძრაობა- 191. 

    სივრცითი მოწყობის განყოფილების  მიერ მომზადებულია - 796  ბრძანება მიწის 
სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დასადგენად. 

     განაშენიანების დეტალური გეგმა - 15. 

     მიწის ნაკვეთის გაყოფა/გაერთიანება -2100 

 

 

 

 


