
პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

პროგრამის დასახელება:

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

პროგრამის მიზანი:

პროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება სულ 2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 4 460 989 1 889 700 2 509 328 61 961 0

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა 

და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება
18 184 470 3 066 161 5 307 329 5 156 990 4 653 990

სულ პროგრამა 22 645 459 4 955 861 7 816 657 5 218 951 4 653 990

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

დამატებითი ინფორმაცია

2020-2023 წლები

ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

 პროგრამის საქმიანობის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა; 

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებასა და ქალაქის ურბანულ ინფრასტრუქტურაში არსებული 

მდგომარეობის გაუმჯობესება; მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა; მობინადრეთათვის უსაფრთხო, 

გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ქვეპროგრამები: საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა; 

ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი; ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი 

პირობების გაუმჯობესება; სხვადასხვა ტიპის საცხოვრისის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

პროგრამის ბიუჯეტი

გაუმჯობესებულია საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურა და საცხოვრებელი გარემო

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის განაცხადის ფორმა

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

02 04

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი



გაზომვის 

ერთეული

მონაცემთა 

წყარო

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია, 

სამსახური)

მოგროვების 

მეთოდი

2019 წელი 

(საბაზისო)
2020 წელი 2021 წელი 2022 წელი 2023 წელი

ამხანაგობების 

ჩართულობით 

განხორციელებუ

ლი პროექტების 

რაოდენობა

130 100 80 70 60 რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

საქალაქო 

ინფრასტრუქ

ტურისა და 

კეთილმოწყ

ობის 

სამმართველ

ო

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

აშენებული 

სახლების 

რაოდენობა

2 0 0 0 0 რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

საქალაქო 

ინფრასტრუქ

ტურისა და 

კეთილმოწყ

ობის 

სამმართველ

ო

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

რეაბილიტირებუ

ლი ავარიული 

სახლების 

რაოდენობა

0 28 25 23 15 რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

საქალაქო 

ინფრასტრუქ

ტურისა და 

კეთილმოწყ

ობის 

სამმართველ

ო

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

კვლევა

პროგრამის საბოლოო შედეგის ინდიკატორები 

მოსალოდნელი შედეგი

შედეგის ინდიკატორები

გაუმჯობესებულია საბინაო 

ფონდის ინფრასტრუქტურა და 

საცხოვრებელი გარემო



გარემონტებული 

და 

რეკონსტრუქციუ

ლი სხვადასხვა 

ტიპის 

საცხოვრისის 

რაოდენობა

0 1 0 0 0 რაოდენობა

ა(ა)იპ - 

საქალაქო 

ინფრასტრუქ

ტურისა და 

კეთილმოწყ

ობის 

სამმართველ

ო

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

ამორტიზირებულ

ი და 

ექსპლუატაციისა

თვის უვარგისი 

საბინაო ფონდის 

ხვედრითი წილი

N/A N/A N/A N/A N/A %

ა(ა)იპ - 

საქალაქო 

ინფრასტრუქ

ტურისა და 

კეთილმოწყ

ობის 

სამმართველ

ო

ქ. ბათუმის 

მუნიციპალიტეტი

ს მერია

მონიტორინგი

გაუმჯობესებულია საბინაო 

ფონდის ინფრასტრუქტურა და 

საცხოვრებელი გარემო



02 04 01

02 04 04

2020 წელი

1 889 700

0

1 889 700

განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

პროექტი 1 1 822 750 1 822 750

პროექტი 1 9 650 9 650

დასახელება

პროდუქტები

საცხოვრებელი III და IV კორპუსების 

მშენებლობა (ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის N78ა-ს 

მიმდებარედ ორი ხუთსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის (“ა“ და „ბ“ კორპუსები) 

მშენებლობა

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 

(ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო 

სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა

ქვეპროგრამის მიზანია უსაფრთხო, კომფორტული და ხარისხიანი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 

თანამედროვე გეგმარებითი პრინციპებისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქუჩა №78ა-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 ერთეული ( 

5 სართულიანი) საცხოვრებელი სახლის დასრულების და დამატებით 2 ერთეული 5 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის 

მშენებლობა და  მასში არსებული 40 საცხოვრებელი ბინის (საერთო ჯამში 2020 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი) რემონტი. ერთი 

კორპუსი მოიცავს ერთ ერთოთახიანს ფართით 36,42 კვ.მ, ორ ოროთახიანს ფართებით 57,25 კვ.მ და 58,31 კვ.მ. ერთი 

