
ბათუმის მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის

რეაბილიტაცია და განვითარება: 
ზოგადი მიმოხილვა

ფაზა 1, 2, 3, 4 

ბათუმი, 13 აპრილი 2018

საკონსულტაციო კომპანიები
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პროექტის მიზანი

1. 24 საათიანი უწყვეტი წყალმომარაგება;

2. ჩამდინარე წყლების შეკრება და
გაწმენდის შემდეგ ზღვაში ჩაშვება;
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ტექნიკურ - ეკონომიკური კვლევა
2005-2006

თავდაპირველად ინვესტირება დაიყო 3  ფაზად -
შემდგომში საჭირო გახდა 4 ფაზის ინვესტირება

ფაზა I - 2007-2010 – 23,5 მლნ. ევრო
KfW სესხი – 17,0 მლნ. ევრო; ქ.ბათუმის მერია – 5,0 მლნ. ევრო

KfW გრანტი ინსტიტუციონალური საკონსულტაციო მომსახურებისათვის – 1,5 მლნ. ევრო

ფაზა II - 2009-2012 – 51,5 მლნ. ევრო
KfW სესხი – 35,0 მლნ. ევრო + 10,0 მლნ. ევრო აჭარის სანაპირო სოფლებისათვის; ქ.ბათუმის მერია – 4,5 მლნ. ევრო

KfW გრანტი ინსტიტუციონალური კონსულტანტისათვის – 2,0 მლნ. ევრო

ფაზა III - 2012-2018 – 58,0 მლნ. ევრო
KfW სესხი – 20,0 მლნ. ევრო; KfW გრანტი – 15,0 მლნ. ევრო; ქ.ბათუმის მერია – 5,0 მლნ. ევრო

KfW სესხი (სანიაღვრე) – 7,0 მლნ. ევრო; KfW გრანტი (სანიაღვრე) – 7,0 მლნ. ევრო
EU  NIF გრანტი(ჩაქვი–მწვანეკონცხი–მახინჯაურის წყალმომარაგება)  – 4 მლნ. ევრო

ფაზა IV - 2014-2021 – 36,5 მლნ. ევრო
KfW სესხი – 30,0 მლნ. ევრო; KfW გრანტი – 2,0 მლნ. ევრო; 

ქ.ბათუმის მერიის დამატებითი ადგილობრივი კონტრიბუცია– 4,5 მლნ. ევრო
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ფაზა - 1
ბარცხანის წყლის სატუმბი სადგური

0,650 მლნ. ევრო - 2010 წ.

ფაზა - 1
სალიბაურის წყლის რეზერვუარები - 10 000 კუბ.მ.

2,0 მლნ. ევრო - 2010 წ.

ფაზა - 1
წყალარინების ა) და ბ) სადგურის რეაბილიტაცია

1,950 მლნ. ევრო - 2009 წ.

ფაზა - 1
წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელის

რეაბილიტაცია(ძველი ბათუმი)
13,1 მლნ. ევრო - 2009 წ.
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ფაზა - 2
ინჯალოს წყლის რეზერვუარები - 10 000 კუბ.მ.

2,1 მლნ. ევრო - 2012 წ.
ფაზა - 2

ჩაისუბნის წყლის გამწმენდი ნაგებობა - 200 ლტ/წმ.
2,7 მლნ. ევრო - 2012 წ.

ფაზა - 2
მეჯინისწყლის წყალსადენი - 700 ლტ/წმ.

0,9 მლნ. ევრო - 2010 წ.

ფაზა - 2
წყლის სისტემების რეაბლიტაცია - ჭაობში; ხიმშიაშვილისა და

აღმაშენებლის დასახლებაში; ბარცხანაში
19,0 მლნ. ევრო - 2013 წ.
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ფაზა - 2
ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა - 1680 ლტ/წმ.

17,3 მლნ. ევრო - 2012 წ.

