
ა(ა) იპ ,,რუსთავ სერვის ცენტრი“ 

2018 წლის 1-ელ თებერვალს, ახალი ა(ა)იპ-ი ,,რუსთავის სერვის ცენტრი“ შეიქმნა. 

აღნიშნული, განხორციელდა, ა(ა)იპ ,,უზრუნველყოფის“ და ,,ქალაქ რუსთავის 

დასუფთავების“ შერწყმის შედეგად. ა(ა)იპ ,,რუსთავ სერვის ცენტრი,“ ქალაქისთვის 

აუცილებელ, რამოდენიმე სერვისს აერთიანებს.  

 ერთ-ერთი მათ შორის, ქალაქის გამწვანებაა. ის, რომ რუსთავის ფლორას გამდიდრება 

და მოვლა ესაჭიროება, დამატებით არგუმენტაციას არ მოითხოვს, ამიტომ, პირდაპირ 

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალზე გადავალ. 

2018 წელს, ,,რუსთავ სერვის ცენტრის“ მიერ გამოცხადებულ ტენდერში 

გამარჯვებულმა კომპანია ,,ტაომ“ 39 910 ლარის ღირებულების სამუშაო შეასრულა. საუბარია, 

დენდროლოგიურ პროექტზე. რომლის ფარგლებშიც, მოხდა შარტავას და ქუთაისის ქუჩების 

კვეთაზე მდებარე კლუმბის გამწვანება, დაირგო ზეთის ხილის, ნანა ბზის, გართხმული ღვიის, 

პოტინიას, ვარდის ყვავილნარი. გამწვანდა თოდრიას და მესხიშვილის ქუჩების კვეთაზე 

მდებარე კლუმბი: დეკორატიულად გალამაზდა და დაირგო: ზეთის ხილი, ტუია ნანა, 

პოტინია და ვარდი. დონეცკ-მეტალურგთა ქუჩაზე, N7 და N 9 კორპუსებს შორის მდებარე 

სკვერში, დაირგო: უნგრული ცაცხვი, ლეილანდი, ნანა ბზა, ტუია ნანა, კანადური „ტსუგა“, 

გართხმული ღვია, კოწახური, ვარდი და ზღვის ბალახი. 

დაკვირვების და სპეციალისტების დასკვნების საფუძველზე დადგინდა, რომ 

რუსთავში ფიჭვის ხეების დიდ ნაწილს, პათოგენური სოკო აღმოაჩნდა. შესაბამისად, მივიღეთ 

გადაწყვეტილება და ქალაქის მასშტაბით, ფიჭვის ყველა ხე შეიწამლა (დაახლოებით 75 ჰა.) 

ფუნგიციდების კლასის სადეზინფექციო საშუალება „ნორდოქსით“ ( 5844 ლარის 

ღირებულების). 

მწვანე საფარის სარწყავ წყალზე, 2018 წლის იანვრიდან სექტემბრის ჩათვლით, 78, 361, 

5 ლარი, ხოლო მის მოვლა-პატრონობაზე ,, რუსთავ სერვის ცენტრის“ ბიუჯეტიდან, 44 257 9 

ლარია დახარჯული. 

,,რუსთავ სერვის ცენტრის“ გამწვანების სამსახურის და სანერგე მეურნეობის მიერ, 



საშემოდგომოდ დაირგო 970 ძირი და დაკალმდა 1700 ძირი ხე-მცენარე. დეკორატიული 

მცენარეებით გალამაზდა ქუთაისის და ლეონიძის კვეთაზე არსებული მოედანიც. 

სამუშაოების საწარმოებლად, მიმდინარე წელს, ,,რუსთავ სერვის ცენტრმა“ სხვადასხვა 

სახის ტექნიკაც შეიძინა. მათ შორის: 5 ერთეული სათიბი მანქანა (თითოეულის ფასი 812 ლარი 

და 80 თეთრი) 6 ცალი ბენზო-ცელი (თითოეულის ფასი 345 ლარი და 74 თეთრი) და 7 ცალი 

ბენზო-ხერხი.( თითოეულის ფასი 240 ლარი) 

განსაკუთრებულ ყურადღებას ვუთმობთ, რუსთავში არსებული ტყის მასივის 

მოვლაპატრონობას. 

