ა.(ა).ი.პ. „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მომსახურების ცენტრის“ მიერ
2020 წელს შესრულებული სამუშაოების ანგარიში

ქალაქ ოზურგეთში ყოველდღიურად ხდება მის ტერიტორიაზე არსებული 30 ქუჩის, 6
მოედნის, 3 ბაღის და 4 სკვერის დაგვა დასუფთავება, მოცულობით 248 690 მ2 ფართობი, ასევე
პერიოდულად ხდება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების, ცენტრალური
მოედნებისა და არსებული სკვერების დაგვა-დასუფთავება ფართობით 71 310 მ2. საერთო
მოცულობით 32 000 მ2.
ქალაქის ტერიტორიაზე ყოველდღიურად ხდება სანაგვე ურნების საყოფაცხოვრებო
ნარჩენებისგან გათავისუფლება და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება, ხოლო
სოფლებში ყოველ მესამე დღეს.
ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ურეკისა და შეკვეთილის სანაპირო 9 კმ. ზოლის
ზღვისგან გამორიყული ნაგვისგან და სვადასხვა ნარჩენებისგან გასუფთავება,
განსაკუთრებული ინტენსივობით კი აღნიშნული სამუშაოები ჩატარდა საკურორტო სეზონის
დროს.
ნაგავსაყრელზე 9 თვის განმავლობაში, შეტაილი იქნა 12 989 ტ. საყოფაცხოვრებო
ნარჩენი: მ.შ. მერიის ნაგავსაყრელი 11 806 ტ. ურეკის ნაგავსაყრელი 583 ტ.
აღდგენილი იქნა დაზიანებული 69 ცალი 1.1 მ3-ნი სანაგვე ურნა. დამატებით განთავსებული
იქნა 200 ცალი 1.1 მ3-ნი, 100 ცალი 0.12 მ3-ნი და 163 ცალი 0.25 მ3-ნი სანაგვე ურნა.
მომსახურების ცენტრის ბალანსზე რიცხულ სატრანსპორტო საშუალებებს უტარდება
ყოველდღიური ტექ-დათვალიერება და სარეგლამენტო მომსახურება, აღმოჩენილი
დაზიანების ან დეფექტის შემთხვევაში ხდება მათი აღმოფხვრა. შეიცვალა საბურავები
ავტომანქანებზე და ტრაქტორებზე, კერძოდ: BC 296 BD -10 ცალი, SZ 285 ZS -6 ცალი,
SZ 286 ZS -2 ცალი, BC 295 BD -4 ცალი, SS 594 FF –2ცალი, DD 782 FF -6 ცალი, XX 250 FF 6ცალი, FW 172 WF -6 ცალი , SBB 554 -4 ცალი, ES 898 -2 ცალი.
შეიცვალა აკუმულიატორი: QQ 717 ZZ -1 ცალი, SZ 286 ZS -2 ცალი, SZ 286 ZS -2 ცალი,
SBB 544 -1 ცალი, KLK 553 -1 ცალი, ბულდოზერი „კომაცუ“ -2 ცალი აკუმულატორი, SZ 280
ZS – 2 ცალი.
გარემონტდა SZ 280 ZS ნაგავმზიდის გადაცემათა კოლოფი.
ასევე, ბულდოზერი „კომაცუ“-ს შეეცვალა 6 ცალი დიზელის საწვავის გამფრქვევი.

მუნიციპალიტეტის მერიის მოთხოვნის შესაბამისად მიმდინარეობდა სოფლების შიდა
გზების მოსწორების, გზისპირა სანიაღვრე არხების ამოწმენდის, დამეწყრილი მონაკვეთების
გასწორების, საყანე ფართობების წყალსაწრეტი არხების გაწმენდის, დაგროვილი გრუნტის
გამოტანის, მდინარეების კალაპოტის გასწორხაზოვნების და ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
შეიცვალა და დამონტაჟდა შემდეგი დასახელების ელექტრო მასალები, კერძოდ:
მრიცხველი ფაზა-ნოლი 13 ცალი, ნათურები: სოდიუმის 70-150 ვტ. -1152 ცალი, ეკო ნათურა
65 ვტ.- 3608 ცალი, 15 ვტ. -88 ცალი, ლედ 30 ვტ. -7710 ცალი, დიოდური ლამპიონი 127 ცალი,
ფოტოთვალი (HL-472)-190 ცალი, ელ. სადენი (2X10) -12240 მეტრი, ავტომატური

