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წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი საკითხის              

მოწესრიგების შესახებ 

 
      მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის წლის 7 აგვისტოს სხდომის N13  

ოქმის მე–11 საკითხის შესაბამისად,  მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2017 წლის 7 

აგვისტოს N03/9422  წერილით შემოსული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, საქართველოს 

ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 46-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, საქართველოს 

ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

საფუძველზე 

1.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში აიკრძალოს 

საარჩევნო პლაკატების გაკვრა საკულტო ნაგებობებზე (სასაფლაოს ტერიტორია, ეკლესია, 

მეჩეთი, სინაგოგა და სხვა), კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობებზე (დანართი 

№1,№2,№3,№4), სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების, 

სასამართლოების, პროკურატურის, სამხედრო შენაერთების,  პოლიციის, საქართველოს 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და დაზვერვის სამსახურების და სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური სამსახურის დანაყოფების შენობების ინტერიერებსა და ექსტერიერებში. 

2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში აიკრძალოს 

საარჩევნო პლაკატების საგზაო ნიშნებზე განთავსება/გაკვრა. 

3. საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად განისაზღვროს ადგილები დანართი №5-ის 

შესაბამისად.  

4. წინამდებარე განკარგულების  მე-3 ნაწილის თანახმად გათვალისწინებულ 

ადგილებში საარჩევნო სუბიექტებმა უზრუნველყონ საკუთარი სააგიტაციო მასალების 

გამოკვრა და გამოფენა იმ ფორმით, რომ დაცული იქნეს წინასაარჩევნო კამპანიაში 

(აგიტაციაში) მონაწილე ყველა საარჩევნო სუბიექტის თანაბარი შესაძლებლობა 

ისარგებლოს სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად განკუთვნილი 

ადგილებით. 

5. წინამდებარე განკარგულების მე-3 ნაწილის თანახმად გათვალისწინებულ 

ადგილებში, საარჩევნო სუბიექტის მიერ გასაკრავი საარჩევნო პლაკატების მაქსიმალური 

რაოდენობა დადგინდეს შესაბამისი ადგილის ფართობის გათვალისწინებით. 

6. წინამდებარე განკარგულების მე-3 ნაწილის თანახმად გათვალისწინებულ 

ადგილებში საარჩევნო სუბიექტს უფლება აქვს გააკრას საარჩევნო პლაკატი შემდეგი 

ზომებით: სიგრძე არაუმეტეს 60 სმ, სიგანე არაუმეტეს 42 სმ (A2 ფორმატი). 

 

 



 

 

 

 

 

7. წინამდებარე განკარგულების მე-4 მე-5 და მე-6 ნაწილების გათვალისწინებით,  

განსაზღვრულ ადგილებში საარჩევნო სუბიექტის მიერ გასაკრავი საარჩევნო პლაკატების 

მაქსიმალური რაოდენობა ერთ საარჩევნო სუბიექტზე განისაზღვროს ამ განკარგულების 

მე-3 ნაწილში გათვალისწინებულ დანართი 5-ში განსაზღვრულ ადგილების მიხედვით. 

 

 

8. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში  მონაწილე  

პოლიტიკური პარტიების/ საარჩევნო სუბიექტების წინასაარჩევნო შეხვედრებისათვის 

გამოიყოს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ყველა კულტურის 

სახლის შენობა-ნაგებობები და სპორტული მოედნები. 

9. წინამდებარე  განკარგულების დარღვევის შემთხვევაში პირს დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

10. წინამდებარე განკარგულების ამოქმედებიდან ძალადაკარგულად 

გამოცხადდეს ,,წინასაარჩევნო კამპანიასთან (აგიტაციასთან) დაკავშირებით ზოგიერთი 

საკითხის მოწესრიგების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 

9 აგვისტოს №100 განკარგულება. 

11. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ბოლნისის რაიონული სასამართლოს 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაგისტრატ მოსამართლესთან (მის: 

ქ.მარნეული,ნარიმანოვის ქუჩა N4), მის მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 

ერთი თვის ვადაში. 

12. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს მარნეულის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეს თეიმურაზ ბერიძეს. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის  

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                          ნაბი აბდულაევი 

 

 

 



დასახელება მდებარეობა ძეგლის სტატუსის ბრძანება

1 2 3

წერაქვის ღვთისმშობლის სამონასტრო 

კომპლექსი – წმ. გიორგის სახ.დარბაზული 

ეკლესია.

მარნეულის რ–ნი, სოფ. წერაქვის 

სამხრეთ–აღმოსავლეთით 2,5 კმ.ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

წერაქვის ღვთისმშობლის  სამონასტრო  

კომპლექსი –  მარანი

მარნეულის რ–ნი, სოფ. წერაქვის 

სამხრეთ–აღმოსავლეთით 2,5 კმ.ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

წერაქვის  სამონასტრო  კომპლექსი – 

გალავანი  და კარიბჭე.

