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ქ. ოზურგეთი         4 თებერვალი, 2015 წელი 

 

განკარგულება № 12 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წლის 6 თვეში გაწეული მუშაობის 

თაობაზე მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის ანგარიშის შესახებ 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც მოისმინა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მ. ჭანუყვაძის ანგარიში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის მიერ 6 თვეში გაწეული მუშაობის თაობაზე აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობას, არსებული კანონმდებლობისა და მოსახლეობის ინტერესების შესაბამისად 

საანგარიშო პერიოდში გაწეული აქვს სერიოზული მუშაობა როგორც ინფრასტრუქტურული, 

ასევე სხვა აუცილებელი პრობლემების გადაჭრის მიზნით; გამომდინარე აქედან, საქართველოს 

ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის „გ.ა.“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის 

მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

 მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ 2014 წლის 6 თვეში გაწეული 

მუშაობა შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 

           

მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:              დავით დარჩია 

  

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
#1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72,  info@ozurgeti.org.ge 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 
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ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

6 თვის ანგარიში 

გაწეული მუშაობის შესახებ 
 

 

პატივცემულო საკრებულოს თავმჯდომარევ,  

საკრებულოს წევრებო, 
 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან დღემდე 

მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურად მუშაობდა. მუნიციპალიტეტის 

სტრატეგია ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოწყობას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი 

განათლების ხელშეწყობას მოიცავს.  

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელ პირობას ინფრასტუქტურული 

პროექტების განხორციელება წარმოადგენს, შემუშავდა სტრატეგიული განვითარების სამწლიანი გეგმა, რომელშიც 

აქცენტი სწორედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე კეთდება. 

ექვსი სამუშაო თვის განმავლობაში გამგეობის შესაბამისი სამსახურების მიერ სხვადასხვა პროექტის 

ფარგლებში შესრულებული იქნა, გეგმით გათვალისწინებული რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინფრასტუქტურული 

პროექტი.  

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამით 28 ადმინისტრაციულ ერთეულში  1 347 000 ლარის ღირებულების 

სამუშაოები განხორციელდა.  

ოთხ ადმინისტრაციულ ერთეულში რთულ მონაკვეთებზე მოეწყო  1 440 გრძივი მეტრი რკინა-ბეტონის 

გზა, რაც გადაუდებელ აუცილებლობას წარმოადგენდა სეზონზე ციტრუსის მოსავლის ტრანსპორტირებისათვის.  

მოეწყო 60 ათასი ლარის ღირებულების საყანე ფართობებთან მისასვლელი ხრეშოვანი გზები.   

მიმდინარეობს რამდენიმე ინფრასტრუქტურული, გარდამავალი პროექტის განხორციელება. ესენია:  

მერია-კონჭკათის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია,  დვაბზუ-ცხემლისხიდი-ვაკიჯვრის გზის მშენებლობა და 

ოზურგეთი-მელექერდური-დვაბზუს დამაკავშირებელი გზის აღდგენითი სამუშაოები. დაიგო 30  ათასი კვ. მეტრი 

ასფალტ-ბეტონის საფარი.  

სოფელ ბახვში მდ. დურღანაზე დასრულდა ხიდის მშენებლობა,  ასევე სოფელ თხინვალისა და ნატანების, 

დაბა ლაითურისა და ოჩხამურის დამაკავშირებელი ხიდების რეაბილიტაცია.   

სულ რეგიონალური ფონდიდან დაფინანსებულ ინფრასტურქტურულ პროექტებზე   4 მილიონ 100 ათასი 

ლარი დაიხარჯა.  

სოფელ ასკანაში მოეწყო უახლესი, ევროსტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიური დანადგარებით 

აღჭურვილი წყალმომარაგების სისტემა. ასკანის წყლის საფილტრე-საქლორატორო სადგური უნიკალურია თავისი 

სტრუქტურით და სამი მაღალმთიანი სოფლის სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემას მოხსნის. დღეიდან 

მოსახლეობას წყალი 24  საათიანი გრაფიკით მიეწოდება.  პროექტი დაფინანსდა რეგიონში განსახორციელებელი 

პროექტების ფონდიდან. მისი ღირებულება 1 მილიონ 205 ათას ლარს შეადგენს.  

