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პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის N31; N33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოების 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანის ქუჩის N31; N33; 35; 37; 37ა; შიდა ეზოებში ა/ბეტონის 

საფარის მოწყობა - საპროექტო გზის საერთო ფართობია 2173მ2 (აქედან 1703მ2 

სავალი ნაწილი; პროექტით აგრეთვე გათვალისწინებულია დაწნეხილი ბეტონის 

ბორდიურების მოწყობა. სარინერი-ტროტუარი 470მ2-ზე მოეწყობა ბეტონის 

საფარით  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 
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პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

ქალაქ რუსთავში, ოდიშარიასა და 1 მაისის ქუჩებზე ტროტუარების მოწყობა - 

ობიექტის მთლიანი ფართობი შეადგენს 4584მ2, აქედან ა/ბეტონი  921მ2-ზე 

მოეწყობა მიერთებებზე, ხოლო  ქვაფენილის ტროტუარის მოწყობა 

განხორციელდება 1913მ2-ზე 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
გაგარინის ქუჩაზე ტროტუარის მოწყობა (ფიროსმანის ქუჩიდან მშენებელთა ქუჩის 

კვეთამდე) 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2020 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2020 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

საპროექტო გზის საერთო ფართობია 1258მ2 (აქედან სავალი ნაწილი 77მ2; 

ტროტუარი 768მ2; გაზონები 413მ2) პროექტით გათვალისწინებულია დაწნეხილი 

ბეტონის ბორდიურების მოწყობა საერთო სიგრძით 256 გრძ/მ,  ხოლო ტროტუარი 

მოეწყობა დაწნეხილი ბეტონის ფილებით - 768მ2-ზე 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 
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პროექტის დასახელება 
ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის 

მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2020 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2020 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძის და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის 

მოწყობა - არსებული გზა მოიცავს ორ მონაკვეთს, და დაყოფილია I და II ღერძებად 

. საერთო ჯამში მოეწყობა 575 გრძ/მ-ზე ბეტონის გზისა და სანიაღვრე სისტემის 

მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს 

ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და შევჩენკოს 

ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები - 24645მ2 (აქედან სავალი ნაწილი 12611მ2, მიერთებები 1565მ2 

ქვაფენილის ტროტუარი 6293მ2, გაზონი 4176მ2). პროექტით გათვალისწინებულია 

აგრეთვე სანიაღვრე ქსელის 

მოწყობა საერთო სიგრძით 1475მ 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

პროექტის დასახელება ნეკრასოვისა და სამშვილდის ქ. ასფალტო-ბეტონის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში ჭყონდიდელის 

დასახლებაში ნეკრასოვისა (810მ.) და სამშვილდის (800მ) ქუჩების რეაბილიტაცია  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 
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პროექტის დასახელება სამგორის ქ. გზის საფარის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სამგორის ქუჩაზე ბეტონის საფარის 

მოწყობა 450 გრძ/მ. ასევემოეწყობა ტროტუარი და გარე განათება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

პროექტის დასახელება გზებისა და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 01 02 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

გზების და ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთების პროგრამა უზრუნველყოფს  ქ. 

რუსთავში უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილების პირობებს,  სამედიცინო, 

სახანძრო და სხვა დახმარების ბრიგადების დროული მისვლას დანიშნულების 

ადგილზე. 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება ქალაქის მასშტაბით გზებისა და 

ტროტუარების ნაწილობრივი შეკეთება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული 

მოძრაობა ქალაქის მასშტაბით. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული შამუშაოები ქალაქში გადაადგილებას გახდის 

სწრაფს და უსაფრთხოს, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი, 

შემცირდება გამონაბოლქვი და მოუწესრიგებელი გზის შემთხვევაშ წარმოქმნილი 

მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება სიჩქარის მაკონტოლებელი კამერების შეძენა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 03 01 - საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სიჩქარის მაკონტროლებელი 

კამერების შეძენა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
ქალაქ რუსთავში უსაფრთხო გარემოს კიდევ უფრო გაუმჯობესება 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებით, დამონტაჟდება სიჩქარის 

მაკონტროლებელი კამერები, რაც ხელს შეიწყობა ქალაქში უსაფრთხო გარემოს 

კიდევ უფრო გაუმჯობესებას 
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პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში, მცხეთის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 02 01 01 - სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით 

კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას მოსახლეობისთვის 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება,მცხეთის ქუჩაზე 346 გრძ/მ. 