მარნეულის რ–ნი, სოფ. წერაქვის 

სამხრეთ–აღმოსავლეთით 2,5 კმ.ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

წერაქვის  სამონასტრო  კომპლექსი – 

კელიები  და სხვა ნაგებობები.

მარნეულის რ–ნი, სოფ. წერაქვის 

სამხრეთ–აღმოსავლეთით 2,5 კმ.ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

წერაქვის  სამონასტრო  კომპლექსი – 

მთავარანგელოზთა  დარბაზული  ეკლესია.

მარნეულის რ–ნი, სოფ. წერაქვის 

სამხრეთ–აღმოსავლეთით 2,5 კმ.ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

დარბაზული ეკლესიის ნანგრევები მარნეულის რ-ნი ს. ახყულას ჩრდილო-

დასავლეთით გორაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

წერაქვის ღვთისმშობლის სამონასტრო 

კომპლექსი ღვთისმშობლის  მიძინების  

ტაძარი

მარნეულის რ-ნი, სოფ. წერაქვის სამხრეთ 

აღმოსავლეთით 2,5კმ სოფლამდე ცენტრალური 

გზიდან ხელმარჯვნივ 300 მეტრში 

კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობები,სადაც აკრძალულია საარჩევნო პლაკატების გაკვრა



დარბაზული ეკლესიის ნანგრევები მარნეულის რ-ნი ს. ახყულას ჩრდილო-

დასავლეთით გორაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

სადახლოს  "თავადის  სახლი" სოფელი  სადახლო  სოფლის ცენტრში  ყოფილი 

მეურნეობის  კანტორა.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

მარნეულის წმ. გიორგის  სახ. ტაძარი  ქ. მარნეული  ჩრდილოეთით  თეთრიწყაროს 

გზის მარცნივ სასაფლაოს გორაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

გაგის  ციხე მაენეულის რ-ნი ს. კუშჩი მარნეული წითელი 

ხიდის საავტომობილო მაგისტრალის 

მიმდებარედ მარჯვნივ  სოფლის დასაწყისში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

 გადაჭრილი  გორის  არქეოლოგიური  ძეგლი მარნეულის რ-ნი   ს. იმირის მიმდებარედ, მდ. 

შულავერას  კალაპოტის მიმდებარედ.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/164 

22.10.2009წ.

სადახლოს ხიდის  ნანგრევები ს. სადახლო რკ. სადგურთან მდ. დებედაზე  

სომხეთის საზღვარზე.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი



ბურდაძორის ნახევრად ღია ეკლესია მარნეულის რ-ნი   ს. ბურდაძორის სამხრეთ-

აღმოსავლეთით  ტყეში ფერდობზე  სომხეთის 

საზღვარზე. 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ბურდაძორის ნახევრად ღია ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. ბურდაძორის სამხრეთით 

ამაღლებულ გორაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

სადახლოს ხიდის  ნანგრევები ს. სადახლო რკ. სადგურთან მდ. დებედაზე  

სომხეთის საზღვარზე.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

მელიქაშენის პატარა ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. ხოჟორნი ბერძნების  

სასაფლაო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

სადახლოს ღვთიშმობლის სახელობის 

ეკლესია

მარნეულის რ-ნი ს. სადახლოს სასაზღვრო 

გამშვებ პუნქტთან ხელმარჯვნივ სოფ.ბურმის 

მიმდებარედ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

სადახლოს     წმ. ნინოს სახელობის   

დარბაზული  ეკლესიის   ნანგრევები

მარნეულის რ-ნი  სადახლოს  ს. თაზაქენდის  

აღმოსავლეთით  სასაზღვრო  პოსტთან

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



ზარგლის  ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. სიონი  სამხრეთ-

დასავლეთით 2,5კმ. ზარგლის ხეობაში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

სიონის ღვთისმშობლის ეკლესია "ბოლნისის 

ძმა"

მარნეულის რ-ნი ს. სიონი სოფლის სასაფლაოზე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

სადახლოს     წმ. ნინოს სახელობის   

დარბაზული  ეკლესიის   ნანგრევები

მარნეულის რ-ნი  სადახლოს  ს. თაზაქენდის  

აღმოსავლეთით  სასაზღვრო  პოსტთან

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

წოფის დარბაზული ეკლესიის ნანგრევები მარნეულის რ-ნი ს. წოფი სოფლის განაპირას  

ციხის მიმართულებით

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

ხოჟორნის გუმბათიანი ეკლესია მარნეულის რ-ნი  ს. ხოჟორნი  სოფლის 

სასაფლაოსთან

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.



