დანართი 1
პრიორიტეტების ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პრიორიტეტის
დასახელება

ინფრასტრუქტურის
ა და
მუნიციპალური
კომუნალური
სერვისების
განვითარება

პროგრამის
კოდი

03 01

პროგრამის დასახელება

წლიური
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

საკასო შესრულება

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

საგზაო
ინფრასტრუქტურის
განვითარება

39 494 751

39 494 751

36 342 992

36 342 992

სულ პრიორიტეტზე
მიმართული სახსრები

39 494 751

39 494 751

36 342 992

36 342 992

დანართი 2
პროგრამის კვარტალური ფინანსური ანგარიშგების ფორმა
(ლარებში)
პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით გათვალისწინებული
ქვეპროგრამები

გასული წლის
პროგნოზი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

გასული წლის
ფაქტი

მ.შ. საბიუჯეტო
სახსრები

2 273 100

2 273 100

2 104 264

2 104 264

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის
საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო
სამუშაოები

1 204 953

1 204 953

1 197 700

1 197 700

ასფალტირებული ქუჩების ორმული
შეკეთება ასფალტ-ბეტონით (კვ.მ)

1 120 000

1 120 000

1 120 000

1 120 000

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინაბეტონის ფილების შეკეთება (კვ.მ)

77 700

77 700

77 700

77 700

ქალაქის ქუჩებში დაგებული რკინაბეტონის ფილების შეცვლა (ცალი)

7 253

7 253

0

0

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე
სარემონტო სამუშაოები

198 097

198 097

135 196

135 196

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (კვ.მ)

144 000

144 000

130 121

130 121

არაასფალტირებული ქუჩების შეკეთება
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის გარეშე (კვ.მ)

40 093

40 093

3 190

3 190

არაასფალტირებულ ქუჩებსა და გზებზე
უვარგისი გრუნტის ამოღება და
ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით
შევსება (დატკეპნით) (კუბ.მ)

14 004

14 004

1 884

1 884

ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი

7 800

7 800

7 800

7 800

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი,
ბორდიური, ქვაფენილი, ბოძკინტი) მოვლაშენახვის ღონისძიებები

650 450

650 450

629 989

629 989

ახალი ბოძკინტების შეძენა (ცალი)

40 200

40 200

40 200

40 200

ქვაფენილის საფარიანი ქუჩების შეკეთება
(კვ.მ)

120 000

120 000

137 000

137 000

119 250

119 250

115 380

115 380

4 922

4 922

3 255

3 255

27 000

27 000

23 565

23 565

4 416

4 416

3 658

3 658

2 500

2 500

2 500

2 500

4 862

4 862

150

150

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების
მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

ქვაფენილიანი ქუჩების ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევით გამაგრება (კვ.მ)
დაზიანებული ბორდიურების შეცვლა /
შეკეთება (გრძ.მ)
ტროტუარებზე დაზიანებული ფილების
შეცვლა - შეკეთება (კვ.მ)
დაზიანებული ბოძკინტების შეკეთება
(ცალი)
დაზიანებული ბოძკინტების შეცვლაახლის დამონტაჟება (ცალი)
ტროტუარებზე დაზიანებული
საკომუნიკაციო ჭების პოლიმერული
სახურავების შეძენა/მონტაჟი (ცალი)

ბეტონის პარაპეტის მოპირკეთება
ბუნებრივი გრანიტის ფილით (კვ.მ)

6 000

6 000

3 200

3 200

ერთკომპონენტიანი საღებავით
ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის
სამუშაოები

265 500

265 500

252 031

252 031

დეკორატიული გზაგამყოფი ღობეების
მოვლა-პატრონობა

36 000

36 000

32 040

32 040

სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური
ბარიერის შესყიდვა-დამონტაჟება

19 800

19 800

17 010

17 010

ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლაპატრონობა

184 500

184 500

120 300

120 300

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

27 300

27 300

13 280

13 280

13 300

13 300

13 280

13 280

14 000

14 000

0

0

32 758 711

32 758 711

29 937 142

29 937 142

14 636 248

14 636 248

14 055 477

14 055 477

პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ.
ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული
ქუჩების მონაკვეთების კეთილმოწყობა:
შავშეთის, შევჩენკოს, პუშკინის (ნაწილი)
და ჯავახიშვილის ქუჩები

1 030 726

1 030 726

974 382

974 382

თაყაიშვილის, სელიმ ხიმშიაშვილის,
ჰაიდარ აბაშიძის, გრიბოედოვის ქუჩების
კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის
ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)

1 512 023

1 512 023

1 509 398

1 509 398

804 134

804 134

804 134

804 134

მარუხის ქუჩა,მარუხის I-II შესახვევი,
ლომონოსოვის ქუჩა, ქობულეთის ქუჩა,
ქობულეთის ჩიხი, ქედას ქუჩა.

1 398 800

1 398 800

1 398 780

1 398 780

ქუჩების კეთილმოწყობა (ორბელიანის
ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე)

4 593 558

4 593 558

4 308 695

4 308 695

2 729 336

2 729 336

1 321 822

1 321 822

ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის
საფარის ქუჩების მიმდინარე სარემონტო
სამუშაოები
არაასფალტირებული ქუჩების
მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები
საგზაო ინფრასტრუქტურის
რეაბილიტაცია და კაპიტალური
მშენებლობა
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების
კეთილმოწყობა

26 მაისის, ვაჟა-ფშაველას, ლუკა
ასათიანის ქუჩების კეთილმოწყობა (გ.
ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის
ქუჩამდე)

კომახიძის ქუჩა
4 500 762

4 500 762

257 537

257 537

92 796

92 796

0

0

ანდრონიკაშვილის ქუჩის და
ანდრონიკაშვილის შესახვევის
კეთილმოწყობა

264 005

264 005

263 910

263 910

ბესიკის ქუჩის და ბესიკის შესახვევის
კეთილმოწყობა

994 524

994 524

990 876

990 876

სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია

1 327 223

1 327 223

1 324 802

1 324 802

აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის
კეთილმოწყობა

1 038 200

1 038 200

800 605

800 605

ოსტროვსკის ქუჩა
სევასტოპოლის ქუჩა
ჯავახიშვილის ქუჩა

ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა

1 442 300

1 442 300

1 679 895

1 679 895

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების
კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის შესახვევი,
გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის
შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი,
სააკაძის ქუჩა, სააკაძის შესახვევი,
ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი

230 755

230 755

0

0

1 947 126

1 947 126

1 869 990

1 869 990

1 947 126

1 947 126

1 869 990

1 869 990

7 606 385

7 606 385

6 728 424

6 728 424

ალ. ჩხაიძის ქუჩა, ს. მესხის I ჩიხი, ლ.
ქიქავას ქუჩა, რ. ერისთავის I, II, III და IV
ჩიხი, რ. ერისთავის შესახვევი, შ.
დადიანის ქუჩა, ქართველი იუნკერების
ქუჩა, ს. თაყაიშვილის ქუჩა, შ.
იოსელიანის ქუჩა, პ. იაშვილის ქუჩა, ფ.
გოგიტიძის ქუჩა, თ. მაქაცარიას ქუჩა,
ნოღაიდელის ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის
ქუჩა, გ. კაიკაციშვილის შესახვევი,
რკინიგზის ჩიხი

2 398 440

2 398 440

2 398 388

2 398 388

ვ. მაიაკოვსკის, ს. მესხის, ნ. ნიჟარაძის
ქუჩების კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

