
N N სოფელი პროექტის დასახელება პროექტის ავტორი
პროექტის 

ღირებულება
პროექტის მცირე აღწერილობა

1 1 ჩანახჩი გარე განათების მონტაჟი აიდა ხაჩიკიანი 24 000 პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწყობას 

2 1 წერეთელი
სოფელში ტროტუარების 

მოწყობა
მანანა ხარაძე –

პროექტი ითვალისწინებს ტროტუარის მოწყობის მიზნით ცენტრალური გზის 

მიმდებარედ გაიწმინდოს ტერიტორია და მოეწყოს ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი.

3 2 წერეთელი სავალი გზის გაფართოება მაია სირბილაძე 2 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელ წერეთელში თამარ მეფის ქუჩისა და 

ჯავახიშვილის ქუჩის კვეთაზე გზის მარცხენა მხარის გაფართოებას (ამასთანავე, 

სჭიროა 30 მ3 მოასფალტება)

4 3 წერეთელი გაჩერებების მოწყობა ლელა კაპანაძე 40 000

პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალურ გზაზე  გაჩერებების მოწყობას. რაც ხელს 

შეუწყობს მოქალაქეთა მომსახურების გაუმჯობესებას ტრანსპორტის მოლოდინში, 

განსაკუთრებით უამინდობის დროს. ასევე, დაარეგულირებს პრობლემას, რასაც 

ქმნის მოკლე მონაკვეთზე ტრანსპორტის ხშირი გაჩერება.

5 1 სიონი

საკომუნიკაციო კუთხე და 

საბავშვო მოედანი ერთ 

სივრცეში

თინა ტალიაშვილი 35000
პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს სოფელში ყველა ასაკის ადამიანისათვის 

საკომუნიკაციო და  გასართობი სივრცის შექმნას (ატრაქციონები, ინტერნეტი) 

6 2 წერაქვი გზის რებილიტაცია სპარტაკ ხაფთანი –
პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია სკოლამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია. 

7 3 წერაქვი
სასოფლო სამეურნეო 

ტენიკის შეძენა 
თამარ შენგელაია 75000

პროექტის განხორციელება ითვალისწინებს სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკის შეძენას, 

რომელსაც გამოიყენებს სოფლის მოსახლეობა და ასევე, მეზობელი სოფლები.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  "სამოქალაქო ბიუჯეტის" ფარგლებში შემოსული პროექტები

ახკერპის ადმინისტრაციული ერთეული (1 პროექტი)

წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეული (3 პროექტი)

წერაქვის ადმინისტრაციული ერთეული  (3 პროექტი)

ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეული (6 პროექტი)



8 1 ქუთლიარი
ალტერნატიული 

განათლების ცენტრი
ისმაილ აბრამიშვილი 66200

პროექტი ითვალისწინებს განათლების ცენტრის დაარსებას, სადაც  ინგლისური ენის 

შემსწავლელ კურსებთან ერთად იქნება ჭადრაკისა და კომპიუტერის წრეები,ასევე 

სივრცე ტრენინგების ჩასატარებლლად.

9 2 ქუთლიარი
სარწავი წყლის ჭაბურღილის  

მოწყობა
ალმან ბინატოვი 45000

პროექტი სარწყავი სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ითვალისწინებს 15 კვტ 

ელექტრო ტუმბოს შეძენასა და 70მ სიღრმის ჭაბურღილის მშენებლობას.