ხოჟორნის მარმარილოს ეკლესია მარნეულის რ-ნი  ს. ხოჟორნი  სოფლის 

სასაფლაოსთან სასაზღვრო პუნქტის 

დასავლეთით

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ხოჟორნის დარბაზული ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს.ხოჟორნი სოფლის 

სასაფლაოსთან  სასაზღვრო პუნქტის გვერდით

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ხოჟორნის გუმბათიანი ეკლესია მარნეულის რ-ნი  ს. ხოჟორნი  სოფლის 

სასაფლაოსთან

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

შაუმიანის სომხური ეკლესია ზაგამაჟამი მარნეულის რ-ნი დ. შაუმიანი ცენტრალური 

გზის მიმდებარედ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

ხოჟორნის მელიქაშენის დიდი ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. ხოჟორნი  ბერძნების 

სასაფლაო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

მარნეულის  დარბაზული ეკლესიის 

ნანგრევები

ქ. მარნეული  ჩრდილოეთით  თეთრიწყაროს 

გზის მარცნივ სასაფლაოს გორაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



შაუმიანის სომხური ეკლესია ზაგამაჟამი მარნეულის რ-ნი დ. შაუმიანი ცენტრალური 

გზის მიმდებარედ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

შაუმიანის სამნავიანი  ეკლესია მარნეულის რ-ნი დ.შაუმიანი ცენტრალური გზის 

მიმდებარე ცენტრში

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/364     15.12.2015 წელი

წითელი ხიდი მარნეულის რ-ნი სოფ.ქირაჩ მუღანლო 

საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

წოფის ნასოფლარის დარბაზული ეკლესია 

მინაშენებით და საწნახელებით

მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფის ციხის 

მიმართულებით ამახლებულ გორაზე ტყეში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

შაუმიანის გიორგის კომპლექსები 

(წითელი,ყვითელი ეკლესიები,გალავანი და 

სამრეკლო)

მარნეულის რ-ნი დ. შაუმიანის სოფლის 

სასაფლაოზე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

შულავრის ციხე ბუნებრივ კლდეზე  

მინაშენებით

მარნეულის რ-ნი სოფ.შულავერი შაუმიანის 

გზის აღმოსავლეთით მთაზე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.



წოფის ნასოფლარის დარბაზული ეკლესია 

მინაშენებით და საწნახელებით

მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფის ციხის 

მიმართულებით ამახლებულ გორაზე ტყეში

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ოფრეთის ანასკენ ქილისას ეკლესია სოფ.ოფრეთიდან ჩრდილო–დასავლეთით 1–კმ. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის ოხრაკ ხარაბას  ეკლესია სოფ.ოფრეთიდან ჩრდილო–დასავლეთით 3–კმ. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/170     23.07.2015 წელი

წოფის მთავარი ეკლესიის ნანგრევები   

სამეკლესიანი

მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფი სოფლის განაპირას 

ჩრდილოეთით მოსახლეობაში

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.

წოფის ციხე მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფის ჩრდილოეთით 

ამაღლებულ კლდოვან გორაზე (მარმარილოს 

კარიერთან)

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება № 665 

07.11.2006წ.



შაუმიანის ბინაძორის კომპლექსი დ/შაუმიანის ჩრდილო–დასავლეთით 7კმ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/133 

30.03.2006წ.

ხორაკერტის ქართული ეკლესია ს. ჩანახჩოს სამხრეთ–აღმოსავლეთით 3კმ. 

ხორაკერტის ტერიტორია

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/133 

30.03.2006წ.

ხოხმელის  ნაეკლესიარი სასაფლაოზე. ს. ხოხმელი სასაფლაოზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/169    23.07.2015 წელი

სადახლოს ქარვასლა მარნით ს. სადახლო ყოფილი მეურნეობის კანტორის 

შენობის მიმდებარედ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/169     23.07.2015 წელი

ხორაკერტის ქართული ეკლესიის 

ნანგრევები

ს.ჩანახჩოს სამხრეთ–აღმოსავლეთით 3კმ. 

ხორაკერტის ტერიტორია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



ახკერპის დარბაზული ეკლესია ს. ახკერპი სოფლის ცენტრში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ახკერპის წმ. გიორგის სახ.ეკლესია ს.ახკერპი ძველ სასაფლაოზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ხორაკერტის ქართული ეკლესიის 

ნანგრევები

ს.ჩანახჩოს სამხრეთ–აღმოსავლეთით 3კმ. 

ხორაკერტის ტერიტორია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ხორაკერტის გუმბათიანი ეკლესია ს.ჩანახჩოს სამხრეთ–აღმოსავლეთით 3კმ. 

ხორაკერტის ტერიტორია

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/133 

30.03.2006წ.

ბურდაძორის სასაფლაოს ეკლესია ს. ბურდაძორი სასაფლაოზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

სიონის წმ. გიორგის სახ.ეკლესია ს. სიონი სოფლის სამხრეთით 500გ/მ. ე.წ. 

