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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, 

Labour, Health and Social Affairs of Georgia

KA030137506184719
საქართველო, თბილისი 0119, აკ.წერეთლის გამზ.144; ტელ.: (+995 32) 251 00 11; ცხელი ხაზი: (+995 32) 251 00 26; 15 05; ელ.ფოსტა: info@moh.gov.ge 

 144 Ak.Tsereteli ave., 0119, Tbilisi, Georgia; Tel: (+995 32) 251 00 11; Hot line: (+995 32) 251 00 26; 15 05; E-mail: info@moh.gov.ge

   № 01/14196 06 / აგვისტო / 2019 წ.    

ფაქტ-მეტრის მთავარ რედაქტორს 
ბატონ დავით ქუტიძეს

 

 
 

ბატონო დავით,

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროში მიმდინარე წლის 24 ივლისს    შემოსული თქვენი N115 განცხადების პასუხად,
გაცნობებთ შემდეგს:

1. 2013-2018 წლებში იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების პროექტის
ფარგლებში საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა: სამინისტროსთვის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი
ასიგნებებიდან გაიხარჯა:

2013 წელი - 1644 დევნილი ოჯახი;

2014 წელი - 1705 დევნილი ოჯახი;

2015 წელი - 2778 დევნილი ოჯახი;

2016 წელი - 2077 დევნილი ოჯახი;

2017 წელი - 1897 დევნილი ოჯახი;

2018 წელი - 1516 დევნილი ოჯახი.

სამინისტროსთვის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან გაიხარჯა:

2013 წელი - 20,965,316.97 ლარი;

2014 წელი - 26,553,628.48 ლარი;

2015 წელი - 49,634,595.74 ლარი;

2016 წელი - 65,758,106.16 ლარი;

2017 წელი - 78,589,190.28 ლარი;

2018 წელი - 111,884,273.83 ლარი.

ასევე, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების მიზნით, ხარჯები გაწეულ
იქნა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საბიუჯეტო ასიგნებებიდან.

2. მიმდინარე წელს, განსახლების ადგილებში დევნილთა შენახვისა და მათი საცხოვრებელი
პირობების გაუმჯობესებისათვის, წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტით დამტკიცებულია 52,700.000 ლარი. 2019
წლის 6 აგვისტოს მდგომარეობით განსახლებულია 288 ოჯახი (ქ. ბათუმი - 164; მცხეთა - 120; უთაისი - 3;
ზესტაფონი - 1); შესყიდულია კერძო საკუთრებაში არსებული 792 სახლი/ბინა; გამოსყიდულ იქნა კერძო
საკუთრებიდან დევნილთა მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 8 ბინა. მიმდინარე წლის ბოლომდე
განხორციელდება 1885 დევნილი ოჯახის უზრუნველყოფა გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით.
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3. 2019 წელს, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი განსახლების ეტაპები, მიმდინარე
მშენებლობების დასრულების შემდგომ, დაგეგმილია ქ. თბილისსა და საქართველოს შემდეგ ტერიტორიულ
ერთეულებში:

ქ. თბილისი - 959 ბინა; ქ. ზუგდიდში - 360 ბინა; ქ. მარნეული - 16 ბინა; ქ. წყალტუბო - 140 ბინა; ქ. ქუთაისი
- 245 ბინა; ქ. ხაშური - 25 ბინა; ქ. წყალტუბო - 140 ბინა.

 4. 2013-2018 წლებში ქ. ზუგდიდში გრძელვადიანი საცხოვრებლით დაკმაყოფილდა:

2013 წ. – 36 დევნილი ოჯახი;

2014 წ. – 92 დევნილი ოჯახი;

2015 წ. – 452 დევნილი ოჯახი;

2016 წ. – 173 დევნილი ოჯახი;

2017 წ. – 260 დევნილი ოჯახი;

2018 წ. – 385 დევნილი ოჯახი;

2019 წელს 360 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდება გრძელვადიანი საცხოვრებლით ქ. ზუგდიდში
ახლადაშენებულ კორპუსებში.

2020 -2021 წლებში, ქ. ზუგდიდში ახლადაშენებულ კორპუსებში დაგეგმილია 600 დევნილი ოჯახის
განსახლება.

 

პატივისცემით,

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

 

 

  

 

ღონისძიებათა დაგეგმვისა და
საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამმართველოს უფროსი, მეორადი
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

სოფიო უმიკაშვილი
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