
№  დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა
ფაქტი სხავაობა შესრულების %

1

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობის პირველი 

ეტაპი - ი. ჭავჭვაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული 

ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა

759,500 759,500 0.00 100.0%

2
კომახიძის ქუჩის, ჩოლოყაშვილის (ყოფილი ოსტროვსკის) ქუჩისა 

და სევასტოპოლის ქუჩის კეთილმოწყობა
4,500,800 4,308,695 192,105.12 95.7%

3 ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა 940,600 137,995 802,605.14 14.7%

4 ბონის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა 2,398,417 2,398,388 28.92 100.0%

5 ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის და ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა 2,579,300 2,548,519 30,781.08 98.8%

6

ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების (მონაკვეთების) კეთილმოწყობა - 

თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის, ჰაიდარ აბაშიძის, 

გრიბოედოვის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან 

ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

1,512,039 1,509,398 2,641.45 99.8%

7
გონიო-კვარიათის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა, გონიო-

კვარიათის დასახლების ქუჩების განათება
1,077,650 1,077,650 0.32 100.0%

8 ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა 1,926,400 1,869,990 56,409.79 97.1%

9

ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების (მონაკვეთების) კეთილმოწყობა - 

მარუხის ქუჩის, მარუხის I-II შესახვევის, ლომონოსოვის ქუჩის, 

ქობულეთის ქუჩის, ქობულეთის ჩიხის, ქედას ქუჩის 

კეთილმოწყობა

1,396,175 1,396,175 0.17 100.0%

10

ქ. ბათუმში, ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების (მონაკვეთების) 

კეთილმოწყობა - 26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა ასათიანის 

ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალეს ქუჩიდან ბაგრატიონის 

ქუჩამდე) 

804,150 804,134 15.55 100.0%

11 ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა 952,700 952,700 0.00 100.0%

12 თამარის დასახლებაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა 1,111,200 1,083,087 28,112.58 97.5%

13
ჯავახიშვილის ქუჩის (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს 

ქუჩამდე) კეთილმოწყობა
92,800 92,800.00 0.0%

14

ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან 

ზღვაზე გასასვლელის კეთილმოწყობა; ადლიის ქუჩის 

მონაკვეთების კეთილმოწყობა; ლეხ და მარია კაჩინსკების და 

ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

526,900 512,285 14,615.33 97.2%

15 მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა 468,100 444,476 23,624.40 95.0%

16 თოდოგაურის დასახლებაში წყლის სისტემის მოწყობა 409,700 409,615 84.89 100.0%

17
შარაშიძის #32-დან #40-მდე კეთილმოწყობა; ზედაღელის ქუჩის 

კეთილმოწყობა
397,200 397,096 103.89 100.0%

18
ანდრონიკაშვილის ქუჩის და ანდრონიკაშვილის შესახვევის 

კეთილმოწყობა
264,000 263,910 90.07 100.0%

19
ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის 

მოწყობა
344,500 342,784 1,716.15 99.5%

20 მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა 330,800 330,746 53.60 100.0%

21 ზედაღელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა 199,200 199,172 27.51 100.0%

22 ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა 171,900 171,861 39.15 100.0%

23 სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა 183,690 183,631 59.05 100.0%

24 ქსენია ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა 87,800 87,777 22.55 100.0%

25 კახაბრის ქუჩის განათება 11,800 11,403 396.96 96.6%

26 აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა 1,038,200 1,038,200 0.00 100.0%

27 ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა 1,442,300 1,442,300 0.00 100.0%

28

ლადო ასათიანის ქუჩა #27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთის 

კეთილმოწყობა (ყინულის სასახლის მიმდებარედ მშენებარე 

სპორტული კომპლექსის მიმდებარედ)

1,210,700 1,210,337 362.98 100.0%
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№  დასახელება
გამოყოფილი 

თანხა
ფაქტი სხავაობა შესრულების %

29

იბერიის ქუჩა #1-ში მდებარე #26 საბავშვო ბაღის და აღმაშენებლის 

ქუჩა #5-ში მდებარე #11 საბავშვო ბაღის ეზოების კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

463,800 450,638 13,161.90 97.2%

30
მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
266,450 266,433 17.47 100.0%

31

მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის #15-დან #103-მდე და #2-დან #46-

მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები, მარკოზ აჭარელის მე-4 

შესახვევის გარე განათების მოწყობა

86,800 86,790 9.67 100.0%

32

ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა, შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 

მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და ოპიზრების 

ქუჩის მონაკვეთზე შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს 

შორის 60 გრძ. მეტრი ბეტონის საფარის მოწყობა

189,210 189,134 75.74 100.0%

33
ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ელექტრო სადენებისა 

და ვიდეო სამეთვალყურეო ქსელის მიწისქვეშ ჩაწყობის სამუშაოები
620,900 620,900 0.00 100.0%

34
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მუდმივმოყვავილე სკვერის ძირითადი 

ნაწილის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია
256,200 256,102 97.71 100.0%

35 გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა 239,600 239,540 60.00 100.0%

36 სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია 791,500 789,170 2,330.31 99.7%

37

ე.წ „ჭაობის დასახლებაში“ ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის 

შესახვევი, გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, 

მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, 

ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი

230,747 230,747.00 0.0%

38

ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა: ვ. 

მაიაკოვსკის I, III და IV ჩიხი, ს. მესხის III ჩიხი, დ. ჭონქაძის ქუჩა, ი. 

გოგოლის შესახვევი, თ. სახოკიას ქუჩა, რ. თაბუკაშვილის ქუჩა, გ. 

წერეთელის ქუჩა, გ. ვოლსკის ქუჩა, კულტურის სახლთან 

მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები

1,688,171 1,643,522 44,649.21 97.4%

39 მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა 520,750 282,991 237,759.16 54.3%

40
აეროპორტის გზატკეცილის N43-დან დავით აღმაშენებლის ქუჩის 

წრიულამდე სანიაღვრე არხის მოწყობა
432,650 361,854 70,795.73 83.6%

41

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემოერთებული 

ტერიტორიების წყალმომარაგების სამუშაოები (ფრიდონ ხალვაშის 

გამზირის მარჯვენა უბანი, მდინარე ჭოროხის მიმდებარედ)

570,597 542,061 28,535.60 95.0%

42 აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა 195,300 185,165 10,134.70 94.8%

43
ხახულის ქუჩის II შესახვევისა და მამია ვარშანიძის II შესახვევის 

დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია
201,700 168,239 33,461.13 83.4%

44 ახალგაზრდობის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა 178,900 85,543 93,356.76 47.8%

45 ხიხანის და ტაოს ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა 235,875 57,720 178,155.42 24.5%

46 ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა 158,400 158,292 107.89 99.9%

47 თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის კეთილმოწყობა 103,800 102,160 1,639.93 98.4%

48 გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა 137,845 111,624 26,220.96 81.0%

49
გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის გარე განათების 

რეაბილიტაცია
53,800 51,093 2,707.18 95.0%

50 ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის რეაბილიტაცია 78,300 78,300.00 0.0%

51
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა N127-დან N163-მდე და N163-ის 

მიმდებარედ გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
71,007 68,593 2,414.43 96.6%

52
აეროპორტის გზატკეცილი, N7 ქვეგანაყოფის მიმდებარედ 

სანიაღვრე არხის მოწყობა
59,500 59,500.00 0.0%

53
ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა #72-ში სტიქიის შედეგად მიყენებული 

ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები
174,950 161,362 13,588.35 92.2%

54
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა 

რეაბილიტაციის პროექტის დამატებითი თანადაფინანსება
2,374,356 2,328,768 45,588.46 98.1%

55

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

ჰორტენზიას ქუჩა №4, თბილისის ქუჩა №41; თბილისის ქუჩა №39, 

ჯინჭარაძის ქუჩა №61, თამარ მეფის V შესახვევი, თამარ მეფის Ш 

შესახვევი №28, თბილისის IV შესახვევი №11

186,911 172,393 14,517.71 92.2%

56

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

იოანე ლაზის I შესახვევი №12,  იოანე ლაზის I შესახვევი №39-ის 

მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა II ჩიხი №8-ის მიმდებარედ, პეტრე 

იბერის ქუჩა V ჩიხი №4, წმინდა ნინოს ქუჩა №19; წმინდა ნინოს 

ქუჩა  I ჩიხი №20-ის მიმდებარედ, მატათა მოციქულის II ჩიხი №3-ის 

მიმდებარედ

95,765 78,224 17,541.47 81.7%
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57

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები - 

თევდორე მღვდლის №32, ანა კალანდაძის №70, ზედაღელის II 

შესახვევი №6, ზედაღელის II შესახვევი №29, მიხეილ შარაშიძის IV 

ჩიხი №7, ურეხის დასახლება №38

155,909 143,607 12,301.95 92.1%

58 იოანე ლაზის I შესახვევი №41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება 41,786 38,540 3,245.57 92.2%

38,000,000 35,532,282 2,467,718 93.5%სულ ჯამი:

3