ქალაფის ტერიტორია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



სიონის  სარფშენის  ეკლესია ს.სიონის ჩრდილო–დასავლეთით კაკლიანის 

ტერიტორიაზე 1,5კმ.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის ნათლისღების (ზიარების)ეკლესია 

(შიგნით ამოდის წყაროს წყალი,ადრე 

ნათლავდნენ ბავშვებს).

ს.ოფრეთი სოფლის ცენტრში ხიდთან საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

სიონის წმ. გიორგის სახ.ეკლესია ს. სიონი სოფლის სამხრეთით 500გ/მ. ე.წ. 

ქალაფის ტერიტორია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

მარნეულის ძველი ხიდი ქ.მარნეული  პოლიციასთან მდ. ალგეთზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

სიონის ხუდოს ხარების ეკლესია ს.სიონის ჩრდილოეთით ე.წ.ხუდოს 

ტერიტორიაზე 3კმ.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

შაუმიანის ყოფილი რუსული სკოლა  

ბოსტოღანაშვილების სასახლე

დ/შაუმიანი – სიონი საავტომობილო გზის 

მარჯვნივ შაუმიანის გასასვლელში

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



მარნეულის ძველი ხიდი ქ.მარნეული  პოლიციასთან მდ. ალგეთზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

გორული წმ.ნიკოლოზის სახ.ეკლესია ნაქალაქარი გორული სოფ.ოფრეთის 

ჩრდილო–აღმოსავლეთით 2,5კმ.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ჯანხოშის დარბაზული ეკლესია სოფ. ჯანხოშიდან 1,0კმ აღმოსავლეთით  ე.წ. 

ღორის ფერმასთან.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის ქვის ხიდი სოფ. ოფრეთი სოფლის ცენტრში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ოფრეთის აიორის ეკლესია სოფ. ოფრეთის ჩრდილო–აღმოსავლეთით მთაზე 

(სატელეფონო ანძებთან)

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



ჯანხოშის დარბაზული ეკლესია სოფ. ჯანხოშიდან 1,0კმ აღმოსავლეთით  ე.წ. 

ღორის ფერმასთან.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის გზაზე ფასტოფორუმებიანი 

ეკლესია

ოფრეთისკენ მიმავალ საავტომობილო გზის 

მიმდებარედ ფერმებთან.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ჰუჯაბის მონასტერი , მინაშენიანი 

დარბაზული ეკლესია.

სოფ. ახკერპიდან სამხრეთ–დასავლეთით 0,5კმ. 

ტყის სიღრმეში (ამჟამად სომხეთის ტერიტორია)

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/164 

30.03.2006წ.

გორულის  კოშკი სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

ბინაძორის ქართული მონასტერი დ/შაუმიანიდან 4–5 კმ. ბინაძორის საპიკნიკე 

ადგილთან.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/133 

30.03.2006წ.

ჰუჯაბის მონასტერი , მთავარი გუმბათიანი 

ეკლესია.

სოფ. ახკერპიდან სამხრეთ–დასავლეთით 0,5კმ. 

ტყის სიღრმეში (ამჟამად სომხეთის ტერიტორია)

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება № 3/133 

30.03.2006წ.



გორულის  კოშკი სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

გორულის შაითან ქილისას ეკლესია სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

გორულის ქარვასლა სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

გორულის  წმ. ნინოს სახ. ეკლესია სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

გორულის აბანო სოფ. ოფრეთიდან ჩრდილო–აღმოსავლეთით 

ნაქალაქარი გორულის ტერიტორია.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

წერაქვის წმ. გიორგის სახ. ეკლესია. სოფ. წერაქვი ძველ სასაფლაოსთან. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



ახკერპის თეთრი ხიდი სოფ. ახკერპი სოფლის ცენტრში მდინარე 

ახკერპის წყალზე.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №3/133 30.03. 

2006წ.

 ყუდროს   სურბ  მარიამის ეკლესია სოფ. ყუდრო სოფლის სასაფლაოზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

წერაქვის წმ. გიორგის სახ. ეკლესია. სოფ. წერაქვი ძველ სასაფლაოსთან. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ულიანოვკის ქვის ხიდი სოფ. ულიანოვკის სამხრეთ–აღმოსავლეთით 

1,0კმ სახნავი  მინდვრის ნაპირზე.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის წმ. პეტრე–პავლეს სახ. 

ნაეკლესიარი.

