
შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონი“ 

ინფორმაცია 

            (2019 წლის საფინანსო–ეკონომიკური შედეგები, 2020–2021 წწ სამუშაო გეგმა) 

    შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის“ 2019 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა: 
სუბსიდია 250000 ლარი, საკუთარი შემოსავალი 47000 ლარი. ფაქტიურად სუბსიდიიდან 
გაიხარჯა 249601 ლარი, საკუთარმა შემოსავალმა შეადგინა 58120 ლარი, საიდანაც 
გაიხარჯა 33406 ლარი. ხარჯები ძირითადად გაწეული იყო საზოგადოების წესდებიდან 
გამომდინარე, სტადიონის მოვლის, შენახვის,ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და 
სხვა მსგავსი ღონსძიებების განხორციელებაში. პერიოდულად მერიის საფინანსო 
სამსახურს ეწოდებოდა შედარების აქტები, მუნიციპალიტეტიდან მიღებული 
დაფინანსების ხარჯვით ნაწილზე. 

     როგორც თქვენთვის ცნობილია, მერიის მიერ 2019 წელს გამოცხადდა ტენდერი 
სტადიონის რეკონსტრუკციის პროექტზე (უეფას მე–4 კატეგორიის მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით). გამოვლინდა გამარჯვებულიც, თუმცა რიგი ობიექტური თუ 
სუბიექტური მიზეზების გამო პროექტის დასრულების ვადები დაირღვა და ის დღემდე 
შეუთანხმებელია საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში და შესაბამისად უეფაში. 

   იმის გათვალისწინებით, რომ 2019 წელს, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ 
(ქუთაისის მერიისა და სტადიონის ადმინისტრაციის მოთხოვნით), დაიგეგმა მოედნის 
საფარის კაპიტალური რეაბილიტაცია, გასულ წელს ეროვნული ჩემპიონატის მხოლოდ 3 
მატჩი გამართა, ს.კ. „ტორპედომ“ შენგელიას სახელობის სტადიონზე. ფედერაციის 
პროექტის შესაბამისად მთლიანად შეიცვალა სადრენაჯე და სარწყავი სისტემები, დაიგო 
ახალი მინდვრის ბუნებრივი საფარი (ჩამოტანილია თურქეთის რესპუბლიკიდან). 
აღნიშნული სამუშაოები დასრულდა სექტემბრის თვეში. ფეხბურთის ფედერაციის მიერ 
საჩუქრად გადმოგვეცა მინდვრის ახალი საკრეჭი მექანიზმი ( 43000 ლარის 
ღირებულების). ჩვენის მხრიდან მაქსიმალური ხელშეწყობა ჰქონდა სამუშაოთ 
მწარმოებლებს პროექტის განსახორციელებლად (გვიწევდა ღამის საათებში და 
არასამუშაო დღეებში მუშაობა).  სარწყავი სისტემის სრულყოფისათვის გავზარდეთ 
წყლის დებეტი (არსებული ძრავი შეიცვალა მაღალი წარმადობის ძრავით). დამონტაჟდა 
რეზერვი ძრავი.  

   საანგარიშო პერიოდში, ჩვენი ძალისხმევა მთლიანად მიმართული იყო ახლად 
დაგებული მოედნის მოსავლელად, დადგენილი ნორმატივების ფარგლებში, 
ღონისძიებების გასატარებლად ( სასუქი  მინერალები, შხამ – ქიმეკატების და სხვა აგრო 
წესების დაცვა). შედეგიც სახეზეა, მინდვრის საფარი იდეალურ მდგომარეობაშია. 
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2020 წლის სტადიონის ბიუჯეტი დაიგეგმა მუნიციპალიტეტიდან 280000 ლარით, ხოლო 
საკუთარი შემოსავლები 36000 ლარით. მიმდინარე წლის მაისის მდგომარეობით 
სუბსიდიიდან გახარჯულია  94020 ლარი, საკუთარი შემოსავლებიდან 19047 ლარი. 
პირველი იანვრიდან შეიქმნა შპს «რამაზ შენგელიას სახელებოს სტადიონის» 
უსაფრთხოების  სამსახური, რომლის ძირითად საქმინობად განისაზღვრა სადღეღამისო 
რეჟიმში სტადიონის შიდა პერიმეტრზე და ძირითად შენობა ნაგებობებში 
მატერიალური ფასეულობების დაცვა. უსაფრთხოების სამსახურში ხელშეკრულებების 
საფუძველზე (შტატგარეშე ) დასაქმებულია 6 თანამშრომელი. 

