
 
 
 

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ქალაქ  ქუთაისის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა 
 

№   99  
 

ქალაქი  ქუთაისი        25               ივლისი  2018  წელი 

 
 

„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს 

 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის  

მუნიციპალიტეტში 2017 წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო 

 წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 

 საკრებულოს 2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 
  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცედურებისა და 

კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის №23 დადგენილების 

საფუძველზე: 

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2017 

წელს დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2016 წლის 8 ნოემბრის №322 განკარგულებაში, კერძოდ: 

1. განკარგულების სათაური  შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „საქართველოს 

სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2018-2021 წლებში დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო  

წინადადებების მოწონების შესახებ“ 

2.   განკარგულების დანართი შეიცვალოს  და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

(დანართი განკარგულებას თან ერთვის) 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს, კანონით დადგენილი წესით, ქუთაისის საქალაქო  

სასამართლოში /ვ.კუპრაძის ქუჩა №11/, მისი გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში. 

მუხლი 3. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით. 
 
 
 

საკრებულოს  თავმჯდომარე   ნიკოლოზ  ლატარია 
 



ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 

 საკრებულოს 2018 წლის 25 ივლისის 

№99 განკარგულების დანართი 
 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული  

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  

ფონდიდან ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში 2018-2021 წლებში 

დასაფინანსებელი პროექტების საპროექტო წინადადებები 

 

№ დასახელება 

საპროექტო 
დოკუმენტაციისა 

და საექსპერტო 
მომსახურების 

შესყიდვისათვის 
გამოყოფილი თანხა 

პროექტის 
განხორციელები-

სათვის გამოყოფილი 
თანხა 

1. 
ქალაქ ქუთაისში, რუსთაველის ხიდიდან ნიკიტინის 
ქუჩამდე სანაპიროს კეთილმოწყობა 

 240 000,00 

2. 
ქალაქ ქუთაისში,  რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია 
(გზა, ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 3 026 131,76 

3. 
ქალაქ ქუთაისში, ჯავახიშვილის ქუჩის  რეაბილიტაცია  
(გზა, ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 2 035 640,09 

4. 
ქალაქ ქუთაისში, დუმბაძის ქუჩის რეაბილიტაცია  (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 1 013 700,00 

5. 
ქალაქ ქუთაისში, შარტავას  ქუჩის რეაბილიტაცია (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 725 832,00 

6. 
ქალაქ ქუთაისში, ბარათაშვილის ქუჩის  რეაბილიტაცია 
(გზა, ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 1 003 660,00 

7. 
ქალაქ ქუთაისში, იაშვილის  ქუჩის  რეაბილიტაცია (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი, სანათები) 

 1 001 984,00 

8. 
ქალაქ ქუთაისში,  ცხინვალის  ქუჩის  რეაბილიტაცია (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 380 837,00 

9. 
ქალაქ ქუთაისში, ბუხიაძის  ქუჩის რეაბილიტაცია (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 1 681 514,00 

10. 
ქალაქ ქუთაისში, გუგუნავას  ქუჩის   რეაბილიტაცია (გზა, 
ტროტუარები, ღვარსადენი) 

 3 400 000,00 

11. 
ქალაქ ქუთაისში, კოსტავას ქუჩის ა/ბეტონის საფარის 
მოწყობა, ღვარსადენთან ერთად 

 737 110,00 

12. 
ქალაქ ქუთაისში, 26 მაისის ქუჩის ა/ბეტონის საფარის 
მოწყობა, ღვარსადენთან ერთად 

 1 099 236,00 

13. 
ქალაქ ქუთაისში, ი.პეტრიწის ქუჩის მე-2 შესახვევის 
გზის ბეტონის საფარით მოწყობა 

 771 349,60 

14. 
ქალაქ ქუთაისში, მიქელაძე–მეველეს ქუჩის მე-3 
შესახვევის ბოლო ნაწილის გზის ბეტონის საფარით 
მოწყობა 

 81 771,97 

15. 
ქალაქ ქუთაისში, მრავალსართულიან ბინებთან ეზოების 
კეთილმოწყობა 

 2 500 000,00 

16. 
ქალაქ ქუთაისში, მრავალსართულიან ბინებთან 
მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა 

 1 600 000,00 

17. ქალაქ ქუთაისში, ლიფტების მოწყობა  600 000,00 
18. ქალაქ ქუთაისში, სპორტული მოედნების მოწყობა  1 800 000,00 

19. 
ქალაქ ქუთაისში, ბაგა-ბაღების მშენებლობა და 
მიშენებები 

 2400 000,00 

20. 
ქალაქ ქუთაისში, წერეთლის ქუჩის მე-8 ჩიხის გზის 
ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 214 598,00 
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21. 
ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის მე-8 
შესახვევის გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 287 382,73 

22. 
ქალაქ ქუთაისში, სულხან-საბას გამზირის კერძო 
დასახლებაში გზის ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 125 962,51 

23. 
ქალაქ ქუთაისში, გიორგი სააკაძის ქუჩის გზის ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 662 717,00 

24. 
ქალაქ ქუთაისში, ივანე მაჩაბელის ქუჩის გზის ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 437 658,00 