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ 

მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი 

პირობები 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, ადგილობრივ 

მოსახლეობისთვის შეიქმნება უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი 

პირობები 

 

 

პროექტის დასახელება თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება/რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქ. რუსთავში თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

გამაგრება/რეაბილიტაცია 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლების 

აღდგენა, შელესვა და შეღებვა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდებათბილისის ქუჩის დასახლებაში 

არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია,  პროგრამის 

განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 

წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 

გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
ჩაპაევის N5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერება და ფასადის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქ. რუსთავში თბილისის N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

გამაგრება/რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლების 

აღდგენა, შელესვა და შეღებვა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება) ასევე ფასადის რეაბილიტაცია 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ჭყონდიდელის დასახლებაში 

არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია,  პროგრამის 

განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 

წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 

გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 
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პროექტის დასახელება რჩეულიშვილის N2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება) 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი რჩეულიშვილის N2 ფასადის რეაბილიტაცია (გამაგრება-გაძლიერება) 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლების 

აღდგენა, შელესვა და შეღებვა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ჭყონდიდელის დასახლებაში 

არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია,  პროგრამის 

განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 

წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 

გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში  საცხოვრებელი სახლის გამაგრება 

გაძლიერება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში ნესტორ გიორგაძის N2-ში  საცხოვრებელი სახლის გამაგრება 

გაძლიერება; 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლების 

აღდგენა, შელესვა და შეღებვა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ჭყონდიდელის დასახლებაში 

არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია,  პროგრამის 

განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 

წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 

გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა N1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება 

გაძლიერება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 01 - საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში ჯავახიშვილი ქუჩა N1-ში საცხოვრებელი სახლის გამაგრება 

გაძლიერება; 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული კედლების 

აღდგენა, შელესვა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული შენობების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია 

(გამაგრება/გაძლიერება) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო 

ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ჭყონდიდელის დასახლებაში 

არსებული დაზიანებულფასადიან შენობების რეაბილიტაცია,  პროგრამის 

განხორციელების შდეგად შექმნილი იქნება სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი 

გარემო ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის, 

წახალისებული ადგილობრივი მოსახლეობა ეკონომიკური საქმიანობის კუთხით, 

გაზრდილი ინვესტიციები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის 
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პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში, დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული სკვერის რეაბილიტაცია და 

მედიათეკის მშენებლობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების 

თარიღი 
2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობას 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტი ითვალისწინებს ქ. რუსთავში დ. კლდიაშვილის ქუჩაზე არსებული 

სკვერის რეაბილიტაციას, პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სკვერის 

შემოღობვის სამუშაოები, ტერიტორიაზე აშენდება მედიათეკა, განხორციელდება 

საბავშვო ატრაქციონის, ტრენაჟორების, საფეხმავლო და ველობილიკების მოწყობა, 

გამწვანების სამუშაოები ხე -მცენარეების დარგვა, სარწყავის სისტემის მოწყობა, 

სკვერში არსებული მინი სტადიონის რეაბილიტაცია და საკალათბურთო მოედნის 

მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების 

განთავსება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვადასხვა 

ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში სკვერების მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, 

ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში ლერმონტოვის #5-7-თან, მე-12 მკ/რ-ში #24-თან და თოდრიას #7-თან 

სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა (მრავალწლიანი) 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 
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პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობას 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

განხორციელდება სკვერის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება: 

სკვერში საფეხმავლო ბილიკების, ფანჩატურების, საბავშვო ატრაქციონების , მინი 

სტადიონის, ტრენაჟორების, გამწვანების სამუშაოების, სარწყავი სისტემის 

მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების 

განთავსება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში 

სკვერების მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, 

ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში, მე-19 მ/რ #12 მ/ტ, 21-ე მ/რ #11 მ/ტ და შარტავას #15-თან სკვერების 