   შპს რამაზ შენგელიას სახელების სტადიონზე 2020 წელს ახალი სეზონის მზადებასთან 
დაკავშირებით  საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან გამოთქმული 
რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით, ჩატარდა მთელი რიგი 
სამუშაობები, რამაც ყველა პირობა შექმნა, ერონული ჩემპიონატის დასაწყებად, მათ 
შორის:  1. მერიასთან შეთანხმებით, ბალანსიდან ბალანსზე გადმოგვეცა ს.კ «ტორპედოს» 
საწვრთვნელ ბაზაზე არსებული ხელოვნური მინდვრის საფარი(2600 კვ.მ.), რომელიც 
დაიგო სტადიონის დაზიანებულ სარბენ ბილიკებზე დასავლეთ მხარეს (1600 კვ.მ). 
მოედნის ირგვლივ (უეფას სტანდარტით 700 კვ.მ), მოეწყო ფეხბურთელთა ფიზიკური 
მომზადებისათვის ე.წ. მოთელვის მოედანი (120 კვ.მ) და ხელონური საფარით დაიფარა 
სადრენაჟე არხის რკინის სახურავები. 2. გარემონტდა და მოედნის 3 მხარეს დამონტაჟდა 
სარეკლამო ბანერები (240 მ * 1მ). 3. კაპიტალურად შეკეთდა და კეთილ მოეწყო 
მოედანზე ( არენაზე) გამოსასვლელი. სათადარიგო ფეხბურთელთა ( სტუმარი და 
მასპინძელი გუნდები) და მსაჯთა კოლეგიის განთავსების ადგილები. 4. საერთო 
სარგებლობის სველ წერტილებში შეკეთდა დაზიანებული ინვენტარი და ჭერები. 5. 
გადაიღება მოედნის ირგვლივ რკინა– ბეტონის კონსტრუქცია (1000 კვ.მ.). 6. შეიცვალა 
განათების ( პროჟეკტორების) დაზიანებული ლამპები. შეიცვალა სტადიონის მთლიან 
პერიმეტრძე გარე განათების დაზიანებული ნათურები ( მერიის შესაბამისი სამსახურის 
დახმარებით). 7. განახლდა სტადიონზე განთავსებული სიმბოლოები ( უეფას 
მოთხოვნის შესაბამისად), დროშები. 8. სტადიონის გარე და შიდა პერიმეტრების ვიდეო 
კონტროლისათვის   დამონტაჟდა 6 სათვალთვალო კამერა. ზემოთ ჩამოთვლილი 
სამუშაობების განხორციელებისათვის საკუთარი შემოსავლებიდან გაიხარჯა 19000 
ლარზე მეტი. 

 

  2020 წლის ეროვნული ჩემპიონატის სტარტზე ს.კ «ტორპედო» საკუთარ მოედანზე 
გამართა მხოლოდ ერთი მატჩი ( 1 აპრილი) რომლის შემდეგაც, ახალი კორონა ვირუსის 
პანდემიის გამო, გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, 
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ დროებით შეწყვიტა ეროვნული ჩემპიონატი, 
რომლის განახლებაც სავარაუდოდ ივლისში იგეგმება.  
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ამჟამად სტადიონის ადმინისტრაცია, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმში ახერხებს 
სტადიონის ინფრასტრუკტურის გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას და რაც 
მთავარია მოედნის საფარის მოვლას, აგრო – ვადებში სასუქი მინერალებით, შხამ– 
ქიმიკატებით და სარწყავი პირობებით უზრუნველყოფას.  

   რაც შეეხება 2021 წლის პერსპექტიულ გეგმას – ზემოთ აღნიშნული  სტადინის 
რეკონსტრუქციის პროექტის  განხორციელების და მშენებლობის პირობებში, მთლიანად 
იცვლება სტადიონის ინფრასტრუქტურა, რომელიც სრულყოფილად დააკმაყოფილებს 
უეფას მოთხოვნებს  და ქალაქს ექნება საერთაშორისო კატეგორიის არენა, ნებისმიერი 
დონის საკვალიფიკაციო და სანაკრებო მატჩების ჩასატარებლად. წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონზე“ აუცილებელია ჩატარდეს 
კაპიტალური რემონტი, რათა დაკმაყოფილდეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 
კლუბების, ლიცენზირებისა და მონიტორინგის ინსპექტირების ანგარიშში 
გათვალისწინებული შენიშვნები,  (მე–2 კატეგორიის სტდიონისთვის), რომელიც 
ძირითადად მოიცავს, სტადიონის ზოგადი მდგომარეობის გაუმჯობესობას (სულ 
შენიშვნების 42 პუნქტი). 
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