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პროექტის დასახელება ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე (მე-18 მკრ) ტროტუარის 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე (მე-18 მკრ) ტროტუარის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მოხდება, ქალაქ რუსთავში ამირან ფანცულაიას ქუჩაზე (მე-18 

მკრ). ტროტუარის რეაბილიტაცია. პროექტში მიღებული გადაწყვეტილებები გულისხმობს 

ტროტუარისა და შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის გადასასვლელების მოწყობას. 

საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს 236 მეტრს და მისი საერთო ფართობია 627 მ2, სადაც 

უნდა მოეწყოს ახალი ტროტუარი ა/ბეტონის საფარით. ასევე უნდა მოეწყოს ჩამკეტი ბეტონის 

ვიბრო-დაწნეხილი ბორდიური, რომლის საერთო სიგრძე შეადგენს  329 გრძ.მ. და შეზღუდული 

შესაძლებლობების პირთათვის პანდუსები - 7ც. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
მოწესრიგებული ტროტუარები. 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

შემცირდება  წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება მოსახლეობის 

ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი  

 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება მე-18 ბაღის წინ, ჩიკაგოს სკვერის მიმდებარედ ტროტუარის 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
მე-18 ბაღის მიმდებარედ (ჩიკაგოს სკვერის მიმდებარედ) ტროტუარის 

მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ტროტუარის მოწყობა 

586მ2-ზე, ტროტუარის მოწყობა დაწნეხილი ბეტონის ფილებით 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი მოწესრიგებული ტროტუარები. 
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პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შემცირდება  წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი  

 

 

პროექტის დასახელება 
ქალაქ რუსთავში მე-12 და მე16 მკ/რ-ებს შორის, არსებულ ქუჩაზე პარკინგების, 

ტროტუარებისა და გაზონების 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში მე-12 და მე16 მკ/რ-ებს შორის, არსებულ ქუჩაზე პარკინგების, 

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება 226მ2-ზე პარკინგის მოწყობის 

სამუშაოები, მოეწყობა 2938მ2 ტროტუარი,, გაზონი მოეწყობა 2859მ2-ზე. ასევე, 

გათვალისწინებულია შემზღუდავი მოაჯირების მოწყობა 1033გრძ/მ-ზე 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
მოწესრიგებული ტროტუარები, პარკინგები და გაზონები 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შემცირდება მოუწესრიგებელი ტროტუარების და გაზონების შედეგად  წარმოქმნილი 

მტვერი, მოეწყობა ბალახის გაზონები, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი ეკონომიკური 

საქმიანობის კუთხით. 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქალაქ რუსთავში მე-19 მკ/რ-ნში N11-თან ტერიტორიის, ტროტუარისა და 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქალაქ რუსთავში მე-19 მკ/რ-ნში N11-თან ტერიტორიის, ტროტუარისა და გზის მოწყობა 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, ქალაქ რუსთავში მე-19 მკ/რ-ნში N11-თან 

ტერიტორიის, ტროტუარისა და გზის მოწყობა. საერთო  ჯამში მოეწყობა 1370მ2 ა/ბეტონის 

საფარი, განხორციელდება 360 გრძ/მ. ბორდიურისა და 146მ2 ტროტუარების მოწყობა ა/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 შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული ტროტუარებისა და 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული ტროტუარებისა და 

ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ რუსთავში, შოთა რუსთაველის 

ქუჩაზე ტროტუარებისა რეაბილიტაცია, ასევე მოხდება ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

- გაზონები და გაზონებში სარწყავის სისტემა 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
მოწესრიგებული ტროტუარები. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შემცირდება  წარმოქმნილი მტვერი, რაც საბოლოოდ დადებითად აისახება 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. ქალაქი გახდება მეტად მიმზიდველი  

 

 

 

პროექტის დასახელება 
9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვისა და შევჩენკოს ქუჩების გზის, 

ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება 



2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი 
 4 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვისა და შევჩენკოს ქუჩების გზის, 

ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, 

ლერმონტოვის და შევჩენკოს ქუჩების გზის ტროტუარებისა და სანიაღვრე სისტემის მოწყობას, 

საერთო ფართობით 24645მ2. (აქედან სავალი ნაწილი 12611მ2, მკიერთებები 1565მ2, ქვაფენილის 

ტროტუარი 6293მ2 და გაზონი 4176მ2). 