სოფ. ოფრეთი სოფლის სკოლის ეზო. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/221    14.08.2015 წელი

წოწოლა მთის ეკლესია. სოფ. ყუდროს ჩრდილო–დასავლეთით 3,0კმ 

ამაღლებულ მთაზე.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი



წერაქვის დიდი მზიგულის ეკლესია სოფ. სიონი – წერაქვის გზის მონაკვეთის მე–4 

კმ–ზე , მარჯვნივ ამაღლებულ კლდოვან მთაზე

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

სიონის ჯვრის მთის (ხაჩიალი) ეკლესია sof. sionis Crdilo-aRmosavleTiT da 
sof. axyulas Crdilo-dasavleTiT, 
daaxloebiT 4 km. manZilze

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

წოწოლა მთის ეკლესია. სოფ. ყუდროს ჩრდილო–დასავლეთით 3,0კმ 

ამაღლებულ მთაზე.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216    14.08.2015 წელი

ოფრეთის კვირაცხოვლის ეკლესია. გsof. ofreTidan CrdiloeTiT, 4 km. 
manZilze, tyeSi.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/265   30.09.2015 წელი

ულიანოვკის ბრტყელ აბსიდინი ეკლესია sof. ulianovkis samxreT-aRmosavleTiT, 
mTis ferdze

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/265   30.09.2015 წელი



ულიანოვკის სასაფლაოს ეკლესია სოფ. ულიანოვკის სასაფლაოზე. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/265   30.09.2015 წელი

ოფრეთის ახქენდის (ვაი სოფელი)ეკლესია. axqendis Ria eklesiidan dasavleTiT, 300 
m. manZilze, tyiani mTis Txemze

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/265   30.09.2015 წელი

ყიზილაჯილოს   დარბაზული  ეკლესია მარნეულის  მუნიციპალიტეტი  სოფ. 

ყიზილაჯილო

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს  ბრძანება № 

2/216   14.08.2015 წელი

შაუმიანის  № 1 საშუალო  სკოლა მარნეულის  მუნიციპალიტეტი  სოფ. შაუმიანი  

საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორია

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს ბრძანება № 

2/128 20.05.2016წ.





N დასახელება მდებარეობა

1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N73

2

წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი წერეთელი

3

ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი ქუთლიარი

4

დამია-გეურარხის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი დამია-გეურარხი

5

ხოჯორნის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი ხოჯორნი

6

შაუმიანის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი შაუმიანი

7

კაჩაგნის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა

სოფელი კაჩაგანი

8

კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი კასუმლო

9

ყიზილაჯლოს ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი ყიზილაჯლო

10

თამარისის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი თამარისი

11

სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი სადახლო

12

წერაქვის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა

სოფელი წერაქვი

13

შულავერის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი შულავერი

14

ახკერპის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა

სოფელი ახკერპი

15

ოფრეთის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი ოფრეთი

მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადმინისტრაციული შენობები, რომლებზედაც აკრძალულია 

სარეკლამო პლაკატების გაკვრა



16

ალგეთის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა

სოფელი ალგეთი

17

კაპანახჩის ადმინისტრაციული ერთეულის 

ადმინისტრაციული შენობა

სოფელი კაპანახჩი

18

ყულარის ადმინისტრაციული ერთეულის ადმინისტრაციული 

შენობა

სოფელი ყულარი



დასახელება მდებარეობა 

1 2

საკულტო ნაგებობები,სადაც აკრძალულია სარეკლამო პლაკატების გაკვრა.

თამარისის წმ. გიორგის სახელობის მონასტერი მარნეულის რ-ნი ს. თამარისი  სვანების  უბანში  მდ. ხრამის მიმდებარედ. 

თამარისის  თამარმეფის  სახელობის  მონასტერი მარნეულის რ-ნი ს. თამარისი გერმანელების სასაფლაოსთან.

თამარისის  წმ. გიორგის  სახელობის  ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. თამარისი  სვანების  სასაფლაოზე  მოხატული.

დ. შაუმიანის დევნილების დასახლების წმ.გიორგის სახ. 

ეკლესია.
მარნეულის  რ-ნი  დ. შაუმიანი



დამიის სურბ სარგისის  ეკლესიის ნანგრევები მარნეულის რ-ნი ს. დამია  სასმელი წყლის რეზერვუართან

დამიის სურბ  გევორქის   ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. დამიას  სასაფლაოზე

გულბახის ეკლესია ჩაშენებული სტელის ფრაგნენტებით
მარნეულის რ-ნი ს.გულბახი-ბურდაძორის გზის მიმდებარედ ძველ 

სასაფლაოსთან 

გულბახის ეკლესია ადრეული სტელებით მარნეულის რ-ნი ს. გიულიბახის აღმოსავლეთით ფერდობზე

მარნეულის წმ. დავით აღმაშენებლის სახ. ტაძარი  შიგნით  

მოხატული
ქ. მარნეული,  ცენტრში  მოედანზე

თამარისის წმ. გიორგის სახელობის მონასტერი მარნეულის რ-ნი ს. თამარისი  სვანების  უბანში  მდ. ხრამის მიმდებარედ. 