10 3 ქუთლიარი
შიდა გზის რეაბილიტაცია 

–400მ
ამილ მამედოვი –

სოფლის 400მ შიდა გზა არის განსაკუთრებით დაზიანებული, რომელიც საჭიროებს 

რეაბილიტაციას, პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია უამინდობის დროს

11 4 ქუთლიარი
ახალგაზრდული ცენტრი და 

სკვერის რეაბილიტაცია
აფლატუნ ბინათოვი –

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებული კლუბის შენობაში თეატრალური და 

სპორტული წრეების დაარსებას, მიმდებარე ეზოს მოპირკეთებას. პროექტის 

ფარგლებში საჭიროა გარემონტდეს 60 კვ. ფართის 2 ოთახი

12 5 ქუთლიარი
სარწავი წყლის მილეზე 

ჩამკეტების დაყენება
ალი ხანზადაევი 23000

პროექტი ითვალისწინებს სარწყავი წყლის მილზე, რომლის სიგრძეა 1400მ დაყენდეს 

7 ერთეული ჩამკერი. რაც უზრუნველყოფს წყლის ეფექტიან გამოყენებას.

13 6 ლეჟბადინი
სარწყავი წყლის 

ჭაბურღილის მოწყობა
ასიფ საფაროვი 47 000

პროექტი ითვალისწინება სოფელში სასმელი წყლის ჭაბურღილის მოწყობას, 

რისთვისაც უნდა ამოიჭრას 70 მეტრი სიღრმისა და 110მმ. დიამეტრის ჭა.

14 1 ენიქენდი
სარიტუალო ივენტარის 

შეძენა
ტახმაზ იუზბაშოვი –

სოფლის საჭიროებიდან გამომდინარე პროექტი ითვალისწინებს სარიტუალო 

ინვენტარის , კერძოდ მეტალო–კონსტრუქციის  მოწყობილობის შეძენას,  

მაგიდა–სკამებთან ერთად. ასევე, შესანახი ოთახს გადასახურად საჭიროა 30 ცალი 

შიფერი. 

15 2 ენიქენდი გარე განათების მონტაჟი ისმაილ ფარაჯოვი –

პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწყობას . სოფელში არის გარე განათების 

ბოძები, საჭიროა ფარების მოწყობა, სულ 25 ფარი. პროექტი ხელს შეუწყობს ღამით 

მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას.

16 3 იმირი
შიდა გარე განათების 

მონტაჟი
ისმიხან მამედოვი –

პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწყობას . სოფელში არის გარე განათების 

ბოძები, საჭიროა ფარების მოწყობა, სულ 46 ფარი. პროექტი ხელს შეუწყობს ღამით 

მოქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას.

17 4 იმირი
სოფ. იმირში გამავალი 

ტრასისი გარე განათება
იმრან მამედოვი – პროექტი ითვალისწინებს ლამპიონების დაყენებას სოფელ იმირში გამავალ გზაზე

შულავერის ადმინისტრაციული ერთეული ( 10  პროექტი)



18 5 შულავერი
სარიტუალო ჭურჭლის 

შეძენა
ტარიელ ისკანდაროვი 10 000 პროექტი ითვალისწინებს სარიტუალო ჭურჭლის შეძენას. 

19 6 შულავერი
სარწყავი წყლის სისტემის 

აღდგენა

შახბანდიარ 

ისკანდაროვი
1 000 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებული წყლის აუზის აღდგენას, რისთვისაც 

საჭიროა 4360 მ მილი. პროექტი გააუმჯობესებს სარწყავი წყლის მიწოდებას სოფლის 

მოსახლეობისათვის.

20 7 შულავერი გარე განათების მონტაჟი შოთა გაზდელიანი 15 000

პროექტი ითვალისწინებს  მტს–ის დასახლებაში უკვე არსებულ 39 ელექტრო ბოძზე 

39 ცალი პლაფონის დამაგრებას. პროექტი გააუმჯობესებს ღამით მოქალაქეთა 

გადაადგილებას.

21 8

შულავერი 

(ყოფილი 

მატყლის 

ქარხნის 

დასახლება)

საბავშვო მოედნისა და 

სკვერის მოწყობა
მარინე წიქარიშვილი 45 000

პროექტი ითვალისწინებს საბავშვო მოედნისა და სკვერის მოწყობას. რისთვისაც 

საჭიროა  განთავსდეს 6 სკამი, ატრაქციონები და შშპ პირთათვის განკუთვნილი 

ადგილი. აღნიშნული ტერიტორიის 160 კმ2  დაეთმობა მწვანე საფარს, ხოლო 60 კმ2 

უნდა მოპირკეთდეს ფილებით. 