3 519 725

3 519 725

2 686 514

2 686 514

1 356 922

1 356 922

1 334 039

1 334 039

940 503

940 503

137 995

137 995

1 222 300

1 222 300

1 214 480

1 214 480

1 688 220

1 688 220

1 643 522

1 643 522

კახაბრის დასახლებაში ქუჩების
კეთილმოწყობა

1 701 261

1 701 261

1 630 850

1 630 850

შარაშიძის №32-დან №40-მდე
კეთილმოწყობა

75 177

75 177

75 130

75 130

ზედაღელის ქუჩის კეთილმოწყობა

321 983

321 983

321 966

321 966

ბარცხანის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

დ. ბაქრაძის ქუჩა, აგარაკის ქუჩა,
ი.ნონეშვილის ქუჩა, ი.ნონეშვილის ჩიხი,
ჯ. ქათამაძის ჩიხი, ჯ. ქათამაძის ქუჩა,
შინდისის ქუჩა, ს. დიასამიძის ქუჩა,
თამარ მეფის ჩიხი, თამარ მეფის
გამზირი, ი. კაზინეცის ქუჩა, შრომის
ქუჩა, ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩა, ზ.
ჭიჭინაძის ჩიხი, ზ. ჭიჭინაძის ქუჩა, ძმები
ნობელების ქუჩა, ძმები ნობელების I
შესახვევი, ძმები ნობელების II შესახვევი
ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის
სამუშაოები
ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის
სამუშაოები
ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის
სამუშაოები
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

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე
ბეტონის საფარის მოწყობა

271 292

271 292

255 430

255 430

ზედაღელის დასახლება N51-დან N61მდე ქუჩის კეთილმოწყობა

199 141

199 141

199 173

199 173

მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა

468 123

468 123

444 476

444 476

ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქ. N7-ის
მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა

30 795

30 795

29 707

29 707

174 950

174 950

161 362

161 362

159 800

159 800

143 607

143 607

2 011 633

2 011 633

1 712 586

1 712 586

მარკოზ აჭარელის I-II-III შესახვევების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

266 523

266 523

266 433

266 433

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე
ბეტონის საფარის მოწყობა

141 860

141 860

130 469

130 469

ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა

171 886

171 886

171 861

171 861

ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის
კეთილმოწყობა

87 731

87 731

87 777

87 777

მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა

330 788

330 788

330 746

330 746

მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა

520 750

520 750

282 991

282 991

ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის
მონაკვეთების (1 დან-19-მდე და #47-დან
N#53მდე) კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

158 400

158 400

158 292

158 292

137 845

137 845

111 624

111 624

195 850

195 850

172 393

172 393

2 787 917

2 787 917

2 153 315

2 153 315

1 945 260

1 945 260

1 324 629

1 324 629

ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა N72-ში სტიქიის
შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები - თევდორე
მღვდლის ქ #32, ანა კალანდაძის #70,
ზედაღელის II შეს #6, ზედაღელის II შეს
#29, მიხეილ შარაშიძის IV-ჩიხი #7,
ურეხის დასახლება #38
მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების
კეთილმოწყობა

გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა
(ქუჩის გარე განათებისა და სანიაღვრე
არხის მოწყობის სამუშაოები) (გრძ.მ)
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები ჰორტენზიას ქუჩა #4; თბილისის ქ #41,
თბილისის ქ #39, ჯინჭარაძის ქუჩა #61,
თამარ მეფის V შესახვევი, თამარ მეფის
III შესახვევი #28, თბილისის IV
შესახვევი #11,
გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი:
აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი;
აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი;
აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I
და II ჩიხებით); აფსაროსის
გზატკეცილის III შესახვევი; ანდრია
პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია
პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე;
ანდრია პირველწოდებულის II და III
ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3,
№4, №6; ანდრია პირველწოდებულის III,
IV, VI, VII ჩიხები; მატათა მოციქულის
ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა, მეფე მირიანის
I, II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №1517-19, №70; სვიმონ კანანელის I
შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II
ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიოკვარიათის დასახლების ქუჩების
განათება

ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს
მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე
გასასვლელის კეთილმოწყობა

34 399

34 399

33 505

33 505

იოანე ლაზის I შესახვევში სტიქიის
შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები

596 789

596 789

564 586

564 586

იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49
გზის მონაკვეთის გამაგრება

20 530

20 530

38 540

38 540

86 689

86 689

113 831

113 831

104 250

104 250

78 224

78 224

781 701

781 701

757 620

757 620

ადლიის ქუჩის მონაკვეთების
კეთილმოწყობა

250 613

250 613

244 203

244 203

ლეხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის
ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა

241 880

241 880

234 576

234 576

ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა

83 561

83 561

83 510

83 510

შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე
კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და
ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე
შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს
შორის 60 გრძ.მ ბეტონის საფარის მოწყობა

105 647

105 647

105 624

105 624

აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212)
კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება

100 000

100 000

89 707

89 707

280 000

280 000

168 239

168 239

ხახულის ქუჩის II შესახვევსა და მამაია
ვარშაშნიძის II შესახვის დამაკავშირებელი
ხიდის რეაბილიტაცია

201 700

201 700

130 144

130 144

ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის
რეაბილიტაცია

78 300

78 300

38 095

38 095

თამარის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

103 800

103 800

102 160

102 160

103 800

103 800

102 160

102 160

378 945

378 945

368 796

368 796

სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა

183 645

183 645

183 631

183 631

აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის
კეთილმოწყობა (გრძ.მ)

195 300

195 300

185 165

185 165

გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე
ბეტონის საფარის მოწყობა
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის
სალიკვიდაციო სამუშაოები - იოანე
ლაზის I შესახვევი #12, იოანე ლაზის I
შესახვევი #39-ის მიმდებარედ, პეტრე
იბერის ქ. მე-2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ,
პეტრე იბერის ქ. V ჩიხი #4, წმინდა ნინოს
ქ. #19, წმინდა ნინოს ქ. I ჩიხი #20-ის
მიმდებარედ, მატათა მოციქულის მე-2
ჩიხი #3-ის მიმდებარედ
აეროპორტის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

აღმაშენებლის დასახლებაში

თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის
კეთილმოწყობა (გრძ.მ)
სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების
კეთილმოწყობა

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და
მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური
ზედამხედველობა

119 700

119 700

25 016

25 016

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

403 995

403 995

364 668

364 668

მწვანე კონცხის დასახლებაში
ბოტანიკურ ბაღთან მისასვლელი
ქუჩების გაფართოების სამუშაოები

57 800

57 800

57 708

57 708

ქ. ბათუმში დავით აღმაშენებლის და
ტბელ აბუსერიძის ქუჩების, დავით
აღმაშენებლის და გენ. ა. აბაშიძის
ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

57 600

57 600

57 569

57 569

39 733

39 733

39 733

39 733

62 833

62 833

60 342

60 342

19 591

19 591

0

0

ივანე მესხის მე-5 ჩიხის კეთილმოყობა

1 124

1 124

1 124

1 124

სულაბერიძის ქუჩის შესახვევის
კეთილმოწყობა

34 927

34 927

34 927

34 927

შევჩენკოს ქუჩის ნაწილის - გზის სავალი
ნაწილისა და ტროტუარების
რეაბილიტაციის სამუშაოები

21 352

21 352

12 237

12 237

ქვაფენილიანი ქუჩების კაპიტალური
რეაბილიტაცია (ფარნავაზ მეფის ქუჩის
მონაკვეთის აბაშიძის ქუჩიდან 26 მაისის
ქუჩამდე; ვახტანგ გორგასლის ქუჩის
მელიქიშვილის ქუჩიდან 26 მაისის
ქუჩამდე)

33 234

33 234

33 234

33 234

ჭავჭავაძის ქუჩაზე (ბარათაშვილის
ქუჩიდან 26 მაისის ქუჩამდე)
გზაგამყოფზე ღობის მოწყობა

8 412

8 412

5 943

5 943

ქ. ბათუმში, ჭავჭავაძის ქუჩის
მონაკვეთზე (თბილისის მოედნიდან
"ბათუმი პლაზამდე") ტროტუარის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

40 873

40 873

40 716

40 716

13 736

13 736

13 735

13 735

7 402

7 402

7 402

7 402

ფრიდონ ხალვაშის მე-XII და მე-XIII
ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოების
სახელმწიფო შესყიდვა

5 378

5 378

0

0

გარე განათების ქსელის განვითარება და
მოვლა-პატრონობა

4 462 940

4 462 940

4 301 586

4 301 586

გარე განათების წერტების მოვლაექსპლოატაცია

1 171 356

1 171 356

1 037 586

1 037 586

გარე განათების სისტემის მიერ
მოხმარებული ელექტროენერგიის
გადასახადი.