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 

რჩეულიშვილის შიდა კვარტალური გზები (რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 6ა; 

ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 5ა; 

ტოლსტოის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7 და 

ბერიტაშვილის ქუჩის მიმდებარედ 2, 4, 6, 6, 6ა. 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

რჩეულიშვილის შიდა კვარტალური გზები (რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 6ა; 

ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 5ა; 

ტოლსტოის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7 და ბერიტაშვილის ქუჩის მიმდებარედ 2, 4, 6, 6, 6ა. 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს რჩეულიშვილის შიდა კვარტალური გზები 

(რჩეულიშვილის 2, 4, 6, 2ა, 4ა და 6ა; ჯავახიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7, 5ა; 

ტოლსტოის ქუჩის მიმდებარედ 1, 3, 5, 7 და ბერიტაშვილის ქუჩის მიმდებარედ 2, 4, 6, 6, 6ა.) 

შიდა კვარტალური გზებზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, რომლის ფარგლებშიც რეაბილიტაცია 

ჩაუტარდება 14720მ2 არსებულ გზის სავალ ნაწილს, 1747მ2-ზე მოეწყობა ტროტუარი, ასევე 

განხორციელდება 1300მ2 სარინერის მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

მოწესრიგებული გზები, შემცირებული მგზავრობის დრო, მოწესრიგებული მოძრაობა ქალაქის 

მასშტაბით. 



2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი 
 5 

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 ჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ N8, 8ა, 10, 10ს, 10ბ, 12, 14 საცხოვრებელ 

სახლებთან ასფალტის საფარისა და 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში ჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ N8, 8ა, 10, 10ს, 10ბ, 12, 14 საცხოვრებელ 

სახლებთან ასფალტის საფარისა და ტროტუარების მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

ალაქ რუსთავში ჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ N8, 8ა, 10, 10ს, 10ბ, 12, 14 საცხოვრებელ 

სახლებთან ასფალტის საფარისა და ტროტუარების მოწყობა. საერთო ჯამში განხორციელდება 

6965მ2 გზის სავალ ნაწილს, ტროტუარის მოწყობა განხორციელდება 1100 მ2-ზე , ასევე 887მ2-ზე 

მოეწყობა სარინერი 

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 ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძისა 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძისა და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავში ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძისა 

და ჩოხელის ქუჩის მიმდებარედ გზის მოწყობას, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება 

ბეტონის საფარის მოწყობა 575 გრძ/მ-ზე, ასევე მოეწყობა სანიაღვრე სისტემა, მიერთებები და 

მოწესრიგდება ეზოებში შესასვლელი გზები. 

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 გზების ორმული 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 2021 წლის მარტი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი გზების ორმული სამუშაოები 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით საჭიროებიდან გამომდინარე 

ხორციელდება გზების ორმული დამუშავება 

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 სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისათვის საჭირო ტექნიკით მომსახურება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 01 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 01 01 - გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის მარტი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიის შედეგების აღმოფხვრისათვის საჭირო ტექნიკით მომსახურებ 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ქალაქის მასშტაბით საჭიროებიდან გამომდინარე 

ხორციელდება გზების ორმული დამუშავება 

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, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და 

დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 04 03 - შენობების ფასადების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი სახლების ფასადების 

რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ რუსთავში, შოთა რუსთაველის ქუჩაზე (6 

მისამართზე) საცხოვრებელი სახლების ფასადების რეაბილიტაცია. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

შენობების ფასადების სრული ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია.  
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პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში 

მოხდება შოთა რუსთაველის ქუჩაზე 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 ჯავახიშვილის 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

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

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 
პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

შენობების სრული ან ნაწილობრივი გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 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 დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

შენობების სრული ან ნაწილობრივი გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 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, მე-11 მკ/რ-ში N1 საცხივრებელი სახლის (მე3-სადარბაზო) 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
ქალაქ რუსთავში, მე-11 მკ/რ-ში N1 საცხივრებელი სახლის (მე3-სადარბაზო) გამაგრება-

გაძლიერება 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროექტის ფარგლებში მოხდება დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის (მე-3 სადარბაზო) 

გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

შენობების სრული ან ნაწილობრივი გამაგრება-გაძლიერება 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის მიზანია შეიქმნას სუფთა კომფორტული და მიმზიდველი გარემო ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისათვის და ქალაქის ვიზიტორებისათვის. 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 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 
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პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 
02 04 02 02 - საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
საჭიროებიდან გამომდინარე, ეტაპობრივად, განხორციელდება საცხოვრებელი 

სახლების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაცია 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
პროგრამის მიზანია შეიქმნას მაცხოვრებლებისათვის სუფთა და უსაფრთხო 

გარემო 

 

 

 

პროექტის დასახელება მიერთების ხარჯები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 04 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 
02 04 01 - მიერთების ხარჯები 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მიერთების ხარჯები 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
საჭიროებიდან გამომდინარე, ეტაპობრივად, განხორციელდება ქსელზე 

მიერთების ხარჯების ანაზღაურება 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი 

ქალაქში წარმოქნილი გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული მიერთების 

ხარჯების დაფინანსება რათა დროულად მოხდეს წარმოქნილი პრობლემების 

ღმოფვრა. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
გამართული ქსელით ქალაქის უზრუნველყოფა წარმოქნილი საჭიროებებიდან 

გამომდინარე 
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პროექტის დასახელება მე-19 მკ/რ-ს N9 ნომერი ბინის უკან მოსასვენებელი სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-19 მკ/რ-ს N9 ნომერი ბინის უკან მოსასვენებელი სკვერის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

სავალი ბილიკები, სანაგვე ურნები, სკამები, განათება. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა. პროექტის განხორციელება საბოლოოდ 

ასევე დადებითად აისახება ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასევე მაცხოვრებელთა 

ჯანმრთელობაზე. 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება მე-21 მკ/რ-ში N11 ბინის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-21 მკ/რ-ში N11 ბინის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 
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დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

სავალი ბილიკები, სანაგვე ურნები, სკამები, გარეგანათება.  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა. პროექტის განხორციელება საბოლოოდ 

ასევე დადებითად აისახება ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასევე მაცხოვრებელთა 

ჯანმრთელობაზე. 

 

 

 

 

პროექტის დასახელება შარტავას N7-ს წინ შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 
02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი შარტავას N7-ს წინ შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემეცნებითი ფანჩატურის მოწყობა,  

რიმლით სარგებლობა შეეძლება მოსახლეობას და შეეძლებათ დაკავდენ სხვადასხვა 

აქტივობით. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული კომფორტული გარემო 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
მოსახლეობისთვის გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და გარემო, სხვადასხვა 

აქივობებიისთვის 
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პროექტის დასახელება მე-21 მკ/რ-ში N21 ბინის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-21 მკ/რ-ში N21 ბინის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

სავალი ბილიკები, სანაგვე ურნები, სკამები, გარეგანათება. სკვერის ტერიტოიაზე მოეწყობა 

საბავშვო ატრაქციონები, გაზონებისა და საჭიროების შემთხვევაში სარწყავი სისტემის მოწყობა., 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა. პროექტის განხორციელება საბოლოოდ 

ასევე დადებითად აისახება ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასევე მაცხოვრებელთა 

ჯანმრთელობაზე. 

 

 

 

პროექტის დასახელება რუსთაველის N24 კორპუსის მიმდებარედ დასასვენებელის სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი რუსთაველის N24 კორპუსის მიმდებარედ დასასვენებელის სკვერის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

სავალი ბილიკები, სანაგვე ურნები, სკამები, გარეგანათება. 
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პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა. პროექტის განხორციელება საბოლოოდ 

ასევე დადებითად აისახება ქალაქის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე და ასევე მაცხოვრებელთა 

ჯანმრთელობაზე. 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში თეატრის უკან მდებარე სკვერის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2020 წლის დეკემბერი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის ივლისი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში თეატრის უკან მდებარე სკვერის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც ეწყობა 

ბილიკები და მოდენები, სანაგვე ურნები, სკამები, გარეგანათება. მოეწყობა შადრევანი, გაზონები 

და სარწყავი სისტემა. ასევე, სასმელი წყლის წყალსადენი, სანიაღვრე სისტემა. და სხვადასხვა 

სახის დეკორატიული ელემენტები. სკვერის ტერიტორიაზე განთავსდება შესაბამისი ინვენტარი 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 
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პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2020 წლის ნოემბერი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის ივლისი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერის რეაბილიტაცია, რომლის ფარგლებშიც 