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოციალურად 

დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. 

24 სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახს გადაეცა 30 000 ლარის ღირებულების სამშენებლო მასალები. 

10 სოციალურად დაუცველი ოჯახი დაკმაყოფილდა 15 კუბური მეტრი ხის მასალით. 

2014 წლის გაზაფხულზე მომხდარი სტიქიის შედეგად მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ   193 დაზარალებულ 

ოჯახს  26 300 კვადრატული მეტრის თუნუქის სახურავი გადაეცა. 

2015 წელს დაგეგმილია და უახლოეს მომავალში განხორციელდება მერიის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია, რაც მოგვცემს მუნიციპალიტეტში სტიქიური 

მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი 70-მდე ოჯახის საცხოვრებელი ფართით 

დაკმაყოფილების საშუალებას. 

ინფარასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს შესაბამისი სამსახურების ინტენსიური 

მუშაობის შედეგად, 2014 წელს გურიაში მომხდარი სტიქიის შემდეგ, სოფელ შემოქმედისა და ნატანების გზის 

ჩანგრეული მონაკვეთების სრულფასოვნად აღდგენა რამდენიმე დღეში მოხერხდა.  

24-29 სექტემბრის სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ჩასატარებლად მომზადდა 4 მილიონ 566 ათასი 

ლარის საპროექტო დოკუმენტაცია.  

სოფელ შემოქმედში წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული გზის აღდგენისა და ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების ჩასატარებლად შესრულებულ იქნა 650  ათასი ლარის სამუშაოები.  

 მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტად ტურიზმის განვითარება 

დაისახა. კერძოდ, კურორტ გომისმთისა და ურეკის ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, რათა კურორტები მეტად 

მიმზიდველი გახდეს ადგილობრივი და უცხოელი დამსვენებლებისათვის.  
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კურორტი გომისმთა მდებარეობს აჭარა-გურიის მთაგრეხილის ალპურ ზონაში, ზღვის დონიდან 2 200 

მეტრზე. გომისმთა სამკურნალო თვისებებით გამორჩეული სამთო კურორტია. მისი უნიკალურობა გამოიხატება 

მთისა და ზღვის ჰაერის ნაზავით.  

2013 წელს, ადგილობრივი ხელისუფლების პირობებში, ჩატარდა კურორტამდე მისასვლელი გზის 19 

კილომეტრიანი მონაკვეთის აღდგენითი სამუშაოები. მოეწყო გზის სამაგრი გაბიონები, ახალი მილხიდები, გზის 

დამცავი ჯებირები და სანიაღვრე არხები. 

2014 წლის აგვისტოში აშენდა აგარაკებიდან კრატერული წარმოშობის, უნიკალური ჭინჭაოს ტბამდე 

მისასვლელი 11 კილომეტრიანი საგზაო მონაკვეთი. 

გზა გაყვანილი იქნა ასევე სამემთაბარეო ფერმებამდე ე.წ. “ლორის კარავზე”, რაც მომთაბარე ფერმერებს 

დამსვენებლებისათვის სასოფლო-სამეურნეო ნატურალური პროდუქტების მიწოდებას გაუადვილებს.  

სექტემბერში გომისმთამ პროექტ „ლეგენდების კვალდალვალ” ფარგლებში, ახალგაზრდულ, შემეცნებით-

საგანმანათლებლო ალპინიადას უმასპინძლა.  

2015 წელს დაგეგმილია კურორტის ტერიტორიაზე 7 კილომეტრიანი წყალსადენის მშენებლობა, 

აგარაკების წყლის მილებით დაქსელვა და გამრიცხველიანება. დაწყებულია მუშაობა კურორტ გომისმთის 

განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე. პერსპექტივაში გათვალისწინებული კურორტის ელექტრო ენერგიით 

მომარაგებაზე ზრუნვა და ელექტრო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.  