2 714 400

2 714 400

2 699 497

2 699 497

სასაფლაოებთან მისასვლელი გზების
კეთილმოწყობა (მაჭახელას ქუჩაზე და
ზედაღელის ქუჩაზე სასაფლაოებთან
მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო
სამუშაოები)
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
სამუშაოები
ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის
(N192-N212) კეთილმოწყობის
სამუშაოები

დ. კაკაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობის
სამუშაოები
ხახულის I შესახვევის კეთილმოწყობის
სამუშაოები

დიოდური სანათების შეძენა

16 000

16 000

15 998

15 998

ქალაქის გარე განათების კაპიტალური
სამუშაოები

358 484

358 484

352 076

352 076

გოდერძი ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III
ჩიხების გარე განათების მოწყობა

78 927

78 927

78 853

78 853

გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41მდე გარე განათების მოწყობა

14 435

14 435

14 429

14 429

სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა

16 599

16 599

16 591

16 591

65 017

65 017

66 578

66 578

11 783

11 783

11 403

11 403

21 723

21 723

20 213

20 213

1 914

1 914

1 856

1 856

3 844

3 844

3 730

3 730

4 791

4 791

4 648

4 648

მარეთის I ჩიხის გარე განათების
მოწყობა

2 988

2 988

2 900

2 900

ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46მდე გარე განათების მოწყობა

2 133

2 133

2 068

2 068

ქეთევან წამებულის 50-დან 62-მდე
გარე განათების მოწყობა

2 900

2 900

2 798

2 798

ადლიის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99)
გარე განათების მოწყობა

6 530

6 530

6 322

6 322

გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის
გარე განათების რეაბილიტაცია

53 800

53 800

51 093

51 093

ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა #127-დან
#163-მდე და ქ.#163-ის მიმდებარედ
გარე განათების მოწყობის სამუშაოები

71 100

71 100

68 593

68 593

ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება

20 800

20 800

14 700

14 700

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა

181 900

181 900

181 729

181 729

კახაბერის დასახლებაში ქუჩის გარე
განათების მოწყობა

166 000

166 000

165 915

165 915

გარე განათების წერტების მოვლაექსპლუატაცია

15 900

15 900

15 813

15 813

39 494 751

39 494 751

36 342 992

36 342 992

ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3
შესახვევის N15 დან N103-მდე და N2
დან N46-მდე გარე განათების
მოწყობის სამუშაოები
კახაბრის ქუჩის განათება
მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის
გარე განათების მოწყობა
ქ. წამებულის II ჩიხი 76 დან ქ.
წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების
მოწყობა
ქ. წამებულის #36 დან ქ. წამებულის
II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა
გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან
წამებულის ქუჩამდე გარე განათების
მოწყობა

სულ პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის შედეგების შეფასების ფორმა

პრიორიტეტის დასახელება

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების
განვითარება

პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი

03 01

პროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამით და ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული ღონისძიებები,
მათი აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი დაბრკოლებები

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: შეკეთდა
ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარიანი ქუჩები - 32157,05 კვ.მ.,
არაასფალტირებული ქუჩები - 125664 კვ.მ.;
წლის განმავლობაში ქვაფენილიან ქუჩებს გაეწია მოვლა-პატრონობა - 39340 კვ.მ..
წლის განმავლობაში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სრულად 42 და ნაწილობრივ 20
ქუჩას, რომელთა სიგრძემ სრულად შეადგინა 43576,78 გრძ.მ., ხოლო ფართობმა
249109,99 კვ.მ..
მოვლა-ექსპლუატაცია გაეწია გარე განათების 17846 წერტს; ენერგოეფექტური
სანათებით დამონტაჟდა 419 ცალი გარე განათების ბოძი.
დაგეგმილი მდგომარეობა

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი
საგზაო ინფრასტრუქტურა და
უზრუნველყოფილია ტრანსპორტისა და
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები ფეხითმოსიარულეთა შეუფერხებელი
გადაადგილება

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

ფაქტობრივი მდგომარეობა
შეიქმნა სტანდარტების შესაბამისი
საგზაო ინფრასტრუქტურა და
უზრუნველყოფილ იქნა ტრანსპორტისა
და ფეხითმოსიარულეთა
შეუფერხებელი გადაადგილება

დაგეგმილი
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების საერთო
სიგრძის
მაჩვენებელი
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების საერთო
სიგრძის
მაჩვენებელი,
რომელიც
შეესაბამება
დადგენილ
სტანდარტებს
ადგილობრივი
მნიშვნელობის
გზების საერთო
სიგრძის %-ლი
მაჩვენებელი,
რომელიც
შეესაბამება
დადგენილ
სტანდარტებს

ფაქტობრივი

გრძ.მ

377865

377865

გრძ.მ

304029

304029

%

80

80

პროგრამის საბოლოო შედეგის
სტატუსი
სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა
პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კოდი

03 01 01
03 01 04

ქვეპროგრამის
განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ასფალტირებული და რკინა-ბეტონის საფარის ქუჩების მიმდინარე
სარემონტო სამუშაოები - ქუჩებში შეკეთდა 27957,05 კვ.მ. ორმული და 4200
კვ.მ. რკ.ბეტონის ფილა.
არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები- ქუჩები
შეკეთდა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით - 112578 კვ.მ და ქვიშა-ხრეშოვანი
ნარევის გარეშე - 13086 კვ.მ., ამოღებულ იქნა გრუნტი და შეივსო 85 კუბ.მ.
ბუნებრივი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.
ქუჩის მანიშნებლების დამზადება-მონტაჟი - დამზადდა და დამონტაჟდა 30
ცალი ბანერი; განხორციელდა 80 ც. მიმართულების მიმანიშნებელი ბანერის
აღდგენა/რესტავრაცია (სტიკერების შეცვლა, ლითონის დეტალების შეღებვა,
დაზიანებული დეტალების შეცვლა).