განხორციელდება, გარე წყალ-კანალის მოწყობის სამუშაოები, შიდა წყალ-კანალის მოწყობის 

სამუშაოები, სანიაღვრეს მოწყობის სამუშაოები. ასევე, განხორციელდება ელექტრო სამონტაჟო 

სამუშაოები. სკვერის ტერიტორიაზე განთავსდება შესაბამისი ინვენტარი 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  

 

 

პროექტის დასახელება 

ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას გამზირზე #12 ბინის მიმდებარედ (მე-8 მ/რ) ლიტერატურული სკვერის, 

მესხიშვილის პირველი გასასვლელის #7-ის მიმდებარედ სკვერის და ლეონიძის #28-ის 

მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2020 წლის დეკემბერი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის ივლისი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 

ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას გამზირზე #12 ბინის მიმდებარედ (მე-8 მ/რ) ლიტერატურული 

სკვერის, მესხიშვილის პირველი გასასვლელის #7-ის მიმდებარედ სკვერის და ლეონიძის #28-ის 

მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები 

დეტალური ინფორმაცია 

პროექტის შესახებ 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის მასშტაბით 3 ლოკაციაზე სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები, რაც ითვალისწინებს: ტეიტორიის კეთილმოწყობას, გაზონისა და სარწყავის 

სისტემის მოწყობას, განხორციელდება საჭირო ელექტო სამუშაოები და მოეწყობა 

ფანჩატური.ასევე, სკვერების ტერიტორიაზე განთავსდება სანაგვე ურნები და შესაბამისი 

ინვენტარი 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით მოწყობილი და რეაბილიტირებული მცირე და დიდი ზომის სკვერები, 

მოწყობილი კომფორტული გარემო (რეკრიაციული ზონა) 

პროექტის მოსალოდნელი 

საბოლოო შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში აღდგენილი და ახლად მოწყობილი სკვერებით, მოსახლეობისთვის 

გაჩნდება კომფორტული,მიმზიდველი და კომფორტული დასასვენებელი გარემო, ასევე სუფთა 

და ჯანსაღ გარემოში დროის გატარების შესაძლებლობა.  
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პროექტის დასახელება მე-14 მკ/რ. N44; 45; 46; 47; 48 კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომის მოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 06 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 06 01  - საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-14 მკ/რ. N44; 45; 46; 47; 48 კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება, მე-14 მკ/რ. N44; 45; 46; 47; 48 

კორპუსებთან მწვანე ავტოსადგომის მოწყობა, რომლითაც ისარგებლებს, როგორც 

აღნიშნულ მისამართზე მცხოვრები მოსახლეობა ასევე, ქალაქის სხვა მაცხოვრებლები. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

ქალაქის მასშტაბით გაჩნდება კიდევ ერთი კეთილმოწყობილი ავტოსადგომის 

ინფრასტრუქტურა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 
 ინფრასტრუქტურით სტანდარტებით  მოწყობილი ავტოსაგომი 

 

 

 

პროექტის დასახელება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 08 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 
02 08 - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 
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დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

საჭიროებიდან გამომდინარე განხორციელდება, სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განსახორციელდბლად საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
პროექტების დროული შეძენა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
დაგეგმილი პრიორიტეტული ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის მზა 

დოკუმენტაცია 

 

 

 

პროექტის დასახელება ექსპერტიზის ხარჯები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 09 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

02 09 02 - ექსპერტიზის ხარჯები 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ექსპერტიზის ხარჯები 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

2021 წლის განმავლობაში დაქირავებული კომპანიის მიერ ხორციელდება 50000 ლარზე 

ნაკლები ღირებულების გაფორმებულ ყველა ხელშეკრულებაზე  ინსპექტირება და 

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ექსპერტიზების ჩატარება 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 
სრულყოფილად შესრულებული სამუშაოები. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, საბოლოო 

ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას.  