მოწყობის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობას 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

განხორციელდება სკვერის მოწყობის სამუშაოები, რომლის ფარგლებში მოხდება: 

სკვერში საფეხმავლო ბილიკების, ფანჩატურების, საბავშვო ატრაქციონების , მინი 

სტადიონის, ტრენაჟორების, გამწვანების სამუშაოების, სარწყავი სისტემის 

მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა და სანაგვე ურნების 

განთავსება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში 

სკვერების მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, 

ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  
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პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში, მე-20 მ/რ #15 კორპუსთან სკვერისა და შარტავას N7-ში შემეცნებითი 

ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობას 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

განხორციელდება სკვერის მოწყობისა და ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები, 

რომლის ფარგლებში მოხდება: სკვერში საფეხმავლო ბილიკების, ფანჩატურის, 

საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა 

და სანაგვე ურნების განთავსება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში 

სკვერების მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი 

გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

 

პროექტის დასახელება 
მრავალფუნქციური სათემო სკვერი - სკამები, განათება, გამწვანება, საბავშვო და 

სპორტული მოედნები, ფანჩატური მე-8 მკ/ნ N2-ის მიმდებარედ 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01 01 - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამა  ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში საზოგადოებრივი სივრცეების 

მოწყობას 
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დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

განხორციელდება სკვერის მოწყობისა და ფანჩატურის მოწყობის სამუშაოები, 

რომლის ფარგლებში მოხდება: სკვერში საფეხმავლო ბილიკების, ფანჩატურის, 

საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა, გარე განათების მოწყობა, სასკვერე სკამებისა 

და სანაგვე ურნების განთავსება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

სკვერების მოწყობა, ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, კერძოდ საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ეზოებში 

სკვერების მოწყობა.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

 პროგრამის ფარგლებში ახლადმოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი 

გარემო, ასევე სუფთა და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში, N34 ბაღის სარდაფში სადრენაჟე სისტემის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის ფარგლებში გხორციელდება სკოლამდელი დაწესებულებების, N34 

საბავშვო ბაღში სადრენაჟე სისტემის მოწყობის სამუშაოები 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 
პროექტი ითვალისწინებს ბაღის სარდაფში სადრენაჟე სისტემის მოწყობას 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას. პროექტის განხორციელების 

შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულება გახდება ბევრად უსაფრთხო და 

კომფორტული, როგორც  მოსწავლეებისათვის ასევე,  მომსახურე 

პერსონალისთვის. 

 

 

პროექტის დასახელება ბაგა-ბაღებში ელ. გაყვანილობების რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი საბავშვო ბაღებში ელ.გაყვანილობის ქსელის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით, არსებულ რამდენიმე საბავშვო ბაღში 

განხორციელდება ელ.გაყვანილობის სისტემის რეაბილიტაცია (მოეწყობა ახალი 

ქსელი) 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას. პროექტის განხორციელების 

შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულება გახდება ბევრად უსაფრთხო და 

კომფორტული, როგორც  მოსწავლეებისათვის ასევე,  მომსახურე 

პერსონალისთვის. 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავის #1 საბავშვო ბაღის II ფლიგელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროექტის ფარგლებში მოხდება, ქალაქ რუსთავში N1 საბავშვო ბაღის (II 

ფლიგელის) სრული რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

განხორციელდება  საბავშვო ბაღის სრული შიდა რემონტი: ჯგუფების ოთახებისა 

და პერსონალის ოთახების რემონტი, სველი წერტილებისა და 

წყალკანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია, სახანძრო სისტემის მოწყობა, გარე 

ფასადისა და გადახურვის რეაბილიტაცის 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას.  
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პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას. პროექტის განხორციელების 

შემდეგ სკოლამდელი დაწესებულება გახდება ბევრად უსაფრთხო და 

კომფორტული, როგორც  მოსწავლეებისათვის ასევე,  მომსახურე 

პერსონალისთვის. 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში, სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის მისამართზე, ახალი საბავშვო 

ბაღის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები  

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული პროექტი არის მრავალწლიანი, სამუშაოების ძირითადი ნაწილი 

დასრულდება 2021 წლის დეკემბერში, პროექტით ხორციელდება ახალი 

საბავშვო ბაღის მშენებლობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტით გათვალისწინებულია საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სრული შიდა 

რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა, საბავშვო ბაღში ასევე მოეწყობა ლიფტი შშმ 

პირთათვის 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის განხორციელება ბევრად უსაფრთხოს, კომფორტულს და 

მიმზიდველს გახდის სკოლამდელ დაწესებულებას.  