მნიშვნელოვანია ინვესტიციების მოზიდვა გომისმთის ზამთრის კურორტად ჩამოყალიბების მიზნით. 

კურორტი უხვთოვლიანია, ზამთრის სეზონი 8 თვის განმავლობაში გრძელდება და სამთო-სათხილამურო 

სპორტის განვითარებისთვის იდეალური რელიეფი აქვს.  

მუნიციპალიტეტში შემავალი ზღვისპირა კურორტი ურეკი გამორჩეულია სამკურნალო თვისებების მქონე 

მაგნიტური ქვიშებით.  

კურორტის პოპულარიზაციის მიზნით, ტურიზმის დეპარტამენტის მხარდაჭერით,  მიმდინარეობს 

შეკვეთილი-ურეკი-მაგნეტიტის განაშენიანების გენერალურ გეგმაზე მუშაობა.   

კურორტზე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს შექმნის მიზნით, სეზონის განმავლობაში მოეწყო 

დასუფთავების მასშტაბური აქციები. ბიუჯეტიდან გამოიყო  420 ათასი ლარი დასუფთავების ახალი მანქანებისა 

და პლაჟის ტექნიკის შესაძენად.   

ხავერდოვანი სეზონის დაწყების აღსანიშნავად, მოეწყო გალა კონცერტი ქართული ესტრადის 

ვარსკვლავების მონაწილეობით.  

დაბა ურეკის განვითარების სამწლიანი სტრატეგიის მიხედვით, იგეგმება საკანალიზაციო–გამწმენდი 

ნაგებობის, წყალმომარაგების სისტემის,  სანიაღვრე არხების მშენებლობა და გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი „აზიაბანკის“ დაფინანსებით განახორციელებს.  

მოგახსენებთ, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სხვა მუნიციპალიტეტებისაგან განსხვავებით ფლობს 

უნიკალურ კურორტებს როგორც ზღვისპირეთზე, ასევე მთის ზონაში, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 

საქართველოს ოთხი სარეკრეაციო კურორტიდან ერთი - ურეკი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორაიზე 

მდებარეობს. 

თქვენთვის ცნობილია, რომ მიმდინარე წელს კურორტ ურეკი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და 

მეზობელი ქვეყნებიდან უპრეცედენტო რაოდენობის დამსვენებელსა და ტურისტს მასპინძლობდა. ჩვენი მიზანია, 

არამარტო შევინარჩუნოთ დამსვენებლებისა და ტურისტების კონტიგენტი, არამედ გავზარდოთ იგი, რაც 

თავისთავად განაპირობებს ბიუჯეტის ზრდას ვალუტის სახით. 

 მუნიციპალიტეტის საზღვაო აკვატორია (დაახლოებით 15 კილომეტრი) დაწყებული შეკვეთილიდან 

დამთავრებული გრიგოლეთამდე (ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი) საშუალებას გვაძლევს განვავითაროთ საზღვაო 

ტურიზმი. საზღვაო ტურიზმის განვითარება რეგიონში მოიზიდავს უამრავ ტურისტს. ამ მიზნით ურეკსა და 

შეკვეთილში შესაძლებელია აშენდეს მინიპორტები, საიდანაც კომეტით, მცირე ზომის სასეირნო გემებით და 

კატერებით მოეწყობა ექსკურსიები დამსვენებლების და ტურისტებისათვის. შესაძლებელია განხორციელდეს 

ტურისტული მარშრუტები უკრაინაში, რუსეთში, თურქეთში და ევროპის სხვა ქვეყნებში. ამ ღონისძიებების 

განხორციელების მიზნით, შესაძლებელია მინიპორტების მშენებლობა შევთავაზოთ იმ ბიზნესმენებს, რომლებსაც 

საკუთრებაში გააჩნიათ სასტუმროები თუ პანსიონატები. 