ტყის ტერიტორიაზე გაიწმინდა სანერგე მეურნეობისკენ მიმავალი წყლის არხი, 

ხე-მცენარეები მუშავდება კირის ხსნარით, შევიყვანეთ სასმელი წყლის მილები. 

ხორციელდება ტყის მასივში არსებული მდგომარეობის მონიტორინგი და იქ არსებული 

ფლორის დაცვაც. 

თოთოეული რუსთაველის განსაკუთრებული სიამაყის საგანია რუსთავის 

კულტურისა და დასვენების პარკი, რომელიც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი უნიკალური 

ბუნებრივი ტყე-პარკია. რამოდენიმე წლის წინ, მოხდა ამ ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია და ჩვენ შეძლებისდაგვარად, ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ ახალი ხიბლი 

შევძინოთ მას. კულტურისა და დასვენების პარკის მოვლა-პატრონობაც ,,რუსთავ სერვის 

ცენტრის“ ფუნქციებში შედის. მიმდინარე წელს, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა პარკში არსებულ 

შადრევნებს, აღვადგინეთ საფეხბურთო მოედნის ინფრასტრუქტურა, რუსთავის ციხესა და 

პარკის ტერიტორიაზე არსებულ ტბას შორის გაკეთდა ჯებირი, სადაც ბეტონის ფილები 

დავაგეთ, პარკის ტერიტორიაზე კირით შეთეთრდა 838 ძირი ხე, აღვადგინეთ სარწყავი 

სისტემის დაზიანებული მონაკვეთები, სისტემატიურად იწმინდება ხელოვნური ტბა, გარე 

განათებები შეიცვალა სპორტულ მოედნებზე და განათდა რუსთავის ციხის ტერიტორია, 

რომელიც განსაკუთრებულ იერს სძენს ამ ადგილს და ქალაქის ტურისტული პოტენციალის 

განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოგეხსენებათ, რუსთავის ციხე V-VIII საუკუნის 

ძეგლია, ეს არის ერთადერთი ციხე საქართველოში, რომელიც ფრესკებით იყო მოხატული. 



შესაბამისად, ამ ტერიტორიის მოვლა და მის შემდგომ განვითარებაზე ფიქრი, რუსთავის 

მომავლისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია. 

პარკის ტერიტორიაზე მოქმედებს დაცვისა და სამაშველო სამსახური. განთავსებულია 

გამაფრთხილებელი ბანერები, საბანაოდ დასაშვები მონაკვეთი შემოსაზღვრულია 

სპეციალური რგოლებით და მზადყოფნაშია სამაშველო კატერიც, რომელიც ყველა საჭირო 

ინვენტარითაა აღჭურვილი. 

,,რუსთავ სერვის ცენტრის’ კიდევ ერთი მოვალეობაა ქალაქის გარე განათებაზე 

ზრუნვა. 

ქალაქის მასშტაბით, სხვადასხვა ლოკაციაზე დამონტაჟდა 498 ცალი დიოდური 

სანათი. მოხდა ფალიაშვილის ქუჩიდან ქალაქის შემოსასვლელამდე ტროტუარების განათება 

ორგმინის ბურთებით (300ც მეტი), განათება მოეწყო ავტობუსების მუნიციპალურ საწარმოში, 

მეორადი სანათები დამონტაჟდა სხვადასხვა ქუჩებზე, (დაახლოებით 150ცალი) ოდიშარიას 

ქუჩაზე შეიცვალა ელექტრო კაბელები, შეიღება და შეკეთდა განათების სისტემა, გარე 

განათების ბოძები დამონტაჟდა ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე, (86 ცალი) განახლდა და 

შეიცვალა ელექტრო გადამცემი კაბელები.(7000 მეტრზე მეტი) 

გარე განათებაზე, 2018 წლის იანვრიდან აგვისტოს ჩათვლით, 149 841,75 ლარია 

დახარჯული. აქვე იგულისხმება საახალწლო განათებაზე დახარჯული თანხაც, რომელზეც 

ტენდერი 2017 წლის ნოემბერში ჩატარდა და 51 000 ლარს შეადგენს. 

ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე დაიხაზა და მოეწყო ქვეითთა გადასასვლელები და 

საპარკინგე ზონები. 

ქვეითთა გადასასვლელები დაიხაზა: 

თოდრიას ქუჩაზე, რუსთაველის გამზირზე, მესხიშვილის ქუჩაზე, №6 ბაგა-ბაღთან, №17, 

№12, #1, #26,#14, #25 საჯარო სკოლებთან, №24 ქართულ გიმნაზიასთან, მაჩაბლის ქუაჩაზე, 

ბარათაშვილის ქუჩისა და სუმგაით-მეტალურგთა ქუჩების კვეთაზე, ლეონიძის ქუჩისა და ე,წ, 

და „სტამბოლის“ ბაზრის მიმდებარედ, ფიროსმანის ქუჩაზე, თოდრიას წრესთან, 

რუსთაველის ქუჩაზე არსებულ სპორტ კომპლექსთან, რუსთაველის და დავით გარეჯის 



ქუჩების კვეთაზე, ხელოვნების სასწავლებელთან და ქალაქის მერიასთან.  

კიდევ ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, რომელსაც ,,რუსთავ სერვის ცენტრი“ 

ახორციელებს, ქალაქის დასუფთავებაა. ამ კუთხით, მართლაც დიდი სამუშაო ტარდება. სულ 

რუსთავს 226 მეეზოვე ემსახურება, რომლებიც დილის 06.00. საათიდან ასუფთავებენ ქალაქს. 

მათ, ყოველ დილით, ქალაქის ყველა ქუჩის, პარკისა თუ სკვერის დაგვა-დასუფთავება უწევთ 

და ეს შრომა აუცილებლად უნდა დავაფასოთ. აქ მუშაობენ მრავალშვილიანი დედები, 

რომელბიც შვილებთან ერთად გამოდიან უთენია ქალაქის დასასუფთავებლად, მუშაობენ 

ასაკოვანი ადამიანებიც. 

 ქალაქის ქუჩების დასუფთავებას ემსახურება მეეზოვეების 12, ხოლო შიდა ეზოებს, 3 

ჯგუფი. თითო ჯგუფი, დღეში დაახლოებით 7000 კვადრატულ მეტრ ფართობს ასუფთავებს. 

2018 წელს, რუსთავში მყარი ნარჩენების კომპანიის დახმარებით, შემოვიტანეთ ნარჩენების 

შემკრები 350 ახალი კონტეინერი, სულ ქალაქში 1450 ცალი ლითონის და პლასტმასის 

კონტეინერი გვაქვს განთავსებული. 

ა(ა)იპ „რუსთავ სერვის ცენტრი“აღჭურვილია 5 ერთეული სპეციალური ნაგავმზიდი 

ტექნიკით, რომლითაც მუნიციპალური ნარჩენების 40%-ის გატანა ხდება, ხოლო ნარჩენების 

60% -ის გატანას, ტენდერში გამარჯვებული კერძო კომპანია - შპს „ავტომობილი 2003“ 

ახორციელებს. 

,,რუსთავ სერვის ცენტრის“ ცალკე განყოფილებაა სარეაბილიტაციო სამსახური 

 სამსახურის მიერ, მიმდინარე წელს შესრულებული სამუშაოებიდან, ერთ-ერთი 

უმთავრესი და მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ბუნკერების 

დალუქვის პროცესი. მიმდინარე წელს, ბინკერების გაუქმება, ქალაქის ყველა მაღლივ 

კორპუსში დავასრულეთ. სანიაღვრე ჭების სახურავების შეცვლას, ქალაქის სხვადასხვა 

ადგილებზე ღობეების მოწყობას, დასასვენებელი ზონებისთვის სკამების განთავსებას, 

არსებული ძეგლების და ქანდაკებების მოვლას და სხვა სამუშაოებს, სარეაბილიტაციო 

სამსახური ახორციელებს. 

