
2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი 

(მარნეულის მუნიციპალიტეტი) 

 

№ 
ტერიტორიული 

ორგანო 
სოფელი პროექტის დასახელება 

1 წერეთელი წერეთელი 

სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (ოთახი მაცივარი, 3 

ცალი კონდიციონერი კოლონური ტიპის, ჭურჭელი, 

გაზის ღუმელები, კრანიზები, მანგალი, კაბელი ) 

2 წერეთელი წერეთელი 
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის 

მოწყობა 

3 წერეთელი საიმერლო სარიტუალო დარბაზის რემონტი 

4 წერეთელი საიმერლო სასაფლაოს ღობის რეაბილიტაცია (საღებავის შეძენა) 

5 წერეთელი საიმერლო სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 

6 წერეთელი დიდი ბეგლიარი გარე განათების მოწყობა 

7 წერეთელი პატარა ბეგლიარი გარე განათების მოწყობა 

8 წერეთელი ნორგიული გარე განათების მოწყობა 

9 ხოჯორნი ხოჯორნი 
სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და მილმდენის 

რეაბილიტაცია 

10 ხოჯორნი ხოჯორნი გარე განათების მოწყობა 

11 ხოჯორნი გიულიბახი სარიტუალო დარბაზისთვის სამზარეულოს აშენება 

12 ხოჯორნი ბრდაზორი გზის მოხრეშვა 

13 ხოჯორნი ცოფი გარე განათების მოწყობა 

14 შაუმიანი შაუმიანი გარე განათების მოწყობა 

15 შაუმიანი ხიხანი გარე განათების მოწყობა 

16 შაუმიანი ახკულა მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების) 

17 შაუმიანი ყუდრო გზის მოხრეშვა 



18 თამარისი თამარისი 9 აპრილის სკვერის რეაბილიტაცია 

19 თამარისი თამარისი სავარგულების შემოღობვა 

20 თამარისი 
თამარისი სვანების 

დასახლება 
სავარგულების შემოღობვა 

21 თამარისი თამარისი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (პალატკა) 

22 თამარისი ახალი დიოკნისი გარე განათების მოწყობა 

23 თამარისი ალავარი სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

24 სადახლო სადახლო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

25 სადახლო სადახლო მოსაცდელის მოწყობა (მგზავრების) 

26 სადახლო სადახლო მდ. ბანოვშაზე ხიდთან ნაპირსამაგრის მოწყობა 

27 სადახლო სადგ. სადახლო სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 

28 სადახლო სადგ. სადახლო მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 

29 სადახლო ხულდარა გარე განათების მოწყობა 

30 სადახლო მოლაოღლი სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობა 

31 სადახლო თაზაკენტი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

32 სადახლო ბურმა სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 

33 ახკერპი ულიანოვკა სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 

34 ახკერპი ახკერპი 
სარიტუალო დარბაზის მიმდებარედ ფარდულის 

მოწყობა 

35 ახკერპი ახკერპი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 

36 ახკერპი ახკერპი სასაფლაოზე კედლის რეაბილიტაცია 

37 ახკერპი ჩანახჩი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

38 ახკერპი ჩანახჩი კულტურის სახლის მიმდებარედ საპირფარეშოს მოწყობა 



39 დამია გეურარხი დამია გეურარხი გარე განათების მოწყობა 

40 დამია გეურარხი ახლოლალო გარე განათების მოწყობა 

41 დამია გეურარხი ახლოლალო გზის მოხრეშვა 

42 დამია გეურარხი კიროვკა სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 

43 დამია გეურარხი დამია სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

44 კაჩაგანი კაჩაგანი სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

45 კაჩაგანი თაქალო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

46 კაჩაგანი ხანჯიგაზლო გარე განათების მოწყობა 

47 კაჩაგანი კირაჩმუღანლო 
სარიტუალო ინვენტარის შეძენა (ჭურჭელი და ლითონის 

კონსტრუქცია) 

48 კაჩაგანი კირაჩმუღანლო 
სარწყავი წყლის სატუმბო სადგურისთვის მილების 

შეძენა 

49 ოფრეთი ოფრეთი სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

50 ოფრეთი ხოხმელი 
ახალგაზრდული ცენტრისთვის არსებული შენობის 

რეაბილიტაცია 

51 კაპანახჩი ამბაროვკა გზის მოხრეშვა 

52 კაპანახჩი ქეშალო გარე განათების მოწყობა 

53 კაპანახჩი ილმაზლო 
წყალსაქაჩი ტუმბოსთვის 150 კვტ-მდე ტექ. პირობის 

შეძენა 

54 კაპანახჩი I ქესალო სარწყავი ჭაბურღილის მოწყობა 

55 კაპანახჩი II ქესალო გარე განათების მოწყობა 

56 კაპანახჩი კაპანახჩი სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობა 

57 კაპანახჩი 

ალგეთის ღვინ. 

