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რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრს

ბატონ ირაკლი ქარსელაძეს

  ბატონო ირაკლი, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

 პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული პროგრამა „განახლებული 
რეგიონების“ ფარგლებში მიმდინარე და ასევე 2022 წელს დაგეგმილი 
განსახორციელებელი  სამუშაოების სრული სია.

 ასევე გთხოვთ მომაწოდოთ ინფორმაცია ამ პროექტის ფარგლებში გამოცხადებული 
ტენდერების შესახებ, კერძოდ: მიმდინარე, უკვე ჩატარებული, 
შეჩერებული/შეწყვეტილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ყველა ტენდერის 
სარეგისტრაციო ნომერი. 

  ბატონო ირაკლი, გთხოვთ, ჩემს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით

გათვალისწინებულ ვადებში.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხათუნა სამნიძე



275-გ-2-202202071552
 N 275-გ 07/02/2022

საქართველოს პარლამენტის წევრს

ქალბატონ ხათუნა სამნიძეს

ქალბატონო ხათუნა,

თქვენი 2022 წლის 20 იანვრის 475/3-87/22 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო 
პროგრამა „განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში მიმდინარე პროექტების ნუსხის შესახებ გეცნობათ 
2021 წლის 6 დეკემბრის N 3693-გ წერილით. 2022 წელს დაგეგმილი განსახორციელებელი სამუშაოების 
სრული სია და ინფორმაცია აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული ტენდერების შესახებ, 
კერძოდ: მიმდინარე და უკვე ჩატარებული, ყველა ტენდერის სარეგისტრაციო ნომრით, იხილეთ 
დანართად. 

დანართები: 2021 წლის 6 დეკემბრის N 3693-გ წერილი - 1 გვერდი;
მიმდინარე პროექტების ნუსხა - 1 გვერდი;
„განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში ტენდერების შესახებ ინფორმაცია - 3 
გვერდი;
„განახლებული რეგიონები“ (ფაზა 2) 2022 წლის დაგეგმილი პროექტები - 1 გვერდი.

პატივისცემით,

დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია



3693-გ-2-202112061054
 N 3693-გ 06/12/2021

საქართველოს პარლამენტის წევრს

ქალბატონ ხათუნა სამნიძეს

ქალბატონო ხათუნა,

თქვენი 2021 წლის 19 ნოემბრის 11503/3-87/21 წერილის პასუხად გიგზავნით მოთხოვნილ 
ინფორმაციას სახელმწიფო პროგრამა - „განახლებული რეგიონების“ შესახებ დანართის სახით.

დანართი: პროექტების ნუსხა (1 გვერდი).

პატივისცემით,

დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია



 სახელმწიფო პროგრამა "განახლებული რეგიონების" სამთავრობო კომისიის მიერ დამტკიცებული ობიექტების არეალები დღეის მდგომარეობით

