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ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში 
არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული 

ტექნოლოგიის მიზნობრივი პროგრამის დამტკიცების შესახებ

,,ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 3 მაისის №6 დადგენილებით 
დამტკიცებული დანართის მე-4 მუხლის მე-15 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 
ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში  
არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული 
ტექნოლოგიის მიზნობრივი პროგრამა, თანახმად დანართი №1-სა.

2. დანართი №1 წარმოადგენს განკარგულების განუყოფელ ნაწილს.
3. მიღებული განკარგულების შესახებ ეცნობოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერს.
4.განკარგულების დაინტერესებულ მხარეთათვის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გაცნობა უზრუნველყოს ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 
უფროსმა - მუხრან სალაძემ.

5.განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარეების მიერ 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში 
ხელვაჩაურის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ბათუმი ფრიდონ ხალვაშის 
გამზირი №358).

6. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

შუქრი თურმანიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



დანართი №1                                                                                                                                                                                 

 

ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების წყალაღების და ჩაშვების

 ჰიდროინჟინრული  ტექნოლოგიის პროგრამა

2018
 წლისათვის

ზომის ერთეული ლარი

 1. პროგრამის (ქვეპროგრამის) სახელწოდება:
      

,,მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერმერთა საკუთრებაში არსებული თევზსაშენი მეურნეობების 
წყალაღების და ჩაშვების ჰიდროინჟინრული  ტექნოლოგიის  პროგრამა“

 2. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაწყებისა და დამთვრების თარიღები:
,,10  ივნისი“   2018წ.
,,10 ივლისი“   2018წ.

 3. პროგრამის (ქვეპროგრამის)  მთლიანი ბიუჯეტი- 4900  (ოთხი ათას ცხრაასი) ლარი

4. პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსების წყაროები -   ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 
ბიუჯეტი - 4900 (ოთხი ათას ცხრაასი) ლარი

5. პროგრამის (ქვეპროგრამის) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ორგანო: ქედის მუნიციპალიტეტის 
მერიის  ადმინისტრაციული სამსახური.

6. ფინანსური ანგარიშსწორების განხორციელების წესი

1)სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება
2)წერილობითი მოთხოვნა
3)მიღება-ჩაბარების აქტი
4)საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო 

(საანგარიშსწორებო) დოკუმენტაცია

7. პრობლემის აღწერა და მისი აქტუალობის დასაბუთება ან/და ნორმატიული აქტი, რომლის საფუძველზეც 
დგება პროგრამა:

ზოგადად, საქართველო გეოგრაფიული მდებარეობისა და კლიმატიდან გამომდინარე საკმაოდ 
მდიდარია ჰიდრორესურსებით, რომლებიც ენერგო და სამელიორაციო დანიშნულების გარდა, ასევე 
ნაწილობრივ სამეურნეო თევზმოშენებისათვისაც გამოიყენება.  ამ მხრივ გამორჩეულად დატვირთულია 
აჭარის რეგიონი, განასკუთრებილი დატვირთვა კი ქედის მუნიციპალიტეტშია, მთლიანად 
მუნიციპალიტეტში 68  სხვადასხვა ზომის და წარმადობის საკალმახე მეურნეობაა შექმნილი.

დღეის მონაცემებით, ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 
შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტიდან გამომდინარე, ირკვევა, რომ არსებული 
საკალმახე მეურნეობების მხოლოდ 8%-ია დატვირთული მეტ-ნაკლებად ინტენსიურად. ხოლო 30% 
მხოლოდ ტურისტულ სეზონზე მოქმედებს. ამავე დოკუმენტიდან გამომდინარე, არსებული საკალმახე 
მეურნეობების რეალური პოტენციალის მხოლოდ 13%-ია გამოყენებული,  2017 წელს წარმოებული იქნა 184 
ტონა თევზი შესაძლო 1209 ტონის ნაცვლად.



წინამდებარე შედეგი განპირობებულია მთელი რიგი მიზეზების გამო:
 ერთერთ მიზეზდ კი გამოიკვეთა სტიქიის შედეგად მიყენებული  ზიანით  გაჩერებული საწარმოები, 

მეურნეობები რომლებსაც წყლის მიღების ( ჩაშვების) სისიტემა არ აქვთ გამართული, ეს კი,  როგორც 
სტიქიის შემთხვევაში აფერხებს მეურნეობის მუშა პროცეს ასევე  სამეწარმეო ციკლსაც 
მნიშვნელოვნად  უშლის ხელს.

  გაუმართავი წყალმიღების სისტემა აფერხებს აუზებში ჩასმის სიმჭიდროვეს, არღევეს კვების 
რაციონს და ახანგრძლივებს საწარმოო სტანდარტის თევზის მიღების ხანგრძლივობას.

 მუნიციპალიტეტში, მიუხედავად სათევზე მეურნეობის მაღალი რაოდენობრივი მაჩვენებელისა, 
არცერთი საწარმო არ არის ტექნიკურად გამართული, დაგეგმილი და შეფასებული ჰიდროლოგიური 
რისკებით.