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები,
მათი აღწერა, წარმატებები და
წარმოქმნილი დაბრკოლებები

საგზაო ინფრასტრუქტურის (ტროტუარი, ბორდიური, ქვაფენილი,
ბოძკინტი) მოვლა-შენახვის ღონისძიებები - ქუჩებში შეკეთდა 13700,00
კვ.მ. და გამაგრდა 25640 კვ.მ. ქვაფენილის საფარი; ტროტუარებზე შეიცვალა
და შეკეთდა 465 გრძ.მ. დაზიანებული ბორდიური და 3927,50 კვ.მ.
დაზიანებული ფილა; შეკეთდა 497 ცალი დაზიანებული ბოძკინტი;
შეიცვალა და დამონტაჟდა ახლი 250 ც. ბოძკინტი; შეძენილ და
დამონტაჟებულ იქნა 1 ცალი საკომუნიკაციო ჭის პოლიმერული სახურავი;
ბუნებრივი გრანიტის ფილით მოპირკეთდა 32 კვ.მ. ბეტონის პარაპეტი;
შესყიდულ იქნა 330 ც. ბოძკინტი, 1020 მ. სიჩქარის შემზღუდავი (სიჩქარის
შემანელებელი) ბარიერის შუა ნაწილი და 80 მ. სიჩქარის შემზღუდავი
(სიჩქარის შემანელებელი) ბარიერის დაბოლოება.
დამზადდა და დამონტაჟდა 3 ც. ახალი გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე;
აღსდგა და დამონტაჟდა 12 ც. გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე;
გარემონტდა და დამონტაჟდა 186 ც. გზაგამყოფი დეკორატიული ღობე.
ერთკომპონენტიანი საღებავით ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის
სამუშაოები ჩატარდა: ზ. გორგილაძის (1955,76კვ.მ), ბარათაშვილის
(589,62კვ.მ), ჭავჭავაძის (1999,21 კვ.მ), შ. ხიმშიაშვილის (3812,1 კვ.მ), გიორგი
ანწუხელიძის (5358,8 კვ.მ.), ლეხ და მარია კაჩინსკების (1001,64 კვ.მ),
მელიქიშვილის ( 527,68 კვ.მ.), გრიბოედოვის (314 კვ.მ.) ქუჩებზე;
აეროპორტის გზატკეცილზე (586,34 კვ.მ.); თამარ მეფის გამზირზე (967,3
კვ.მ.).
ვიდეო-სათვალთვალო კამერების მოვლა-პატრონობა - გადახდილ იქნა
მოხმარებული ელექტრო ენერგიის საფასური.
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები

ქალაქის ქუჩებისა და გზების
ინფრასტრუქტურა შენარჩუნებულია
ექსპლუატაციისათვის ვარგის
მდგომარეობაში

ფაქტიური

განხორციელდა ქალაქის ქუჩებისა
და გზების ინფრასტრუქტურის
შენარჩუნება ექსპლუატაციისათვის
ვარგის მდგომარეობაში

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის სტატუსი:
სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

ფაქტობრივი

1. წლის
განმავლობაში
შეკეთებული
ასფალტირებული და
რკინა-ბეტონის
საფარიანი ქუჩების
საერთო ფართობი

კვ.მ.

39 200,00

32 157,05

2. წლის
განმავლობაში
შეკეთებული
არაასფალტირებული
ქუჩების საერთო
ფართობი

კვ.მ.

220 000,00

125 664,00

3. ქვაფენილიანი
ქუჩების საერთო
ფართობი, სადაც
წლის განმავლობაში
ხორციელდება
მოვლა-პატრონობის
ღონისძიებები

კვ.მ.

38 500,00

39 340,00

4. ტროტუარების
საერთო ფართობი,
რომელზეც წლის
განმავლობაში
ხორციელდება
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

კვ.მ.

4 500,00

3 927,50

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიღწეულია

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა
პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა

ქვეპროგრამის კოდი

03 01 02
03 01 05

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო
ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა
პირველი ეტაპი - ი. ჭავაჭავაძის და გ. ბრწყინვალეს ქუჩებს შორის არსებული ქუჩების
მონაკვეთების კეთილმოწყობა:
შავშეთის ქუჩა - 60 გრძ.მ.-ზე დაიგო 789 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 415 გრძ.მ.
ბორდიური. (დასრულდა).
შევჩენკოს ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა
მიმდინერე წელს.
პუშკინის ქუჩა (ნაწილი) - 2572,16 გრძ.მ.-ზე დაიგო 34600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
ტროტუარებზე დაიგო 17672,7 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 6089 გრძ.მ. ბორდიური; მოეწყო 1757,10
გრძ.მ. დახურული სანიაღვრეს მილი. (დასრულდა).
ჯავახიშვილის ქუჩები - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
ქუჩების კეთილმოწყობა (გ. ბრწყინვალის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე)
თაყაიშვილის ქუჩა - 355 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4653 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1701,1
კვ.მ. ფილები და 274 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 9 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 12 ცალი
საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა - 10 გრძ.მ.-ზე დაიგო 257,83 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 14
კვ.მ. ფილები და 24,3 გრძ.მ. ბორდიური. (დასრულდა).

ჰაიდარ აბაშიძის ქუჩა - 7 გრძ.მ.-ზე დაიგო 59,06 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 24 კვ.მ.
ფილები და 6,5 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 294 კვ.მ. კორდი. (დასრულდა).
გრიბოედოვის ქუჩა - 274 გრძ.მ-ზე დაიგო 4234 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1634 კვ.მ.
ფილები და 810 გრძ.მ. ბორდიური; დახურული სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 183,7
გრძ.მ. პლასტმასის მილები. (დასრულდა).
26 მაისის ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა
მიმდინერე წელს.
ვაჟა-ფშაველას ქუჩა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა
მიმდინერე წელს.
ლუკა ასათიანის ქუჩა - მოეწყო 1430 კვ.მ. ფილა და 217 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 100 კვ.მ.
კორდი. (დასრულდა).
მარუხის ქუჩა - 271 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2200 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 179,6 კვ.მ.
ფილები და 46,6 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 10 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო
ნიშანი. (დასრულდა).

მარუხის I-II შესახვევი - 270 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2045 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 531,5
კვ.მ. ფილები და 45,4 გრძ.მ. ბორდიური; დაიგო 9 კვ.მ. კორდი; დამონტაჟდა 4 ცალი
საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ლომონოსოვის ქუჩა - 177 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1060 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 353 კვ.მ.
დეკორატიული ფილა და 60,60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი. (დასრულდა).

ქობულეთის ქუჩა - 228 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2940 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი და 474 კვ.მ.
დეკორატიული ფილა; მოეწყო 371 გრძ.მ. ბორდიური და 287 გრძ.მ. მილები; საღებავით 168
გრძ.მ.-ზე ჩატარდა ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები. (დასრულდა).
ქობულეთის ჩიხი - 122 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1080 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 37 გრძ.მ
მილები. (დასრულდა).
ქედას ქუჩა - 127 გრძ.მ.-ზე დაიგო 911 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 530 კვ.მ.
დეკორატიული ფილა, 270,8 გრ.მ. ბორდიური და 27 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; საღებავით
90 გრძ.მ.-ზე ჩატარდა ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნის სამუშაოები. (დასრულდა).

ქუჩების კეთილმოწყობა (ორბელიანის ქუჩიდან გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩამდე)

კომახიძის ქუჩა - 1500 გრძ.მ.-ზე დაიგო 11967 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე
სისტემისთვის მოეწყო 1453,8 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; მოეწყო 81 ცალი რკ.ბეტონის
სანიაღვრე ჭა და 2809,6 გრ.მ. ბორდიური; დაიგო 6463,8 კვ.მ. ფილა.

ოსტროვსკის ქუჩა - მოეწყო მიერთებებზე სანიაღვრე პლასტმასის 300მმ-იანი 84 გრძ.მ.
მილი.
სევასტოპოლის ქუჩა - 282 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 950 კვ.მ.
ფილა და 570 გრძ.მ. ბორდიური; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 400 გრძ.მ. პლასტმასის
მილი და 9 ცალი რკ.ბეტონის ჭა. (დასრულდა).

ჯავახიშვილის ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
ანდრონიკაშვილის ქუჩა - მოეწყო 255 კვ.მ. კორდი, 108 კვ.მ. ფილა და 200 გრძ.მ.
ბორდიური; ჩაიდო 14 გრძ.მ. სანიაღვრე მილი. (დასრულდა).
ანდრონიკაშვილის შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017
წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ბესიკის ქუჩა - 176 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1241 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, მოეწყო 26 ცალი
რკ/ბეტონის სანიაღვრე ჭა და დაიხურა ოთკუთხედი თუჯის ცხაურებით, ჩაიდო 136
გრძ.მ. სანიაღვრე პლასტმასის მილი, მოეწყო 158 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიური, დაიგო 687
კვ.მ. დეკორატიული ფილა. (დასრულდა).

