
 

 2018 წელს იმერეთის რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 
ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაიხარჯა  157 625 222 ლარი 

 

 2018 წელს იმერეთის რეგიონში 550–ზე მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი 
დასრულდა 

 

 იმერეთის რეგიონში 2018 წელს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისთვის 
დაიხარჯა  83 413 547 ლარი   

 

 2018 წელს აქტიურად მიმდინარეობდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჭიათურაში 
საბაგიროს ცენტრალური სადგურისა და სამი ძირითადი მიმართულების. 
პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან და საფრანგეთის მთავრობის 
მიერ  40 მლნ ლარით ფინანსდება  

 

 აზიის განვითარების ბანკის მიერ წყლის სისტემის მოწესრიგებისთვის 
გამოყოფილია ქუთაისში 92 961 717 ლარი და ჭიათურაში 36 631 493 ლარი 

 

 2018 წელს იმერეთის რეგიონში 113 სოფელი გაზიფიცირდა 

            აბონენტების რაოდენობა – 43 228  

 

 2018 წელს პროგრამის  იმერეთის რეგიონში ,,სოფლად სახლი“ პროექტის 
ფარგლებში 46 დევნილ ოჯახს კერძო სახლი გადაეცა 

 

 

 2019 წელს დასრულდება წყალტუბოში 140 ოჯახზე გათვლილი 2 კორპუსის     
მშენებლობა    



                       

   ქუთაისში, შესყიდულია 277 ბინა და დამატებით შერვაშიძის ქუჩაზე    
მიმდინარეობს 6 კორპუსის მშენებლობა 480 დევნილი ოჯახისთვის 
 

 2018 წელს იმერეთის 7 მუნიციპალიტეტში მრავალსართულიანი ბინების 
ფასადების მოწესრიგებისთვის 2 155 308 ლარი დაიხარჯა 

 

 2018 წელს იმერეთის რეგიონის მასშტაბით სოციალური პროგრამები  13 516  698 
ლარით დაფინანსდა  

 

 იმერეთის რეგიონში ათასწლეულის გამოწვევის ფონდის მიერ 17 საჯარო სკოლის 
სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს 
 საერთო ჯამში 10 000 000 დოლარზე მეტის ინვესტირება ხდება  და 50, 500             

კვადრატული მეტრის რეაბილიტაცია განხორციელდება 
 10,000 მოსწავლეზე მეტს გაუუმჯობესდება სასწავლო გარემო იმერეთში 
 
 2018 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა საჩხერეში, სოფელ ბაჯითის 

მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლა, სადაც 4 ბავშვი სწავლობს 
 2018 წელს  ექსპლუატაციაში შევიდა წყალტუბოში, სოფელ გუმათის  

მცირეკონტიგენტიანი საჯარო სკოლა, სადაც 16 ბავშვი სწავლობს 
 2018 წელს ვანში, სოფელ რომანეთში აშენდა მცირეკონტიგენტიანი საჯარო 

სკოლა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ტობანიერის საჯარო სკოლას 
 2018 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდარში აშენდა ახალი   

დაწყებითი სკოლა 
 სოფელ სარგვეშში გაიხსნა სკოლამდელი მზაობის ჯგუფი, რომელიც 

გათვლილია 15 ბავშვზე 
 ტყიბულში მიმდინარეობს 2 საჯარო სკოლის მშენებლობა 
 ხონში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2 საჯარო სკოლას 

 

 

 იმერეთის რეგიონში 2018 წელს აშენდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 27 
სკოლამდელ დაწესებულებას 



 

 ქუთაისში თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის სამედიცინო ცენტრი 
გაიხსნა 

 

 ხონში ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ახალი კორპუსი 
გაიხსნა  

 

 2018 წელს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრები აშენდა: ბაღდათში, 
საჩხერეში სამტრედიაში ვანსა  და ხონში 

 

 იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი მომსახურების ცენტრები აშენდა  
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოსა და საჩხერეში 

 

 სახელმწიფო პროექტის  ,,აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ბოლო პერიოდში 
728 ბიზნეს პროექტია მხარდაჭერილი 

 

 სახელმწიფო პროგრამის ,,დანერგე მომავალი“ ფარგლებში გაშენდა 72,5 ჰა 
ხეხილის ბაღი 

 

 აგროწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში 2 ჰა–ზე გაკეთდა 
სასათბურე მეურნეობა 

 

 იმერეთში 106,7 ჰა–ზე  განხორციელდა  ჩაის პლატანციების  რეაბილიტაცია 

 

 

 2018 წელს სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის რეგიონის 9 
მუნიციპალიტეტში 2 786 294 ლარია გამოყოფილი 



 ქუთაისში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მაია ჩიბურდანიძის სახ. საჭადრაკო 
სკოლას 

 ქუთაისში მოეწყო 14 მარტივი ტიპის მოედნი 
 წყალტუბოში მიმდინარეობს ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის 

რეაბილიტაცია 
 წყალტუბოში მოეწყო 3 მინი მოედანი 
 ტყიბულში მომზადებულია ცენტრალური სტადიონის სრული რეაბილიტაციის 

პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს UEFA-ს სტანდარტებით III-ე კატეგორიის 
მოთხოვნებს -46 600 ლარი  

 

 ვანში მოეწყო 4 მინი მოედანი 
 ბაღდათში განხორციელდა საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედნების 

მოწყობა 
 ჭიათურაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საცურაო აუზს და მოეწყო მარტივი 

ტიპის მოედნები 
 საჩხერეში მოეწყო 3 სპორტული მოედანი 
 თერჯოლაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მინი მოედანს 
 ზესტაფონში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მინი მოედანს, მოეწყო კრივის 

დარბაზი და სოფელ ქვედა საზანოში აშენდა საჭიდაო დარბაზი  

 

 

 საჩხერეში მოეწყო 5 დასასვენებელი სკვერი და ღირებულება შეადგენს 255 479 
ლარს 
 ქუთაისში მიმდინარეობს 1 დასასვენებელი სკვერის რეაბილიტაცია და 

ღირებულება შეადგენს 217 000 ლარს 
 ვანში მიმდინარეობს 3 დასასვენებელი სკვერის რეაბილიტაცია და 

ღირებულება შეადგენს 502 000 ლარს 
 ზესტაფონში მიმდინარეობს ცენტრალური დასასვენებელი პარკის მოწყობა და 

ღირებულება შეადგენს 635 951 ლარს 
 ხარაგაულში მიმდინარეობს 11 მცირე დასასვენებელი სკვერის რეაბილიტაცია 

საერთო ღირებულება 175 964 ლარია 
 სამტრედიაში არსებულ ,,მომავლის პარკ“–ში დამონტაჟდა საბავშვო 

ატრაქციონი და ღირებულება შეადგენს 27 000 ლარს  

 



 

 

 ვანში მიმდინარეობს არქეოლოგიური მუზეუმის მშენებლობა, პროექტს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდი  14 000 000 ლარით აფინანსებს 

 

 ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით საჩხერეში ციხე 
,,მოდინახე“–ს რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი ჩაუტარდა ფონდი ,,ქართუ“-ს 
დაფინანსებით. ასევე, მიმდინარეობს ჯრუჭის მონასტრის რეაბილიტაცია 

 

 სოფელ კაცხში რესტავრაცია ჩაუტარდა კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის 
ტაძარს, მოეწყო ტურისტული მოსაცდელები და კაცხის სვეტზე მიმდინარეობს 
კელიების მშენებლობა 

 

 თერჯოლაში გაიხსნა რეაბილიტირებული  ნავენახევის მღვიმე 

 

 2018 წელს მოეწყო გელათის მონასტერი—ცუცხვათის მღვიმოვანი—ახალსოფლის 

წყალსაცავის დამაკავშირებელი 24,4 კმ. სიგრძის საფეხმავლო ტურისტული 

ბილიკი  

 

 წყალტუბოში განხორციელდა საწურბლიას მღვიმის რეაბილიტაცია  
 

 

 ქუთაისში განხორციელდა თეთრი ხიდის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის 
სამუშაოები           

 

 აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მიზნით, სახელმწიფოს მიერ ცივი შესხურებით 

და თერმული ნისლის ტექნოლოგიით  იმერეთში 197 655 ჰექტარი დამუშავდა 

 



 ღონისძიებები ჩატარდა: ბაღდათის, სამტრედიის, ხონის, ვანის, წყალტუბოს, 
ზესტაფონის, ტყიბულის, თერჯოლის, ხარაგაულის, საჩხერის და ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტებში.  

 

 

 

 

 