ქარხნის 

ტერიტორია 

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

58 ყულარი ზემო ყულარი გზის მოხრეშვა 

59 ყულარი კირიხლო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 



60 ყულარი ქვემო ყულარი სპორტული მოედნის შეღობვა (ფეხბურთი) 

61 ყულარი ყულარი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 

62 ყულარი წითელი სოფელი 
სარიტუალო ინვნეტარის შეძენა (ჭურჭელი და ლითონის 

კონსტრუქცია) 

63 ყულარი მარადისი სასაფლაოს ტერიტორიის შეღობვა 

64 ყულარი ბუდიონოვკა გზის მოხრეშვა 

65 ყულარი დაშტაფა სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 

66 ყულარი დაშტაფა გარე განათების მოწყობა 

67 ყიზილაჯლო ყიზილაჯლო შიდა გზების მოასფალტება 

68 შულავერი არაფლო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

69 შულავერი არაფლო გარე განათების მოწყობა 

70 შულავერი ახლომახმუდლო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

71 შულავერი ახლომახმუდლო გარე განათების მოწყობა 

72 შულავერი ენიკენდი 
სასაფლაოს შესაღობად მილების და მავთულბადის 

შეძენა 

73 შულავერი ენიკენდი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 

74 შულავერი ენიკენდი სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

75 შულავერი სეითგოჯალო გარე განათების მოწყობა 

76 შულავერი სეითგოჯალო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა–მონტაჟი 

77 შულავერი ზემო სარალი გარე განათების მოწყობა 

78 შულავერი ქვემო სარალი სპორტული რბილი იატაკისა და ინვენტარის შეძენა 

79 შულავერი ქვემო სარალი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 

80 შულავერი მარეთი წყლის მილების რეაბილიტაცია 



81 შულავერი შულავერი სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

82 შულავერი შულავერი სპორტულ მოედანზე ხელოვნური საფარის მოწყობა 

83 შულავერი იმირი სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

84 შულავერი იმირი გარე განათების მოწყობა 

85 კასუმლო კასუმლო სასმელი წყლის მრიცხველების შეძენა 

86 კასუმლო აღმამედლო გარე განათების მოწყობა 

87 კასუმლო ულაშლო სასაფლაოს შეღობვა 

88 კასუმლო ულაშლო გზის მოხრეშვა (სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა) 

89 კასუმლო ბეითარაბჩი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 

90 კასუმლო კუშჩუ გარე განათების მოწყობა 

91 კასუმლო კუშჩუ სასმელი წყლის მილების მოწყობა 

92 კასუმლო ბაითალო გარე განათების მოწყობა 

93 წერაქვი წერაქვი გარე განათების მოწყობა 

94 წერაქვი წერაქვი სპორტული ინვენტარის შეძენა 

95 წერაქვი სიონი სარიტუალო კონსტრუქციების შეძენა 

96 წერაქვი ჯანხოში გზის მოხრეშვა 

97 ალგეთი ალგეთი გზის მოხრეშვა 

98 ალგეთი ალგეთი გარე განათების მოწყობა 

99 ალგეთი საბირკენდი გზის მოხრეშვა 

100 ალგეთი საბირკენდი გარე განათების მოწყობა 

101 ალგეთი თაზაკენდი გზის მოხრეშვა 



102 ალგეთი თაზაკენდი გარე განათების მოწყობა 

103 ალგეთი თაზაკენდი სასაფლაოს შეღობვა 

104 ალგეთი აზიზკენდი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია მე-2 ეტაპი 

105 ალგეთი გაჯისაკენდი სარიტუალო ინვენტარის შეძენა 

106 ქუთლიარი მუღანლო სარწყავი წყლის რეაბილიტაცია 

107 ქუთლიარი ქუთლიარი გარე განათების მოწყობა 

108 ქუთლიარი ქუთლიარი სარწყავი წყლის საქაჩის ელექტრო ძრავის შეცვლა 

109 ქუთლიარი ბაიდარი სასმელი წყლის სისტემისა და ტუმბოს მოწყობა 

110 ქუთლიარი ლეჟბადინი სარწყავი არხის რეაბილიტაცია 

111 ქუთლიარი ლეჟბადინი გარე განათების მოწყობა 

112 ქუთლიარი ხუტორლეჟბადინი სასაფლაოზე არსებული ღობის რეაბილიტაცია 

113 ქუთლიარი დოლის ყანა სარწყავი მილის შეძენა 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     


