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მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის საწვავისა  

და სასაუბრო ბარათების ლიმიტის დაწესების შესახებ 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 17 თებერვლის სხდომის 

N4  ოქმის მე-10 საკითხის შესაბამისად, 

 

1. დაუწესდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 6 680 ლიტრი 

ყოვეთვიური საწვავის ლიმიტი. /დანართი N1/. 

2. დაუწესდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 1 405  ლარის 

ყოველთვიური სასაუბრო ლიმიტი. /დანართი N2/. 

3. განკარგულება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 მარტიდან.  

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ მოსამართლესთან (მის: ქ. მარნეული, 

ნარიმანოვის ქუჩა N4), მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. 

5. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ,,მარნეულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის საწვავისა და სასაუბრო ბარათების ლიმიტის დაწესების შესახებ“ 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 ივლისის N88 განკარგულება. 

6. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველ მოადგილეს ზაურ ტაბატაძეს. 

 

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოვალეობის შემსრულებელი:    ვალერი მეტრეველი 

 

 

 

 

 



 

დანართი N1 
 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებზე და თანამშრომლებზე  

საწვავის განაწილება 2017 წლის 1 მარტიდან 

 

1. ნაბი აბდულაევი  - 550 ლიტრი საწვავი; 

2. ვალერი მეტრეველი - 450 ლიტრი საწვავი (350 ლ. დიზელი და 100 ლ. ბენზინი); 

3. ამირან გიორგაძე  - 300 ლიტრი საწვავი; 

4. ვანო ბურნაძე  - 300 ლიტრი საწვავი; 

5. ნიკოლოზ გოგოჭური - 300 ლიტრი საწვავი; 

6. რიჩარდ გიგანი  - 300 ლიტრი საწვავი; 

7. რამიზ გიულმამედოვი - 180 ლიტრი საწვავი; 

8. რაგიმ ასკეროვი  - 150 ლიტრი საწვავი; 

9. გიორგი შუკაკიძე  - 150 ლიტრი საწვავი; 

10. კოტე ბოჭოიძე  - 300 ლიტრი საწვავი; 

11. ვალი ისმაილოვი  - 230 ლიტრი საწვავი; 

12. რაფიკ მუსაევი  - 230 ლიტრი საწვავი; 

13. ირაკლი ბურნაძე  - 300 ლიტრი საწვავი; 

14. აბიდ ოსმანოვი  - 230 ლიტრი საწვავი; 

15. ქამილ ალიევი  - 180 ლიტრი საწვავი; 

16. ლევონ აკოპიანი  - 120 ლიტრი საწვავი; 

17. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 100 ლიტრი საწვავი; 

18. ლერი მუმლაძე  - 100 ლიტრი საწვავი; 

19. გივი ქველაძე  - 100 ლიტრი საწვავი; 

20. რუსტამ ფაშაევი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

21. ბესიკ გუჯეჯიანი  - 120 ლიტრი საწვავი; 

22. აიდა ხაჩიკიანი  - 120 ლიტრი საწვავი; 

23. არსენ ახვერდიანი  - 120 ლიტრი საწვავი; 

24. სულეიმან ხალილოვი - 100 ლიტრი საწვავი; 

25. მაილ მიქიევი  - 100 ლიტრი საწვავი (დიზელი); 

26. მამედ მამედოვი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

27. ისმაილ ბაირამოვი - 100 ლიტრი საწვავი; 

28. მახირ იუსუბოვი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

29. ელხან მუფტიევი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

30. ზურაბ ჭონიაშვილი - 100 ლიტრი საწვავი; 

31. რაფიკ ჯაფაროვი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

32. აგილ ფაშაევი                     - 100 ლიტრი საწვავი; 

33. სადრადინ ტალიბოვი       -100 ლიტრი საწვავი; 

34. ნინო ბერიძე  - 120 ლიტრი საწვავი; 

35. მეხტი ასკეროვი  - 100 ლიტრი საწვავი; 

36. ია ესებუა   - 100 ლიტრი საწვავი; 

37. ქამანდარ ისმაილოვი - 150 ლიტრი საწვავი; 

38. რუსუდან გადელია - 80 ლიტრი საწვავი; 

39. რომან ტაბატაძე  - 50 ლიტრი საწვავი; 