 ზემოაღნიშნული ჩანაფიქრების პრაქტიკული რეალიზება წარმოუდგენლად მიგვაჩნია იმ შემთხვევაში, თუ 

ჩვენის მხრიდან  დამსვენებლებს, ტურისტებსა  და ამ ტერიტორიაზე მოქმედ მეწარმეებს არ შევთავაზებთ უკეთეს, 

ნოვატორულ სერვისებს. 

ამ პროეტების განხორციელების ერთ-ერთ წინაპირობად მივიჩნიეთ ის, რომ საბოლოოდ 

გადაწყვეტილიყოათეულობით წლის განმავლობაში მოუგვარებელი ზღვის სანაპირო ზოლის დასუფთავების 

საკითხი, სადაც მდინარეების მიერ შემონატანი ხე-მცენარეები (განსაკუთრებით ზღვისა და მდინარეების შესართავ 

ადგილებში) და სხვა ნარჩენები სისტემატიურად გროვდება.  

პრობლემების პრაქტიკულად გადაჭრისათვის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს 

არაერთი წერილობითი და ზეპირმა მოთხოვნებმა შედეგი გამოღო და მუნიციპალიტეტეს უახლოეს მომავალში 

გადმოეცემა  10 ერთეული  სპეციალური ტექნიკა და 500 ერთეული სანაგვე კონტეინერი. 
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ტექნიკის გადმოცემითდასაქმდება 12  ტექნიკური პერსონალი და 30 ერთეული მუშა-მოსამსახურე. ამავე 

დროს, გაიზრდება დამვენებლებისა და ტურისტების რაოდენობა, რაც თავისთავად განაპირობებს შესაბამის 

ტერიტორიაზე სამუშაო ადგილების ზრდას. 

 აქვე აღვნიშნავთ, ვინაიდან კურორტი გრიგოლეთი წარმოადგენს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 

შემადგენლობაში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულს, საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 21-ე მუხლით დადგენილი წესის თანახმად, 

შესაძლებელია ოზურგეთისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში არსებულ ზღვისპირა ზოლში 

დასუფთავების მომსახურების გაწევის მიზნით, ამავე მუნიციპალიტეტების საბიუჯეტო სახსრების 

გაერთიანება. 

 ამდენად, აღნიშნული ტექნიკის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტისათვის გადმოცემა არანაირად არ 

ქმნის სამართლებრივ წინაღობებს იმისათვის, რომ ჩვენი „მუნიციპალური მომსახირების ცენტრის“ მიერ 

დასუფთავდეს როგორც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის კურორტების: შეკვეთილისა და ურეკის, ასევე 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კურორტ გრიგოლეთის სანაპირო ზოლი. 

 
2014 წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცეოდა სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას, რამაც გასულ წლებთან შედარებით, შესამჩნევად გააუმჯობესა ფერმერების ეკონომიკური 

მდგომარეობა.  

წელს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში 7 ციტრუსის მიმღები და გადამამუშავებელი საწარმო ამოქმედდა.  

რეალიზებული იქნა 15 ათას ტონამდე ციტრუსი, აქედან ექსპორტზე გავიდა 10 259 ტონა.  ჯამში მეციტრუსეებმა  6 

მლნ. ლარზე მეტი შემოსავალი მიიღეს. მეციტრუსეობაში პილოტური აგროდაზღვევის პროგრამა განხორციელდა, 

რომელშიც 3 000 -მდე ბენეფიციარი ჩაერთო.   

წარმატებულად მოქმედებს მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომლითაც 26 000 

ბენეფიციარმა ისარგებლა.  

2014 წელს დამზადდა 4 000 ტონამდე თხილი, რამაც ფერმერებს 28 მილიონამდე ლარის შემოსავალი 

მოუტანა.  

გასულ წელს 4 300 ჰექტარზე მოწეულ იქნა 11 ათასი ტონა სიმინდის მარცვალი.  

დამზადდა 150 ტონამდე ფეიხოა. 

30 ტონამდე კივის რეალიზაციის შედეგად მიღებულია  60 ათას ლარზე მეტი შემოსავალი.  

მუნიციპალიტეტში დამზადებულია 600 ტონა ჩაის ფოთოლი.  