  დაბალია ცნობიერება წყლის მართვის და ჰიდრო რესურსების ეფექტურად გამოყენების შესახებ.
 არსებული მდგომარეობა ასევე საფრთხეს უქმნის იქთიოფაუნის ადგილობრივ სახეობებს, 

მეურნეობიდან გასული (ჰიბრიდული) კალმახი შედარებით სწრაფად მზარდი მტაცებელი თევზია, 
რომელიც ანადგურებს  მდინარეებში შემორჩენილ ენდემურ  სახეობებს .

 წყალაღების და წყალგაშვების მოუწესრიგებელი  სისტემა აზიანებს იმ მეურნეობებსაც, რომლებიც 
ერთმანეთის თანმიმდევრობითაა განლაგებული და არ არის დაცული დისტანციური ზღვარი, 
ხშირია მეურნეობებში დაავადებების გავრცელების შემთხვევები, რაც თავის მხრივ კონფლიქტურ 
სიტუაციებს ქმნის მფლობელებს შორის.

8. პროგრამის (ქვეპროგრამის) მიზნები და მათი მიღწევის შეფასების ინდიკატორები:

№ პროგრამის მიზნები მიზნების მიღწევის შეფასების ინდიკატორები
1 წყლის რესურსები, რომლის სიუხვითაც 

მდიდარია აჭარის რეგიონი და 
განსაკუთრებით ქედის მუნიციპალიტეტი, 
საჭიროებს ამ რესურსების  ეფექტურ 
გამოყენებას, რადგან ის დატვირთვა, 
როგორადაც ეს რესურსები ამჟამად 
გამოიყენება, არ არის რენტაბელური არც 
ფერმერისათვის და არც ადგილობრივი 
ეკონომიკისათვის. თევზსაშენ საწარმოში 
აუცილებელია ჰიდროინჟინრის 
რეკომენდაციები, რათა უზრუნველყოფილი 
იქნას წყალმომარაგების ოპტიმალურობა და 
მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი რისკები. 

რეგიონში დაგეგმილი დარგის 
განვითარებისათვის მიმართული სხვადასხვა 
საქმიანობებიდან ერთ-ერთი მთავარია 
ადგილობრივი თევზმწარმოებლების 
ცნობიერების დონის ამაღლება წყლის 
ეფექტური გამოყენების საკითხებზე. რათა მათ 
მიერ მოხდეს გამოყენებული წყლის 
რესურსების აქტიური, მიზანმიმართული და 
გაუმჯობესებული ხარისხით გამოყენება, 
რომელიც გამოადგება როგორც მოქმედ 
საწარმოებს ასევე  დამწყებ  ფერმერებს 
თევზმოშენების მიმართულებით. 

- ცნობიერების ამაღლება ქედის 
მუნიცილატეტში მოქმედი მეთევზე 
ფერმერების  წყლის მართვის და რისკების 
შემცირების შესახებ. 

- არსებული მდგომარეობის  (უკვე მოქმედი) 
სააწარმოებში   ახალი  ტექნოლოგიური 
სიახლის დანერგვის ხელშეწყობა, წყლის 
რესურესების ეფექტურად გამოყენების 
შესახებ ცოდნის მიწოდება.

- ჰიდროინჟინრის  კონსულტაციები არსებული  
მდგომარეობის გამოსწორების შესახებ.



9. პროგრამის ბიუჯეტი

ა) პროგრამის (ქვეპროგრამის) დაფინანსება წლების მიხედვით

№ წყაროს დასახელება 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი სულ

ძირითადი
ქედის 

მუნიციპალიტეტის 
ბიუჯეტი

4900 4900

დამატებითი X X X X X
სულ  ჯამი 4900 4900

ბ) პროგრამის (ქვეპროგრამის) ხარჯები ღონისძიებათა მიხედვით

№ ღონისძიებების ჩამონათვალი
შესრულების 

დრო
პასუხისმგებელი თანხა შენიშვნა

1

თევზსაშენი მეურნეობების 
წყალაღების და ჩაშვების 

ჰიდროიჟინრული  ტექნოლოგიის  
პროგრამა“

ივნისი-ივლისი
ადმინისტრაციული 

სამსახური
4900

10. საანგარიშო პერიოდში პროგრამის (ქვეპროგრამის) ფარგლებში განსახორციელებელი სახელმწიფო 
შესყიდვები:

                   

№
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და 

მოკლე აღწერა

შესყიდვის 
განხორციელების 

ვადები

შესყიდვის 
განხორციელების 

ფორმა

შესყიდვისათვის 
დაგეგმილი თანხა

შე
ნი

შვ
ნა

1

თევზსაშენი მეურნეობების 
წყალაღების და ჩაშვების 

ჰიდროინჟინრული  ტექნოლოგიის  
პროგრამა

II კვარტალი
2018 წელი

ელექტრონული 
ტენდერი 4900


