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Dedoplistskaro bölgəsindəki iki kənddə:
Xornabuci və Samreklo kəndlərində su
sistemlərinin yenidənbərpası üzrə planın
hazırlanması üçün tender elan olunub
Birləşmiş Su Təchizatı Şirkəti əhalinin daimi su ilə
təmin olunmasını özündə əks etdirən mövcud illik
plana əsasən Gürcüstanın bölgələrində layihələr
həyata keçirməyə davam edir. Birləşmiş Su Təchizatı
Şirkətinin InterpressNews-a verdiyi məlumata
əsasən, şirkət Dedoplistskaro bölgəsindəki Xomabuci
və Samreklo kəndlərində yerləşən su sistemlərinin
yenidənbərpa planının planının hazırlanması üçün
tender elan edib.
Məlumata əsasən, hal-hazırda hər iki kəndə su bir
gündən bir bir neçə saatlıq verilir. Eləcə də, mövcud
su təchizatı şəbəkəsinin müxtəlif sektorlarında
zərərlər və su itkilərinə tez-tez rast gəlinir. Əhalinin
əksəriyyəti su sayğacları ilə təmin olunub, lakin bu
sayğacların bir çoxu artıq köhnəlib. Buna görə də,
qravitasiya qüvvəsi ilə işləyən və kəndi su ilə təmin
edən su anbarının yenidən qurulmasına ehtiyac var.
Bu layihə şəbəkənin yaradılması üçün lazım olan
bütün işlərin xərclərini qarşılayacaq. Qalib şirkət öz
fəaliyyət planını 8 ay içində bitirməlidirlər. Fəaliyyət
planı üçün təxmin edilən xərc 690,000 laridir.
Tikinti-bərpa işləri sistemlərin yaradılması bitəndən
sonra başlayacaq. Bundan sonra qeyd olunmuş
kəndlərin 4,000 sakini daimi su ilə təmin olunacaq.
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Sioni su təchizatı sistemlərində tikintibərpa işlərinin aparılması üçün tender elan
edilib
Gürcüstan Su Təchizatı Şirkəti Tianeti
bələdiyyəsi ərazisində yerləşən Sioni su
təchizatı sistemlərində tikinti-bərpa işlərinin
həyata keçirilməsi üçün tender elan edib.
Sionidə su təchizatı daimidir, lakin köhnəlmiş
və sıradan çıxmış infrastruktura görə ziyanlar
tez-tez baş verir.
Mövcud kanal şəbəkəsi və anbarlar Sionidə
1956-cı ildə tikilib və onların yenidən
qurulmasına ehtiyac var. Mövcud anbarlardakı
su yeni qurulan ev təsərrüfatları üçün kifayət
deyil, buna görə də kənd sakinləri suyu
müxtəlif bulaqlardan əldə edirlər.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Sioni
bölgəsinə hər il yay aylarında təxminən 4,500
turist və qonaq səfər edir. Qalib şirkət tikintibərpa işlərini həyata keçirməklə yanaşı
kurortların inkişaf etdirilməsi planını da
nəzərə almalı, eləcə də lazım gələrsə, debet
xərclərini artırmaq üçün tədbirlər görməlidir. .
Planlaşdırılan işlərin texniki komponentlərinə
su təchizatı şəbəkələri, əsas kanallar, tikintibərpa işləri, nasos stansiyası, anbarlar və su
sayğaclarının qurulması daxildir. Qalib şirkət
bu işləri müqavilə imzaladıqdan sonra 6 ay
ərzində bitirməlidir.
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“Sıf” (Sander lucioperca) balığının növləri
Maşavera çayına buraxılıb, bu balıqlar
Gürcüstan çaylarında on illərdir ki,
görünmürdü.
Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı
Naziri – Levan Davitaşvili balıqların çaya
buraxılması tədbirində iştirak edib. Nazirin
sözlərinə görə, Nazirlik tükənmək üzrə olan və ya
artıq tükənmiş heyvan növlərini təbiətə geri
qaytarmaq üçün Vəhşi Təbiət Agentliyi ilə
yaxından əməkdaşlıq edir.
