
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს 
მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები

2022-2025 წლების  პროგრამები

WWW.MOFEA.GE



რესპუბლიკური ბიუჯეტი 86,2% - ით შესრულდა

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის 6 თვის

შემოსულობები
გეგმა - 139 270,5 ათასი ლარი

შესრულება - 119 998,3 ათასი ლარი
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აჭარის ა.რ 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტი                                                                                           
405,0 მლნ ლარი



2022 წელს საშემოსავლო გადასახადის გეგმა 
307,0 მლნ ლარი
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აგრესიული საპრივატიზაციო პოლიტიკა 2022 წელს 
არაფინანანსური აქტივების კლების გეგმა 67,0 მლნ ლარი
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წარმატებული პრივატიზების პროცესი

ელექტროულ აუქციონზე გამოცხადებული საპრივატიზაციო ობიექტების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ონლაინ რესურსების გამოყენებით

მოკლე ტექსტური შეტყობინების 
დაგზავნა ყველა დაინტერესებული 

პირისთვის

ელექტროული აუქციონის ფეისბუქ
გვერდზე განთავსება/რეკლამირება

ვებ-გვერდის მეშვეობით 
ინფორმაციის გავრცელება როგორც 
ქართულენოვანი ასვე უცხო ენოვანი 

ინვესტორებითვის



პრივატიზების ობიექტები

მიწის ნაკვეთები 
ინდუსტრიულ 

ზონებში

მიწის ნაკვეთები 
ტურისტულ 

ზონებში

მიწის ნაკვეთები 
მთის 

კურორტებზე

საწარმოები



საშუალოვადიანი პრიორიტეტები
აჭარის ფინანსური რესურსების და ქონების მართვა

აჭარის ეკონომიკური 
განვითარება

ქონების ეფექტიანად და 
გამჭვირვალედ მართვა

ინვესტიციების მოზიდვა
რეგიონის 

ინფრასტრუქტურის 
სწრაფი განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ტურიზმის დივერსიფიცირების ხელშეწყობა

საინვესტიციო გარემოს და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

სოციალური და სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი 
პირობებით უზრუნველყოფა

სამინისტროს სერვისების გაუმჯობესება 

სპორტული ინფრატრუქტურის განვითარების გაგრძელება

სპორტული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

სამედიცინო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა



2022-2025 წლების სამინისტროს პროგრამების ბიუჯეტი

სპორტული 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა

50,7 მლნ ლარი

აჭარის მყარი 
ნარჩენების მართვის 

პროექტი

12,0 მლნ ევრო

აჭარაში  წყლის 
სისტემის განვითარება

73,0 მლნ ევრო

მაღალმთიანი აჭარის 
გაზიფიცირება

9,5 მლნ ლარი

სახელმწიფო პროგრამა 
„განახლებული 

რეგიონები“

20,0 მლნ ლარი

ახალი ინდუსტრიული 
ზონების განვითარება

24,0 მლნ ლარი

სოციალური სახლების 
მშენებლობა

50,0 მლნ ლარი

ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობა

11,5 მლნ ლარი

მთის კურორტებისა და 
სარეკრეაციო 

ადგილების განვითარება

26,7 მლნ ლარი



საინვესტიციო 
პორტალი -

investinbatumi.ge 

საპრივატიზაციო 
ობიექტების 

ელექტრონული 
სისტემა

ბიზნეს 
ფორუმები

ქონების 
ეფექტური 

მართვა

საინვესტიციო 
პოტენციალის 
პრომოუშენი

აჭარაში ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობა
2022-2025 წლების ბიუჯეტი 1,7 მლნ ლარი



სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების სრული აღწერა-
ინვენტარიზაცია

პოტენციური ინვესტორებისათვის საინვესტიციო პროექტების 
შეთავაზება

ბიზნესის მხარდამჭერი პროექტების განხორციელება

ინფრასტრუქტურაზე ხელმისაწვდომობა

მეწარმეობის ხელშეწყობა



„ოცნების ქალაქის“ მშენებლობა 
2022 წლის ბიუჯეტი - 15 000 000 ლარი



„ოცნების ქალაქის“ მშენებლობის პროცესი



„ოცნების ქალაქი“ - მეორე ეტაპი

„ოცნების ქალაქის“  ტერიტორიის 
განაშენიანების დეტალური გეგმისა 
და ამავე გეგმის მიხედვით ერთ-
ერთ კვარტალში საცხოვრებელი 
კომპლექსის მშენებლობისათვის 
საჭირო დეტალური საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით 
ხელშეკრულება ფორმდება შპს 
„ნიუ სითი დეველპმენთ“-თან



• გაზსადენის სიგრძე: 118 კმ

• პირველი ეტაპი:
ექსპლუატაციაშია  - 66 კმ 
სალიბაურიდან - ხიჭაურამდე.