სოფლის მეურნეობის განვითარების სტატეგიული მიმართულებებია:   

• ჩაის კულტურის რეაბილიტაცია (მზადაა პროექტი, რომელიც 1000 ჰა ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციას 

ითვალისწინებს. პროექტი სამწლიანია და მისი ღირებულება 11 მლნ 214 ათასი ლარს შეადგენს).  

• სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების სამელიორაციო სამუშაოების განხორციელება;  

• მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობა (საკვები კულტურების, ელიტური ჯიშების დანერგვა, 

ხელოვნური განაყოფიერების გზით ); 

• ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება;  

• ხილსაცავების მოწყობა; 

• სასათბურე მეურნეობების განვითარება; 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მუშაობის ოპტიმიზაციის მიზნით დაწყებულია 

ელექტრონული საქმის წარმოების სისტემის დანერგვა და 28 ადმინისტრაციული ერთეულის ერთიან 

დოკუმენტბრუნვის სისტემაში ჩართვა. 

ინტერნეტ, ქსელური და სერვერული ინფრასტრუქტურის მოწყობა გულისხმობს გამგეობის შენობაში 

მუდმივ და სტაბილურ ინტერნეტკავშირს, ახალი შიდა ქსელისა და ახალი საკაბელო არხების მონტაჟს, 

კომპიუტერებთან წვდომას კომუტატორების საშუალებით, ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე გადასვლას. 

ერთიანიქსელი, გამგეობისა და საკრებულოს ხელმძღვანელობას ტერიტორიულ ორგანოებთან 

ერთი ფანჯრის პრინციპით კომუნიკაციის საშუალებას მისცემს. 

 

აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ზემოაღნიშნული შრომატევადი საქმიანობის პარალელურად 

აღმასრულებელმა ორგანომ და მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა მუდმივმოქმედმა საკონკურსო–

საატესტაციო კომისიამ მაღალ დონეზე უზრუნველყო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და 

საკრებულოს აპარატში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარება. 

 

ზოგადად, შეიძლება ითქვას, რომ კონკურსი წარიმართა ობიექტურობის, 

არადისკრიმინაციულობის და კორექტულობის პრინციპების დაცვით. გასაუბრების მეთოდები, 

დასმული კითხვები იყო კორექტული, ხოლო კომისია - კეთილგანწყობილი და არახდენდა კანდიდატზე 

ფსიქოლოგიურ გავლენას. 
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მინდა განსაკუთრებით ხაზი გავუსვა იმ გარემოებას, რომ ჩვენს მიერ, იმთავითვე გაკეთებული არჩევანი 

თანამშომლების შერჩევაში აღმოჩნდა სწორი და მართებული, რაზეც მეტყველებს ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანების 

უმრავლესობამ სანიმუშოდ შეასრულეს კონკურსამდე მათზე დაკისრებული მოვალეობა და ასევე ღირსეულად 

გაიარეს კორკურსის თითოეული ეტაპი. შესაბამისად, არავის არ უნდა წარმოეშვას მცირე განცდაც კი, რომ 

კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის ტენდენციური, მიკერძოებული და დისკრიმინაციული. 

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ, ასევე წარმატებით განახორციელა მისდამი 

დაქვემდებარებული სამეწარმეო თუ არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეორგანიზაცია-ლიკვიდაცია. 

ამდენად, საბოლოო ჯამში დასრულდა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი  და აღმასრულებელი 

ორგანოების, მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების ორგანიზაციულად ჩამოყალიბების პროცესი.  

მიმაჩნია, რომ ამ დაწესებულებებში მომუშავე თითოეული ადამიანი არის პროფესიონალი, თავისი საქმის 

მცოდნე და პატიოსანი, რაც აუცილებელ წინაპირობას ქმნის იმისათვის, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იყოს 

ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყნის მასშტაბით. 

გისურვებთ წარმატებებს ჩვენი მუნიციპალიტეტისა და ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში. 

გმადლობთ ყურადღებისათვის. 

 

მერაბ ჭანუყვაძე 
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი 

 