 

 

 

პროექტის დასახელება სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯები 

პროექტის პროგრამული კოდი 02 09 

პროგრამის კოდი და დასახელება, რომელსაც 

წარმოადგენს პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

02 09 01 -  საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 
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პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ხარჯები 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

საზედამხედველო კომპანიას ინსპექტირება ევალება 50000 ლარს ზემოთ 

გაფორმებულ ყველა ხელშეკრულებაზე და ასევე საპროექტო ხელშეკრულებების 

ინსპექტირებაზე 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი სამუშაოების მიმდინარეობისას შესრულებული სამუშაობის სრულყოფა 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 

აღნიშნული ხელს შეუწყობს სამუშაო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას, 

საბოლოო ეტაპზე ხარისხიანი სამუშაოს მიღებას და გაწეული ხარჯების 

ოპტიმიზაციას.  

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N22 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს პროგრამულ 

კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N22 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია და შიდა ეზოს კეთილმოწყობა, რაც საერთო ჯამში ითვალისწინებს: 1152მ2 

სავალი ნაწილისა და 446მ2 ტროტუარის მოწყობას, განხორციელდება ასევე, ბეტონის 

სარინერის მოწყობა  

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 
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პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N23 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N23 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი, 

განხორციელდება ბილიკებისა და ბორდიურების მოწყობა, მიწის სამუშაოების წარმოებისას 

ასევე გათვალისწინებულია ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა წითელ ზოლებში, რაც 

უზრუნველყოფს გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N33 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N33 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი, 

განხორციელდება ბილიკებისა და ბორდიურების მოწყობა, მიწის სამუშაოების წარმოებისას 

ასევე გათვალისწინებულია ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა წითელ ზოლებში, რაც 

უზრუნველყოფს გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 
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პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N11 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N11 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი, 

განხორციელდება ბილიკებისა და ბორდიურების მოწყობა, მიწის სამუშაოების წარმოებისას 

ასევე გათვალისწინებულია ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა წითელ ზოლებში, რაც 

უზრუნველყოფს გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N27 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 
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პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N27 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი, 

განხორციელდება ბილიკებისა და ბორდიურების მოწყობა, მიწის სამუშაოების წარმოებისას 

ასევე გათვალისწინებულია ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა წითელ ზოლებში, რაც 

უზრუნველყოფს გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 

 

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში N36 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

პროექტის პროგრამული კოდი 04 02 

პროგრამის კოდი და დასახელება, 

რომელსაც წარმოადგენს 

პროგრამულ კლასიფიკაციაში 

04 02 - სკოლამდელიაღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა 

პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და ტრანსპორტის  

სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში N36 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დაზიანებული ასფალტის საფარის დემონტაჟი, 

განხორციელდება ბილიკებისა და ბორდიურების მოწყობა, მიწის სამუშაოების წარმოებისას 

ასევე გათვალისწინებულია ახალი საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა წითელ ზოლებში, რაც 

უზრუნველყოფს გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებას. 

პროექტის მოსალოდნელი 

შუალედური შედეგი 
საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობილი ტერიტორია 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება ჯანსაღი და კეთილმოწყობილი გარემო საბავშვო ბაღის , როგორც 

აღსაზრდელებისთვის, ასევე ბაღის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის 
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პროექტის დასახელება მე-16 მკ/რ-ნი მე-7 ბინასთან მინი საფეხბურთო-საკალათბურთო მოედნის 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-16 მკ/რ-ნი მე-7 ბინასთან მინი საფეხბურთო-საკალათბურთო მოედნის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მინი საფეხბურთო-საკალთბურთო 

მოედნის მოწყობა. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული გარემო სხვადასხვა სპორტული აქტივობით დაინტერესებული 

მოქალაქეებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

 შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ 

დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული 

მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

 

 

პროექტის დასახელება ბავშვთა გასართობი კუთხეების რეაბილიტაცია 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ბავშვთა გასართობი კუთხეების რეაბილიტაცია 
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დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

აღნიშნული ფარგლებში, საჭიროებიდან გამომდინარე, ქალაქის მასშტაბით 

განხორციელდება საბავშო მოედნის მოწყობა, რაც ითვალისწინებს საბავშვო 

ატრაქციონების მოწყობას 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეიქმნება კომფორტული, გასართობი გარემო ბავშვებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ბავშვებისთვის, სადაც მომავალი 

თაობა შეძლებს სხვადასხვა გასართობი ატრაქციონებით სარგებლობას 

 

 

 

