
დანართი

№  დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა
ფაქტი სხვაობა შესრულების %

1

ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების კეთილმოწყობა: 

ბაგრატიონის შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის 

შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის 

შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი

5 577,8 4 981,2 596,7 89%

2 ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობა 3 147,8 3 147,7 0,1 100%

3

ე.წ „ბონი-გოროდოკის“ ქუჩების კეთილმოწყობა: ვ. მაიაკოვსკის I 

ჩიხის, ვ. მაიაკოვსკის III ჩიხის, ვ. მაიაკოვსკის IV ჩიხის, ს. 

მესხის III ჩიხის, დ. ჭონქაძის ქუჩის, ი. გოგოლის შესახვევის, თ. 

სახოკიას ქუჩის, რ. თაბუკაშვილის ქუჩის, გ. წერეთელის ქუჩის, 

გ. ვოლსკის ქუჩის, კულტურის სახლთან მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არსებული ვიწრო ჩიხების კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

3 156,9 3 116,7 40,2 99%

4
კომახიძის ქუჩის და სევასტოპოლის ქუჩის კეთილმოწყობა; 

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის (ოსტროვსკის) ქუჩის კეთილმოწყობა
1 621,1 1 595,0 26,0 98%

5
ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გ. ბრწყინვალის 

ქუჩამდე) კეთილმოწყობა
1 900,6 1 820,9 79,6 96%

6 ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა 1 496,9 1 496,9 0,0 100%

7
აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის და ლადო ასათიანის ქუჩის 

კეთილმოწყობა (სანიაღვრე არხებით)
1 233,2 1 140,2 93,0 92%

8

გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობის 

სამუშაოები: აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი, აფსაროსის 

გზატკეცილის III შესახვევი, ანდრია პირველწოდებულის №120-

დან №122-მდე, ანდრია პირველწოდებულის II ჩიხი, ანდრია 

პირველწოდებულის III ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის №3, 

ანდრია პირველწოდებულის №4, ანდრია პირველწოდებულის 

№6, ანდრია პირველწოდებულის IV ჩიხი, ანდრია 

პირველწოდებულის VI ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის VII 

ჩიხი, ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევი, მატათა 

მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის I ჩიხი, 

მეფე მირიანის III ჩიხი, სვიმონ კანანელის №3, სვიმონ 

კანანელის №15, №17, №19, სვიმონ კანანელის №70, სვიმონ 

კანანელის I შესახვევი, სვიმონ კანანელის I ჩიხი, სვიმონ 

კანანელის II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი

1 196,5 1 196,5 0,0 100%

9

ლერმონტოვის ქუჩის გაგრძელებაზე გენერალ აბაშიძის ქუჩამდე 

(ხორცკომბინატის მიმდებარედ) არსებული სანიაღვრე არხის 

მოწყობა და სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩის კეთილმოწყობა

1 075,6 1 021,8 53,8 95%

10

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

450,2 427,4 22,7 95%

11
კახაბრის ქუჩის, ხახულის მეორე შესახვევის, ნუცუბიძის 

პირველი ჩიხის და მეორე შესახვევის კეთილმოწყობა
873,5 863,3 10,2 99%

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული  ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე  

გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების შესახებ ინფორმაცია 2020 წლის 01 

იანვრის მდგომარეობით

ათასი ლარი

1



№  დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა
ფაქტი სხვაობა შესრულების %

12

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

ახლადშემოერთებული ტერიტორიების, მდინარე მეჯინისწყლის 

ხიდიდან ფრიდონ ხალვაშის გამზირის გასწვრივ გზის მარჯვენა 

მხარეს (მდინარე ჭოროხის მიმდებარე ტერიტორია) ცენტრამდე 

წყალმომარაგების მეორე ეტაპის სამუშაოები

949,0 948,7 0,3 100%

13

ხიმშიაშვილის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ი. 

ჯავახიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა (ტბელ აბუსერიძის 

ქუჩიდან შ. ხიმშიაშვილის ქუჩამდე), ჟილინის არხის მიმდებარე 

ქუჩის კეთილმოწყობა

1 142,5 1 142,5 0,0 100%

14

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 ქუჩის, იაშვილის ქუჩის, კაიკაციშვილის, 

იუნკერების, დადიანის და თაყაიშვილის ქუჩების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

855,0 811,8 43,2 95%

15 ე.წ. „ბარცხანის“ ხიდის რეაბილიტაცია 46,5 0,0 46,5 0%

16 ხიხანის ქუჩის კეთილმოწყობა 556,5 542,6 13,9 97%

17

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

ფშაველას ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის ქუჩიდან 

ბაგრატიონის ქუჩამდე) სანიაღვრეებით, ლუკა ასათიანის ქუჩის 

მონაკვეთი (ვარშანიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

სანიაღვრეებით, ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთი (ლადო ასათიანის 

ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

1 198,7 1 139,0 59,7 95%

18
გენერალ ა. აბაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა (ბაგრატიონის 

ქუჩიდან ლეონიძის ქუჩამდე) სანიაღვრეთი
1 277,2 1 186,7 90,5 93%

19 გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩის კეთილმოწყობა 1 197,7 1 130,6 67,1 94%

20

მახინჯაურის რკინიგზის სადგურიდან თამარ მეფის გამზირის 

№41-მდე ტროტუარის მოწყობა, ახალგაზრდობის ქუჩის 

კეთილმოწყობა

534,2 489,6 44,5 92%

21

ნობელების ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა, თამარის 

დასახლება სახლი №29-ის მიმდებარედ მშენებარე საბავშვო 

ბაღთან მისასვლელი გზის მოწყობა

435,8 403,7 32,1 93%

22 ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა-მონტაჟი 440,0 440,0 0,0 100%

23 გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა 295,6 286,9 8,7 97%

30 658,8 29 329,89 1 328,91 96%სულ ჯამი:

2