სამოთახიანი ფართით 69,85 კვ.მ. საცხოვრებელ ბინებს. ახალი კონსტრუქციული სისტემით კარკასული და მზიდი 

კონსტრუქციები ეწყობა რკ/ბ კოლონებითა და სართულს შუა გადახურვის მონოლითური ფილით, კედლების შემავსებელი - 

სამშენებლო ბლოკები, ფასადის კედლების მოპირკეთება -  პენოპანელებით შემოსვა და შეღებვა მაღალი ხარისხის 

წყალემულსიის საღებავით, სახურავის კონსტრუქცია - ხის მასალა, რომელსაც ჩაუტარდება ანტისეპტირება და 

ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება, სახურავის მასალა - პროფირირებული მუქი წითელი ფერის თუნუქი.

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

დასახელება

მუნიციპალური ბიუჯეტი

სხვა წყარო

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური საბინაო ფონდის შექმნა 

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

ქვეპროგრამის დასახელება:

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:



57 300

57 300

1 889 700

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x

x

დასრულებულია საცხოვრებელი კორპუსების  მშენებლობა

დამატებითი ინფორმაცია

საცხოვრებელი III და IV კორპუსების მშენებლობა (ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის N78ა-ს მიმდებარედ ორი ხუთსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის (“ა“ და „ბ“ კორპუსები) მშენებლობა) მრავალწლიანი პროექტია, სამუშაოები დაიწყო 2019 წელს,  

სამუშაოების საერთო ბიუჯეტი (2019-2020 წ. წ.) შეადგენს 2 317 747 ლარს.

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა (ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო სამუშოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა მრავალწლიანი შესყიდვა (2019-2020 წ.წ. - საერთო თანხა 14602,00 ლარი).

საცხოვრებელი კორპუსების შემდგომი ადმინისტრირება და შესაბამის ბენეფიციარებზე გადაცემა განხორციელდება ქ. 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების საფუძველზე

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

საცხოვრებელი I და II კორპუსების მშენებლობა 

(ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ. N78ა-ს მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საცხოვრებელი სახლების 

მშენებლობა)

სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

დასახელება

საცხოვრებელი III და IV კორპუსების 

მშენებლობა (ქ. ბათუმში, ჯავახიშვილის N78ა-ს 

მიმდებარედ ორი ხუთსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის (“ა“ და „ბ“ კორპუსები) 

მშენებლობა

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 

(ხელმისაწვდომი საცხოვრისი) სარეაბილიტაციო 

სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობა



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

აშენებული კორპუსის 

რაოდენობა
2 რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

მშენებარე ფართის 

მოცულობა 
3300 კვ.მ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები



02 04 03

2020 წელი

3 000 000

66 161

3 066 161სულ ქვეპროგრამა  

ქვეპროგრამის მიზანი:

საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების 

მხარდაჭერა 

ქვეპროგრამის განაცხადის ფორმა

პროგრამის დასახელება, რის ფარგლებშიც ხორციელდება ქვეპროგრამა:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი

ქვეპროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებში ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის 

მონტაჟი - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 8%  - ამხანაგობა, 92% -  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველო. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიან/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში და სადარბაზოების შესასვლელში 

პანდუსების მოწყობა; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარისა და ელექტრონული საკეტის 

მოწყობა - ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 15%  - ამხანაგობა, 85%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - 

საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

ქვეპროგრამის დასახელება:

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - 

ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 3%  - ამხანაგობა, 97% -  ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო. პროექტს და ხარჯთაღრიცხვას ამზადებს ამხანაგობა. განცხადების განხილვისას 

უპირატესობა მიენიჭება სამ და მეტ სართულიანი სახლების სახურავების გადახურვას; ვიზუალური დათვალიერების 

საფუძველზე განისაზღვრება სახურავისა და შესაბამისი კონსტრუქციების (კედლების, ჭერის) მდგრადობა და სიმყარე, რაც 

შეიძლება გახდეს პროგრამაში მონაწილეობის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი;

მრავალსართულიან/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფში და სარდაფიდან გამომავალი მოძველებული 

(ექსპლუტაციისათვის არ ვარგისიანი) და ამორტიზირებული კომუნალური სისტემის (საკანალიზაციო) შეცვლა; 100%-ით 

ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების სახურავებზე დაზიანებული 

წყლაშემკრები ღარებისა და წყალსაწრეტი მილების შეკეთება-მოწყობა, თოვლდამჭერების მოწყობა; 100%-ით 

ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი:

მუნიციპალური ბიუჯეტი

ქვეპროგრამის დასაბუთება და აღწერა:

დასახელება

სხვა წყარო



განზომილება რაოდენობა ერთ. საშ. ფასი სულ (ლარი)

ერთეული 19 32 013 608 247

ერთეული 12 28 667 344 000

ერთეული 28 4 286 120 000

ერთეული 6 72 464 434 783

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოს ამორტიზირებული-ავარიული შესასვლელი გადახურვის 

ფილის (ბალდახინის) მოწყობა; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-მოწესრიგება განათება. 100%-ით ახორციელებს 

ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში, მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის სკამების შეძენა 

(განლაგება); 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - 

საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული აზბესტისა და ლითონის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური 

ფურცლის აკვრა; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული ვიტრაჟების შეცვლა. 

ხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით: 10% - ამხანაგობა, 90% - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია. საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენა, ესკიზური ნაწილი ამხანაგობასთან შეთანხმებით;

ეზოებში შესასვლელში ახალი ჭიშკრების შეძენა-მონტაჟი; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში, ახალი სათამაშო ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი, არსებული 

სათამაშო ატრაქციონების რეაბილიტაცია; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოებში, მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის ფანჩატურების 

შეძენა (განლაგება); 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია; 100%-ით ახორციელებს ა(ა)იპ - 

საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო; საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას 

ადგენს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო;

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები; ახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის სამმართველო;

პროდუქტები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

და ეზოების კომუნალური სისტემის  

მოწესრიგება 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში 

არსებული ამორტიზირებული ლიფტების 

დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი

დასახელება

ქალაქში არსებული 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  

საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

რეაბილიტაცია

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები 

და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი



ერთეული 2 3 000 6 000

ერთეული 24 1 961 47 059

ერთეული 9 1 667 15 000

ერთეული 17 3 572 60 722

ერთეული 4 12 500 50 000

ერთეული 3 10 000 30 000

ერთეული 4 37 500 150 000

ერთეული 8 23 750 190 000

ცალი 8 1 100 8 000

ცალი 15 220 3 000

220 000

კვ.მ 6622 30 200 000

კვ.მ 2138 8 17 000

გრძ.მ 375 8 3 000

700 000

79 350

6 350

5 500

11 400

10 100

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის 

ფანჩატურების შეძენა (განლაგება)

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის 

სკამების შეძენა (განლაგება)

3. ეზოებში დაზიანებული ბორდიურების 

შეცვლა / შეკეთება

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის 

ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

და ეზოების კომუნალური სისტემის  

მოწესრიგება{18 მისამართი}

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე 

განათების მოწყობა

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული 

აზბესტისა და ლითონის ფურცლების ნაცვლად 

ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა

ეზოებში შესასვლელში ახალი ჭიშკრების 

შეძენა-მონტაჟი

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული 

ფასადების რეაბილიტაცია (რუსთაველის ქ. 

№41)

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული 

ფასადების რეაბილიტაცია(ნონეშვილის ქ. №58-

ისა და ქ. №60-ს)

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 

სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების 

მოწყობა

2. ეზოების რეაბილიტაცია ფილებით

1. ეზოების რეაბილიტაცია ასფალტ-ბეტონით

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული 

ვიტრაჟების შეცვლა

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და 

ელექტრო საკეტების მოწყობა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები 

და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი



13 900

14 800

800

1 100

4 600

6 100

4 700

3 066 161

1 კვარტალი 2 კვარტალი 3 კვარტალი 4 კვარტალი

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

ქვეპროგრამის განხორციელების დროითი გეგმა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოში არსებული ამორტიზირებული 

ვიტრაჟების შეცვლა

საცხოვრებელ სახლებზე დაზიანებული 

აზბესტისა და ლითონის ფურცლების ნაცვლად 

ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სადარბაზოებში სადარბაზოს კარისა და 

ელექტრო საკეტების მოწყობა

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში  გარე 

განათების მოწყობა

ქალაქში არსებული 

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  

საცხოვრებელი სახლების სახურავების 

რეაბილიტაცია

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში 

არსებული ამორტიზირებული ლიფტების 

დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული 

ფასადების რეაბილიტაცია (რუთველის ქ. N10)

მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები 

{ღონისძიება - ქ.ბათუმში სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო სამუშაოები - თამარ მეფის 

გამზირი IV შეს. 16 და IV შეს. 17. }

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 

სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების 

მოწყობა

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

სახურავებზე თოვლდამჭერების, წყალშემკრები 

და წყალსაწრეტი ღარების მონტაჟი

დასახელება

იოანე ლაზის ქ.15-ში სახლთან ჩამოშლილი 

ფერდის გამაგრებითი (ფერდსამაგრი) 