25. ქალაქ ქუთაისში, სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა  1 500 000,0 

26. 
ქალაქ ქუთაისში, ასლანიკაშვილის ქუჩის დარჩენილი 
ნაწილის ბეტონის საფარით მოწყობა 

 46 872,95 

27. 
ქალაქ ქუთაისში, ქეთევან წამებულის ქუჩის მე-2 ჩიხის 
ბეტონის საფარით მოწყობა 

 44 081,60 

28. 
ქალაქ ქუთაისში, ჭაბუკიანის ქუჩის მე-2 ჩიხის ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 26 613,48 

29. 
ქალაქ ქუთაისში, ჭაბუკიანის ქუჩის მე-4 ჩიხის ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 25 707,41 

30. 
ქალაქ ქუთაისში, ჭაბუკიანის ქუჩის მე-6 ჩიხის ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 36 881,75 

31. 
ქალაქ ქუთაისში, ჭაბუკიანის ქუჩის მე-8 ჩიხის ბეტონის 
საფარით  მოწყობა 

 100  567,87 

32. 
ქალაქ ქუთაისში, კლდიაშვილის ქუჩის პირველი ჩიხის 
ბეტონის საფარით  მოწყობა 

 40 735,27 

33. 
ქალაქ ქუთაისში, კლდიაშვილის ქუჩის მე-2 ჩიხის 
ბეტონის საფარით მოწყობა 

 14 007,65 

34. 
ქალაქ ქუთაისში, კლდიაშვილის ქუჩის მე-2 შესახვევის 
ბეტონის საფარით მოწყობა 

 69 415,10 

35. 
ქალაქ ქუთაისში, კლდიაშვილის ქუჩის მე-4 შესახვევის 
ბეტონის საფარით მოწყობა 

 105 968,02 

36. 
ქალაქ ქუთაისში, სპორტის სასახლის ირგვლივ 
ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 144 926,77 

37. 
ქალაქ ქუთაისში, მესხიშვილის ქუჩის მე-4 ჩიხის 
ბეტონის საფარით მოწყობა 

 35 650,00 

38. 
ქალაქ ქუთაისში, თაბუკაშვილის ქუჩის მე-10 ჩიხის 
ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 63 476,78 

39. 
ქალაქ ქუთაისში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სარეკონსტრუქციო 
– სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება 

 516 242,00 

40. 
ქალაქ ქუთაისში, გაპონოვის ქუჩის №46ა სახლთან 
საყრდენი კედლის მოწყობა 

 86 656,38 

41. 
ქალაქ ქუთაისში, გელათის ქუჩის №176 სახლთან 
საყრდენი კედლის მოწყობა 

 17 602,09 

42. 
ქალაქ ქუთაისში, პეტრიწის ქუჩის №20 სახლთან 
საყრდენი კედლის მოწყობა 

 52 273,34 

43. 
ქალაქ ქუთაისში, ი.ჭავჭავაძის გამზირის №7ბ 
მრავალსართულიან სახლთან სანიაღვრე ქსელის 
მოწყობა 

 11 226,37 

44. 
ქალაქ ქუთაისში, „ტორპედოს“ ბაზაზე სარბენი 
ბილიკების მოწყობა (ბალკანეთის და ევროპის 
ჩემპიონატისათვის) 

 2 300 000,00 

45. 
ქალაქ ქუთაისში, ნიკეას ქუჩიდან სულხან-საბას 
ქუჩამდე შემაერთებელი გზის ა/ბეტონის საფარით 
მოწყობა 

 4 500 000,00 

46. 
ქალაქ ქუთაისში, ლესელიძის ქუჩის გზის ა/ბეტონის 
საფარით მოწყობა 

 1 467 728,52 
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47. 
ქალაქ ქუთაისში, დავით და კონსტანტინეს ქუჩის გზის 
ა/ბეტონის საფარით მოწყობა 

 1 083 621,90 

48. 
ქალაქ ქუთაისში, მდინარე „ოღასკურას“ კალაპოტის 
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია 

 2 034 000,00 

49. 
ქალაქ ქუთაისში, ავტომშენებლის ქუჩაზე „კადეტთა“ 
კორპუსთან მისასვლელი ხიდის რეაბილიტაცია 

 195 000,00 

50. ქალაქ ქუთაისში, სადარბაზოების შეკეთება  500 000,00 

51. ქალაქ ქუთაისში, „ტრენაჟორების“ მოწყობა  300 000,00 

52. 
ქალაქ ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზირის მე-3 
შესახვევიდან სამხედრო ნაწილამდე მისასვლელი გზის 
მოწყობა 

 200 000,00 

53. 
ქალაქ ქუთაისში, ავტოქარხნის დასახლების ზოგიერთ 
ქუჩაზე ღვრასადენი ქსელის მოწყობა 

 108 000,00 

54. 
ქალაქ ქუთაისში, ვარლამიშვილის ქუჩიდან ბოტანიკურ 
ბაღამდე, მდინარე რიონზე ფეხით მოსიარულეთა ხიდის 
მშენებლობა 

 3 000 000,00 

 სულ:  46 454 339.91 

 
 
 
 
 

   საკრებულოს  თავმჯდომარე   ნიკოლოზ  ლატარია 

 