22 9 მარეთი
ეზოს მოასფალტება და 

სანიაღვრე სისტემის მოწობა
სოფიკო აბაშიძე

პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალური გზიდან კორპუსებამდე და კორპუსებს 

ირგვლივ გზის მოასფალტება. დაახლოებით 800 მ. ასევე სანიაღვრე სისტემების 

დამონტაჟებას.

23 10 მარეთი არსებული სკვერის მოწობა ლიანა  აბაშიძე 40 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფ. მარეთში კორპუსების ეზოში სკვერის 

რეაბილიტაციას, ატრაქციონების მონტაჟს,სანაგვე ურნების დადგმასა და WI-FI 

ქსელის მოწყობას.

24 1
შაუმიანი 

ქ.#1.სახლი 118

სასმელი წყლის შიდა ქსელის 

რეაბილიტაცია
ოლგა რესტევანიანი ––

პროექტი ითვალისწინებს არსებული, დაზიანებული (ამორტიზირებული) სასმელი 

წყლის მილების შეცვლას, შიდა ქსელის რეაბილიტაციას.

25 2 ყუდრო
სასმელი წყლის შიდა ქსელის 

რეაბილიტაცია
სირანუშ სარქისიანი 50 –55000 ლარი

პროექტი მოიცავს, წყაროს წყლებზე შემკრები ავზების სახურავების მოწყობას და 

სოფლის სარეზერვო ავზიდან შიდა ქსელის მთლიანად შეცვლას(სადაც ამჟამად 

წყლის 50% მიედინება გზებზე)

26 3 ხიხანი

შაუმიანი–ხიხანის 

დამაკავშირებელი გზის 

მოასფალტება

მერაბ გორგაძე ––
პროექტი ითვალისწინებს შაუმიანი–ხიხანის მონაკვეთის მოასფალტებას, 

შესაძლებლეობის შემთხვევაში, არსებულ ასფალტზე ორმოულ შეკეთებას.

27 4 ახკულა

სასმელი წყლის 

ჭაბურღილის მოწყობა და 

ქსელზე მიერთება

ფიზული ხალილოვი 65000 ლარი
საჭიროა მოეწყოს ახალი ჭაბურღილი და სარეზერვო ავზზე დაერთოს, დაახლოებით 

300–350 მეტრში.

შაუმიანის ადმინისტრაციული ერთეული   (4 პროექტი)

თამარისის ადმინისტრაციული ერთეული  (6 პროექტი)



28 1 თამარისი

არსებული რიტუალების 

სახლის პერიმეტრის 

დასუფთავება, შემოღობვა, 

გამწვანება

მურად დადვანი 60000 ლარი

პროექტის ფარგლებში არსებული რიტუალების სახლის მიმდებარე ტერიტორია 

უნდა გაიწმინდოს სამშენებლო ნარჩენებისგან და წინ მდებარე სარწყავი არხის 

რკინაბეტონით მოეწყოს; შემოიღობოს(რათა თავიდან ავიცილოთ შემდგომი 

დაბინძურება);აშენდეს საპირფარეშო და დაერთოს არსებულ საკანალიზაციო 

სისტემას;დაირგოს მწვანე ნარგავები.

29 2 თამარისი

საკანალიზაციო სისტემის 

შექმნა შემდეგ უბნებზე: 1; 4; 

8; 9; 10; 11; 12;13; 14; 15.

დალი ხუროშვილი ––
პროექტის ფარგლებში უნდა შეიქმნას საკანალიზაციო სისტემა,საჭიროა დაქსელვა 

და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესრულება.

30 3 თამარისი

სპორტული მოედნის და 

საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილის მოწყობა.