„Biz bu prosesə simvolik olaraq “Sıf” balıqlarının
növlərinin çaylara buraxılması ilə başladıq və
bunun üçün Maşavera çayını seçmişik. Maşavera
çayı o qədər çirklənmişdi ki, uzun illər ərzində bu
çayda heç bir canlı yaşamayıb. Nazirlik bu
problemin həll olunması üçün ilk öncə RMG
şirkəti ilə əməkdaşlıq etmişdir. Bu şirkət bizə
kömək etdi ki, suyun çirklənməsinin əsas
mənbələrini aradan qaldıraq. Bu proses vətəndaş
cəmiyyəti aktivistləri və şirkətin sıx əməkdaşlığı
ilə həyata keçirilmişdir”- deyə Levan Davitaşvili
bildirib.
Ətraf mühitin qorunmasına görə öhdəliklər
çərçivəsində, RMG şirkəti bu lahiyəni “Vəhşi
Təbiət” jurnalı ilə birgə həyata keçirir və “Sıf”
balıqlarının müxtəlif növlərini Gürcüstanın göl və
çaylarının balıq faunasına geri qaytarır.
Levan Davitaşvili vurğulayıb ki, nazirlik
heyvanlarının ovunun qarşısını almaq üçün
sanksiyaları gələcəkdə daha da sərtləşdirəcək
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Gürcüstan Meliorasiya
Algeti Su Anbarında yenidənqurma işləri
başlayıb
“Gürcüstan Meliorasiya” şirkəti meliorasiya
infrastrukturlarının bərpası çərçivəsində Algeti
su anbarının yenidən qurmasına başlayıb.
Görüləcək işlərə su səviyyəsinin ölçülməsi
üzrə sistemlərin, meteoroloji stansiyanın, zibil
qablarının yaradılması, eləcə də aşağı axında
su təchizatını təmin edən boru kəmərlərinin
təmiri, sementləşdirilmiş tunelin təmizlənməsi
və həmin tunel üçün kanalizasiya sisteminin
yaradılması daxildir.
Həyata keçirilmiş işlər Kvemo Kartli
bölgəsindəki minlərlə hektar kənd təsərrüfatı
ərazilərinin suvarılması üçün suyun təmin
edilməsi prosesini daha da təkmilləşdirəcək.
Layihə üçün 1 milyon lari pul xərclənilməsi
nəzərdə tutulub.
Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Kənd Təsərrüfatı
Nazirinin Müavini Girogi Xanişvili,
Gürcüstan Meliorasiya MMC-nin Baş
Direktoru Davit Tsitlidze və Dünya Bankının
İrriqasiya və Torpaq Bazarının İnkişafı üzrə
Layihə Meneceri Lali Durmişidze Algeti su
anbarındakı vəziyyətlə tanış olublar.
Yaxın günlərdə icrasına başlanılacaq layihə
Dünya Bankının “İrriqasiya və Torpaq
Bazarının İnkişafı Layihəsi” çərçivəsindəki
maddi dəstəklə həyata keçiriləcək.
Tenderi udan şirkət bütün işləri 12 ay ərzində
həyata keçirib layihəni təhvil verməlidir.
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Sagarecoda yeni su bərpa sisteminin
yaradılmasına başlanılıb
Birləşmiş Su Təchizatı Şirkətinin verdiyi
məlumata görə Sagarecoda su sisteminin
bərpasının ikinci mərhələsi üçün tender elan
olunub.
Aldığımız məlumata görə, qalib şirkət tezliklə
müəyyən ediləcək və işlərə başlayacaq.
Bərpa prosesinin birinci mərhələsi Bələdiyyə
Fondu hesabına həyata keçirilmişdir və halhazırda o işin nəticəsinə uyğun olaraq suyun
keyfiyyəti yoxlanılır.
Yeni layihəyə əsasən görüləcək işlərə su
sayğaclarının dəyişdirilməsi, yeni nasos
stansiyasının yaradılması, suyu xlorlayan
qurğunun bərpası və əhalinin yeni su
sayğacları ilə təmin olunması daxildir.
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