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საქართველოს რეფორმების ასოციაციას

თქვენი #659 18.11.2013 წერილის პასუხად, დანართის სახით გიგზავნით იმ  სოფლების სიას და 
ოჯახთა რაოდენობას, რომელთაც არ მიეწოდებათ ელექტროენერგია ბოლო 20 წლის განმავლობაში 
შესაბამისი ქსელის არარსებობის გამო. ასევე გაცნობებთ, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე 4 
უშუქო სოფელს  უკვე მიეწოდება  ელექტროენერგია. წლის ბოლომდე კი, 7 სოფლისათვის გახდება 
შესაძლებელი ელექტროენერგიით სარგებლობა.  ამჟამად, მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა დარჩენილი 
28  სოფლის ელექტრიფიკაციისათვის. 

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ აღნიშნული პრობლემის გადაჭრაზე მუშაობა USAID -
ის ფინანსური მხარდაჭერით, 2011 წლიდან დაიწყო.  2013 წელს კი მთავრობის გადაწყვეტილებით, 
ელექტრიფიცირების მიზნით საჭირო სამუშაოების, კერძოდ ელექტროგადამცემი ხაზებისა და 
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის პროექტირების, ასევე მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯების 
დასაფინანსებლად საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო 
ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს ენერგეტიკისა სამინისტროს გამოუყო 
შესაბამისი თანხები.

დანართი: 1 ფურცელი

პატივისცემით, 

ზაზა ნანობაშვილი
დეპარტამენტის უფროსი
იურიდიული დეპარტამენტი



# რეგიონი რაიონი სოფელი ოჯახი დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 8 9

1 მცხეთა-მთიანეთი თიანეთი ჭიაურა 18 01.10.13 დასრულების ეტაპზეა

2 მცხეთა-მთიანეთი თიანეთი გძელველი 15 15.10.13 დასრულების ეტაპზეა
3 მცხეთა-მთიანეთი დუშეთი  კაწალხევი 18 28.04.14 24.06.14

4 მცხეთა-მთიანეთი დუშეთი  ლაუშა 10 28.07.14 03.09.14
5 მცხეთა-მთიანეთი მცხეთა ბევრეთი 52+1 2013 2014

6 მცხეთა-მთიანეთი დუშეთი ავენისი 6 10.11.14 20.01.15
7 ქვემო ქართლი თეთრიწყარო  ჩხიკვთა 41 19.05.14 16.09.14

8 ქვემო ქართლი დმანისი სოგოუთლო 28  17.03.14 20.06.14
9 შიდა ქართლი კასპი  გოსტიბე 64+1  01.10.13 დასრულების ეტაპზეა

10 შიდა ქართლი კასპი  ცხავერი 40 01.07.14  04.09.14
11 შიდა ქართლი ხაშური  ღართა 29 01.10.13 დასრულების ეტაპზეა

12 შიდა ქართლი ხაშური სარტყელა 12  17.03.14  19.05.14
13 შიდა ქართლი გორი  ქსოვრისი 19 01.10.13 დასრულების ეტაპზეა

14 შიდა ქართლი გორი  ველები 11  17.03.14  29.05.14
15 შიდა ქართლი გორი იფნარა 9  02.06.14  04.08.14

16 შიდა ქართლი გორი  გაგლოანთუბანი 6  01.09.14  02.10.14
17 შიდა ქართლი გორი თხინალა 6 10.10.14  17.12.14

18 შიდა ქართლი ქარელი  ზემო ლეთეთი 19  01.10.13 დასრულების ეტაპზეა
19 შიდა ქართლი ქარელი  ოქროსოფელი 18  03.03.14  29.04.14

20 შიდა ქართლი ქარელი  ბატიური 16  01.05.14 11.07.14
21 შიდა ქართლი ქარელი ტყემლოვანა 6  02.03.15  23.09.15

22 შიდა ქართლი ქარელი  ბანი 2 20.06.14  26.08.14
23 შიდა ქართლი ქარელი მეხეთი 2  01.09.14  03.11.14

24 შიდა ქართლი ქარელი  ტყემალა 2  17.03.14  21.07.14
25 სამცხე-ჯავახეთი ადიგენი  უტყისუბანი 17  01.10.13 დასრულების ეტაპზეა

26 რაჭა-ლეჩხუმი ცაგერი-ლენტეხი  ბავარი 26  01.07.14  06.10.14
27 იმერეთი საჩხერე  ვაკისა 7  20.08.14  23.10.14

28 იმერეთი ზესტაფონი
შროშა (ექსეულიძეების 

უბანი)
6  10.04.14  09.06.14

29 იმერეთი ხარაგაული  პატარა სახვლარი 4  16.06.14  11.08.14

30 აჭარა ხულო  ჯანჯღნარი 150

31 აჭარა ხულო  ლეკნარი 50

32 აჭარა ხულო  სათოვლი წყალი 30

33 აჭარა ხულო  საჯუგია 20

34 აჭარა ხულო  სამარილე 20

35 აჭარა ხულო  კარჩხალი 20

სულ: 683

ელექტროენერგიის გარეშე მყოფი სოფლების ელ. მომარაგების განფასება

დასაზუსტებელია
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