ანაერობული ავზები

მწვეთავი
ფილტრები

საბოლოო
სალექარი

შლამის
მექანიკური

გაუწყლოვნება

საშრობი
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5 მთავარი სატუმბი სადგური

2 სატუმბი ქვესადგური

12.9 კმ. საწნეო ხაზი DN 150-დან DN 250-მდე

15.6 კმ. თვითდენითი ხაზი DN 200-დან DN 400-
მდე

665 მომხმარებლის დაერთება ახალ ქსელზე

ფაზა - 2
წყალარინების სისტემის მოწყობა აჭარის სანაპირო

სოფლებისათვის: ახალისოფელი-გონიო-კვარიათი-სარფი.
5,2 მლნ. ევრო - 2013 წ.
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ფაზა - 3 და ფაზა 4
წყალმომარაგებისა და წყალარინების

სისტემების რეაბილიტაცია
2013 წ. – 2021 წ.
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ფაზა - 3
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ანგისის დასახლებაში

1,5 მლნ. ევრო - 2017 წ.
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ფაზა - 3
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია

ჩაქვი - მწვანე კონცხი - მახინჯაურის დასახლებაში
6,1 მლნ. ევრო - 2017 წ.

ფაზა - 3
ჩაქვის N2 წყალმომარაგების რეზერვუარი - 900 კუბ.მ.

2017 წ.

ფაზა - 3
ჩაქვის N1 წყალმომარაგების რეზერვუარი - 2500 კუბ.მ.

2017 წ.
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ფაზა - 4
ჩაისუბნის წყლის გადამცემი მაგისტრალისა და მიმდებარე

სამომხმარებლო ქსელის რეაბილიტაცია
1,8 მლნ. ევრო - 2018 წ.
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ფაზა - 3
ე.წ. ჭაობის დასახლების წყალარინების სისტემების

რეაბილიტაცი
16,3 მლნ. ევრო - 2016-2018 წ.
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ფაზა - 3
გონიო-კვარიათის წყალარინების სისტემების

რეაბილიტაციის გაგრძელება
1,1 მლნ. ევრო - 2016 წ.
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ფაზა - 3
ბარცხანის დასახლების წყალარინების
სისტემების რეაბილიტაცია - 2017 წ.
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ფაზა - 3
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია ბონი - გოროდოკის

ტერიტორიაზე.
მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.
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ფაზა - 4
წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია ბონი - გოროდოკის

ტერიტორიაზე.
მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.
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ფაზა - 3
წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია თამარის

დასახლებაში.
მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.
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ფაზა - 4
წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია თამარის დასახლებაში.

მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.
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ფაზა - 3
მახინჯაურის წყლის სამარაგო რეზერვუარი - 1800 კუბ.მ.

მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.



21

ფაზა - 3
თამარის დასახლების წყალარინების სატუმბი

სადგურები D1 და D2
მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.



22

ფაზა - 3
ჩაქვის წყალარინების მობილური გამწმენდი ნაგებობა.

მიმდინარე - დასრულდება 2018 წ.
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ფაზა 4 ფარგლებში დაგეგმილი პროექტები

 გონიო - კვარიათის დასახლების წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - 5,0 მლნ. ევრო - 2019 – 2021 
წწ.

ლეონიძის, აღმაშენებლის, ხიმშიაშვილის დასახლების წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია
- 11,0 მლნ. ევრო - 2019-2021 წწ.
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სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია

 სანიაღვრე სატუმბი სადგურის მშენებლობა არდაგანის ტბის მიმდებარედ - 5,3 მლნ. ევრო - 2018-
2020 წწ.

ჯავახიშვილის ქუჩის სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია - 3,6 მლნ. ევრო - 2018-2019 წწ.

 გ. ბრწყინვალეს ქუჩის სანიაღვრე კოლექტორის რეაბილიტაცია - 2,5 მლნ. ევრო - 2018-2019 წწ.
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გმადლობთ
ყურადღებისათვის!
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