• 11 900 აბონენტის 
გაზიფიცირება

• მეორე ეტაპი: 52 კმ  

• შუახევიდან - გოდერძიმდე. 

• 15 200 აბონენტის 
გაზიფიცირება

• 2020 წელს ექსპლუატაციაში 
შევიდა 22,6 კმ

• 2021 წელს ექსპლუატაციაში 
შევა დამატებით - 5 კმ

მთის გაზიფიცირების პროექტი - მეორე ეტაპი
2022 წლის ბიუჯეტი - 9 500 000 ლარი



რეკრეაციული ადგილების განვითარება

2022-2025 წლის ბიუჯეტი - 39,9 მლნ ლარი





• 20 000 მაყურებელზე გათვლილი

• UEFA-ს მე-4 კატეგორიის
სტანდარტები

• მიწის ფართი 8 ჰა.

2021 წელს დასრულდა ბათუმის საფეხბურთო 
სტადიონის აღჭურვა



• 20 000 მაყურებელზე გათვლილი

• UEFA-ს მე-4 კატეგორიის
სტანდარტები

• მიწის ფართი 8 ჰა.

2021 წელს დასრულდება ბათუმის სპორტული 
კომპლექსის მშენებლობა



• თანამედროვე 
სტანდარტების შენობა

• შეჯიბრების დარბაზი

• გაუმჯობესებული 
სავარჯიშო პირობები 
სპორტსმენებისთვის

2021 წელს მიმდინარეობს ჩაქვის ძალოსნობის 
სავარჯიშო ბაზის მშენებლობა



• ყინულის არენა - 10 500 კვ.მ

• საცურაო აუზი - 5 500 კვ. მ

ყინულის სასახლე და საცურაო აუზი



მუნიციპალიტეტებში სპორტული ინფრასტრუქტურის 
განვითარება 

2022 წლის ბიუჯეტი - 9,2 მლნ ლარი

ხულოს მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ღორჯომში 

სპორტული დარბაზის 
მშენებლობა

ჩაქვში რაგბის სპორტული 
მოედნის მშენებლობა და სხვა 
მუნიციპალიტეტებში სარაგბო 
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

ქობულეთის სპორტული 
კომპლექსის მშენებლობა



ქობულეთის სპორტული კომპლექსის მშენებლობა



2022 წელს დასრულდება დაბა შუახევის ცენტრალური 
საფეხბურთო სტადიონის კეთილმოწყობა 



პროექტის მიზანი

• აჭარაში წყალმომარაგებისა და 
წყალარინების თანამედროვე 
სისტემის დანერგვა

• საინვესტიციო და ტურისტული 
მიმზიდველობის ზრდა

• მოსახლეობის სოციალური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება 

• გარემოს დაცვა და წყლის 
რესურსების შენარჩუნება

• განახლებული 
ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს  
30 ათასამდე აბონენტი

აჭარაში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია



აჭარის დაბებისა და სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების 
რეაბილიტაციის მიზნით, საერთაშორისო ტენდერი მიმდინარეობს

ხულო შუახევი ქედა

ქობულეთიხელვაჩაური



პროექტი ითვალისწინებს:

• აჭარაში მყარი 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
მართვის თანამედროვე 
სისტემის დანერგვა

• აჭარაში ეკოლოგიური, 
სოციალური,  ტურისტული 
გარემოს გაუმჯობესება

• ალტერნატიული ენერგიის 
მიღება

• დაგეგმილია დონორებისგან 
12,0 მლნ ევროს მოზიდვა

აჭარაში ნარჩენების მართვის პირველი თანამედროვე სტანდარტების ობიექტის 
მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა



პროექტი ითვალისწინებს:

• აჭარაში მყარი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების მართვის
თანამედროვე სისტემის
დანერგვა

• აჭარაში ეკოლოგიური, 
სოციალური,  ტურისტული
გარემოს გაუმჯობესება

• ალტერნატიული ენერგიის
მიღება

აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი



საინვესტიციო პროექტები

კურორტ “გოდერძი”-ზე

მიმდინარეობს:

• 25 საინვესტიციო პროექტი 

• 200 მილიონი ლარის 
ინვესტიცია

• 1000 ადამიანის დასაქმება

• 1300 განთავსების ადგილი

აჭარის სამთო კურორტების განვითარება



გომარდულის
განვითარება

 მოეწყობა ახალი საბაგირო

 მიწის ნაკვეთი- 48 ჰა
 პრემიუმ-კლასის კოტეჯები
 სასტუმროები
 მულტიფუნქციური განვითარება
 მომზადდა კურორტის განვითარების

