
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი
მოწყობის, ინფრასტრუქტურისდა კომუნალური სერვისების

განვითარების სამსახურის მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების
8 თვის ანგარიში

2018 წელი



სრულდება სოფლების: ბოხვაური - შემოქმედის დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მე-3 ეტაპი.

სამუშაოებს შპს ,,ფემინი კონსტრაქშენ გრუპი“ ახორციელებს. 
ობიექტის სიგრძე 1340 მეტრს მოიცავს.

პროექტის ღირებულება შეადგენს 494  214 მილიონლარს. 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები რეგიონული განვითარების ფონდმა

დააფინანსა.



ვაკიჯვარი-ფამფალეთი-მთისპირისდამაკავშირებელი გზის
რეაბილიტაცია

•  სრულდება
სამუშაოების
მე -3 ეტაპი

•  გზის სიგრძე
1755 მეტრია

• სამშენებლო
სამუშაოები
ფინანსდება
საქართველოს
რეგიონებში
განსახორციელებ
ელი პროექტების
ფონდიდან.

• პროექტის
ღირებულება
865 902 
ლარს შეადგენს



ნასაკირალი - მელექედურის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის
მშენებლობა

დასრულდა სამუშაოების მე -2, დამამთავრებელი ეტაპი

გზის სიგრძე 3 485 მეტრს შეადგენს.

სამშენებლოსამუშაოებს შპს „პალადა“ 
ახორციელებს.

პროექტისღირებულება 662  010  ლარია



დასრულდა სოფელ სილაურში 2 კმ. და 767 მ. სიგრძის გზის მშენებლობა .

☛ სილაურის ცენტრალური საგზაო მონაკვეთის კაპიტალურირეაბილიტაცია რეგიონში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდა.

პროექტისღირებულება 843 510 ლარია.  ადგილობრივი ბიუჯეტისთანამონაწილეობა 28%-ს
შეადგენს.



• სრულდება სოფელჭანიეთის ორკილომეტრიანი გზის მოასფალტება

• გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს რეგიონში
განსახორციელებელი პროექტების ფონდის
დაფინანსებით სამშენებლო კომპანია „ერ ტედე“ 
ასრულებს. 

• პროექტის პირველი ეტაპის ჯამური ღირებულება
813 299 ლარს შეადგენს



შემოქმედის ცენტრი-გორისფერდის საავტომობილო გზის
რეაბილიტაცია

სრულდება შემოქმედის ცენტრი-
გორისფერდის საავტომობილოგზის

რეაბილიტაცია

პროექტი რეგიონში განსახორციელებელი
პროექტების ფონდიდანდაფინანსდა. 
ასფალტო-ბეტონის გზის მოწყობა 2018 
წელსდაიწყოდა პირველ ეტაპზე 1 430 

მეტრი მოასფალტდება.
პროექტის ღირებულება 420 238 ლარს

შეადგენს. 
სამუშაოებს შპს ,,გზამშენი 18“ 

ასრულებს.



სოფელ მაკვანეთში სრულდება არტემ ერქომაიშვილის სახელობის
სიმღერა-გალობის მუზეუმის მშენებლობა

• სამშენებლო სამუშაოების ჯამური ღირებულება 364 049  ლარს შეადგენს



გრიბოედოვის ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია

➨ გრიბოედოვის ქუჩის პირველი შესახვევის რეაბილიტაცია
დასრულდა.
➨ რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ხიდს.
➨ პროექტის ჯამურმა ღირებულებამ 75  917  ლარი შეადგინა. 
➨ აღნიშნული სამუშაოები შეასრულა შპს ,,პალადამ."



დასრულდა სანაპიროს ქუჩის რეაბილიტაცია

სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულება 205 922 ლარია

მოასპალტდა სანაპიროს
ქუჩა. მოეწყო გზაგამტარი, 
სანიაღვრე არხებიდა

ბორდიურები.



დასრულდა კოსტავას ქუჩის N129-ში ეზოს კეთილმოწყობის
სამუშაოები

დასრულდა ხუთსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის
მიმდებარეტერიტორიის მოასფალტება .

მოეწყო ბორდიურებიდა სანიაღვრე არხები. 
ეზოს კეთილმოწყობას შპს ,,პალასი“ ახორციელებს. 

პროექტის მიმდინარეობას ტექნიკურ
ზედამხედველობას ინსპექტირების ორგანო შპს

,,რეალექსპერტი“  უწევს. 
პროექტის ღირებულება
49 598 ლარს შეადგენს.



დაბა ნასაკირალის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტის ღირებულება 458 413  ლარს შეადგენს.
სამშენებლო სამუშაოები ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.

მშენებლობა 2017  წლის აგვისტოში დაიწყო და 2018  წლისდეკემბრამდე უნდა
დასრულდეს. 

