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2020 წელს  ა.(ა).ი.პ.  სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმვის ცენტრის  მიერ განხორციელდა 

აზომვითი ნახაზები შემდეგ ქუჩებზე: 

1. ი.ჭავჭავაძის ქ.  

2.9 აპრილის ქ.   

3. ს.დოლიძის ქ. 

4. ი.პეტრიძის ქ.  

5. დ.აღმაშენებლის ქ. მე-2-რე ჩიხი. 

6. ი.იმედაშვილის ქ.  

7. კ.თავართქილაძე  

8. თაყაიშვილის ქ. 1 ჩიხი.  

 9. სიმონიშვილის ქ. 

10. ჭ.ლომთათიძე ქ.  

11. ნ.ნაკაშიძის ქ. 

12. დუმბაძის 1 შესახ.  

13. ა. ბაქრაძის 1 ჩიხი;   

14.უნივერსიტეტის ქ.  

15. რუსთაველის 1 ჩიხი;  

16. რუსთაველის მე-2 შესახ. 
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17. ქუთაისის  ქ. მე-2 ჩიხი; 

18.დუმბაძის მე-2რე  შესახვ;  

19. ნინოშვილის პარკი. 

20. ანასეულის კლუბის აზომბითი ნახაზი;  

21. გ.გოგუაძის ქუჩა; 

22. ქუთაისის 1-ლი ჩიხი;  

23.ლესელიძის  მე-3-მე შესახვ; 

24. ბარათაშვილის 1-ლი შესახვ;  

25. ჯორჯიაშვილის 1-ლი შესახვ. 

26. წმ.გიორგის 1-ლი შესახვ;  

27. წმ.გიორგის  მე-3-მე შესახვ. 

28. დ.ბაქრაძის 1-ლი შესახვ;  

29. ძმები ერქომაშვილების ქ.  3 აზომვითი ნახაზი; 

30. დაბა ურეკი - გურიის ქ.   

31. ს.კონჭკათი ამბულატორიის აზომვითი ნახაზი 

32. ს.გურიანთა ამბულატორიის აზომვითი ნახაზი 

33. დაბა ნასაკირალი ამბულატორიის აზომვითი ნახაზი 

34. ს.ჭანიეთი ამბულატორია  

35. იაკობ შემოქმედელის მე-4 შესახვევის აზომვითი ნახაზი; 

36. ი.შემოქმედელის მე-2 შესახვევის აზომვითი ნახაზი;  

37. იაკობ შემოქმედელის მე-2რე ჩიხის აზომვითი  ნახაზი;  

38.ერისთავის ქუჩის აზომვითი ნახაზი;  

39. ჩოხატაურის 1-ლი ჩიხის აზომვითი ნახაზი.  

40. ჭანტურიას ქუჩის აზომვითი ნახაზი;  



41. ა.წულაძის ქუჩის აზომვითი ნახაზი.  

42. დ.ბაქრაძის 1-ლი შესახ. აზომვითი ნახაზი.  

43.თაყაიშვილის მე-4  შესახვევის აზომვითი ნახაზი.  

44. თაყაიშვილის 1-ლი შესახვევის აზომვითი ნახაზი; 

45. დ.ბაქრაძის მე-2-რე შესახვევის აზომვითი ნახაზი.  

46. გურამიშვილის მე-2-რე ჩიხის აზომვითი ნახაზი. 

47. მეცნიერების ქუჩის აზომვითი ნახაზი.  

48.დაბა ურეკი გურიის ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

49. ანასეულის ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

50. ანასეულის ქ. 

51. სუპტროპიკების ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

52. რკინიგზის მოედნის აზომვითი ნახაზი.  

53. გმირთა მოედნის აზომვითი ნახაზი. 

54. თამარ მეფის მოედნის აზომვითი ნახაზი. 

55. ანასეულის სკვერის აზომვითი ნახაზი. 

56. ერისთავის ქუჩის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი. 5 

57. კოსტავას ქუჩის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი. 

58. გოგებაშვილის ქუჩის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი. 

59. თამარ მეფის ქ.  

60.  დ.შევარდნაძის ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

61. ლესელიძის ქ. მე-3-ე შესახვევის აზომვითი ნახაზი.  

62. დ.შევარდნაძის ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

63. ჯორჯიაშვილის 1-ლი შესახ.  აზომვითი ნახაზი. 

64. ი.შემოქმედელის მე-4-ე შესახვევი.  



65. ი.შემოქმედელის მე-2  შესახვევის ქუჩის აზომვითი ნახაზი. 

66. ი.შემოქმედელის მე2-რე ჩიხის აზომვითი ნახაზი.  

67. ერისთავის ქუჩის აზომვითი ნახაზი.  

68. ნაკაშიძის ქუჩის აზომვითი ნახაზი.  

69. დაბა ურეკის 14  ტროტუარების აზომვითი ნახაზი.  

70. წვერმაღალას ჭაბურღილის აზომვითი ნახაზი.  

71. რკინიგზის მოედნის აზომვითი ნახაზი;  

72.  გმირთა მოედნის აზომვითი ნახაზი.  

73.  თამარ მეფის ქ. აზომვითი ნახაზი.  

74. თამარ მეფის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი.  

75. ი.გოგებაშვილის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი.  

76. მ.კოსტავას ტროტუარის აზომვითი ნახაზი;  

77. ერისთავის ქუჩის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი.  

78. ანასეულის სკვერის აზომვითი ნახაზი.   

79. სოფ. ჭანიეთის სკვერის აზომვითი ნახაზი.  

80. ჭავჭავაძის ქუჩის ტროტუარის 7 აზომვითი ნახაზი;  

81.  ნატანების ჭაბურღილის აზომვითი ნახაზი;  

82.  ვიქტორ დოლიძის ქუჩის ტროტუარების აზომვითი ნახაზი 4 ცალი.  

83. პროფესიული სასწავლებლის მიმდებარე  ტერიტორიის 2 აზომვითი ნახაზი;  

84. გაბრიელ ეპისკოპოსიის ტროტუარების 5 აზომვითი ნახაზი.  

85. 26 მაისის ქუჩის ტროტუარების  2 აზომვითი ნახაზი.  

86. ეგ. ნინოშვილის ქუჩის ტროტუარების 3 აზომვითი ნახაზი.  

87. აპოლონ წულაძის ტროტუარების 2 აზომვითი ნახაზი.  

88. გ. ჭანტურიას ქუჩის ტროტუარების 3 აზომვითი ნახაზი.  

89. კლდიაშვილის ქუჩის პარკის აზომვითი ნახაზი.  



90. თაყაიშვილის ქუჩის 3 ტროტუარის აზომვითი ნახაზი.  

91. ეგ.ნინოშვილის ქუჩის აზომვითი ნახაზი.  

92. ექადიის პარკის აზომვითი ნახაზი.  

93.  9 აპრილის ქუჩის 3 ტროტუარის აზომვითი ნახაზი. 

93. ფარნავაზ მეფის ქუჩის ტროტუარის აზომვითი ნახაზი.  

94. თაყაიშვილის ქუჩაზე ავტოფარეხის  2 აზომვითი ნახაზი. 

95. ლაითურის წყალსადენის 3 აზომვითი ნახაზი.  

96.  შესრულდა მოედნების აზომვითი ნახაზები.  

97. შეიქმნა ქ.ოზურგეთის მიწათსარგებლობის წინასაპროექტო მონაცემები.  

 

 

ა.(ა).ი.პ. სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმვის  

ცენტრის დირექტორი:                                                       

გ.სკამკოჩაიშვილი          

 

 

    


