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ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს,

ბატონ არჩილ ჩიქოვანს

ბატონო არჩილ,

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, 
გთხოვთ, წარმოადგინოთ შემდეგი ინფორმაცია 

1. 2020-2021 წლებში ბათუმის მუნიციპალიტეტში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის 
მხარდაჭერის მხრივ განხორციელებული პროგრამების შესახებ. 

2. აღნიშნული პროგრამით მოსარგებლე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა 
შესახებ. 

გთხოვთ წარმოადგინოთ აღნიშნული ინფორმაცია ჩაშლილი სახით.

პატივისცემით,  

პარლამენტის წევრი
რესან კონცელიძე



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	14-1421347648
თარიღი:	13/12/2021
პინი:	1348

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ბატონ	რესან	კონცელიძეს

თქვენი	 2021	 წლის	 29	 ნოემბრის	 N02-1421333338-14	 წერილის	 პასუხად,
გეგზავნებათ,	 ა(ა)იპ	 -საქალაქო	 ინფრასტუქტურისა	 და	 კეთილმოწყობის
სამმართველოს	 2021	 წლის	 09	 დეკემბრის	 N90-1421343444	 წერილით
წარმოდგენილი	 ინფორმაცია	 -	 ქალაქ	 ბათუმის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ
„ბინათმესაკუთრეთა	 ამხანაგობების	 მხარდაჭერა	 და	 საცხოვრებელი	 პირობების
გაუმჯობესება“	 (02	 04	 03)	 ქვეპროგრამის	 ფარგლებში,	 2020-2021	 წლებში
განხორციელებული	ღონისძიებების	შესახებ.

დანართი:	1	Excel-ის	ფაილი

პატივისცემით,

არჩილ	ჩიქოვანი

ქალაქ	ბათუმის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=14-1421347648&pin=1348


№
მუნიციპალიტ

ეტი
ღონისძიების 
დასახელება

პროექტის 
სრული 

ღირებულება  
(ლარი)

პროექტის 
დაწყების 

წელი

პროექტის 
დასრულების 

წელი
პროექტის სტატუსი 

ბათუმი

ქ.ბათუმში, 26 მაისის 
ქ.N40/90-ში (7 

სართულიანი, II 
სადარბაზო), ლუკა 

ასათიანის ქ. N2/27-ში ( 
8 სართულიანი, მე-3 

სადარბაზო), 
აღმაშენებლის ქ.N5-ში 
(9 სასართულიანი, II 

სადარბაზო), 
თაყაიშვილის ქ. N 35-ში 

(12 სართულიანი) , 
შ.ხიმშიაშვილის ქ. N47-

ში (9 სართულიანი, I 

408,660.00 29-11-2019 07-02-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში, 
საცხოვრებელი 

სახლების 
სადარბაზოებში კარისა 

და ელექტრონული 
საკეტების მოწყობის 

სამუშაოები 
(თაყაიშვილის 44/50, 

ინასარიძის ქ.20, 
გორგილაძის 63, 

თამარის დას. სახლი 5, 
თ. გორგილაძის III 

ჩიხი 21, გორგასალის 
50, გრიშაშვილის I ჩიხი 

46,081.42 09-03-2020 06-09-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში, სახლების 
სადარბაზოებში 

არსებული 
ამორტიზებული 

ვიტრაჟების შეცვლა  
თამარის დასხლება 

N2,5,6; გორგილაძის ქ. 
N50/52; გორგილაძის ქ. 

44,160.66 06-03-2020 30-04-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში, სახლების 
სადარბაზოებში 

არსებული 
ამორტიზებული 

ვიტრაჟების შეცვლა   ქ. 
ბათუმი, თამარ მეფის 

დასახლება №8 (I ,II, III 
სადარბაზო) ქ. ბათუმი,  

გრიშაშვილის I ჩიხი 
№3 (I სადარბაზო), ქ. 

