
დანართი 1

1.        თამარის დასახლება, ყოფილი საყოფაცხოვრებო მანქანათმშენებელი 
  ქარხნის ტერიტორიაზე დაყრილია სამშენებლო ნარჩენები GPS X0722803 – 
Y4614950;
- ქარხნის რკინაბეტონის ნაგებობაც ჩაქცეულია სამშენებლო ნარჩენებში, 

მოცულობა 80 000 -100 0003მ  და იქვე მდინარისკენ მიმავალ და ქალაქისკენ 
მიმავალ გზაზე (დევნილთა დასახლების ტერიტორიაზე) კიდევ არის  
მოცულობა 12 000- 13 0003მ. დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 15კმ.

2. ბარცხანა, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩის მიმდებარედ, გადასასვლელ ხიდთან 
დაყრილია სამშენებლო ნარჩენები GPS X0722002 – Y4614315.
- აღნიშნულ ტერიტორიიდან გავიტანეთ დაახლოებით 800-9003მ მიწა და 

კიდევ დარჩენილია მოცულობა 20 000 – 22 0003მ,  დისტანცია 
ნაგავსაყრელამდე 13კმ.

3. ლერმონტოვის ქ. N112-ის მიმდებარე ტერიტორია დანაგვიანებულია  
სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. GPS X0719589 – Y4612283
- ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაგავსაყრელი, რომელიც მდებარეობს 

ქალაქის ბოლო ნაწილში და გადის მამია ვარშანიძის ქუჩამდე, ასევე აქ არის 
არხები და გამავალი წყლები, შესაძლებელია მისი ნაწილობრივ 
გადასწორება, რადგან ნარჩენების გატანას გაართულებს არხები, ახალი 
მიყრილი არის კიდევ 100-1203მ, საერთო მოცულობა 3 000 000 – 4 000 0003მ,  
დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 10კმ.

4. გოგოლის ქ. N1 შპს ,,მეტროს“ ბენზინგასამართი სადგურის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე დაყრილია დიდი რაოდენობით  სამშენებლო ნარჩენები. GPS 
X0722038 – Y4613580
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე ძირითადათ დამიწებულია გრუნტი და 

სამშენებლო ნარჩენები მოცულობა 8 000-10 0003მ,  დისტანცია 
ნაგავსაყრელამდე 14კმ. შესაძლებელია ძირითადი მასის დატოვება და 
მიწის ზედაპირის გასწორება. 

5. პუშკინის ქ, N 175 წინ დაყრილია სამშენებლო ნარჩენები. GPS X0718341 – 
Y4612749;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე ძირითადათ დამიწებულია გრუნტი და 

სამშენებლო ნარჩენები მოცულობა 100 000-120 0003მ,  დისტანცია 
ნაგავსაყრელამდე 9კმ. 

6.  ფიროსმანის ქუჩა, პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე დაყრილია სამშენებლო ნარჩენები. GPS X0717909 – Y4613098;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე ძირითადათ დამიწებულია გრუნტი და 

სამშენებლო ნარჩენები მოცულობა 8 000-10 0003მ,  დისტანცია 
ნაგავსაყრელამდე 10კმ. 



7. ქ. ბათუმის საკანალიზაციო წყლების გამწმენდი ნაგებობის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე დაყრილია სამშენებლო  ნარჩენები. GPS X0715332 – Y4610059;
-  აღნიშნული ტერიტორია ძირითადათ დაფარულია ბალახით, ეს მეორე 

სიდიდით უკანონო ნაგავსაყრელია, სადაც მოცულობა 1000000-15000003მ,  
დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 4კმ.

8.  აეროპორტის გზატკეცილი N253 საცხენოსნო კლუბის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე დაყრილია სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. GPS 
X0717823 – Y4610789;
- ტერიტორიაზე ძირითადათ დამიწებული გრუნტია, მოცულობა 200000-

2500003მ,  დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 2,5კმ.
9.   ა. შანიძის ქუჩაზე შპს ,,დარ კაპიტალის’’ მიმდებარე ტერიტორიაზე 

დაყრილია სამშენებლო  ნარჩენები. GPS X0719893 – Y4607177;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე ცუდად მიყრილი გრუნტის მასალაა, 

შესაძლებელია გასწორება, მოცულობა 300-3503მ,  დისტანცია 
ნაგავსაყრელამდე 7კმ.

10.  კოწია ერისთავის ქ.N16 თან შპს ,,ბაქარას’’ მიმდებარე ტერიტორიაზე 
დაყრილია სამშენებლო  ნარჩენები. GPS X0719826 – Y4607857;
- აღნიშნული ტერიტორიის დაბალ ნაწილში, სადაც ასევე არის გამავალი 

წყლები ჩაყრილია ძირითადათ გრუნტის მასალა, მოცულობა 2000-25003მ,  
დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 6,5 კმ.

11.  ა. შანიძის ქ. N12, ყოფილი სახლმშენის (დსკ) კომბინატის კედელთან 
დაყრილია სამშენებლო  ნარჩენები. GPS X0720625 – Y4607505;

აღნიშნულ კედელთან მიყრილია ძირითადთ ბლოკების ნარჩენები, 
მოცულობა 250-3003მ,  დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 8კმ.

12.  აფსაროსის გზატკეცილის მესამე შესახვევში ზღვის სანაპიროს გასასვლელ 
გზასთან დაყრილია სამშენებლო  ნარჩენები. GPS X0714118– Y4605791;
- ძირითადათ არის გრუნტის მასალა, გრეიდერის გასწორების შემდეგ 

ნარჩენების მოცულობა 300-3503მ,  დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 5კმ.
13. ანდრია პირველწოდებულის გზატკეცილზე შპს ,,სოკარის’’ ავტოგასამართ 

სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაყრილია სამშენებლო ნარჩენები. GPS 
X0714376 – Y4605293;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიყრილია დიდი რაოდენობით გრუნტის 

მასალა, გრეიდერით გადასწორების შემდეგ მოცულობა 350-4003მ,  
დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 5კმ.

14. აფსაროზის გზატკეცილზე შპს ,,აისის’’ მიმდებარე ტერიტორიაზე დაყრილია 
სამშენებლო ნარჩენები. GPS X0714883 – Y4606402;
- აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიყრილია დიდი რაოდენობით გრუნტის 

მასალა, გრეიდერით გადასწორების შემდეგ მოცულობა 350-4003მ,  
დისტანცია ნაგავსაყრელამდე 5,5კმ.