პროექტის დასახელება მე-12 მკ/რ-ში N35 ბინასთან ბავშვთა გასართობი კუთხის 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მე-12 მკ/რ-ში N35 ბინასთან ბავშვთა გასართობი კუთხის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საბავშო მოედნის მოწყობა, რაც 

ითვალისწინებს საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეიქმნება კომფორტული, გასართობი გარემო ბავშვებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ბავშვებისთვის, სადაც მომავალი 

თაობა შეძლებს სხვადასხვა გასართობი ატრაქციონებით სარგებლობას 

 

 

 

პროექტის დასახელება ახმეტელის N4-თან 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 
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პროექტის განმახორციელებელი 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების და 

ტრანსპორტის  სამსახური 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ახმეტელის N4-თან საბავშვო ატრაქციონის მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებში საბავშო მოედნის მოწყობა, რაც 

ითვალისწინებს საბავშვო ატრაქციონების მოწყობას 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეიქმნება კომფორტული, გასართობი გარემო ბავშვებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ბავშვებისთვის, სადაც მომავალი 

თაობა შეძლებს სხვადასხვა გასართობი ატრაქციონებით სარგებლობას 

 

 

 

პროექტის დასახელება 
თოდრიაქ. კორპ N3-ის მიმდებარედ, სტადიონის გვერდით 

ტრენაჟორების 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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი 
თოდრიაქ. კორპ N3-ის მიმდებარედ, სტადიონის გვერდით 

ტრენაჟორების მოწყობა 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის შესახებ 
აღნიშნული პროექტის ფარგლებშიგანხორციელდება გარე-

ტრენაჟორების მოწყობა 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო მაცხოვრებლებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი 
შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო და ახალგაზრდებში  

დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი. 
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პროექტის დასახელება მეგობრობის მე-2 გასას. N3 კორპუსთან სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი მეგობრობის მე-2 გასას. N3 კორპუსთან სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მინი საფეხბურთო მოედნის 

მოწყობა/რეაბილიტაცია. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული გარემო სხვადასხვა სპორტული აქტივობით დაინტერესებული 

მოქალაქეებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

 შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ 

დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული 

მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება N4 მუსიკალურ სკოლასთან სტადიონის რეაბილიტაცია 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი N4 მუსიკალურ სკოლასთან სტადიონის რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მინი საფეხბურთო-საკალთბურთო 

მოედნის მოწყობა. 
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პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული გარემო სხვადასხვა სპორტული აქტივობით დაინტერესებული 

მოქალაქეებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ 

დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული 

მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

პროექტის დასახელება ქ. რუსთავში მეგობრობის N47 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

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 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში მეგობრობის N47 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდება მინი საფეხბურთო-საკალთბურთო 

მოედნის მოწყობა. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული გარემო სხვადასხვა სპორტული აქტივობით დაინტერესებული 

მოქალაქეებისთვის 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

შეიქმნება კომფორტული და ჯანსაღი გარემო ახალგაზრდებისთვის, სადაც შეძლებენ 

დაკავდნენ სპორტის რამდენიმე სახეობით. მოიმატებს სპორტით დაინტერესებული 

მომავალი თაობის რაოდენობა და დაინერგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ახალგაზრდებში.  

 

 

 

პროექტის დასახელება კულტურული ობიექტების 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 



2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის კაპიტალური დანართი 
 27 

პროექტის დაწყების თარიღი 2021 წლის იანვარი 

პროექტის დასრულების თარიღი 2021 წლის დეკემბერი 

პროექტის აღწერა და მიზანი ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქ. N4-ში მდებარე მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია 

დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

შესახებ 

პროექტის ფარგლებში განხორციედება N4-ში მდევარე მუსიკალური სკოლის 

რეაბილიტაცი, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შედა სარეამონტო სამუშაოები, 

კარ-ფანჯრების რეაბილიტაცია, გათბობა-ვენტილაციის მოწყობის სამუშაოები. 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური 

შედეგი 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული კულტურული ობიქტების რეაბილიტაცია. 

პროექტის მოსალოდნელი საბოლოო 

შედეგი 

აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია, 

შეიქმნება კომფორტული და მიმზიდველი გარემო, რაც ხელს შეუწყობს  მომავალი 

თაობის მხრიდან დაინტერესების გაზრდას მუსიკის სწავლის მიმართ 

 

 