ამომრთველი 115 ცალი, იგნიტორი -282 ცალი, კრონშტეინი -180 ცალი, მაგნიტური გამშვები
-94 ცალი,
დროსელი 70-150 ვტ. -478 ცალი, ლამპიონის კორპუსი -19 ცალი, ფაიფურის
ბუდე -383 ცალი, სამონტაჟო ხაზი (2x2.5) -290 მეტრი, ფოტო რელე (FG-4) – 18 ცალი, სამ
ფაზიანი ავტომატი -2 ცალი, სიპცამჭერი - 459 ცალი, ელ. მრიცხველის კარადა -27 ცალი,
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოებზე 1 ჰა ფართობზე ჩატარდა
ხე-ბუჩქნარის სანიტარული ჭრა, გაიცელა და დასუფთავდა 49 ჰა ფართობი, გაკეთდა 50
მეტრი ახალი ღობე, ეკალ-ბარდებისგან გაწმენდილი იქნა 4.9 ჰა ფართობი და დამუშავებული
იქნა ჰერბიციდით. ქალაქის 7 სასაფლაოდან ყოველდღიურად ხდება ნარჩენების გატანა
(ყვავილები, ქაღალდები, პოლიეთილენი და სხვა).
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოჭრილი იქნა 187 ძირი ამორტიზირებული ხე (651
მ ), დამუშავებული იქნა საშეშე მერქნად და დაურიგდა სოციალურად შეჭირვებულ ოჯახებს.
2 800 ძირ მრავალჭლიან ნარგავს ჩაუტარდა აგროტექნიკური სამუშაოები, 3.1 ჰა ფართობზე
ჰერბიციდებით დამუშავდა სარეველა მცენარეები, გაიცელა და დასუფთავდა 91.4 ჰა
ფართობი, მინერალური სასუქი მიეწოდა 800 ძირ ნარგავს, კირით შეთეთრდა 2080 ძირი ხე.
3

შეკეთდა სანიაღვრე არხებზე არსებული 59 მეტრი ლითონის ცხაური. დამონტაჟდა
საინფორმაციო ბანერები, ა/ფარეხის ტერიტორიაზე არსებულ შენობაზე შეიცვალა სახურავი,
კარები, ფანჯრები. აღდგენილი იქნა სკვერებში არსებული დაზიანებული 11 სკამი, შეკეთდა
დაზიანებული ბორდიურები, დამზადებული იქნა მცირე ზომის ურნებისთვის 14 ცალი
სათლი, აღდგენილი იქნა მდ. ნატანებზე და მდ. სეფაზე არსებული სტიქიისგან
დაზიანებული ატივნარებული ნარჩენების დამჭერი კონსტრუქცია. ზამთრის პერიოდში
მოყინვის საწინააღმდეგოდ ქუჩებში მოიყარა ქვიშა-მარილის ნაზავი.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისა და სარეველა ბალახებისგან გაწმენდილი იქნა ქალაქის
ტერიტორიაზე არსებული 32 248 მ. სანიაღვრე არხი და ჩამდინარე მდინარეები.
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გაწმენდილი, გაცელილი და დასუფთავებული იქნა 285 კმ.
ქალაქში და სოფლებში შემავალი საავტომობილო გზების გვერდულები.
ქალაქის ტერიტორიაზე დაჭერილი და იზოლატორში გადაყვანილი იქნა 6 სული
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, რომელთა მფლობელებზეც შედგენილი იქნა შესაბამისი
საჯარიმო სანქცია. დაჭერილი და ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანილი იქნა 484 მაწანწალა
ძაღლი. აქედან 238 სულს ჩაუტარდა კასტრაცია, 197 სულს სტერილიზაცია. ყველა მათგანს
ჩაუტარდა დაავადებებზე შესაბამისი აცრები და დეჰემილიზაცია ყურის კლიპის მეშვეობით.
9 თვის მანძილზე 1 061 იურიდიული ობიექტებიდან დასუფთავების მოსაკრებლის
სახით ამოღებულია 178 691 ლარი და ჩარიცხული იქნა ხაზინის ანგარიშზე.
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