საბავშვო ბაღი 75  აღსაზრდელს მიიღებს.



მაღალსართულიან კორპუსებშილიფტების რეაბილიტაცია
მიმდინარეობს

კოსტავას ქუჩაზე
მდებარე საცხოვრებელ
კორპუსებშიდამოტაჟდა

თანამედროვე
სტანდარტების

შესაბამისილიფტები

ლიფტების
რეაბილიტაციას
კომპანია ,,NLG” 
აწარმოებს.



სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებები

დაბა ნარუჯაში 2 აპრილის სტიქიის შედეგად
დაზიანებული ორსართულიანი, 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსი
გადაიხურა.

გამოიცვალა ხეობადა შენობა ახალი, მაღალი ხარისხის
თუნუქის სახურავით დაიხურა. 

სტიქიური მოვლენების შედეგადდაზარალებული, 
მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფიოჯახების

დახმარების, სტიქიის სალიკვიდაციოდა
სარებილიტაციო სამუშაოების განხორციელების

მიზნით, საჭიროთანხა ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის მერის სარეზერვოფონდიდან

გამოიყო.



მიმდინარეობს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2016- 2017 
წლებში სტიქიის შედეგად დაზარალებული 10 ინდივიდუალური

საცხოვრებელი სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ ვასაძეების ოჯახს უმაღლესი
ხარისხის თუნუქის სახურავი და ხეობა გადასცა.



შრომისთემში, სოფელზედუბანში საცხოვრებელი სახლი
გადაიხურა



2016-2017 წლებში სტიქიის შედეგადდაზიანებულ 46 ოჯახს
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ სახლის სახურავისთვის

სამშენებლო მასალები გადასცა



ოზურგეთის სოფლებში რკინა-ბეტონის გზებიდაიგო

შრომის თემში,  ეკალდიდის დასახლებაში ,  საყანე
ფართობებთან მისასვლელ პრობლემურ მონაკვეთზე რკინა-

ბეტონის გზა მოეწყო



სოფელ კონჭკათში ბეტონის საფარი მოეწყო

• დაიგო 170 მ. სიგრძის რკინა-ბეტონის გზა

• რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 30  მეტრიან
პრობლემურ მონაკვეთს



სოფელ ნატანებში მე-4  ბრიგადასა და ლეკურის დასახლებაში
ბეტონის საფარი დაიგო



სოფელ ჭანიეთის მეხუთე ბრიგადასა და ქაქუთის დასახლებაში
რთულ საგზაო მონაკვეთებზე ასფალტო-ბეტონის საფარი მოეწყო



მაკვანეთში აღდგომის სახელობის ტაძართან მისასვლელგზაზე
70 მეტრი სიგრძის

რკინა-ბეტონის საფარი მოეწყო

ბეტონის საფარი მოეწყო
გოგიეთის

2 რთულ საგზაო მონაკვეთზე



დაბა ნარუჯაშიდასრულდა რკინა-ბეტონის გზის მოწყობა



სოფელმერიაში მოეწყო 150, 50 და 60 მეტრი სიგრძის რკინა-ბეტონის
გზები გოგორეთისდასახლებაში



ბეტონის გზადაიგო გურიანთის ტერიტორიულერთეულში, 
ციხისფერდისდასახლებაში

სამუშაოებში ადგილობრივი მოსახლეობა ჩაერთო



ცხემლისხიდის თემში,   ზეგანის ტერიტორიაზე 350  მეტრი
სიგრძის რკინა-ბეტონის გზა მოეწყო



• ქალაქ ოზურგეთშიჯანაშიას ქუჩაზე ბეტონის საფარიდაიგო



მუნიციპალიტეტის ადმინისრტაციულ ერთეულებში დაღვარული
გზები ს მოხრეშვა - დაგრეიდერების სამუშაოები ჩატარდა. 



კონჭკათში გაბიონი მოეწყო



✓ წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით
შპს „სატისმა“

კურორტ გომისმთაში საუბნო ონკანები დაამონტაჟა

• კურორტზე სულ 9 საუბნო ონკანი მოეწყო



მომზადდა კურორტ გომისმთის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების
ქსელის მდგომარეობის შემოწმება მიმდინარეობს

შესრულდა გარე განათების
სისტემის
სარეაბილიტაციო
სამუშაოები



ქალაქ ოზურგეთში განახლდა პარკის ინფრასტრუქტურა



საკურორტო ზონებში სანაპიროზოლი ინტენსიურად სუფთავდება

სპეციალური ტექნიკა სანაპიროს
20 სანტიმეტრის სიღრმიდან
მყარი ნარჩენების შეგროვებასა და
პლაჟის საფუძვლიან წმენდას
უზრუნველყოფს. 