ბესიკის შესახვევის კეთილმოწყობა - 231 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1057 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი,
მოეწყო 600 კვ.მ. ფილა და 434 გრძ.მ. ბორდიური. (დასრულდა).

სოხუმის ქუჩის რეაბილიტაცია - 485 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5950 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 970 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 25 ცალი რკ.ბეტონის
ჭა; დაიგო 3090 კვ.მ. ფილა და 86,4 კვ.მ. კორდი; მოეწყო 1144 გრძ.მ. ბორდიური;
დამონტაჟდა 6 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).

აკ. ვახტანგ შამილაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 280 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2000 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 340 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დაიგო 1200 კვ.მ.
ფილა; მოეწყო 560 გრძ.მ. ბორდიური.
ლადო ასათიანის ქუჩის კეთილმოწყობა - 537 გრძ.მ.-ზე დაიგო 6650 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი და 3575 კვ.მ. ფილა; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 1560 გრძ.მ. მილი;
მოეწყო1080 გრძ.მ. ბორდიური.

ე.წ. "ჭაობის დასახლებაში" ქუჩების კეთილმოწყობა: ბაგრატიონის შესახვევი,
გურამიშვილის ქუჩა, გურამიშვილის შესახვევი, მელიქიშვილის I შესახვევი, სააკაძის
ქუჩა, სააკაძის შესახვევი, ჩოლოყაშვილის I და II შესახვევი - სამუშაოების წარმოების
დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.
ბარცხანის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
დ. ბაქრაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 315 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1749 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
მოეწყო 345 გრძ.მ. მაღალი სიმტკიცის გოფრირებული პლასტმასის მილი, 16 ცალი
სანიაღვრე ჭა და 16 ცალი თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი.
აგარაკის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო
დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ი.ნონეშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა - 178 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4004 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 155 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 5 ცალი თუჯის ცხაურა;
მოეწყო 1460 კვ.მ. ფილა და 970 გრძ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 6 ცალი საგზაო ნიშანი.
(დასრულდა).
ი.ნონეშვილის ჩიხის კეთილმოწყობა - 100 გრძ.მ.-ზე დაიგო 760 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი,
სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 38 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და რკ.ბეტონის სანიაღვრე 2
ცალი ჭა; დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ი. კაზინეცის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ჯ. ქათამაძის ჩიხის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ჯ. ქათამაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - მოეწყო 696 კვ.მ. ფილა და 5 გრძ.მ. ბორდიური;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა - ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შედეგად
ამოღებულ იქნა აღნიშნული ღონისძიება.
შრომის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს, ხოლო
დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ს. დიასამიძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
თამარ მეფის ჩიხის კეთილმოწყობა - 64 გრძ.მ.-ზე დაიგო 244 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი,
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ხ. ლორთქიფანიძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017
წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ზ. ჭიჭინაძის ჩიხის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ზ. ჭიჭინაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ძმები ნობელების ქუჩის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017 წელს,
ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
ძმები ნობელების I შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017
წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.

ძმები ნობელების II შესახვევის კეთილმოწყობა - სამუშაოების წარმოება დასრულდა 2017
წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
თამარ მეფის გამზირის კეთილმოწყობა - 790 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4685 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; მოეწყო 40 გრძ.მ სანიაღვრე მილი და 19 ცალი სანიაღვრე ჭა; დაიგო 1710 კვ.მ.
ფილა და 1200 გრძ.მ. ბორდიური; დამონტაჟდა 3 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).

ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
ს. მესხის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 238 გრძ.მ.-ზე დაიგო 351 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 16 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2
ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ლ. ქიქავას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - აღნიშნული ქუჩა ეკუთვნის ს.ს.
,,საქართველოს რკინიგზას", შესაბამისად ცვლილების შედეგად ღონისძიება ამოღებულ
იქნა ქვეპროგრამიდან.
რ. ერისთავის I ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 142 გრძ.მ.-ზე დაიგო 708 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 20 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
რ. ერისთავის II ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 93 გრძ.მ.-ზე დაიგო 464 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 15 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
რ. ერისთავის III ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 96 გრძ.მ.-ზე დაიგო 480 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 20 გრძ.მ. პლასტმასის მილი.
(დასრულდა).
რ. ერისთავის IV ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 40 გრძ.მ.-ზე დაიგო 200 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 5 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
რ. ერისთავის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 250 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1554 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 40 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 3 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ალ. ჩხაიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - სამუშაოების წარმოება დასრულდა
2017 წელს, ხოლო დაფინანსდა მიმდინერე წელს.
შ. დადიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 278 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1566 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 36 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ქართველი იუნკერების ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 193 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1544
კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი, სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო რკ.ბეტონის სანიაღვრე 8 ცალი
ჭა; დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ს. თაყაიშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 153 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1536 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 35 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
შ. იოსელიანის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 191 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1528 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
პ. იაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 185 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1480 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).

ფ. გოგიტიძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 308,47 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4099 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 316,64 გრძ.მ. პლასტმასის მილები
და რკ.ბეტონის სანიაღვრე 10 ცალი ჭა; მოეწყო 604 გრძ.მ. ბორდიური და პანდუსები;
დამონტაჟდა 4 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
თ. მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - დაიგო 120 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 60 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 2 ცალი
საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ნოღაიდელის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 225 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1125 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 35 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
გ. კაიკაციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 466 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2330 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 75 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 2 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
გ. კაიკაციშვილის შესახვევის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 61 გრძ.მ.-ზე დაიგო 303 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 10 გრძ.მ. პლასტმასის მილი;
დამონტაჟდა 1 ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
რკინიგზის ჩიხის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 58 გრძ.მ.-ზე დაიგო 240 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 30 გრძ.მ. პლასტმასის მილი; დამონტაჟდა 1
ცალი საგზაო ნიშანი. (დასრულდა).
ვ. მაიაკოვსკის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - 1000 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5611 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 1388 გრძ.მ. სანიაღვრე არხი, 216 გრძ.მ. სარეზერვოდ
პლასტმასის მილი, 991 გრძ.მ. ბაზალტის ბორდიური; დამონტაჟდა 39 ცალი თუჯის
ცხაურები ჩარჩოთი.
ს. მესხის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები - მოეწყო 300 გრძ.მ სანიაღვრე მილი და 9
ცალი ჭა.
ნ. ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოები -1600 გრძ.მ. -ზე დაიგო 5810 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 2200 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 80
ცალი რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა, დაიგო 3600 კვ.მ. ფილა; გადასასვლელებზე მოეწყო
პანდუსი; მოეწყო 2200 გრძ.მ. ბორდიური.
ბონი-გოროდოკის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა:
ვ. მაიაკოვსკის I ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
ვ. მაიაკოვსკის III ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
ვ. მაიაკოვსკის IV ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
ს. მესხის III ჩიხი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.
დ. ჭონქაძის ქუჩა - 270 გრძ.მ. -ზე დაიგო 2220 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე
არხისათვის მოეწყო 423 გრძ.მ. გოფრირებული მილი.
ი. გოგოლის შესახვევი - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის II
კვარტალში.
თ. სახოკიას ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I კვარტალში.
რ. თაბუკაშვილის ქუჩა - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის I
კვარტალში.
გ. წერეთელის ქუჩა - სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 1395 გრძ.მ. მილი და 40 ცალი
თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი; დაიგო 5050 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 1100 გრძ.მ ბორდიური.
გ. ვოლსკის ქუჩა - 630 გრძ.მ. -ზე დაიგო 4600 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე
სისტემისათვის მოეწყო 1027 გრძ.მ. მილი; დაიგო 600 კვ.მ. ფილა; მოეწყო 570 გრძ.მ
ბორდიური.