30,897.00 05-10-2020 11-11-2020 დასრულდა

ბათუმი

მრავალსართულიანი/მ
რავალბინიანი 

სახლების ეზოების 
კეთილმოწყობა-
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები ( 
ჯავახიშვილის ქუჩაზე 

სულხან-საბა 
ორბელიანის ქუჩიდან 
ბაგრატიონის ქუჩამდე 

919,996.00 27-01-2020 31-12-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების ეზოების 

კეთილმოწყობა-
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები (ასფალტი, 
ფილა, ბორდიური)

238,819.93 06-10-2020 15-12-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში,ეზოებში 
გარე განათების 

მოწყობის სამუშაოები-  
გორგასლის N74, 

კომახიძის N24,  ბესიკის 
N44, ზ.ბერიძის ქ. N7 
,გ.მერკვილაძის ქ.N2 
,ნ.ფიროსმანის ქ,N33 

26,439.80 23-09-2020 10-12-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი 
სახლების ეზოებში 

გარე განათების 
სამუშაოები-

ნონეშვილის 76-
ში,აკაკი შანიძის 15-
ში,პუშკინის 19-ში, 
გოგოლიშვილის 7-
ში,პუშკინის 13-ში, 

თამარ მეფის 
დასახლება, სახლი N25-

131,482.97 10-03-2020 05-08-2020 დასრულდა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ამხანაგობის პროგრამები 2020-2021 წწ



ბათუმი

ქ.ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/ 

მრავალბინიანი 
სახლების სახურავების 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები (ხახულის 
ქ. N67 : ვაჟა-ფშაველას 
ქ. N42, გორგასალის ქ. 
34/40, მეტაქსას ქ. N13, 

პუშკინის ქ. N139, 
თამარ მეფის გამზ. N73, 
თავდადებულის ქ. N71 

, რურუას N2 , 
ლერმონტოვის ქ. N106, 

ლუკა ასათიანის ქ. 
N7,ზუბალასვილის ქ. 

535,338.58 13-03-2020 04-08-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
საცხოვრებელ 

სახლებზე 
დაზიანებული 
აზბესტისა და 

ლითონის ფურცლების 
ნაცვლად ლითონის 

პროფილური 
ფურცლის აკვრის 

სამუშაოები - 
ლერმონტოვის ქ. N1/9-

28,590.18 05-03-2020 01-06-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, მდებარე 
საცხოვრებელი 
სახლების ეზოს 

მიწისქვეშა 
კომუნიკაციების 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები-ქ. ბათუმი, 

გოგებაშვილის ქუჩა  
№28, გორგასლის ქუჩა 

№128/134, 
თავდადებულის ქუჩა 

599,397.95 18-09-2020 18-12-2020 დასრულდა

ბათუმი

ფანჩატურისა და 
სკამების შეძენა სკამი 

30; ფანჩატური 22 
ცალი.

30,800.00 29-09-2020 21-10-2020 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი 

სახლების 
ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-
მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები-

გრიბოედოვის 26 ;კ. 
გამსახურდიას 33 ; ვაჟა 
ფშაველას 91/ბესიკის 44 

; ინასარიძის 9 ; 
მაიაკოვსკის 3 ვ ; 

ტბეთის 9 (7) ; 

259,527.26 29-09-2020 10-12-2020 დასრულდა

ბათუმი

ბული ლიფტების 
დემონტაჟისა და ახალი 

ელექტრონული 
ლიფტების მონტაჟის 

სამუშაოები.(აბასულერი
ძე# 21ა პირველი 

სადარბაზო, ახმეტელის 
#9, ფრიდონ ხალვაშის 

#328 მეორე 
სადარბაზო,შ.ხიმშიაშვი
ლი#ს 41 პირველი და მე-

3 სადარბაზო. 
ფიროსმანის 33.)

545,000.00 16-10-2020 30-06-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში,საცხოვრებე
ლი სახლების 
სადარბაზოში 

არსებული სამგზავრო 
ამორტიზირებული 

ლიფტების 
დემონტაჟისა და ახალი 

ელექტრონული 
ლიფტების მონტაჟის 

სამუშაოები- 
ინასარიძის ქ.№24, I 

სადარბაზო , 
ინასარიძის ქ.№24, II 

სადარბაზო , 
აბუსერიძის ქ.№4, IV 

სადარბაზო, 

452,220.00 08-06-2021 15-09-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების სახურავების 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები - 
დასრულდა 7 
მისამართზე კ. 