წოფის გამოქვაბული მინაშენით მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფის ციხის სამხრეთით კლდეში

შაუმიანის სუბსარქისი
მარნეულის რ-ნი დ.შაუმიანისოფლის სასაფლაოს მთის წვერზე 

სატელოფონო ანძებთან

ხოჟორნის ბერძნული ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. ხოჟორნი სოფლის ცენტრში

წერეთლის  ღვთისმშობლის შობის  სახ. მშენებარე  ეკლესია მარნეულის რ-ნი სოფ. წერეთელი სოფლის სკოლის მიმდებარედ

საიმერლოს წმ. ნინოს სახ. ეკლესია
მარნეულის რ-ნი ს. საიმერლო სოფლის ცენტრში  დოროთე შამათავას სახ. 

პარკში

დამიის სურბ  გევორქის   ეკლესია მარნეულის რ-ნი ს. დამიას  სასაფლაოზე



ოფრეთის ციხე
ოფრეთისკენ მიმავალ საავტომობილო გზის მიმდებარედ სომხეთის 

ტერიტორია

ქეშალოს ქარვასლა ს. ქეშალო სოფელში მდ.მტკვრის განაპირას

გიულბახის სტელა ს. გიულბახი სკოლის შენობა

ახლოლალოს ეკლესიის ნანგრევები ს.ახლოლალოს ჩრდილოეთით 1.5კმ. ფერმასთან

ხოხმელის ღვთისმშობლის ნახ. ღია ეკლესია ს. ხოხმელი სოფელში

წოფის გამოქვაბული მინაშენით მარნეულის რ-ნი სოფ.წოფის ციხის სამხრეთით კლდეში



სიონის დანგრეული ეკლესია სოფ. სიონი სოფლის სამხრეთ–დასავლეთით 0,8კმ  ამაღლებულ გორაზე

წერაქვის კვირაცხოვლის ეკლესია სოფ. წეაქვიდან აღმოსავლეთით მთაზე.

გორულის  ხევის ეკლესია
სოფ.ოფრეთიდან ჩრდილო აღმოსავლეთით ნაქალაქარ გორულის 

ტერიტორია.

ოფრეთის სასაფლაოს ეკლესია სოფ. ოფრეთი სოფლის სასაფლაოზე

ხულდარას ეკლესიის ნანგრევები ს.ხულდარას ჩრდილოეთით ამაღლებულ ბორცვზე.

ქეშალოს ქარვასლა ს. ქეშალო სოფელში მდ.მტკვრის განაპირას



წითელი ხიდის წმ. თამარ მეფის სახ. ეკლესია
 წითელი ხიდი რუსთავის საავტომობილო გზაზე  სოფ. პირველი ქესალოს 

ტერიტორია

შანდიანის ნაეკლესიარი
სოფ. წერაქვიდან აღმოსავლეთით, 2,5 კმ. მანძილზე, ე. წ. “ნაჩეხების 

ტერიტორია

სოფ. ახკერპის განაპირას _ სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სოფლის მოქმედი 

სასაფლაოდან დაახლოებით 200 მ. მანძილზე.ახკერპის სერაფიმ საროველის სახ. ხის ეკლესია

სადახლოს მარნის ტერიტორია სოფ. სადახლო

წერაქვის ელიას მთის ნაეკლესიარი სოფ. წერაქვის ჩრდილოეთით (აგარაკების მხარეს) ამაღლებულ მთაზე

სიონის დანგრეული ეკლესია სოფ. სიონი სოფლის სამხრეთ–დასავლეთით 0,8კმ  ამაღლებულ გორაზე



არაფლოს მეჩეთი სოფ. არაფლო ცენტრში

სადახლოს მეჩეთი სოფ. სადახლო–წოფის გზაზე.

ზ/სარალის მეჩეთი სოფ. ზ/სარალი

დ/გეურარხის კოტეჯის ტიპის მეჩეთი სოფ.დ/გეურარხი ცენტრში

ალგეთის  მეჩეთი სოფ. ალგეთი

წითელი ხიდის წმ. თამარ მეფის სახ. ეკლესია
 წითელი ხიდი რუსთავის საავტომობილო გზაზე  სოფ. პირველი ქესალოს 