დალი ხუროშვილი ––

პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა გამოიყოს სპეციალური ადგილი 

აღნიშნული სივრცისთვის; გასუფთავდეს; დასასვენებელი სივრცე მოეწყოს; 

უზრუნველყონ მიწოდება სარწყავი, სასმელი წყლით , ასევე დენით და სანაგვე 

ურნებით.

31 4 თამარისი
ქარგვის შემსწავლელი 

კურსის გახსნა
დალი ხუროშვილი ––

პროექტისთვის საჭიროა გამოიყოს ორი ოთახი ქარგვის კურსისთვის,ოთახი 

აღიჭურვოს შესაბამისი ინვენტარით.

32 5 დიოკნისი
გარე–განათების მონტაჟის 

დასრულება
ზაზა საგინაძე 20000 ლარი

აღნიშნულ სოფლის ნაწილს გარე–განათება არ აქვს.ზოგი უკვე არსებული ბოძი 

ჩანაცვლებას საჭიროებს. საერთო ჯამში პროექტისთვის 7 ბოძი და 35–40 პლაფონია 

საჭირო.

33 6 დიოკნისი საბავშვო  ბაღი თამუნა გორგაძე ––

აღნიშნულ სოფელში არ არსებობს საბავშვო ბაღი და მშობლებს დიდი მანძილის 

გავლა უწევთ ბავშვების საბავშვო ბაღში წასაყვანად.დიოკნისში არსებობს  ფართი 

საბავშვო ბაღისთვის, ძველი სკოლის შენობა, რომელიც საჭიროებს რეაბილიტაციას 

და შესაბამისი ინვენტარით მოწყობას.

34 1

ქ.მარნეული, 

რუსთაველის 

ქუჩა 82

მინი სტადიონის მოწყობა ეთერი ალიევა 20000 ლარი
აღნიშნულ მისამართზე არის სტადიონი, რომელსაც სჭირდება რეაბილიტაცია 

(მწვანე საფარი,ღობის და ბადეების აღდგენა,სკამები..).

35 2

ქ. მარნეული, 

აღმაშენებლის 

ქუჩა #13

მ. ჯავახიშვილის სკვერის 

თანამედროვე 

სტანდარტებით 

რეაბილიტაცია

აფიკ ნოვრუზოვი 89000 ლარი

პროექტი მოიცავს, უკვე არსებულ სკვერში, ატრაქციონების,სკეიტბორტებისთვის 

მოედნის მოწყობას; დასაჯდომი ადგილების, განათების სისტემის შექმნას და სხვა 

საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფას.

36 1 კასუმლო

სოფელ კასუმლოში 

მისამართის მაჩვენებელი 

აბრების დაყენება

სახავათ  ოსმანოვი 10000 ლარი

პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა , თითოეული სახლის კარებზე ან 

შესაბამის ადგილზე ქუჩის, ჩიხის და სახლის ნომრის და სახელწოდების 

აღმნიშვნელი აბრის დაყენება. რისთვისაც საჭიროა დაახლოებით 700 ასეთი ნიშანი 

და ამ ნიშნის დაყენებისთვის საწირო მასალა.

მარნეულის ადმინისტრაციული ერთეული (2 პროექტი)

კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეული  (15 პროექტი)



37 2 კასუმლო
ავტობუსის გაჩერების 

ადგილის მოწყობა
მუსტაფა მამედოვი 10000 ლარი

საჭიროა, ავტობუსის გაჩერების ორი პუნქტის მოწყობა. ერთი სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, მეორე სოფლის ცენტრში და საჭირო მასალა აღნიშნული 

სამუშაოსთვის.

38 3 კასუმლო

ახალგაზრდების 

განვითარების 

უნივერსიტეტის დაარსება

არზუ ბაირამოვა 63130 ლარი

პროექტი მოიცავს ახალგაზრდების განვითარების უნივერსიტეტის დაარსებას, სადაც 

იფუნქციონირებს, 2 ქართულის, 2 ინგლისურის მოსამზადებელი კურსი; 

პროფესიული განვითარების და ხელოვნების დაუფლების მიზნით ხატვისა და ხის 

საამქროს დაარსება. აგრეთვე, აღნიშნულ უნივერსიტეტში გაიმართება სხვადასხვა 

სახის ტრენინგ–სემინარები.