რეგიონი ქალაქი

გურია ლანჩხუთი 

გურია ოზურგეთი

გურია ჩოხატაური ცენტრალური მოედნის მოწყობა და დუმბაძის ქუჩის მოწესრიგება

სამეგრელო ჩხოროწყუ 

სამეგრელო მარტვილი 

სამეგრელო მესტია

სამეგრელო ფოთი 

სამეგრელო ხობი ცენტრალური პარკი

სამეგრელო წალენჯიხა

სამეგრელო სენაკი 

სამეგრელო აბაშა 

სამეგრელო ზუგდიდი

რაჭა ლეჩხუმი ლენტეხი 

რაჭა ლეჩხუმი ონი 

რაჭა ლეჩხუმი ცაგერი 

რაჭა ლეჩხუმი ამბროლაური 

იმერეთი ტყიბული 

იმერეთი სამტრედია 

იმერეთი წყალტუბო 

იმერეთი ჭიათურა

იმერეთი საჩხერე

იმერეთი ხონი 

იმერეთი თერჯოლა 

იმერეთი ქუთაისი 

იმერეთი ვანი 

იმერეთი ხარაგაული 

იმერეთი ზესტაფონი 

იმერეთი ბაღდათი 

აჭარა ქედა 

აჭარა ხულო

აჭარა შუახევი

აჭარა ხელვაჩაური

აჭარა ქობულეთი 

აჭარა ბათუმი

სამცხე ჯავახეთი ადიგენი 

სამცხე ჯავახეთი ასპინძა

სამცხე ჯავახეთი ახალციხე 

სამცხე ჯავახეთი ახალქალაქი

სამცხე ჯავახეთი ბორჯომი

სამცხე ჯავახეთი ნინოწმინდა 

ქვემო ქართლი დმანისი

ქვემო ქართლი თეთრიწყარო 

ქვემო ქართლი რუსთავი 

კახეთი საგარეჯო 

კახეთი გურჯაანი 

კახეთი სიღნაღი

კახეთი დედოფლისწყარო 

კახეთი ახმეტა 

კახეთი თელავი 

კახეთი ყვარელი 

კახეთი ლაგოდეხი 

მცხეთა მთიანეთი დუშეთი

მცხეთა მთიანეთი სტეფანწმინდა

მცხეთა მთიანეთი თიანეთი 

შიდა ქართლი გორი 

შიდა ქართლი ხაშური 

შიდა ქართლი ქარელი 

შიდა ქართლი კასპი 

ქვემო ქართლი მარნეული 

ქვემო ქართლი წალკა

ქვემო ქართლი გარდაბანი 

ქვემო ქართლი ბოლნისი 

დავით აღმაშენებლის ქუჩა

სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა 

ობიექტების არეალები

გორის ცენტრალური (სტალინის) გამზირი 

ცენტრალური მოედანი და მიმდებარე ტერიტორია

ჭავჭავაძის, თამარ მეფის და ნინოშვილის ქუჩები (ნაწილი)

კასპის ცენტრი და გიორგი სააკაძის სახელობის სკვერი

ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე სკვერი

ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქუჩა და მიმდებარე ტერიტორია; მდინარე ორვილას ხიდი (განახლება)

თელავის შემოსასვლელი (თბილისის გზატკეცილი, რუსთაველის ქუჩა)

ილია ჭავჭავაძის ქუჩის განახლება

ზაქათალის ქუჩა და ე.წ. „პოლკოვის ბაღი“ 

სპორტული მოედნისა და მიმდებარე რეკრეაციის განვითარება

თამარ მეფის ქუჩა და მიმდებარე მოედანი 

მეგობრობის გამზირი და მერიის წინ მოედანი

დავით აღმაშენებლის ქუჩა; ცენტრალური ქუჩა და მოედანი

ი. ნონეშვილის ქუჩა და ე.წ. „პაპასბაღის“ და „ბებოსბაღი“ 

ცენტრის და რუსთაველის ქუჩა; ნიკო ფიროსმანის მუზეუმი; შინ მოუსვლელთა მემორიალური პარკი

მწვანე კორიდორის მოწყობა გმირთა ხეივანში 

თამარ მეფის ქუჩა

 ნათენაძის ქუჩის და მიმდებარე სკვერის, გ. ბრწყინვალის მოედნის განახლება-რეაბილიტაცია

თავისუფლების ქუჩა და  ცენტრალური მოედანი 

ჰაიოს-ქართლოსის სკვერი, პარკი თავისუფლების ქუჩაზე 

სხვადასხვა ქუჩაზე სეგმენტურად რეაბილიტაცია; ახალი ლოკაციების აღმოჩენა; ციხე გალავანის რეაბილიტაცია და განათების 

მოწყობა 

 დავით აღმაშენებლის ქუჩა

აკაკი წერეთლის და ვაჟა-ფშაველას ქუჩები

ქედის ცენტრალური ტერიტორიის (ცენტრის) მოეწსრიგება 

მემედ აბაშიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 

ქობულეთის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა (მდ. აჭყვადან მდ. კინტრიშამდე) 