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი
აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები და აქტივობები, მათი
აღწერა, წარმატებები და წარმოქმნილი
დაბრკოლებები

კულტურის სახლთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, არსებული ვიწრო ჩიხების
კეთილმოწყობის სამუშაოები - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019 წლის II
კვარტალში.
კახაბრის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა
შარაშიძის №32-დან №40-მდე კეთილმოწყობა - 545 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1901 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი. (დასრულდა).
ზედაღელის ქუჩის კეთილმოწყობა - 984 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5958 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი.
(დასრულდა).
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 6020,55 გრძ.მ.-ზე დაიგო
2085 კუბ.მ. ბეტონის საფარი.
ზედაღელის დასახლება N51-დან N61-მდე ქუჩის კეთილმოწყობა - 580 გრძ.მ.-ზე დაიგო
2056 კვ.მ. ალმირებული ბეტონი; 1,1005 კუბ.მ ბეტონით მოეწყო 580 გრძ.მ რკ.ბეტონის ღია
სანიაღვრე არხი. (დასრულდა).
მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა - 4000 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1746 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
მოეწყო 201 გრძ.მ. რკ/ბეტონის კიუვეტი (დასრულდა).
ქ. ბათუმში, ზედაღელის ქ. N7-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა - 28,6 გრძ.მ.-ზე
ჩამოისხა 50,65 კუბ.მ. ბეტონის კედელი. (დასრულდა).
ზურაბ ნაჭყებიას ქუჩა N72-ში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო
სამუშაოები - მოეწყო 2,054 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედლი, 120 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე
მილი, სანიაღვრე ჭა, თუჯის ცხაურა ჩარჩოთი. (დასრულდა).
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:
თევდორე მღვდლის ქ #32 - მოეწყო 19,8 კუბ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 18 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
ანა კალანდაძის #70 - მოეწყო 354. კუბ.მ რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი, 6,8 კბ.მ.
ხიდბოგირი და 20 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
ზედაღელის II შეს #6 - მოეწყო 22,2 კუბ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 18 გრძ.მ. პლასტმასის
სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
ზედაღელის II შეს #29 - მოეწყო 37,6 კუბ.მ ფერდსამაგრი კედელი და 19,8 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
მიხეილ შარაშიძის IV-ჩიხი #7 - მოეწყო 38 კუბ.მ ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).
ურეხის დასახლება #38 - მოეწყო 27,4 კბ.მ და 41,7 კბ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი.
(დასრულდა).
მწვანე კონცხის დასახლებაში ქუჩების კეთილმოწყობა
მარკოზ აჭარელის I შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 200 გრძ.მ.-ზე დაიგო
2005 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 292 გრძ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).
მარკოზ აჭარელის II შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 320 გრძ.მ.-ზე დაიგო
3020 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 452 გრძ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).
მარკოზ აჭარელის III შესახვევების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 214 გრძ.მ.-ზე დაიგო
755 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 61 გრძ.მ რკ.ბეტონის კიუვეტი. (დასრულდა).
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 3593,60 გრძ.მ.-ზე დაიგო
1072 კუბ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
ქსენია ბახტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა - 915 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4100 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; მოეწყო 24 გრძ.მ ლითონის მოაჯირი; დამონტაჟდა სანიაღვრე ჭა და 3 ცალი
განათების ბოძი. (დასრულდა).

ბახტაძის ქუჩაზე საყრდენი კედლის კეთილმოწყობა - მოეწყო 252 გრძ.მ საყრდენი
კედელი და 24 გრძ.მ მოაჯირი. (დასრულდა).
მეზღვაურის ქუჩის კეთილმოწყობა - 864 გრძ.მ.-ზე დაიგო 6247 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
მოეწყო 345 კვ.მ. ფილა და 360 გრძ.მ. ბორდიური; 15 გრძ.მ.-ზე მოეწყო 40,1 კუბ.მ. ბეტონის
საყრდენი კედელი. (დასრულდა).
მაგნოლიის ჩიხის კეთილმოწყობა - ბეტონით მოეწყო 522 კბ.მ. კედლის ფუნდამენტი და
440,90 კბ.მ. კედლის ტანი; მოეწყო 90 გრძ. მ. სადრენაჟო მილი.
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩის მონაკვეთების (1 დან-19-მდე და #47-დან N#53მდე)
კეთილმოწყობა - არსებულ ბეტონის ფილებზე მოეწყო 775 კვ.მ. შემასწორებელი ფენა;
მოეწყო 1230 კვ.მ. ც/ბეტონის საფარი; დამონტაჟდა 9 ცალი ელ განათების ბოძი.
(დასრულდა).

გაზაფხულის ქუჩის კეთილმოწყობა (ქუჩის გარე განათებისა და სანიაღვრე არხის
მოწყობის სამუშაოები)- ბეტონით მოეწყო 82,800 კბ.მ. წყალშეუღწევადი რკ/ბეტონის
საყრდენი კედელი; დამონტაჟდა 10 ცალი სანიაღვრე ჭის ცხაურა, 51 ცალი გარე განათების
ბოძი და 1470 გრძ.მ. ელ. სადენი. (დასრულდა).

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:
ჰორტენზიას ქუჩა #4 - მოეწყო 38 კბ.მ და 12 კბ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო 21,6
გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი (დასრულდა).
თბილისის ქ #41 - მოეწყო 35,8 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 22,5 გრძ.მ. პლასტმასის
სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
თბილისის ქ #39 - მოეწყო 59,7 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 32,4 გრძ.მ. პლასტმასის
სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
ჯინჭარაძის ქუჩა #61 - მოეწყო 13,6 კბ.მ და 21,8 კბ.მ. ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო
28,80 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი (დასრულდა).
თამარ მეფის V შესახვევი - მოეწყო 13,5 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 13,5 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
თამარ მეფის III შესახვევი #28 - მოეწყო 4,2 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 20,7 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
თბილისის IV შესახვევი #11 - მოეწყო 9 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 9 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

გონიო-კვარიათის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა- პირველი ეტაპი: აფსაროსის
გზატკეცილის I შესახვევი; აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი; აფსაროსის გზატკეცილის II
შესახვევი (I და II ჩიხებით); აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი; ანდრია
პირველწოდებულის I შესახვევი; ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე; ანდრია
პირველწოდებულის II და III ჩიხი; ანდრია პირველწოდებულის №3, №4, №6; ანდრია
პირველწოდებულის III, IV, VI, VII ჩიხები; მატათა მოციქულის ქუჩა, მეფე მირიანის ქუჩა,
მეფე მირიანის I, II, III ჩიხი; სვიმონ კანანელის №3, №15-17-19, №70; სვიმონ კანანელის I
შესახვევი, სვიმონ კანანელის I და II ჩიხი, წმინდა ნინოს I ჩიხი; გონიო-კვარიათის
დასახლების ქუჩების ქუჩების განათება. - ქუჩების სრულად კეთილმოწყობისათვის
ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.