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

პროგრამის განხორციელება კომფორტულს და მიმზიდველს გახდის 

სკოლამდელ დაწესებულებას.  

 

 

პროექტის დასახელება სპორტული და საბავშვო მოედნების აღჭურვა 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 
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პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო 

ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე 

სახეობით. ასევე აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო 

მოედნები რაც საშუალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ 

კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში საჭიროებიდან გამომდინარე და მოსახლეობის 

მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდება ტრენაჟორების, საბავშო და 

სპორტოული მოედნების მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში, მშენებელთა ქ. N42 ტრენაჟორისა და საბავშვო ატრაქციონის 

მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო 

ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ დაკავდნენ ვარჯიშით. ასევე აღნიშნული 

პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედანი რაც საშუალება მისცემს 

მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში საჭიროებიდან გამომდინარე და მოსახლეობის 

მოთხოვნის შესაბამისად განხორციელდება ტრენაჟორების, საბავშო და 

სპორტოული მოედნების მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  
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პროექტის დასახელება 
სპორტულ-გამაჯანსაღებელი სივრცე - გურამიშვილის ქუჩაზე N9, 5 და 11 

ნომერებს შორის მდებარე ძველი სპორტული მოედნის განახლება-კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მომავალი 

თაობისთვის. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 
განხორციელდება ძველი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება სტადიონი მე-14 მკ/ნ 39 კორპუსთან 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი 
პროგრამის მიზანია შეიქმნას კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მომავალი 

თაობისთვის. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 
განხორციელდება ძველი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება 
რუსთავში ფალიაშვილის N7ა-ს N7 და მელიქიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 

სპორტული და საბავშვო მოედნის კომპლექსი 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედანი რაც 

საშუალება მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და 

უსაფრთხო გარემოში. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული და საბავშო მოედნის 

მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შედეგად, მოიმატებს 

სპორტით დაინტერესებული მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება 

ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში, მე-12 მ/რ #35, ახმეტელის #4 და თოდრიას #13 კორპუსებთან 

საბავშვო გასართობი კუთხეების მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 01 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

05 01 03 - სპორტული და საბავშვო ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, 

მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოეწყობა საბავშვო მოედანი, რაც 

საშუალებას მისცემს მცირეწლოვან თაობას დრო გაატარონ კომფორტულ და 

უსაფრთხო გარემოში. 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში, ქალაქის მასშტაბით 3 ლოკაციაზე განხორციელდება 

საბავშო მოედნის მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული, ადაპტირებული და უსაფრთხო გარემო მცირეწლოვანი 

ბავშვებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

მოწესრიგებული, ადაპტირებული და უსაფრთხო გარემო მცირეწლოვანი 

ბავშვებისთვის 

 

 

პროექტის დასახელება 
ქ. რუსთავში, რუსთაველის ქ. N13-ში მდებარე მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სასახლის რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 05 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

05 02 03 - კულტურული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2022 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2022 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

პროგრამის მიზანია ობიექტებისთვის  ჩატარებული სამუშაოებით 

კომფორტული და უსაფრთხო გარემო შეიქმნას როგორც მომსახურე 

პერსონალისთვის ასევე მოსწავლეებისთვის.  

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, შენობის სრული რეაბილიტაცია და 

არსებილი ეზოს რეაბილიტაცია 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ობიქტების რეაბილიტაცია. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

შენობის, მოწესრიგებული და ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რის 

შედეგადაც მოიმატებს ხელოვნების სხვადასხვა სფეროთი  დაინტერესებული 

მომავალი თაობის რაოდენობა.  

 


