
1 

 

 

 

 

 

პერიოდი 

შეხვედრების 

საერთო 

რაოდენობა 

შეხვედრების 

ადგილი 

ქალაქი 

(უბანი, ქუჩა), 

დაბა (უბანი, 

ქუჩა), 

სოფელი 

ძირითადი იდენტიფიცირებული პრობლემები 

რა რეაგირება მოახდინა 

დეპუტატმა 

იდენტიფიცირებულ 

პრობლემებზე 

 

რა შედეგი მოჰყვა 

დეპუტატის რეაგირებას, 

მოგვარდა თუ არა 

პრობლემა 

 

  
პასუხები წარმოდგენილია დეპუტატის მიერ 

მოწოდებული სახით 
 

 

IV კვარტალი 

2021 

- 

ქ. ბათუმი, 

ივანე მესხის ქ. 

გარე განათების მოწყობა. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ივანე მესხის ქ.№21-დან 

№25-დე (გამოტოვებულ 

მონაკვეთებში) გარე 

განათების მოწყობა 

დასრულდა. 

  ქ. ბათუმი, 

ადლიის ქუჩა 

▪ გარე განათების საკითხი; 

▪ სპორტული მოედნების მოწყობა. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ადლიის ქ.№35-დან №41-

მდე (გამოტოვებულ 

მონაკვეთებში) გარე 

განათების მოწყობა 

დასრულდა. სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია 

დასრულდა აგრეთვე 

ადლიის ქ.№99-101- 103-ის 

მიმდებარედ.  

  ქ. ბათუმი, 

,,შანხაის" 

დასახლება 

დასაქმება. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 
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  ქ. ბათუმი, 

ბულვარი, 

შეხვედრა 

ვეტერანებთან 

პენსიის მომატება. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

აღნიშნულ საკითხზე 

მუშაობს საქართველოს 

სახელმწიფოს შესაბამისი 

სამინისტრო. 

  ქ. ბათუმი, 

ჯავახიშვილი

ს ქუჩა 

▪ დასაქმება; 

▪ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ჯავახიშვილის 71, 

საცხოვრებელი სახლების 

ეზოს მიწისქვეშა 

კომუნიკაციების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები დასრულდა. 

  ქ. ბათუმი, 

ფიროსმანის 

ქუჩა 

ლიფტის საკითხი. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ფიროსმანის 33, 

ამორტიზირებული 

ლიფტების დემონტაჟისა 

და ახალი ელექტრონული 

ლიფტების მონტაჟი 

დასრულდა. 

  ქ. ბათუმი, 

აღმაშენებლის 

ქუჩა 

▪ სანიაღვრე სისტემა;  

▪ სპორტული მოედნების მოწყობა. 

 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

აღმაშენებლის 20, 32, 34 - 

მრავალსართულიანი 

სახლების ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-

მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოები დასრულდა. 

  ქ. ბათუმი, 

ბაგრატიონის 

ქუჩა 

▪ დასაქმება,; 

▪ ატრაქციონების მოწყობა. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ბაგრატიონის 138 - 

მრავალსართულიანი 

სახლების ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-

მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოები დასრულდა. 
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  ქ. ბათუმი, 

ბათუმის 

პორტი, 

პორტის 

თანამშრომლე

ბთან 

შეხვედრა. 

ყაზახ ინვესტორებთან შუამდგომლობა სამუშაო 

პირობების გასაუმჯობესებლად. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

საკითხი მიმდინარე 

პროცესშია. 

  ქ. ბათუმი, 

ბათუმის 

პორტი, 

საზღვაო 

სფეროს 

წარმომადგენ-

ლებთან 

შეხვედრა 

საზღვაო სფეროში განათლების ხარისხის ამაღლება. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

საკითხი მიმდინარე 

პროცესშია. 

  ქ. ბათუმი, 

აფსაროსის 

ქუჩა 

▪ სპორტული ინფრასტრუქტურა; 

▪ საბავშვო და მცირე რეკრეაციული სივრცის მოწყობა. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

აფსაროსის III შეს - 

მრავალსართულიანი 

სახლების ეზოებისთვის 

ატრაქციონების შეძენა-

მონტაჟისა და 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოები დასარულდა. 

  ქ. ბათუმი, 

სულაბერიძის 

ქუჩა 

ინფრასტრუქტურული საკითხები. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ქ. ბათუმში, მ. ვარშანიძის 

ქუჩის მონაკვეთის 

(სულაბერიძის ქუჩიდან 

შავშეთის ქუჩამდე) 

რეაბილიტაცია, საგზაო 

ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და 

კაპიტალური მშენებლობა 

დასრულებულია. 
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  ქ. ბათუმი, 

აეროპორტის 

დასახლება 

▪ რეკრეაციული სივრცეები; 

▪ საბავშვო ატრაქციონები;  

▪ ინფრასტრუქტურული საკითხები. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ქ. ბათუმში, ანგისის ქუჩის 

კეთილმოწყობის 

სამუშაოები, 

ლორთქიფანიძის ქუჩის 

მონაკვეთის (ლეხ და მარია 

კაჩინსკების ქუჩდან 

ლორთქიფანიძის ქ.№32-ის 

ჩათვლით) კეთილმოწყობა 

დასრულდა. რამდენიმე 

მისამართზე მოეწყობა 

სკვერი, სპორტული 

მოედანი და მცირე 

რეკრეაციული სივრცეები. 

  ქ. ბათუმი, 

აღმაშენებლის 

ადმინისტრაც

იული 

ერთეული 

ინფრასტუქტურა. შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

ქ. ბათუმი, მ. ვარშანიძის 

VI ჩიხის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

დასრულებულია. 

  ქ. ბათუმი, 

ჩაქვი 

▪ ბინების რეგისტრაციის საკითხი; 

▪ დახურული სანიაღვრე არხისა და სარეკრეაციო 

მრავალფუნქციური სივრცეების მოწყობა. 

შუამდგომლობა შესაბამის 

სტრუქტურებთან. 

საკითხი მიმდინარე 

პროცესშია. 

 


