2016 წლის პროექტები
მარნეულის მუნიციპალიტეტში რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან
დაფინანსებული 2016 წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები

#

პროექტის დასახელება

1

სოფელ სადახლოს სასმელი წყლის
შიდა ქსელის რეაბილიტაცია

სოფ.ახლოლალოში სასმელი
წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
სოფ.ზემო სარალში სასმელი
3
წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

2

4
5
6
7
8
9

სოფ. კასუმლოსთან მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია
სოფ. დამია-გეურარხის შიდა
გზების რეაბილიტაცია
სოფელ თაქალოს შიდა გზების
რეაბილიტაცია
სოფელ ქუთლიარში შიდა გზების
რეაბილიტაცია
სოფელ ყიზილაჯლოში შიდა
გზების რეაბილიტაცია
სოფ. თამარისის შიდა გზების
რეაბილიტაცია

თანხა

შენიშვნა

386,712

100%

134,987

100%

185,645

100%

395,718
100%

394,317

100%

358,997

100%

409,848

100%

810,795

100%

390,856

100%

10

სოფელ ალგეთში საბავშვო ბაღის
მშენებლობა
jami

631,000
4,098,875

მიმდინარეობს 70%

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული 2016
წლის ინფრასტრუქტურული პროექტები

#

პროექტის დასახელება

სოფელ სადახლოში საბავშვო ბაგაბაღის მშენებლობა
სოფ.ლეჟბადინში მდინარე
ალგეთზე არსებული ხიდის
2
რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრი
სამუშაოები
1

ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩის
N25/N86 და მაზნიაშვილის
3
მრავალბინიანი ხუთ სართულიანი
შენობების სახურავის
რეაბილიტაცი
სოფელ იმირში (მდინარე
4 შულავერას მარჯვენა სანაპიროზე)
ნაპირსამაგრი
სოფელ მეორე ქესალოში (მდ.
5
მტკვარზე) ნაპირსამაგრი
6

სოფელ წერეთელში ნადირაძის
ქუჩის რეაბილიტაცია

თანხა

შენიშვნა

648499

100%

107000

100%

47067

100%

54855.9

100%

344999

100%

261380

100%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის
ახლად დაშენებული მეოთხე
7
სართულისა და სამზარეულოს
გათბობა–გაგრილების სამონტაჟო
სამუშაოები

20178

100%

ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩა
N71/73–ში ბიბლიოთეკის
8
მიმდებარე ტერიტორიაზე (დაახ.
1500 მ2) სკვერის კეთილმოწყობა

250000

100%

სოფელ ზემო სარალში სარწყავი
წყლის მილმდენის რეაბილიტაცია

99999

100%

ქალაქ მარნეულში, ქობულეთის
10 ქუჩის მიმდებარე მდინარე
ალგეთზე ნაპირსამაგრის მოწყობა

64844

100%

11

სოფელ ბეგლიართან მისასვლელი
გზის რეაბილიტაცია

237938

100%

12

სოფელ კიროვკაში სასმელი წყლის
შიდა ქსელის მოწყობა

88397

100%

ქ. მარნეულში ჯანდარის
დასახლებაში
13 ხელოვნურბალახიანი სპორტული
მოედნისა და ეზოს სპორტული
სავარჯიშოების მოწყობა

48380

100%

9

ქ. მარნეულში გამსახურდიას
ქუჩაზე ხელოვნურბალახიანი
14 სპორტული მოედნისა და ეზოს
სპორტული სავარჯიშოების
მოწყობ

57820

100%

ქ. მარნეულში N1 სამხედრო
დასახლებაში ხელოვნურ
15 ბალახიანი სპორტული მოედნისა
და ეზოს სპორტული
სავარჯიშოების მოწყობ

65490

100%

სოფელ შაუმიანში ბუნებრივ
16 ბალახის საფარიანი სპორტული
მოედნის მოწყობა

43660

100%

სოფელ ალგეთში ბუნებრივ
ბალახის საფარიანი სპორტული
17
მოედნისა და მსუბუქი ლითონის
კონსტრუქციით მოწყობა