აფსაროსის გზატკეცილის I შესახვევი - დამონტაჟდა 55 ცალი განათების ბოძი და
ნათურა.
აფსაროსის გზატკეცილის II ჩიხი - 403 გრძ.მ.-ზე დაიგო 907 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
დამონტაჟდა 4 ცალი განათების ბოძი და ნათურა. (დასრულდა).
აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევი (I და II ჩიხებით) - დამონტაჟდა 10 ცალი
განათების ბოძი და ნათურა.
აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი - 160 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1619 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; დამონტაჟდა 8 ცალი განათების ბოძი და ნათურა.
ანდრია პირველწოდებულის I შესახვევი - დამონტაჟდა 12 ცალი განათების ბოძი და
ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის №120-დან 122-მდე - დამონტაჟდა 4 ცალი განათების ბოძი
და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის II ჩიხი - 154 გრძ.მ.-ზე დაიგო 655 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
დამონტაჟდა 5 ცალი განათების ბოძი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის III ჩიხი - 160 გრძ.მ.-ზე დაიგო 450 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
დამონტაჟდა 17 ცალი განათების ბოძი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის №3 - სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია 2019
წლის I კვარტალში.
ანდრია პირველწოდებულის №4 - დამონტაჟდა 3 ცალი განათების ბოძი და ნათურა

ანდრია პირველწოდებულის №6 - დამონტაჟდა 5 ცალი განათების ბოძი და ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის IV ჩიხები - 390 გრძ.მ.-ზე დაიგო 617 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
დამონტაჟდა 13 ცალი განათების ბოძი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის VI ჩიხები - დამონტაჟდა 16 ცალი განათების ბოძი და
ნათურა
ანდრია პირველწოდებულის VII ჩიხები - 192 გრძ.მ.-ზე დაიგო 936 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
დამონტაჟდა 7 ცალი განათების ბოძი და ნათურა. (დასრულდა).
ანდრია პირველწოდებულის III შესახვევი - 254 გრძ.მ.-ზე დაიგო 974 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი; დამონტაჟდა 9 ცალი განათების ბოძი და ნათურა
მატათა მოციქულის ქუჩა - დამონტაჟდა 87 ცალი გარე განათების ბოძი და ნათურა
მეფე მირიანის ქუჩა - 724 გრძ.მ.-ზე დაიგო 4523 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; დამონტაჟდა 14
ცალი გარე განათების ბოძი და ნათურა

მეფე მირიანის I ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების ბოძი და ნათურა

მეფე მირიანის II ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების ბოძი და ნათურა

მეფე მირიანის III ჩიხი - დამონტაჟდა 25 ცალი გარე განათების ბოძი და ნათურა

სვიმონ კანანელის №3 - დამონტაჟდა სანათებით 3 ცალი გარე განათების ბოძი

სვიმონ კანანელის №15-17-19 - დამონტაჟდა სანათებით 2 ცალი გარე განათების ბოძი

სვიმონ კანანელის №70 - დამონტაჟდა სანათებით 6 ცალი გარე განათების ბოძი

სვიმონ კანანელის I შესახვევი - დამონტაჟდა სანათებით 7 ცალი გარე განათების ბოძი

სვიმონ კანანელის I ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 10 ცალი გარე განათების ბოძი

სვიმონ კანანელის II ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 6 ცალი გარე განათების ბოძი

წმინდა ნინოს I ჩიხი - დამონტაჟდა სანათებით 29 ცალი გარე განათების ბოძი
ანდრია პირველწოდებულის #54ა-ს მიმდებარე ტერიტორიიდან ზღვაზე გასასვლელის
კეთილმოწყობა - 101 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1009 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
იოანე ლაზის I შესახვევში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო
სამუშაოები - მოეწყო 240 კვ.მ. რკ/ბეტონის საფარი და 276 კბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი.
(დასრულდა).
იოანე ლაზის 1-ლი შესახვევი N41-49 გზის მონაკვეთის გამაგრება - მოეწყო 12,6 კბ.მ.
ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).
გზის პრობლემატურ მონაკვეთებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - 3846 გრძ.მ.-ზე დაიგო
943 კუბ.მ. ბეტონის საფარი. (დასრულდა).
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები:
იოანე ლაზის I შესახვევი #12 - რკ/ბეტონის კონსტრუქციებით განხორციელდა 34,3 კბ.მ.
დამცავი კედლის გამაგრება. (დასრულდა).
იოანე ლაზის I შესახვევი #39-ის მიმდებარედ - მოეწყო 9 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი.
(დასრულდა).
პეტრე იბერის ქ. მე-2 ჩიხი #8-ის მიმდებარედ - მოეწყო 34,7 კბ.მ და 13,9 კბ.მ.
ფერდსამაგრი 2 კედელი, მოეწყო 29,40 გრძ.მ. პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
პეტრე იბერის ქ. V ჩიხი #4 - მოეწყო 15,3 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 10,80 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
წმინდა ნინოს ქ. #19 - მოეწყო 21,7 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი და 17,10 გრძ.მ.
პლასტმასის სადრენაჟე მილი. (დასრულდა).
წმინდა ნინოს ქ. I ჩიხი #20-ის მიმდებარედ - ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის
შედეგად ამოღებულ იქნა აღნიშნული ღონისძიება.
მატათა მოციქულის მე-2 ჩიხი #3-ის მიმდებარედ - მოეწყო 16,2 კბ.მ. ხიდბოგირი.
(დასრულდა).
აეროპორტის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა
ადლიის ქუჩის მონაკვეთების კეთილმოწყობა - 1206 გრძ.მ.-ზე დაიგო 5962 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი. (დასრულდა).
ლეხ და მარია კაჩინსკების და ანგისის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის მოწყობა -172 გრძ.მ.
-ზე დაიგო 2208 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისათვის მოეწყო 160 გრძ.მ.
პლასტმასის მილი და 27 ცალი რკ.ბეტონის სანიაღვრე ჭა, დაიგო 1262 კვ.მ. ფილა; მოეწყო
615 გრძ.მ. ბორდიური; გადასასვლელებზე მოეწყო პანდუსი. (დასრულდა).
ფრ. ხალვაშის მე-8 ჩიხის კეთილმოწყობა - 307 გრძ.მ.-ზე დაიგო 1617 კვ.მ. ა/ბეტონის
საფარი. (დასრულდა).

შაშიკაშვილის ქუჩაზე 100 მ მანძილზე კეთილმოწყობა (ასფალტი, სანიაღვრე) და
ოპიზრების ქუჩის მონაკვეთზე შაშიკაშვილის ქუჩიდან კვინიტაძის ქუჩებს შორის 60
გრძ.მ ბეტონის საფარის მოწყობა - 311 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2011 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი.
(დასრულდა).
აეროპორტის გზატკეცილის (#192-#212) კეთილმოწყობის სამუშაოების დასრულება - 356
გრძ.მ.-ზე დაიგო 2015 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი; სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 1000
გრძ.მ. პლასტმასის მილი; სანიაღვრე ჭაზე მოეწყო 8 ცალი თუჯის ცხაურა. (დასრულდა).

აღმაშენებლის დასახლებაში

ხახულის ქუჩის II შესახვევსა და მამაია ვარშაშნიძის II შესახვის დამაკავშირებელი
ხიდის რეაბილიტაცია - 52 გრძ. მ-ზე მოეწყო კედლის საძირკველი და 84 კბ.მ. ტანი
ბეტონით.
ხახულის ქუჩის II შესახვევში ხიდის რეაბილიტაცია - მოეწყო 47,91 კბ.მ. ხიდის
პორტალური კედელი.
თამარის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის კეთილმოწყობა - 212 გრძ.მ. -ზე დაიგო 1249,3 კვ.მ.
ა/ბეტონის საფარი; მოეწყო 109 კუბ.მ. ფერდსამაგრი კედელი. (დასრულდა).

სამრეწველო უბნის დასახლების ქუჩების კეთილმოწყობა

სიონის ქუჩის კეთილმოწყობა - 504 გრძ.მ.-ზე დაიგო 2265 კვ.მ. ა/ბეტონის საფარი;
სანიაღვრე სისტემისთვის მოეწყო 565 გრძ.მ. პლასტმასის მილი და 27 ც. რკ.ბეტონის
სანიაღვრე ჭა; დამონტაჟდა 18 ც. გარე განათების ბოძი. (დასრულდა).
აკაკი შანიძის პირველი ჩიხის კეთილმოწყობა - მოეწყო 1392 გრძ.მ. სანიაღვრე პლასტმასის
გოფრირებული მილი; მოეწყო ელ. განათების 28 ბოძი დიოდური 50 ვტ. სანათით.