გეგმა
 მომზადდა საინვესტიციო შეთავაზება



2021 წელს დასრულდება
„მწვანე ტბის“ და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 

(მეორე ეტაპი)



მაღალმთიანი აჭარის განვითარება
„მწვანე ტბის“და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 



„ეთნოსოფელი“ მაჭახლის 
ხეობაში

ბეშუმი

გომარდული

ჩირუხი

ღომას მთა

ჭვანის ხეობა

ახალი ტურისტული ადგილების განვითარება



ახალი ტურისტული ადგილების განვითარება
ჭვანის ხეობა



ახალი ტურისტული ადგილების განვითარება
ჩირუხი 



პროექტის მიზანია:

• ხეობაში არსებული 
ეთნოგრაფიული ძეგლების 
შენარჩუნება-პოპულარიზაცია;

• ტურიზმის განვითარების 
ხელშეწყობა;

• ეკონომიკური აქტივობის ზრდის 
სტიმულირება;

• გარემოს დაცვა და გაჯანსაღება;

• ინფრასტრუქტურის შექმნა - 5,0 
მლნ ლარი 

პროექტი „ეთნოსოფელი“ მაჭახლის ხეობაში



პროექტი „ეთნოსოფელი“ მაჭახლის ხეობაში 
აჭარისწყლის ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი 



პროექტი „ეთნოსოფელი“ მაჭახლის ხეობაში 
ზედა ჩხუტუნეთის ცენტრის რეკონსტრუქციის პროქტი



• კურორტი ციხისძირი - 350 ჰა

• სწორი ურბანული გარემოს ჩამოყალიბება 

• ტურისტულ-სარეკრეაციო, საკურორტო და 
სამკურნალო პოტენციალის ეფექტიანად  
გამოყენება

• სპორტულ-გასართობი კომპლექსების 
განვითარება

• მოსახლეობისათვის ჯანსაღი, უსაფრთხო, 
ეკოლოგიური გარემოს  შექმნა

კურორტ ციხისძირის განვითარება



ახალი ზღვისპირა ცენტრი - 315 ჰა

• აჭარის ეკონომიკური 
განვითარების ახალი 
შესაძლებლობა

• ახალი სამუშაო ადგილები

• ახალი ტურისტული ლოკაცია

გონიოს განვითარება - “ქალაქი-ქალაქში”



მიმდინარე პროექტები

განათლების ქალაქი კავკასიის ბიზნეს სკოლა



500 მლნ ლარის ევროპული ინვესტიცია



ბათუმის
ინდუსტრიული ზონის

განვითარებასამრეწველო სექტორის განვითარების 
მიზნით აჭარის მთავრობა გეზ-ის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
ახორციელებს თანამედროვე 
სტანდარტების ინდუსტრიული 
ზონის პროექტს. ტერიტორია 
განკუთვნილია გადამუშავებული, 
მწარმოებელი საწარმოებისთვის. 

დაგეგმილია ინდუსტრიული ზონის 
კომუნალური ინფრასტრუქტურის 
მოწყობა.

ამჟამად მიმდინარეობს მიწის 
ნაკვეთების წარმატებული
პრივატიზების პროცესი.

მიწის ნაკვეთები
2’000 მ2 – 50’000 მ2

აჭარის ა/რ საკუთრება

 ინფრასტრუქტურის დაფინანსება 15 მლნ ლარი
 მოსალოდნელი კერძო ინვესტიცია 75 მლნ ლარი
 დამატებით სამუშაო ადგილები -1500

პროექტი ხელს შეუწყობს რეგიონში ინვესტიციებისა და დასაქმების ზრდას



ქობულეთის 
ინდუსტრიული ზონა

• აჭარის მთავრობის მიერ ს. 

ხუცუბანში მდებარე მიწის ნაკვეთზე

(ს/კ 20.39.01.207) მიმდინარეობს

ქობულეთის ინდუსტრიული ზონის 

მოწყობა.

• „ქობულეთის ახალი სამრეწველო

ზონის“ ტერიტორია განკუთვნილია 

კვების მრეწველობის 

საწარმოებისთვის, კერძოდ, 

 სასაწყობო,

 გადამამუშავებელი და

 მწარმოებელი საწარმოებისთვის.

მიწის ნაკვეთები
 ≈5’000 მ2

 ≈1 ჰა
 ≈ 2-3 ჰა

მანძილი ბათუმამდე ≈ 30 კმ

 ინფრასტრუქტურის დაფინანსება 5 მლნ ლარი
 მოსალოდნელი კერძო ინვესტიცია 40 მლნ ლარი
 დამატებით სამუშაო ადგილები -1000

პროექტი ხელს შეუწყობს რეგიონში ინვესტიციებისა და დასაქმების ზრდას



მადლობა ყურადღებისთვის