ტერიტორია



სადახლოს მეჩეთი სოფ. სადახლოს ცენტრი

ყიზილაჯილოს მეჩეთი სოფ. ყიზილაჯილო კარიერის სკოლასთან

მოლაოღლის მეჩეთი სოფ.მოლაოღლი

არაფლოს მეჩეთი სოფ. არაფლო ცენტრში

ქ. მარნეული დიდი სარვანის მეჩეთი ქ.მარნეული სარვანის დასახლება

კირიხლოს მეჩეთი სოფ. კირიხლო



ქ/სარალის მეჩეთი სოფ. ქ/სარალი

აღმამედლოს მეჩეთი სოფ. აღმამედლო

ხულდარას მეჩეთი სოფ.ხულდარა

სადახლოს მეჩეთი სოფ. სადახლო სოფლის სასაფლაოს გზაზე

დ/გეურარხის  მეჩეთი სოფ. დ/გეურარხი

მოლაოღლის მეჩეთი სოფ.მოლაოღლი



საბირქენდის მეჩეთი სოფ. საბირქენდი სკოლასთან

II-ქესალოს მეჩეთი სოფ.II–ქესალო  

ქეშალოს მეჩეთი სოფ. ქეშალო

აზიზქენდის მეჩეთი სოფ. აზიზქენდი

აღმამედლოს მეჩეთი სოფ. აღმამედლო

ქირაჩ–მუღანლოს მეჩეთი სოფ. ქირაჩ–მუღანლო



ალგეთის  მეჩეთი კერძო სახლი სოფ. ალგეთი ღვინის მეურნეობა

მარნეულის მეჩეთი ქ. მარნეული ალგეთის გზაზე

მარნეულის მეჩეთი ქ. მარნეული მაზნიაშვილის ქუჩა

გაჯისქენდის მეჩეთი (უხუცესთა სახლი) სოფ. გაჯისქენდი

ბაითალოს მეჩეთი კერძო სახლი სოფ. ბაითალო



ლეჯბადინის მეჩეთი სოფ. ლეჯბადინი

ბაიდარის მეჩეთი სოფ. ბაიდარი

ჯანდრის  მეჩეთი ქ.მარნეული  ჯანდრის დასახლება

ქურთლიარის მეჩეთი სოფ. ქურთლიარი ცენტრში

მუღანლოს მეჩეთი სოფ. მუღანლო



დაშტაფას მეჩეთი სოფ.დაშტაფა

ახლომამუდლოს მეჩეთი კერძო სახლი სოფ.ახლომამუდლო

კიროვკას მეჩეთი სოფ. კიროვკა

იმირის მეჩეთი სოფ. იმირი

დაშტაფას მეჩეთი სოფ. ბაიდარი



N დასახელება მდებარეობა

1 მარნეულის პროკურატურის ოფისი ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 

2

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვემოქართლის რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის სამმართველოს მარნეულის განყოფილების 

შენობა

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 

3

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური 

პოლიციის დეპარტამენტის ქვემო ქართლის სამხარეო მთავარი 

სამმართველოს მარნეულის რაიონული სამმართველოს შენობა
ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 

4

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო რეესტრის მარნეულის 

სარეგისტრაციო სამსახურის(იუსტიციის სახლი) შენობა ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა 

5 მარნეულის მაგისტრატის სასამართლოს შენობა ქ. მარნეული, ნარიმანოვის ქუჩა N4

6 მარნეულის ნოტარიუსის შენობა ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N39ბ. N1

7 მარნეულის ნოტარიუსის შენობა ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N89

8

ცენტრალური სარჩევნო კომისიის N22 საოლქო საერჩევნო 

კომისია

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N69

9

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების 

სკოლის მარნეულის რეგიონალური სასწავლო ცენტრის 

შენობა

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა

10

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

მარნეულის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის შენობა
ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N68

11

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

მარნეულის რაიონული განყოფილების შენობა

ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა N69ა

სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების შენობები, რომლებზედაც სარეკლამო პლაკატის გაკვრა 

აკრძალულია



                                                                                                                                                     დანართი 5

N 
ადმინისტრაცი

ული ერთეული

დასახლებული 

პუნქტი
შენობა-ნაგებობების, ობიექტის დასახელება

26 მაისის ქუჩის გასწვრივ ქვის დეკორატიული ღობე 20

რუსთაველის  ქუჩის გასწვრივ ქვის დეკორატიული ღობე 20

რუსთაველის  ქუჩის გასწვრივ  გამსახურდიასა და აივაზ გასანოვის მიმდებარედ არსებული 

ხიდის რკინის ნაწილი 1

 რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე დურმიშხან მაღალაშვილის სახელობის გადასასვლელი ხიდი 10

რუსთაველის,ნარიმანოვის და სამედ ვურღუნის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული რკინის  

წრიული ღობე 1

სამედ ვურღუნის და ჟორდანიის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებული წრიული რკინის ღობე 1