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშოების ტექნიკური
ზედამხედველობა - ტექზედამხედველობა იწარმოა საპროექტო გადაწყვეტილებების
დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე; შესრულებული სამშენებლო
სამუშაოებზე, გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების საპროექტო
გადაწყვეტასთან, სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებთან, სტანდარტებთან,
ტექნიკურ პირობებსა და სხვა ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე,
მშენებლობაზე გამოყენებული კონსტრუქციების, ნაკეთობებისა და მასალების ტექნიკური
პასპორტების, სერთიფიკატების, ლაბორატორიული შემოწმების შედეგებისა და ხარისხის
დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების არსებობაზე.

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
დაგეგმილი
ქვეპროგრამის შუალედური შედეგები

რეაბილიტირებულია ცალკეული უბნების
გზები და ქუჩები და გაფართოებულია
ქალაქის საგზაო ქსელი

ფაქტიური
განხორციელდა ცალკეული უბნების
გზებისა და ქუჩების რეაბილიტაცია და
ქალაქის საგზაო ქსელის გაფართოება.

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
ინდიკატორები

დაგეგმილი

ფაქტობრივი

წლის განმავლობაში
სრულად
რეაბილიტირებული
ქუჩების რაოდენობა

რაოდენობა

30

42

წლის განმავლობაში
ნაწილობრივ
რეაბილიტირებული
ქუჩების რაოდენობა

რაოდენობა

74

20

წლის განმავლობაში
რეაბილიტირებული
გზის სიგრძე

გრძ.მ

63 386,00

43 576,78

წლის განმავლობაში
რეაბილიტირებული
გზის ფართობი

კვ.მ.

464 763,00

249 109,99

ქვეპროგრამის შუალედური შედეგის
სტატუსი:

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

მრავალწლიანი პროექტების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებზე ადრე
სამუშაოების დასრულებამ და რიგი მრავალწლიანი პროექტების სამუშაოების
დაუსრულებლობამ, გამოიწვია დაგეგმილი და ფაქტობრივად მიღწეული შედეგის
ინდიკატორებში ცვლილებები.

მიუღწეველია

ქვეპროგრამის კვარტალური ანგარიშის ფორმა
პროგრამის დასახელება

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქვეპროგრამის დასახელება

გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა

ქვეპროგრამის კოდი

03 01 03 - 03 01 06

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო

გარე განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია -მომსახურება გაეწია 17213
წერტს და 415 ელ. გამანაწ. კარადას; შეიღება 783 ცალი ბოძი; მომსახურება
გაეწია - 27 გარე განათების წერტს (მარტიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 47
გარე განათების წერტს (აპრილიდა დეკემბრის ჩათვლით), -179 გარე
განათების წერტს (მაისიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 72 გარე განათების
წერტს (ივნისიდან დეკემბრის ჩათვლით), - 16 გარე განათების წერტს
(ივლისიდან დეკემბრის ჩათვლით),- 87 გარე განათების წერტს (აგვისტოდან
დეკემბრის ჩათვლით), - 66 გარე განათების წერტს (სექტემბრიდან
დეკემბრის ჩათვლით), - 113 გარე განათების წერტს (ოქტომბრიდან
დეკემბრის ჩათვლით), - 26 გარე განათების წერტს (დეკემბერი), რემონტი
ჩაუტარდა 113 ცალ ერთფრთიან და 47 ცალი ორფთიან გარე განათების ბოძს.
გარე განათების სისტემის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის
გადასახადი - გადახდილ იქნა მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასური.
დიოდური სანათების შეძენა - შეძენილ იქნა 180 ცალი სანათი
ქალაქის გარე განათების კაპიტალური სამუშაოები
გოდერძი ჩოხელის ქუჩა - დამონტაჟდა 34 ცალი გარე განათების ბოძი,
სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
გოდერძი ჩოხელის ქუჩის I ჩიხი - დამონტაჟდა 7 ცალი გარე განათების
ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
გოდერძი ჩოხელის ქუჩის II ჩიხი - დამონტაჟდა 16 ცალი გარე განათების
ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
გოდერძი ჩოხელის ქუჩის III ჩიხი - დამონტაჟდა 10 ცალი გარე განათების
ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
გოდერძი ჩოხელის ქ. №35-დან №41-მდე გარე განათების მოწყობა დამონტაჟდა 12 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და
დიოდური 30 ვტ. ნათურით.
სამების ქუჩის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 15 ცალი გარე
განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური 30 ვტ.
ნათურით.

ქვეპროგრამებით
გათვალისწინებული ღონისძიებები
ქ. ბათუმი მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევის N15 დან N103-მდე და N2 დან
და აქტივობები, მათი აღწერა,
N46-მდე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - დამონტაჟდა 89 ცალი გარე
წარმატებები და წარმოქმნილი
განათების ბოძი სანათებით.
დაბრკოლებები
კახაბრის ქუჩის განათება - დამონტაჟდა 15 ცალი გარე განათების ბოძი
სანათებით.
მარკოზ აჭარელის მე-4 შესახვევის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა
12 ცალი გარე განათების ბოძი, სანათი ალუმინის კორპუსით და დიოდური
30 ვტ. ნათურით.
ქ. წამებულის II ჩიხი 76 დან ქ. წამებულის ქუჩამდე ელ.განათების მოწყობა დამონტაჟდა 2 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.

ქ. წამებულის #36 დან ქ. წამებულის II ჩიხამდე ელ.განათების მოწყობა დამონტაჟდა 4 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
გენ.ასლან აბაშიძის # 45-დან ქეთევან წამებულის ქუჩამდე გარე განათების
მოწყობა - დამონტაჟდა 5 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
მარეთის I ჩიხის გარე განათების მოწყობა - დამონტაჟდა 3 ცალი გარე
განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
ქეთევან წამებულის I ჩიხი #36-დან #46-მდე გარე განათების მოწყობა დამონტაჟდა 2 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
ქეთევან წამებულის #50-დან #62-მდე გარე განათების მოწყობა დამონტაჟდა 3 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
ადლიის ქუჩის მონაკვეთის (#89-#99) გარე განათების მოწყობა დამონტაჟდა 8 ცალი გარე განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
გონიო-კვარიათის ზღვისპირა ბილიკის გარე განათების რეაბილიტაცია რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 96 ცალ გარე განათების ბოძს.
ისრაფილ ჯინჭარაძის ქუჩა #127-დან #163-მდე და ქ.#163-ის მიმდებარედ
გარე განათების მოწყობის სამუშაოები - დამონტაჟდა 86 ცალი გარე
განათების ბოძი 30 ვატიანი სანათებით.
ქუჩების ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება - ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთდა
24 ქუჩა.
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა - მომწოდებლის მიერ
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად დაიფარა დავალიანება.
დაგეგმილი
ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგები

გარე განათების სისტემა გამართულად
ფუნქციონირებს და გარე განათების
ქსელი გაფართოებულია

ფაქტიური
განხორციელდა გარე განათების
სისტემის გამართულად
ფუნქციონირება და გარე განათების
ქსელის გაფართოება.

დაგეგმილი

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის ინდიკატორები

ქვეპროგრამის შუალედური
შედეგის სტატუსი:

სამომავლოდ გასატარებელი
ღონისძიებები და განმარტებები

ფაქტობრივი

გარე განათების
წერტების
რაოდენობა,
რომელთა მოვლაექსპლუატაცია
ხორციელდება
ქალაქის
ტერიტორიაზე

რაოდენობა

19512

17846

წლის განმავლობაში
დამატებული ახალი
ენერგოეფექტური
სანათების
რაოდენობა

რაოდენობა

429

419

მიღწეულია

არსებითად
მიღწეულია

ნაწილობრივ
მიღწეულია

მიუღწეველია