40. როენა ახობაძეს                 - 50 ლიტრი საწვავი 

  სულ: 6680 ლიტრი 

 



 

 

 

 
                                                                დანართი N2 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დეპუტატებზე და თანამშრომლებზე  
სასაუბრო ბარათების განაწილება 2017 წლის 1 მარტიდან 

1. ნაბი აბდულაევი  - 100 ლარის ბარათი; 

2. ვალერი მეტრეველი  - 60 ლარის ბარათი; 

3. ამირან გიორგაძე  - 35 ლარის ბარათი; 

4. ვანო ბურნაძე   - 35 ლარის ბარათი; 

5. ნიკოლოზ გოგოჭური - 35 ლარის ბარათი; 

6. რიჩარდ გიგანი  - 35 ლარის ბარათი; 

7. რამიზ გულმამედოვი - 35 ლარის ბარათი; 

8. რაგიმ ასკეროვი  - 35 ლარის ბარათი; 

9. გიორგი შუკაკიძე  - 35 ლარის ბარათი; 

10. კოტე ბოჭოიძე  - 35 ლარის ბარათი; 

11. ვალი ისმაილოვი  - 35 ლარის ბარათი; 

12. რაფიკ მუსაევი  - 35 ლარის ბარათი; 

13. ირაკლი ბურნაძე  - 35 ლარის ბარათი; 

14. აბიდ ოსმანოვი  - 35 ლარის ბარათი; 

15. ქამილ ალიევი  - 35 ლარის ბარათი; 

16. ზურაბ ჭონიაშვილი  - 25 ლარის ბარათი; 

17. ლევონ აკოპიანი  - 25 ლარის ბარათი; 

18. ჯოშგუნ ზეინალოვი - 25 ლარის ბარათი; 

19. ლერი მუმლაძე  - 25 ლარის ბარათი; 

20. გივი ქველაძე  - 25 ლარის ბარათი; 

21. აგილ ფაშაევი   - 25 ლარის ბარათი; 

22. რუსტამ ფაშაევი  - 25 ლარის ბარათი; 

23. ბესიკ გუჯეჯიანი  - 25 ლარის ბარათი; 

24. აიდა ხაჩიკიანი  - 25 ლარის ბარათი; 

25. არსენ ახვერდიანი  - 25 ლარის ბარათი; 

26. სულეიმან ხალილოვი - 25 ლარის ბარათი; 

27. მაილ მიქიევი  - 25 ლარის ბარათი; 

28. მამედ მამედოვი  - 25 ლარის ბარათი; 

29. ისმაილ ბაირამოვი  - 25 ლარის ბარათი; 

30. მახირ იუსუბოვი  - 25 ლარის ბარათი; 

31. ელხან მუფტიევი  - 25 ლარის ბარათი; 

32. სადრადინ ტალიბოვი - 25 ლარის ბარათი; 

33. რაფიკ ჯაფაროვი  - 25 ლარის ბარათი; 

34. ნინო ბერიძე   - 35 ლარის ბარათი; 

35. მეხტი ასკეროვი  - 30 ლარის ბარათი; 

36. ია ესებუა   - 30 ლარის ბარათი; 

37. ქამანდარ ისმაილოვი - 30 ლარის ბარათი; 

38. რუსუდან გადელია  - 30 ლარის ბარათი; 

39. რომან ტაბატაძეს              - 20 ლარის ბარათი; 

40. ნატო დოკვაძე  - 20 ლარის ბარათი; 

41. ხათუნა სამხარაძე  - 20 ლარის ბარათი; 

42. ნათია გაფრინდაშვილი - 20 ლარის ბარათი; 

43. ქეთევან ხვედელიძე - 20 ლარის ბარათი; 

44. როენა ახობაძე  - 20 ლარის ბარათი; 

45.  ბელა თედორაძე   - 15 ლარის ბარათი; 

ასევე ხელშეკრულებით აყვანილ სპეციალისტებს: იაგუბ ბაირამოვს - 20 ლარის სასაუბრო 

ბარათი, მარიამ კაპანაძეს - 15 ლარის სასაუბრო ბარათი, გაბილ ხალილოვს -   15 ლარის 

სასაუბრო ბარათი, (სულ 50 ლარის ბარათი). სულ: 1405 ლარი. 