ქალაქ მარნეულში მდებარე ყველა ქუჩაზე არსებული გარე განათების ბოძები 20

I ქესალო გარე განათების ბოძები 20

II ქესალო გარე განათების ბოძები 20

ალგეთის ღვინის 

მეურნეობა
გარე განათების ბოძები

20

ამბაროვკა გარე განათების ბოძები 20

ილმაზლო გარე განათების ბოძები 20

კაპანახჩი გარე განათების ბოძები 20

ქეშალო გარე განათების ბოძები 20

აზიზკენდი გარე განათების ბოძები 20

ალგეთი გარე განათების ბოძები 20

თაზაკენდი გარე განათების ბოძები 20

საბირკენდი გარე განათების ბოძები 20

გაჯისაკენდი გარე განათების ბოძები 20

ალავარი გარე განათების ბოძები 20

ახალი დიოკნისი გარე განათების ბოძები 20

თამარისი გარე განათების ბოძები 20

არაფლო გარე განათების ბოძები 20

თითოეული  

საარჩევნო 

სუბიექტის 

მიერ გასაკრავი 

პლაკატების 

რაოდენობა, 

ცალი

ქ. მარნეული1 ქ. მარნეული

კაპანახჩი2

ალგეთი

თამარისი

შულავერი

იმ შენობა-ნაგებობების ჩამონათვალი სადაც დასაშვებია საარჩევნო სააგიტაციო მასალის გაკვრა/გამოფენა 

3

4

5



შულავერი გარე განათების ბოძები 20

ახლომახმუდლო გარე განათების ბოძები 20

ენიკენდი გარე განათების ბოძები 20

იმირი გარე განათების ბოძები 20

მარეთი გარე განათების ბოძები 20

სეითგოჯალო გარე განათების ბოძები 20

ზემოსარალი გარე განათების ბოძები 20

ქვემო სარალი გარე განათების ბოძები 20

აღმამედლო გარე განათების ბოძები 20

კუშჩუ გარე განათების ბოძები 20

ბაითალო გარე განათების ბოძები 20

ბეითარაბჩი გარე განათების ბოძები 20

ულაშლო გარე განათების ბოძები 20

კასუმლო გარე განათების ბოძები 20

ახკერპი გარე განათების ბოძები 20

ჩანახჩი გარე განათების ბოძები 20

ულიანოვკა გარე განათების ბოძები 20

შაუმიანი გარე განათების ბოძები 20

ხიხანი გარე განათების ბოძები 20

ახკულა გარე განათების ბოძები 20

ყუდრო გარე განათების ბოძები 20

ახლოლალო გარე განათების ბოძები 20

დამია გარე განათების ბოძები 20

დამია გეურარხი გარე განათების ბოძები 20

კიროვკა გარე განათების ბოძები 20

ბაიდარი გარე განათების ბოძები 20

დოლის ყანა გარე განათების ბოძები 20

ლეჟბადინი გარე განათების ბოძები 20

მუღანლო გარე განათების ბოძები 20

ქუთლიარი გარე განათების ბოძები 20

ხუტორ ლეჟბადინი გარე განათების ბოძები 20

მოლა ოღლი გარე განათების ბოძები 20

ბურმა გარე განათების ბოძები 20

სადგ. სადახლო გარე განათების ბოძები 20

ხულდარა გარე განათების ბოძები 20

თაზაკენტი გარე განათების ბოძები 20

სადახლო გარე განათების ბოძები 20

ბუდიონოვკა გარე განათების ბოძები 20

შულავერი

კასუმლო

ახკერპი

შაუმიანი

დამია გეურარხი

ქუთლიარი

8

9

10

11

12

5

6

7

ყულარი

სადახლო



დაშტაფა გარე განათების ბოძები 20

ზემო ყულარი გარე განათების ბოძები 20

მარადისი გარე განათების ბოძები 20

ქვემო ყულარი გარე განათების ბოძები 20

კირიხლო გარე განათების ბოძები 20

ყულარი გარე განათების ბოძები 20

წითელი სოფელი გარე განათების ბოძები 20

გიულბახი გარე განათების ბოძები 20

ბრდაზორი გარე განათების ბოძები 20

ხოჯორნი გარე განათების ბოძები 20

ცოფი გარე განათების ბოძები 20

დიდი ბეგლიარი გარე განათების ბოძები 20

პატარა ბეგლიარი გარე განათების ბოძები 20

ნორგიული გარე განათების ბოძები 20

წერეთელი გარე განათების ბოძები 20

საიმერლო გარე განათების ბოძები 20

თაქალო გარე განათების ბოძები 20

კირაჩმუღანლო გარე განათების ბოძები 20

კაჩაგანი გარე განათების ბოძები 20

ხანჯიგაზლო გარე განათების ბოძები 20

ოფრეთი გარე განათების ბოძები 20

ხოხმელი გარე განათების ბოძები 20

სიონი გარე განათების ბოძები 20

წერაქვი გარე განათების ბოძები 20

ჯანხოში გარე განათების ბოძები 20

18 ყიზილაჯლო ყიზილაჯლო გარე განათების ბოძები 20

წერაქვი17

12

13

14

15

16

ხოჯორნი

წერეთელი

კაჩაგანი

ოფრეთი

ყულარი
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