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პროექტის მიზანია

თანამედროვე სტანდარტების წყალმომარაგების და 
წყალარინების სისტემების შექმნა;
 მუნიციპალიტეტებში მოსახლეობის საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება;
 პროექტის ბენეფიციარი მუნიციპალიტეტების 

წყალმომარაგების კომპანიების ინსტიტუციონალური 
გაძლიერება;  
 გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება;
 ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების გამოვლენა; 



პროექტის ბიუჯეტი

დაფინანსების წყარო რაოდენობა
ევროკავშირი 7 მილიონი ევრო

KfW ბანკი 43 მილიონი ევრო
აჭარის მთავრობა 9,5 მილიონი ევრო 

59,5 მილიონი ევრო 



ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტების მიხედვით 

ცენტრალიზებული/
დეცენტრალიზებული სფერო

მაღალმთიანი დაბლობი

ქვე-ჯამი
ქედა შუახევი ხულო ქობულეთი ხელვაჩაუ

რი

ცენტრალიზებული
წყალმომარაგება 1,316,665 1,612,765 1,879,582 566,435 4,739,079 10,111,526

წყალარინება 1,055,474 1,705,470 2,958,707 3,327,105 5,118,262 14,165,018

დეცენტრალიზებული
წყალმომარაგება 511,298 1,553,073 1,910,948 424,655 202,054 4,602,028

წყალარინება 1,669,511 2,664,797 2,928,066 577,908 282,533 8,122,815

ქვე-ჯამი: 4,552,948 7,536,105 9,674,303 4,896,103 10,341,928 37,001,387



პროექტის ეტაპები (განსხვავება დაბებსა და 
სოფლებში)

 საწყისი ეტაპი;
 პროექტირების და სატენდერო 
დოკუმენტაციის მომზდების ეტაპი;
 საერთაშორისო ტენდერის ეტაპი;
 სისტემების მოწყობის ეტაპი;
 სისტემების ექსპლუატაციის ეტაპი;



1 • სოფლის განაცხადები

2 • სოფლების სკრინინგი 

3 • პირველი საინფორმაციო შეხვედრა სოფლებში 

4 • სოფლის შესწავლა (საინჟინრო და სოციალური ჯგუფი)

5 • პრედიზაინი

6 • მეორე შეხვედრა საპროექტო ნახაზთან დაკავშირებით

7 • დეტალური საპროექტო ნახაზი



საზოგადოების ჩართულობა



მიმდინარე სამუშაოები - დაბები 
(საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს)

 ხულოს მუნიციპალიტეტი        დაბა ხულო
შუახევის მუნიციპალიტეტი       დაბა შუახევი 
 ქედის მუნიციპალიტეტი       დაბა ქედა 
 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი       ზედა ერგე, ქვედა ერგე, 

ზედა ჯოჭო, ქვედა ჯოჭო
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი       ოჩხამური, ცეცხლაური, 

ჯიხანჯური



მიმდინარე სამუშაოები - სოფლები 
(საპროექტო სამუშაოები დასრულდა)



პროექტირება მიმდინარეობს - სოფლები 

 ხულოს მუნიციპალიტეტი        განახლება, თხილაძირი, ზედა 
დეკანშვილები, დეკანაშვილები;
 შუახევის მუნიციპალიტეტი        გომარდული, სხეფი, 

სხეფელა, თერნალი, ღორექეთი, წანკალაური, ბრილი, ზემო 
ხევი, ბარათაული, ჭალა, წყაროთა, 
 ქედის მუნიციპალიტეტი       ვაიო;
 ქობულეთის მუნიციპალიტეტი       ქვედა კვირიკე



წყალმომარაგების სისტემა 



წყალარინების სისტემა 



გარემოს დაცვა

KfW/WB საერთაშორისო გარემოსდაცვითი მოთხოვნები;
მსოფლიო ბანკის გარემოზე ზემოქმედების 

მოთხოვნები;
 ეროვნული გარემოსდაცვითი მოთხოვნები; 
ნებართვები;







სინერგია და კოორდინაცია აჭარის დაბებისა და 
სოფლების განვითარებისთვის

 პროგრამა დაფუძნებულია დაინტერესებული მხარეების და კერძოდ  ადგილობრივი 
მოსახლეობის მეტად აქტიურ ჩართულობაზე; 

 პროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის, ჰიგიენისა და 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, მდგრადი წყალმომარაგების და 
წყალარინების სისტმების მეშვეობით, რაც მდგარადი ეკონომიკური განვითარების 
წინაპირობაა; 

 პროგრამაში აქტიური მონაწილეობა, ინფორმირებულობა და კომუნიკაცია 
უმნიშვნელოვანესია პროგრამის წარმატებით განხორციელებისთვის;  



სინერგია და კოორდინაცია აჭარის დაბებისა და 
სოფლების განვითარებისთვის

 ღონისძიებების სათანადო კოორდინაცია სოფლების განვითარების 
მიმართულებით, იქნება სინერგიის წინაპირობა და ორმხრივად მომგებიანი აჭარის 
დაბებისა და სოფლების მოსახლეობისთვის;   

 ინფორმაციის სათანადო გაცვლა და კოორდინირებული საქმიანობა, შეამცირებს 
საქმიანობების თანაკვეთას და შესაძლო გაუმართაობებს;   



შეკითხვები



კომუნიკაცია

 სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ოფისი - კ. გამსახურდიას #1 
 ელ.ფოსტა - info@awa.ge
 ტელეფონი - (0422) 27 86 86
 სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დირექტორი - თეიმურაზ ბედინაძე 

awa.jsc.2017@gmail.com
 MACS პროექტის კოორდინატორი - ლია დავითაძე lia.davitadze@macsonline.de

mailto:awa.jsc.2017@gmail.com
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