სამუშაოები

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

და ეზოების კომუნალური სისტემის  

მოწესრიგება 

სულ ქვეპროგრამა  

კახაბრის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები 

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქიის შედეგად მიყენებული 

ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები 



x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა

ბ) კრების ოქმის ასლი, რომლითაც ამხანაგობა იღებს გადაწყვეტილებას ქვეპროგრამიდან დაფინანსების მისაღებად 

განაცხადის გაკეთებისა და ამხანაგობის თავმჯდომარისათვის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ (ქვეპროგრამის საშუალებით განხორციელებული სამუშაოები: სახურავების მოწყობა; 

ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი; სადარბაზოს კარების მოწყობა, 

სადარბაზოს ვიტრაჟების გამოცვლა);

დ) ბანკის მიერ გაცემული პროცენტული თანამონაწილეობის დამადასტურებელი ქვითარი;

გ) ამხანაგობის თავმჯდომარე, რომელიც არ ეთანხმება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტს, უფლება აქვს, 

წერილობით წარადგინოს თავისი პრეტენზიები;

შუალედური მოსალოდნელი შედეგი (2020 წელი)

ბ) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული - სახურავების შეკეთება; 

ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი, სადარბაზოს ვიტრაჟების გამოცვლა) 

სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება, ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო და 

მიმწოდებელს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

ამხანაგობის თანამონაწილეობა კეთილმოწყობის განვითარებაში:  

ა) მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების (სახურავების შეკეთება; ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟი და 

ახალი თანამედროვე ლიფტის მონტაჟი, სადარბაზოს კარისა და ელექტრო საკეტების მოწყობა, სადარბაზოს ვიტრაჟების 

გამოცვლა) შემოწმებას და მიღება–ჩაბარებას განახორციელებს ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის 

სამმართველო და საბინაო ამხანაგობის თავმჯდომარე ან შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე პირი;

ა) ნოტარიალურად დამოწმებული ამხანაგობის კრების ოქმის ასლი თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.

გ) სახურავის რეაბილიტაციის თანადაფინანსების შემთხვევაში -  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ადგენს 

ბ.მ.ა.

დამატებითი ინფორმაცია

ე) ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში, არსებულ ბმა-ს (რომელიც შეიქმნა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის სახელმწიფოს მიერ საკუთრებაში გადაცემული საცხოვრებელ ფართებზე) შემთხვევაში 

თანადაფინანსების პროცენტს იხდის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო წინასწარი წერილობითი შეთანხმებით;

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების შესასვლელში პანდუსების მოწყობის შემთხვევაში 

განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს აღნიშნულ სამუშაოებზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის გადაწყვეტილების 

თანხმობის ოქმი და იმ სადარბაზოს მაცხოვრებელთა 100%-იანი ხელწერების სია, რომელ სადარბაზოშიც უნდა მოეწყოს 

პანდუსი.

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის 

ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი 

განაცხადს (პროექტს) თან უნდა ერთვოდეს:       

არსებული ატრაქციონების რეაბილიტაცია

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის 

სალიკვიდაციო სამუშაოები

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის 

ფანჩატურების შეძენა (განლაგება)

მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისთვის 

სკამების შეძენა (განლაგება)

ეზოებში შესასვლელში ახალი ჭიშკრების შეძენა-

მონტაჟი

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების 

ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია



მოსალოდნელი შედეგი
შედეგის 

ინდიკატორები
სამიზნე მაჩვენებელი გაზომვის ერთეული მონაცემთა წყარო სიხშირე

პასუხისმგებელი 

(საბიუჯეტო 

ორგანიზაცია)

მოგროვების მეთოდი

ქვეპროგრამის 

ფარგლებში 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსებით 

განხორციელებული 

პროექტების 

რაოდენობა

66 რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 

სახლებისა და ეზოების  

რაოდენობა, სადაც 

მოწესრიგდა 

კომუნალური სისტემა 

12 რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

სადარბაზოების 

რაოდენობა, სადაც 

ჩატარებულია 

კეთილმოწყობითი 

სამუშაოები

49 რაოდენობა

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

კვარტალში ერთხელ

ა(ა)იპ - საქალაქო 

ინფრასტრუქტურისა 

და კეთილმოწყობის 

სამმართველო

მონიტორინგი

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის ინდიკატორები

გაუმჯობესებულია 

ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების საერთო 

საკუთრებაში 

არსებული 

ინფრასტრუქტურა


