
№  დასახელება

გამოყოფილი 

თანხა 

(ლარი)

ფაქტი სხვაობა შესრულების %

1

ე.წ. „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების კეთილმოწყობა: 

აჭარისწყლის შესახვევის, ბაგრატიონის ჩიხის, გონიოს ქუჩის, 

თევრათ გორგილაძის ქუჩის, ლადო ასათიანის ჩიხის, ლუკა 

ასათიანის შესახვევის, ვარშანიძის შესახვევის და პირველი 

შესახვევის, პ. მელიქიშვილის ჩიხის, ლ. გელაძის ქუჩის, პ. 

მელიქიშვილის II შესახვევის, ნანა გვარიშვილის ქუჩის, ს. 

ხიმშიაშვილის ქუჩის №109-113-ის მონაკვეთის, ურეხის ქუჩის, 

ურეხის ჩიხის და დემეტრე თავდადებულის შესახვევის 

კეთილმოწყობა

2,182,676 2,182,676 0 100%

2

ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელებაზე გენერალ აბაშიძის ქუჩამდე 

(ხორცკომბინატის მიმდებარედ) არსებული სანიაღვრე არხის 

მოწყობა და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩის კეთილმოწყობა

3,459,330 3,459,330 0 100%

3

ხიმშიაშვილის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ი. 

ჯავახიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (ტბელ აბუსერიძის 

ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე), ჟილინის არხის მიმდებარე 

ქუჩის კეთილმოწყობა

1,053,043 1,053,043 0 100%

4 გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის კეთილმოწყობა 2,314,083 2,314,083 0 100%

5 გაგარინის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა 928,697 928,697 0 100%

6

ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების კეთილმოწყობა: ვაჟა-

ფშაველას ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან 

ბაგრატიონის ქუჩამდე), ლუკა ასათიანის ქუჩის მონაკვეთი 

(ვარშანიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე), ჰ. აბაშიძის ქუჩის 

მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

704,364 704,363 1 100%

7

აეროპორტის დასახლების ქუჩების: ანგისის პირველი შესახვევის 

მონაკვეთების, აეროპორტის გზატკეცილი №238-დან №252-მდე 

და აეროპორტის გზატკეცილი №219-დან №235-მდე 

კეთილმოწყობა 

993,231 993,230 1 100%

8 აკაკი შანიძის ქუჩის I ჩიხიდან სანიაღვრე არხის მოწყობა 947,244 947,244 0 100%

9
მ. ლერმონტოვის ქ. №96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის 

მშენებლობა  
379,271 379,270 1 100%

10

ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ალ. 

ჩხაიძის ქუჩა (ფეხით სავალი ნაწილი ერთ მხარეს, ჯიბეები) და 

ქუჩის გაგრძელების იაშვილის ქუჩიდან ერისთავის ქუჩამდე, 

იოსელიანის ქუჩის, ერისთავის შესახვევისა და მეორე ჩიხის, ა. 

ნოღაიდელის, იაშვილის, კაიკაციშვილის, იუნკერების, 

დადიანის და თაყაიშვილის ქუჩების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

705,371 705,371 0 100%

11
ახალი ბულვარიდან აეროპორტის გზატკეცილამდე მეჯინის 

არხის გასწრივ კედლების მოწყობა
859,958 859,957 1 100%

12 ჯაყელის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა 212,459 212,458 1 100%

13 გუდიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები 332,400 332,400 0 100%

14
თოდოგაურის დასახლებაში წყალსადენის ქსელის მოწყობა (II 

ეტაპი - 40 ოჯახის დამატებით)
151,700 151,700 0 100%

დანართი №2

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2020 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე 

გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი კაპიტალური ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია  

(2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით)



№  დასახელება

გამოყოფილი 

თანხა 

(ლარი)

ფაქტი სხვაობა შესრულების %

15

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (მეოთხე ფაზის) 

ფარგლებში მიმდინარე წყალარინების სისტემის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ დაზიანებული ქუჩების 

აღდგენითი სამუშაოები

432,906 432,905 1 100%

16
ქალაქ ბათუმში გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩიდან ინასარიძის 

ქუჩის №23-მდე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა
100,548 100,547 1 100%

17

ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის II ჩიხის რეაბილიტაციის, მამია 

ვარშანიძის შესახვევის №1-დან №18-მდე რეაბილიტაციის, 

ოძელაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო, ჯავახიშვილის ქუჩის I 

და II შესახვევის სარეაბილიტაციო და სარაჯიშვილის ქუჩის 

(სანიაღვრეთი) კეთილმოწყობის სამუშაოები 

341,386 341,386 0 100%

18

ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზაგამყოფ ზოლებში 

მოაჯირების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია (ქ. 

ბათუმი, მამია ვარშანიძისა და ზედაღელის ქუჩების კვეთაში 

სანიაღვრე არხზე დამცავი მოაჯირის მოწყობა; მაიაკოვსკის 

ქუჩაზე არსებული გზაგამყოფის ლითონის დეკორატიული 

ღობის მოწყობა; ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის ქუჩა №177 

ხიდბოგირის მოწყობა; ქ. ბათუმი, პეტრე იბერიის ქ. №3ა-ს 

მიმდებარედ სტიქიის შედეგად ადიდებული მდინარის მიერ 

დაზიანებული ხიდბოგირის აღდგენა; ქ. ბათუმში, მამია 

ვარშანიძის მე-2 შესახვევში №16 მიმდებარედ ხიდბოგირისა და 

ფერდსამაგრი კედლების რეაბილიტაცია-მოწყობა; ქ. ბათუმში, 

ანგისის  პირველ შესახვევში, №74-სა  და №76-ს შორის  

საავტომობილო ხიდის დემონტაჟი და ახლის მოწყობა; ქ. 

ბათუმში, მახვილაურის დასახლებაში №1 მიმდებარედ 

ხიდბოგირის მოწყობა; ქ. ბათუმი, ჰელიმიშის ქ. №84-ის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე ხიდის რეაბილიტაცია; ქ. ბათუმი, 

აკაკი შანიძის ქუჩაზე ფრ. ხალვაშის გამზირიდან მდ. 

მეჯინისწყლამდე მონაკვეთში ორი ხიდბორგის მოწყობა; ქ. 

ბათუმში, ზედაღელეს ქ. №34 ხიდბოგირის მოწყობა)

138,412 138,412 0 100%

19 პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის დაგება 293,841 293,840 1 100%

20
ქ. ბათუმში გაგარინის ქუჩიდან ლეონიძის ქუჩამდე 

დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა
448,685 448,684 1 100%

21 ინასარიძის ქუჩა №3-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 225,272 225,271 1 100%

22
ქ. ბათუმში IV კატეგორიის სტადიონთან მისასვლელი სამანქანე 

გზების კეთილმოწყობა
309,849 309,848 1 100%

23
აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის №1-დან №23-მდე 

მონაკვეთის კეთილმოწყობა (სანიაღვრეთი) 
96,608 96,608 0 100%

24
ქ. ბათუმში, თამარ მეფის გამზირზე არსებული სკვერის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები
135,161 135,161 0 100%

25 ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. №74-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 87,545 87,544 1 100%

26 აკაკი შანიძის ქუჩის III ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა 101,803 101,802 1 100%

27
ქ. ბათუმში ბაქოს ქ. №74-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია 
50,808 50,807 1 100%

28

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები (ქ. ბათუმში, ბაღის ქუჩის პირველი 

შესახვევის კეთილმოწყობა)

45,265 45,265 0 100%

18,031,916 18,031,902 14 100%სულ