ყველას გვახსოვს და ვიცით, როგორი სტიქია დაატყდა თავს რუსთავს მიმდინარე წლის 2 



ივნისს. მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ თანამშრომელს და უბრალოდ მოხალისე 

რუსთაველს, ვინც სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაში დაგვეხმარა. 2 ივნისის სტიქიის შემდეგ, 

იაღლუჯის მთის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე არხი გავწმინდეთ, ახალი 

გოფრირებული მილით შევცვალეთ სასტუმრო ,,ვეჯინის“ მიმდებარედ არსებული დ-400 მმ 

სანიაღვრე კოლექტორის 16 გრძივი მეტრის დაზიანებული მონაკვეთი. ქალაქის მასშტაბით, 

სხვადასხვა ლოკაციაზე, ჩატარდა სტიქიის შედეგად ჩამოტანილი ლამისგან ტერიტორიის 

გაწმენდვითი სამუშაოები. 

იმისთვის, რომ სამომავლოდ მსგავსი სტიქია თავიდან ავიცილოთ და რუსთავს 

მოვუხსნათ ეს პრობლემა, აქტიურად ვთანამშრომლობთ რეგიონული განვითარების და 

ინფრასრტრუქტურის სამინისტროსთან, რომელიც შესაბამის საპროექტი სამუშაოებზე 

მუშაობს.  

,,რუსთავ სერვის-ცენტრში“-ვე ფუნქციონირებს სანიაღვრე სამსახურიც, რომელიც 

დაზიანებული სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაციას ახდენს. 

 მიუსაფარი ძაღლების დროებითი თავშესაფარი 

მიუსაფარი ძაღლების დროებითი თავშესაფარი ახორციელებს უმეთვალყურეო ცხოველების 

ჰუმანური, საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებული მეთოდებით დაჭერას, იზოლაციას და 

ვეტერინარულ ზედამხედველობას. (კასტრაცია, სტერილიზაცია და ვაქცინიზაცია). 

ყოველთვიურად ხდება დაახლოებით 40-50 ძაღლის სტერილიზაცია-კასტრაცია, 

ანტიბაქტერიული ვაქცინაცია, საყურე ნიშნის გაკეთება. აგრესიული და 

ჯანმრთელობისათვის საშიში დაავადების მქონე ძაღლის გამოვლენის შემთხვევაში, კეთდება 

ევთანაზია. 

და ბოლოს, ,,რუსთავ სერვისცენტრის“ მიერ გაწეული ხარჯები მისივე შესყიდვების და 

ლოჯისტიკის სამსახურის მიერ არის წარმოდგენილი და შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 

 

შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის სამსახური 



12 ელექტრონული ტენდერი - 918834 ლარის ღირებულების; 

33 გამარტივებული ტენდერი - 34472,30 ლარის ღირებულების; 

3 კონსოლიდირებული შესყიდვა - 231652 ლარის ღირებულების; 

5. გადაუდებელი შესყიდვა - 11214 ლარის ღირებულების; 

1 ერთ პირთან გადაუდებელი შესყიდვა - 25 000 ლარის ღირებულების. 

სულ: 1,221,172.3 ლარის ღირებულების. 

 

ІІ.კვარტალი 

ჩატარდა: 

14 ელექტრონული ტენდერი - 289,821 ლარის ღირებულების 

51 გამარტივებული ტენდერი - 26 579,23 ლარის ღირებულების; 

3 კონსოლიდირებული შესყიდვა - 3 740 ლარის ღირებულების. 

სულ: 320,140,23 ლარის ღირებულების 

ІІІ კვარტალი 

ჩატარდა: 

4 ელექტრონული ტენდერი - 39 436,19 ლარის ღირებულების 

19 გამარტივებული ტენდერი - 11 541,83 ლარის ღირებულების. 


