Mətbuat xəbərləri
Kaxetidə su təchizatı üçün bir neçə layihə son
mərhələdədir
Kaxeti bölgəsində əhalinin fasiləsiz su təchizatı üçün bir neçə layihə həyata keçirilir. Birləşmiş Su
Təchizatı Şirkətinin Mətbuat xəbərlərinə verdiyi bəyanata görə. “Hal-hazırda Kaxetidə Kaxeti
əhalisi üçün su təchizatı və kanalizasiya şəraitinin yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutan bir neçə
layihə həyata keçiririk. Bunların arasında, Tsnori və Sagarejo sistemlərinin tikintisi son
tamamlama mərhələsindədir.
Bu zaman şəbəkə sınaqdan keçirilir, bundan sonra müəssisə istifadəyə veriləcək və əhalini 24/7
su ilə təmin edəcəyik. Su təchizatı cədvəlini yaxşılaşdırmaq, istifadəçilərin sayı davamlı proses
olduğu üçün Telavidə fəal işlər davam etdirilir. Şəbəkə bərpa edilmişdir. Həmçinin, Beynəlxalq
Donor Təşkilatının dəstəyi ilə Telavinin fasiləsiz su təchizatı üçün işlərin ikinci mərhələsinə
başlayacağıq. Su təchizatı şirkətinin direktoru Giga Mandaria bildirdi ki, layihələrin icrası
nəticəsində yuxarıda göstərilən şəhərlərdə su çatışmazlığı problemi nəhayət həll ediləcək ".
O, kanalizasiya sistemləri ilə bağlı problemlərin həlli üçün Gürcaanidə yerli bələdiyyə
nümayəndələri ilə görüşdü və şirkətin müvafiq xidmətləri ilə birlikdə mövcud vəziyyəti
araşdırdı. Şirkət rəhbərinin göstərişi ilə texniki xidmət problemi həll etmək üçün müvafiq
texniki tapşırıq və nəticə hazırlayacaqdır.

Bu layihələrə əlavə olaraq, Birləşmiş Su Təchizatı Şirkəti hazırda Laqodexi Bələdiyyəsinin
Çiauri, Heretiskari və Tamariani kəndlərində su təchizatı üçün bir su quyusu inşa edir,
Siqnaxi Bələdiyyəsinin Dzveli Anagi kəndində su təchizatı sistemini layihələndirir, inşa edir
və Axmeta su təchizatı xlorlama texnologiyasını təşkil edir. Saqareco şəhərinin stabil və
keyfiyyətli su təchizatı üçün tenderi qazanan şirkət yaxın gələcəkdə işə başlayacaqdır.
Həmçinin, yeni sistemlərin dizaynı və inşası üçün Siqnaxi bələdiyyəsinin 8 kəndinə fasiləsiz
su təchizatının təmin edilməsinə dair tender elan edildi. .

MƏNBƏ:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/609065-kaxetshi-mosaxleobis-cqalmomaragebistvis-ra
mdenime-proekti-daskvnit-etapzea
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"Gürcüstan Meliorasiya" MMC Kvemo Kartlidə Jandara əsas
suvarma kanalının bərpa işlərinin birinci mərhələsini başa
çatdırdı
“Gürcüstan Meliorasiya” MMC-nin verdiyi məlumata görə, Marneuli
Bələdiyyəsindəki kanalın 2000 metrlik hissəsi ağac və kollardan
təmizlənmişdir. Əməliyyat proqramı çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər,
kanalda suyun fasiləsiz drenajını təmin edəcək, bu da bələdiyyədəki 40
hektar əkin sahəsinə suvarma suyunun verilməsini yaxşılaşdıracaqdır.

Hal-hazırda, meliorasiya infrastrukturunun bərpası üçün ölkə daxilində 34
layihə həyata keçirilir və layihə başa çatdıqdan sonra əlavə 3200 hektar
kənd təsərrüfatı ərazisi suvarılacaqdır.
"Suvarma su təchizatı 17,000 hektardan çox ərazidə yaxşılaşdırılacaq və
drenaj sahəsi 4500 hektara çatdırılacaq" deyildi.

MƏNBƏ: https://www.interpressnews.ge/ka/article/609447-jandaris-magistraluri-arxi-gaicminda
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Güclü sel Kaxetidə problemlər yaradır
Güclü yağış və dolu Gürcüstanın Kaxeti bölgəsindəki Kvareli və
Telaviyə ziyan vurub. Dolu üzüm bağlarına ziyan vurdu.
Ağacların qırılması səbəbindən Telavidən Kvareli istiqamətində
nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdı.

Səlahiyyətlilər təbii fəlakətin təsirlərini aradan qaldırmaq
üzərində işləyirlər.

MƏNBƏ:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/609591-kaxetshi-stikiam-problemebi
-shekmna
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Marneulinin daşqın bölgələrində təmizlik işləri davam edir

Mətbuat xəbərlərinin Marneuli Bələdiyyəsinə verdiyi məlumata əsasən, güclü
yağış nəticəsində Marneulinin küçələri, evlərin birinci mərtəbələri, zirzəmilər
və daxili həyətlər su altında qalıb.

Marneuli Bələdiyyəsindən verilən məlumata əsasən, bələdiyyənin
səlahiyyətləri daxilində fəlakətin vurduğu zərərə görə müvafiq tədbirlər
görmək üçün bir komissiya yaradıldı.

MƏNBƏ:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/609732-marneulshi-datboriliteritoriebis-gacmenditi-samushaoebi-mimdinareobs
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Mətani kəndində su təchizatı üçün yeni sistem qurulacaqdır

Birləşmiş Su Təchizatı Şirkəti Gürcüstanın bölgələrində cari ilin əhaliyə
stabil su təchizatı planında müəyyən edilmiş layihələri fəal şəkildə davam
etdirir.

Bu dəfə şirkət, Axmeta Bələdiyyəsinin (Kaxeti bölgəsi) Mətani kəndində yeni
su infrastrukturu qurmağı planlaşdırır. Su təchizatı sisteminin bərpası üçün
artıq tender elan edilmişdir. Layihənin təxmini dəyəri 7 milyon GEL-dən
çoxdur.
Hazırda Mətani kəndindəki şəbəkə köhnəlmişdir və mövcud infrastrukturun
yenilənməsi lazımdır. İçməli su qrafikə uyğun olaraq yerli əhaliyə verilir.
Layihədə köhnə boruların yeniləri ilə əvəz edilməsi, yeni bir su anbarı və
xlorlama stansiyasının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Həmçinin, Kurtanadzeuli çayının yatağında yeni drenaj və sahil qoruyucu
keçidlərinin təşkili də planlaşdırılır. Suyun səmərəli istifadəsi üçün
abunəçilərin fərdi sayı da planlaşdırılır. Layihə başa çatdıqdan sonra, 4500dən çox yerli 24-saatlıq su təchizatı təmin ediləcəkdir.

MƏNBƏ:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/609617-sopel-matanis-cqalm
omaragebistvis-axali-sistema-moecqoba
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