
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის

მამუკა აბაშიძის  მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ 

2016 წლის ანგარიში

  ნიკოლოზ  ბარათაშვილის  სახელობის  ადმინისტრაციული  ერთეული

                                                             N2  ოლქი 

           მიმდინარე  წელს ოლქში განხორციელებული პროექტების ნუსხა :

ა(ა)იპ “რუსთავის კორპუსი’’:

1. რუსთაველის 34                          კომუნიკაცია–– 20 გ.მ

2. მაიაკოვსკი 7                                კომუნიკაცია––46 გ.მ

3. არაყიშვილის 3                            კომუნიკაცია––32 გ.მ   

4. არაყიშვილის 5                            კომუნიკაცია–– 12 გ.მ 

5. კონსტიტუციის გას. 2                კომუნიკაცია––34 გ.მ

6. რუსთაველის 35                         სადარბაზოს კარების დამზადება––1 ც.

7. კონსტიტუციის 63                     სადარბაზოს კარების დამზადება––3 ც.

8. რუსთაველის 39                         სადარბაზოს კარების დამზადება––4 ც.

9. მაიაკოვსკის 6                             სადარბაზოს კარების დამზადება––2 ც.

10. რუსთაველის 11                       სადარბაზოს კარების დამზადება––2 ც.

11. კონსტიტუციის გას. 1              სადარბაზოს კარების დამზადება––2 ც.

12. სააკაძის 5                                   სადარბაზოს კარების დამზადება––2 ც.

13. სარაჯიშვილის 5                      სადარბაზოს კარების დამზადება––3 ც.

14. კონსტიტუციის 20                 წყალ–კანალიზაც. რეაბილიტაცია–86,4 გ.მ

15. დ. გარეჯის 10                            სენსორული განათება––2 სადარბაზო

16. რუსთაველის 39                        სენსორული განათება––4 სადარბაზო



17. დ. გარეჯის 6ა                          სენსორული განათება––3 სადარბაზო

18. მაიაკოვსკის 19                         სენსორული განათება––3 სადარბაზო

19. 9 მაისის 5                                  სენსორული განათება––3 სადარბაზო

20. ასლანიკაშვილის 10                სენსორული განათება––2 სადარბაზო

21. დ. გარეჯის 19                          სენსორული განათება–– 4 სადარბაზო

22. სააკაძის 5                                  გადახურვა––880 კვ.მ

23. კონსტიტუციის 30                  გადახურვა––60 კვ.მ

24. ბარათაშვილის 17                    გადახურვა––760 კვ.მ

25. დ. გარეჯის 21ა                         გადახურვა––790 კვ.მ

26. დ. გარეჯის 21ბ                         გადახურვა––790 კვ.მ

27. მაიაკოვსკის 9                            გადახურვა––570 კვ.მ

28. რუსთაველის 22                       სადარბაზოს კარების დამზადება––4 ც.

29. 9 მაისის 15                                წყალსაწრეტი მილი––150 გ.მ

30. დ. გარეჯის17                           წყალსაწრეტი მილი––40 გ.მ

31. დ. გარეჯის 21ბ                        წყალსაწრეტი მილი––220 გ.მ

    ინფრასტრუქტურის,მშენებლობის და კეთილმოწყობის სამსახური

                შიდაკვარტალური გზები და ეზოების მოასფალტება:

1. რუსთაველის 44-46, დ.გარეჯის 3-5-7, არაყიშვილის 2-4-6, არაყიშვილის გას. 1-3-4

2. რუსთაველის 28-32, რუსთაველის 30ა (სპორტკომპლექსის ეზო), რუსთაველის 30 
(ქიმიკოსთა კულტურის სახლის მიმდებარე ტერიტორია)

3. ასლანიკაშვილის 8-10-12, რუსთაველის 18-20-22-24-26, 9 მაისის 1-3-5-7, 
კონსტიტუციის 19

4. რუსთაველის 34-36-38-40-42, არაყიშვილის 3-5

5. მე-8 საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორია



100 ეზოს მოწყობის პროექტის ფარგლებში:

1. რუსთაველის 15

2. რუსთაველის 37-39

შენობის აივნების გამაგრებითი სამუშაო:

1.ბათუმის 30

შენობების გადახურვა:

1. ბალანჩივაძის გას. 10

2. მაიაკოვსკის 15

3. რუსთაველის 50

4. ნ. ნიკოლაძის 3

5. რუსთაველის 1 გას. 3

6. რუსთაველის 25 (ტენდერზეა)

7. ასლანიკაშვილის 4 (ტენდერზეა)

8. 9 მაისის 7

9. დ. გარეჯის 6

10. კონსტიტუციის 37ა

11. რუსთაველის 1 გას. 7

12. რუსთაველის 11

13. რუსთაველის 26

პანდუსი:

1.კონსტიტუციის 63-ის პირველი სადარბაზო



ღია სპორტული მოედანი:

1.მაიაკოვსკის გას. 5-7, სარაჯიშვილის 5-7, მაიაკოვსკის 14 და რუსთაველის 23 შორის      
მდებარე ეზოს ტერიტორია

სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერი

1.ბალანჩივაძის ქუჩა (მე-9 საჯარო სკოლასთან)

              რუსთავქალაქობის  ღონისძიებების ფარგლებში არსებულ კონკურსში 
„საუკეთესო ეზო’’–ს გამარჯვებულ კორპუსს (ასლანიკაშვილის ქუჩა 10) გადაეცა 
ფასიანი საჩუქრები: ეზოს მაგიდა,სკამები და სამაგიდო თამაშების კრებული.

              ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ასამდე 
მაცხოვრებეს,  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაუფინანსდა სამედიცინო კვლევებისა 
და ოპერაციების ხარჯები. 

               ქალაქ რუსთავში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ( ე.წ. ძველ რუსთავში) 2012 
წლამდე ინფრასტრუქტურის კუთხით ჩატარებული მცირე სამუშაოების 
გამო,მოსახლეობის მოთხოვნა განისაზღვრა შემდეგი ძირითადი პრიორიტეტებით:

1.შიდაკვარტალური გზები და ეზოების მოასფალტება

2.მიწისქვეშა კომუნიკაციები (წყალ–კანალიზაციის მილების 
რეაბილიტაცია,სანიაღვრე სისტემების მოწყობა)

3.საცხოვრებელი შენობების გადახურვა

4.შენობის შიდა კომუნიკაციების განახლება

5.დაზიანებული კორპუსების გამაგრებითი სამუშაოები

6.ღია სპორტული მოედნები და საბავშვო ატრაქციონები

7.სკვერების მოწყობა

8.გარე განათება



                   2017 წლის ბიუჯეტში მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული 
მოსახლეობის დაკვეთა. ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ, საზოგადოებას მივაწვდით 
ინფორმაციას, მომავალ წელს დაგეგმილი პროექტების და პროგრამების შესახებ.

მამუკა აბაშიძე

ქ.რუსთავის მე–2 საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი

ფრაქცია „ქართული ოცნება-კონსერვატორების“                                                       
თავმჯდომარე

                                            