გამსახურდია/მელაშვი
ლის ქ. №16/31, ვაჟა-

ფშაველა/გორგილაძის 
ქ. №30/8 , 

ლერმონტოვის ქ. №121 
,  აკ. მ. კომახიძის ქ. 

№140 , გოგოლიშვილის 
ქ. №7 , ლერმონტოვის ქ. 

№106ა, თამარის დას. 
სახლი 33 (ტბეთის შეს 

337,909.49 12-10-2020 30-04-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების ეზოების 

კეთილმოწყობა-
რეაბილიტაციის 

სამუშაოები (ასფალტი, 
ფილა, ბორდიური, 

1,070,000.00 11-01-2021 20-12-2021 დასრულდა



ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების და ეზოების 

კომუნალური სისტემის 
მოწესრიგება - 

გრიბოედოვის # 6,8, 
ინასარიძის 8, 16, 
ჯავახიშვილის 2ა, 

ლეონიძის 2, შ. 
ხიმშიაშვილის 13, 27, 
ჯავახიშვილის 80,კ. 
გამსახურდიას 27, 

აბუსერიძის 23, 
ლერმონტოვის 80ა, 
ლერმონტოვის 106, 

გორგილაძის 36, 
ფიროსმანის 11 

(ახალით) 
35აღმაშენებლის 7ა,ლ. 

ასათიანის 48, 

626118.09 17-05-2021 30-11-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი 

სახლების 
ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-
მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები -

გრიშაშვილის ჩიხი 3, 
ლეონიძის 15, 

სულაბერიძის 8, 
ლერმონტოვის 94, მ. 

მაჭავარიანის 90, 
ჯავახიშვილის 72ა, 
აღმაშენებლის 56, 
გოგებაშვილის 32, 
გორგილაძის 66, 

309,554.96 07-10-2020 30-04-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი 

სახლების 
ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-
მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 
სამუშაოები-

ბაგრატიონის 138 , 
გოგებაშვილის 2, 

გუდიაშვილის 18/20, 
თაყაიშვილის 62 , 
პუშკინის 13, 124, 
აფსაროსის III შეს. 

313,719.88 17-05-2021 30-10-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი 

სახლების 
ეზოებისთვის 

ფანჩატურების და 
სკამების შეძენა 

(განლაგება)- საბაღე 
სკამი 78 ცალი და 

181,106.00 15-11-2021 27-09-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების ეზოების 
(ასფალტი, ფილა, 

ბორდიური) 
კეთილმოწყობა-
რეაბილიტაციის 

438,998.00 30-08-2021 27-11-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში, ეზოების გარე 
განათების მოწყობის 

სამუშაოები-
ს.ხიმშიაშვილის ქ.N3 
ფარნავაზ მეფის ქ.N40
ლერმონტოვის ქ.N30

ზ. გამსახურდიას ქ.N43
ნონეშვილის ქ.N58
ნონეშვილის ქ.N60

თავდადებულის ქ.N15/17
ფარნავაზ მეფის 

ქ.N162/170
პუშკინის ქ.N29

10,957.98 11-06-2021 31-12-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ. ბათუმში, 
მრავალსართულიანი/მ

რავალბინიანი 
სახლების ეზოების 
(ასფალტი, ფილა, 

ბორდიური) 
კეთილმოწყობა-
რეაბილიტაციის 

586,999.34 27-09-2021 10-12-2021 დასრულდა

ბათუმი

ქ.ბათუმში, 
საცხოვრებელ 

სახლებზე 
დაზიანებული 
აზბესტისა და 

ლითონის ფურცლების 
ნაცვლად ლითონის 

პროფილური 
ფურცლების აკვრის 

სამუშაოები (40 
მისამართი)-

აბუსერიძის 31,33,35, 
ფიროსმანის 4, 9, 
ინასარიძის 16, 

ჯავახიშვილის 2,2ა,4, 6, 
66, 70,72,72ა,72ბ, 

ტაბიძის 1,3,9, 8-ორივე 
მხარეს, ბაგრატიონის 
115, მელიქიშვილის 

110,  პუშკინის 25, 
141,172,174, 176, 

618,072.39 16-08-2021 01-12-2021 დასრულდა


