
      ა(ა)იპ ფოთის ცენტრალურ პარკში, 2022 წელს შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი 

 

 

ინფრასტრუქტურულ/ სარემონტო სამუშაოები: 

 მოხდა ტერიტორიის მიწით შევსება- გაიშალა 8 ტონა „კროშკა“. 

 მოეწყო განათების ბოძების ჩაბეტონება, სულ 12 ბოძი და მათზე ელექტროენერგიის 

მონტაჟი, შეიცვალა 500 ცალი განათების ელ. ნათურა.  

 ჩატარდა შადრევნის სარემონტო/შეღებვითი სამუშაოები, მოხდა განათებების შეცვლა,  

მოხდა აუზის გარეცხვა - საანგარიშო წლის განმავლობაში 8 ჯერ.  

 გაიწმინდა სანიაღვრე არხები.  

 შეიღება ნაგვის ბუნკერი - 92 ცალი.  

 შეიღება დასასვენებელი 139 სკამი - წლის განმავლობაში 2 ჯერ. 

 შეიღება ხის კონსტრუქციის სათამაშო „ატრაქციონები“  2 სასრიალო  - 2 ჯერ.  

 შეიღება ხის კონსტრუქციის სათამაშო 6 სახლი - 2 ჯერ.  

 შეიღება პარკში განათავსებული სცენა „ნიჟარა“ – 2 ჯერ .  

 სცენა „ნიჟარასთან“ მოეწყო სასცენო განათებები - გრილიანდები. 

 მოწესრიგდა და შეკეთდა სასმელი წყლის 4 შადრევანი . 

 მოეწყო განათებები პალმებზე. 

 

 

გამწვანებითი სამუშაოები - მწვანე საფარის მოვლა 

 

 დაირგო 50 000 ძირი სხვადასხვა სახეობის დეკორატიული ყვავილი და ხე, მათ შორის 

წითელ წიგნში შეტანილი მცენარეები.  

 დაირგო ნეკერჩხალი, კერკეტი კაკალი, ორი სახის მუხა და გინკო - 150 ნერგი.  

 მოეწყო ემონიუსების (იგივე ჭანჭყატი) ხეივანი- დერეფანი - დაირგო - 200 ძირი 

ემონიუსი. 

 დაირგო ოლეანდრა, აბელია, კანატნიკი და ალვის ხე - 200 ძირი.  

 მოეწყო ე.წ. „კანფეტების“ ხეივანი.  პარკის საფეხმავალო ბილიკზე დაირგო 

პოდოკარპუსი - 50 ძირი.  

 დაიგო  545 კვ.მ მწავნე ბალახის საფარი. 

 კირით შეიღება -1700 ძირი ხე- მცენარე. 

 მოითიბა 2600 მ მწვანე საფარის ბალახი.  

 

 



უსაფრთხოება/ საინფორმაციო დაფები 

პარკის ტერიტორიაზე, რკინის კონსტრუქციის ბოძებზე,  განთავსდა სხვადასხვა სახის  

საინფორმაციო ხასიათის დაფები. 

 

  ალკოჰოლის აკრძალვაზე - „ალკოჰოლი აკრძალული“  

 ხანძარსაწინააღმდეგო საინფორმაციო დაფები  

 დამონტაჟდა ვიდეო  სათვალთვალო კამერები, ჯამში 27 ვიდეოთვალი და განთავსდა 

საინფორმაციო დაფები. „მიმდინარეობს ვიდეო კონტროლი“ 

 

 

გასართობი სივრცეები: 

2022 წელს , პარკში მოეწყო რამდენიმე გასართობი და დასასვენებლი სივრცეები 

 პარკში დამონტაჟდა ფონური მუსიკის გამავრცელებელი,  განთავსდა ხმის 

გამაძლიერებელი დინამიკები. ჯამში 4 დინამიკი.  

 მრავალწლიანი ხეების ჩრდილში მოეწყოა ჰამაკები, ჩამოიკიდა 10 ცალი ჰამაკი 

 მოწყო, გარემონტდა და შეიცცვალა,  ჯაჭვზე დაკიდული ხის მასალის სკამები. 

 განთავსდა პინგ პონგის (ჩოგბურთის) მაგიდა - 4 ცალი. 

 ხეებზე განთავსდა ჩიტის დეკორატიული სახლები 10 სახლი. 

 

მომსახურეობის სფერო: 

პარკში ვიზიტორებისთვის ატრაქციონების სარგებლობა ბარათის საშულებით გახდა 

შესაძლებელი.  

დამზადდა 1850 ცალი პლასტიკური ბარათი, რომელზეც მსურველებს შეუძლიათ 

სასურველი თანხის დარიცხვა.  

 

გასართობ კულტურული ღონისძიბები 

2022 წლის განმავლობაში, ადგილობრივი ხელოვნებისა და შემსრულებლების 

მონაწილეობით, პარკში ჩატარდა 20 მდე კონცერტი.  

ცენტრალური პარკის ორგანიზებით მოეწყო:  ანსამბლ „ფორტეს“  კონცერტი.  

 ახალი წლის აღსანიშნავად, განხორციელდა გასართობი შოუ  „სანტა კლაუსი და ბავშვები“ . 

სანტა კლაუსმა პარკის ვიზიტორ ბავშვებს საჩუქრები დაურიგა.  

 



 

 