48559

100%

სოფელ წერეთელში არსებული
18 რიტუალების სახლის
ტერიტორიის მოწყობა

107896

100%

22418

100%

35941

100%

17790

100%

სოფელ შაუმიანში სკვერის
მოწყობა
სოფელ ამბაროვკაში სარწყავი
20
წყლის ჭაბურღილის მოწყობა
19

21

სოფელ პირველ ქესალოში
სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა

სოფელ ქვემო სარალში სასმელი
22 წყლის რეზერვუარისა და
ჭაბურღილის მოწყობა

113058

100%

სოფელ წერეთელში არსებული
23 ადმინისტრაციული შენობის
ოთახის რეაბილიტაცია

17238

100%

სოფელ აღმამედლოში კულტურის
24 სახლის სახურავის და ერთი
ოთახის რეაბილიტაცია

66986

100%

25

ქალაქ მარნეულში გარე განათების
მოწყობა

224239

100%

26

სოფელ დიოკნისში სკოლასთან
მისასვლელი გზის მოასფალტება

108268

100%

სოფელ საიმერლოში
27 ჯავახიშვილის ქუჩის, ასფალტობეტონის საფარის მოწყობ

94520

100%

სოფელ დამია-გეურარხში საჯარო
სკოლის შენობაში სკოლამდელი
28
აღზრდის ბავშვების ოთახების
რეაბილიტაცი

47669

100%

სოფელ წერეთელში სარწყავი
ქსელის რეაბილიტაცია

18229

100%

სოფელ აღმამედლოს
30 ცენტრალური გზის ასფალტობეტონის საფარით მოპირკეთება

159797

100%

29

სოფელ სიონში კულტურის
სახლის შენობის რეაბილიტაცია

24285

100%

სოფელებში თაქალოში
დარჩენილი ერთი ქუჩის, კირაჩ32 მუღანლოში, კაჩაგანში,
დოლისყანაში და საიმერლოში
გარე განათების მოწყობა

24420

100%

87653

100%

84500

100%

სოფელ აღმამედლოში სასმელი
წყლის შიდა ქსელის მოწყობა

275000

100%

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ადმინისტრაციული
36 შენობის სახურავისა და
მეორე/მესამე სართულის
ოთახების რეაბილიტაცია

129344

100%

ქალაქ მარნეულში 26 მაისის
37 ქუჩაზე N3 საბავშვო ბაგა-ბაღის
ეზოს კეთილმოწყობა

113760

100%

31

სოფელ სადახლოში ომში
33 დაღუპული გმირების სახელობის
სკვერის მოწყობა
სოფელ თაზაკენტში სასმელი
34
წყლის შიდა ქსელის მოწყობა
35

მანეულის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ალავარში, ახლოლალოში,
ცოფში, გიულბახში, კასუმლოში,
კიროვკაში, ქეშალოში,
38 ხოჯორნიში, ბრდაზორში,
დაშტაფაში, კირიხლოში,
მარადისში, ყუდროში, ქვემო
ყულარში და წითელ სოფელში
შიდა გზების მოხრეშვა

158831

100%

სოფელ ბურმაში სასმელი წყლის
39 ჭაბურღილისა და შიდა ქსელის
მოწყობა

37682

100%

სადგური სადახლოს მისასვლელი
გზაზე (I ეტაპი), სოფელ წერაქვში
მისასვლელ გზაზე (I ეტაპი),
სოფელ სიონში სვანების
40 დასახლება ზემო უბანში,
ტალიაშვილებისა და
კუპატაძეების უბანში მისასვლელ
გზებზე რკ. ბეტონის საფარის
მოწყობა

299777

100%

ქ. მარნეულში კოსტავას ქუჩაზე
41 სასაფლაოს ტერიტორიის
შემოღობვა

99884

70%

ჯამი

4,858,251