ჭანტურიას ქუჩის და მოსე ხონელის ქუჩა 

ქალაქის ცენტრალური უბანი (რუსთაველის ქუჩა)

 ფალიაშვილის ქუჩა და ცენტრალური ბულვარი

თავისუფლების ქუჩა და თამარ მეფის ქუჩა

 სოლომონ მეფის ქუჩა

რუსთაველის და კოსტავას ქუჩა 

აღმაშენებლის და კოსტავას ქუჩებზე არსებული პარკები

გამსახურდიას ქუჩა

თამარ მეფის ქუჩა და მიმდებარე სკვერი

გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა

ცენტრალური მოედანი, ცენტრალური პარკი და საავტომობილო მაგისტრალიდან ლანჩხუთში შესასვლელი კვანძის მიმდებარე 

ტერიტორია

კულტურის სახლის რებილიტაცია, დავით აღმაშენებლის ქუჩა

ცენტრალური ქუჩები (თავისუფლების, გამსახურდიას, თამარ მეფის ქუჩები), არსებული ბულვარი 

აღმაშენებლის ქუჩა 

ცენტრალური მოედნისა და მიდებარე ტერიტორიის მოწყობა

ცენტრალური ნაწილი (თამარ მეფის ქუჩა, ადმინისტრაციული შენობის ფასადი,  სკვერის მოწყობა )

 სტეფანწმინდის ცენტრალური ნაწილის ურბანული განახლება

გამსახურდიას და თამარ მეფის ქუჩები

ცენტრში ტროტუარების და სანიაღვრეების მოწყობა

სამკუთხა სკვერი, ომის მემორიალი

ქალაქის ცენტრალური ნაწილი (მუხრან მაჭავარიანის ქუჩა 

ქალაქის ცენტრალური ნაწილი (9 აპრილის ქუჩა)

კოსტავას პარკი და კოსტავას მოედანზე არსებული შენობები

დმანისის პარკის და ტროტუარების მოწესრიგება

კულტურის ცენტრი და მიმდებარე ტერიტორია

მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა მდებარეობებზე არსებული სკვერები და ბავშვების გასართობი ადგილები

ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიაცია

ჭავჭავაძის ქუჩაზე არსებული სკვერი,  რუსთაველის ქუჩაზე არსებული პარკი

რკინიგზის სადგური და მიმდებარე ტერიტორია

ცენტრალური მოედანი და ბულვარის მიმდებარე ტერიტორია

თამარ მეფის და სტალინის ქუჩა 

დავით აღმაშენებლის მოედანი



სახელმწიფო პროგრამა „განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტები: 

 

1. ქ. თელავში რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია 

2. ქ. ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩის რეაბილიტაცია 

3. ქ. სენაკში პარკისა და მიმდებარე ქუჩის რეაბილიტაცია 

4. ქ. ფოთში აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია 

5. ქ. ქუთაისში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია 

6. ქ. ვანში თამარ მეფის და თავისუფლების ქუჩის და მიმდებარე ტერიტორიის 

რეაბილიტაცია 

7. ქ. წყალტუბოში ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია 

8. ქ. გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის პროექტის 

ფარგლებში „ბებოს პარკის“ და „პაპას პარკის“ სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

9.  ქ. დედოფლისწყაროში გმირთა მემორიალის რეაბილიტაცია 

10. ქ. გორში, სტალინის გამზირზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე 

საფეხმავლო ზოლის და სკვერების რეაბილიტაცია 

11. ქ. ტყიბულში, გამსახურდიას ქუჩაზე არსებული შენობა-ნაგებობებისა და მიმდებარე 

საფეხმავლო ზოლის და სკვერების რეაბილიტაცია 

12. ქ. რუსთავში, მეგობრობის ხეივანში არსებული სატრანსპორტო გზის გამყოფი ზოლისა 

და საფეხმავლო ზოლის ტროტუარების, სკვერის რეაბილიტაცია 

13. ქ. ხონში ცენტრალური მოედნის რეაბილიტაცია 

14. ქ.ზესტაფონში დავით აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია  
 


