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კოდი: დასახელება 2022 წელი

02 01 05 საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა 29 115 205

მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხის კეთილმოწყობა 547 637 

მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა 431 533 

ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) 

რეაბილიტაციის სამუშაოები
6 102 183 

ქ. ბათუმში, გენ. ასლან აბაშიძის ქუჩის (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები
672 339 

ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა 1 150 000 

ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა 30 300 

ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე -სამრეწველო ზონის  მიმდებარედ  

(ადგილობრივი მნიშვნელობის  გზის "მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის" მიმდებარედ) 

მთავარი და მეორე ხარისხოვანი გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები

11 153 402 

ტბელ. აბუსერიძის და დ. აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების 

კუნძულების მოწყობა
600 000 

კობალაძის ქუჩის რეაბილიტაციის და აღმაშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების 

მოწყობა
1 022 425 

აჭარული სახლის მიმდებარედ, ხიდის სარეგულაციო კედლების გამაგრება (ე.წ. „არდაგანის 

ტბა“-ის წყლის ერთიდაიგივე ნიშნულზე შენარჩუნებისათვის ზღვის დონის დამჭერი 

ბარიერის მოწყობა)

24 823 

ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა 

ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით.
2 000 000 

ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) 

კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით.
2 000 000 

ქ. სვიმონ კანანელის ქ. N39-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა 93 110 

მარკოზ აჭარელის მე-3 შესახვევი N109

ყადირ შერვაშიძის აღმართი N82

ზედაღელეს პირველი შესახვევი N3

ზედაღელეს მე-2 შესახვევი N4

თოდოგაურის დასახლება N67

გოდერძი ჩოხელის ქ. N4-6

ანა კალანდაძის ქ. N106

ანა კალანდაძის ქ. N96

ურეხის დასახლება N36

პეტრე იბერის მე-2 ჩიხი N14

პეტრე იბერის ქ. N3

პეტრე იბერის მე-5 ჩიხი N11

მატათა მოციქულის ქ. 23ა

ქ. ბათუმში, ბათუმგორას ქ. N13 საყრდენი კედლის მოწყობა

თევდორე მღვდელის ქ. N6-8-10-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის მოწყობა

იოანე ლაზის I შესახვევი N18-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

წმინდა ნინოს ქ. N16-ში ფერდსამაგრი კედლის მოწყობა

2 624 438 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს განსახორციელებელი კაპიტალური (ინფრასტრუქტურული) 

ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
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ნაჭყებიას #64 საყრდენი კედლის მოწყობა

მ. შარაშიძის #58 საყრდენი კედლის მოწყობა

ნიკო ჯაყელის #18 საყრდენი კედლის მოწყობა

გოდერძი ჩოხელის მესამე ჩიხი # საყრდენი კედლის მოწყობა

მახვილაურის დასახლება #52 საყრდენი კედლის მოწყობა

ურეხის დასახლება #36 საყრდენი კედლის მოწყობა 

ზედაღელის ქუჩა #1 საყრდენი კედლის მოწყობა 

თოდოგაურის დასახლება #22 საყრდენი კედლის მოწყობა 

თოდოგაურის დასახლება #32 საყრდენი კედლის მოწყობა 

თოდოგაურის დასახლება #16 საყრდენი კედლის მოწყობა

მ. შარაშიძის #5 საყრდენი კედლის მოწყობა

შ. რუსთაველის 49-ის მიმდებარედ 

ზედაღელის დასახლება N57 (დავით დევაძე)

ყადირ შერვაშიძის აღმართი N106 (ნუგზარ ფარტენაძე)

ბათუმგორის ქ, N11 (მირანდა ღონიაძე)

მაჭახლის N32 (ნუკრი ჯინჭარაძე)

კვიპაროსის N17 (მურად ვარშანიძე)

თბილისის ქ. N60 (გელა ჯაბნიძე)

ანა კალანდაძის N17 (მურად ვარშანიძე)

ზედაღელის II შესახვევი N17

თოდოგაურის დასახლება N46 (ლევან გოგიტიძე)

ამაღლების 1 შესახვევი სახლი N4

ურეხის დასახლება N1

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022 წლის სახსრები) 500 803 

ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაციისა და მშენებლობის სამუშაოების ტექნიკური 

ზედამხედველობა
162 211 

02 03 05 სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა 3 030 898

მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა, სამუშაოების 104 682 

ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე 

(არხის ორივე სანაპიროზე) და  გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე 

(მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა; ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან 

ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა,

665 645 

ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა 700 000 

მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე 

არსებულ ხიდამდე
500 000 

ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი 

კედლის მოწყობა (პკ1+30--პკ4+47)  (პკ2+95--პკ4+50)
1 000 000 

სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაობის ტექნიკური ზედამხედველობა 60 571 

02 03 04
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის 

პროექტის თანადაფინანსება
3 100 000

პროექტის ფარგლებში თანამონაწილეობა 3 100 000 

2 624 438 
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02 03 03 კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია 5 789 900

ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ 

წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)
5 789 900 

02 04 03
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების 

გაუმჯობესება
5 022 147

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის  

მოწესრიგება 
1 300 000

მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-

რეაბილიტაცია
1 000 000

ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების 

სახურავების რეაბილიტაცია
606 379 

მრავალსართულიან/მრავალბინიან  სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების 

დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი
880 568 

ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია 1 025 000 

ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. N13-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟის 

სამუშაოები 
210 200 

02 04 04 საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა 31 625 448

ქ.ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) 

მშენებლობა
6 766 847 

ურეხის ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად 

რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია
2 244 996 

ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა 2 275 000 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა
338 605 

ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია 20 000 000 

02 06 02 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა 1 311 000

შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
151 000 

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების, საყრდენი კედლების, მიწისქვეშა კომუნიკაციებისა და 

სხვა სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა

650 000 

პარკების, მოედნების, სკვერების, ეზოების, სპორტული მოედნების და სხვა მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
50 000 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა (ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობების მხარდაჭერის პროექტების განხორციელების მიზნით)
50 000 

სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
260 000 

ხიდბოგირებისა და ხიდების მოწყობა აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
60 000 

წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა
20 000 

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული სახლების, შენობა-ნაგებობების, 

ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ღონისძიებების ექსპერტიზა
40 000 

კონკურსები (მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების 

დაფინანსება)
10 000 

ქ. ბათუმში, დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მომსახურება 20 000 

03 02 02
პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 

მშენებლობა
4 430 548

ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 150 000 
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ქ. ბათუმში, დ. აღამაშენებლის ქ. N8-10-12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 300 000 

თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 400 000 

ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, „მაკდონალდსი“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა 2 500 000 

ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა
1 059 548 

ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება 21 000 

04 01 02-04 01 03 საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია 8 775 690

ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავაშვო ბაღის მშენებლობა 2 074 000 

ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე 

ტერიტორის კეთილმოწყობა
2 074 000 

ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა მრავალწლიანი პროექტია 2 975 000 

ელ. ენერგიის ქსელზე მიერთება 39 000 

საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობისა და კაპიტალური რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ტექნიკური ზედამხედველობა
213 690 

ბათუმში საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის (ენერგოეფექტიანობა - KFW ბანკი) პროექტის 

დამატებითი თანადაფინანსება
1 400 000 
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