39 4 კასუმლო

ახალგაზრდების 

შეხვედრებისთვის ოთახის 

მოწყობა

რამინ აბდულაევა 10000 ლარი

ახალგაზრდების შეხვედრებისთვის ოთახის მოსაწყობად, კასუმლოს სოფლის 

ცენტრში არის 4 ოთახიანი შენობა, პროექტის ფარგლებში შესაძლებელია, 

აღნიშნული ოთახებიდან გამოყოფა ფართის და  გარემონტება. 

40 5 კასუმლო
ცენტრალური ქუჩების 

არხების ბეტონირება
ალი ბაკიროვი 20000 ლარი

პროექტი მოიცავს, სოფელ კასუმლოს ცენტრალური ქუჩების სარწყავი არხების 

ბეტონირებას, გზის ორივე მხრიდან, რომლის სიგრძეც  1 კმ–ია.

41 6 კასუმლო ქარსაცავი ზოლის გაშენება სახავათ ოსმანოვი 10000 ლარი

პროექტის ფარგლებში საჭიროა, სოფ. კასუმლოდან წითელი ხიდის 

გზამდე,(დაახლოებით 7 კმ. მონაკვეთი)  ქარსაცავი ზოლის გაშენება, გზის  ორივე 

მხარეს. რისთვისაც საჭიროა ყოველ 30–40 მეტრში, ერთი ნარგავის(ალვის ხის ფიჭვის 

ან სხვა სახეობის) შეძენა და გაშენება. ხოლო 3–4 წლის განმავლობაში, 

ყოველწლიურად 1500–2000 ლარს მოვლისთვის.

42 7 აღმამედლო
ფეხბურთის სტადიონის 

რეაბილიტაცია
შირზად ისმაილოვი 20000 ლარი

პროექტის განსახორციელებლად საჭიროა 900 კვ.მ.მონაკვეთის გამოყოფა, 

ხელოვნური მწვანე საფარის ყიდვა– დაგება და სხვა საჭირო ინვენტარით აღჭურვა.

43 8 აღმამედლო
წყლის სადენის შეცვლა 5 

კმ–ზე
აშრაფ ტუკანოვი 25000 ლარი

პროექტი მოიცავს, არსებული 5 კილომეტრიანი, წყლის დაზიანებული რკინის 

მილების შეცვლას პლასტმასის მილებით და საჰაერო წყლის აუზების ყიდვას.

44 9 აღმამედლო
წყლის მილების გაყვანა 

დარჩენილ უბნებზე
ელდარ ნაბიევი 50000 ლარი პროექტი მოიცავს, წყლის მილების შეძენას და გაყვანას დარჩენილ უბნებზე.

45 10 აღმამედლო
სასმელი წყლის 

მრიცხველების დაყენება
ადილ მამედოვი 25000 ლარი

აღნიშნულ სოფელში, სასმელი წყლის მილები გაყვანილია, მაგრამ არ არის 

დაყენებული მრიცხველები და მოსახლეობა ვერ იყენებს სასმელ წყალს. პროექტი 

ითვალისწინებს სასმელი წყლის მრიცხველების დაყენებას.

46 11 აღმამედლო გარე–განათების მოწყობა ნარკიზ მამედოვა 8000 ლარი
პროექტი ითვალისწინებს გარე–განათების მოწყობას, რისთვის საჭიროა 10 ბოძის 

დაყენება, ნათურების, სადენის და სხვა საჭირო მასალის შეძენას.



47 12 ულაშლო სასმელი წყალი რამილ აბდალოვი 350000 ლარი

ულაშლოს მოსახლეობას არ აქვთ სასმელი წყალი. პროექტი ითვალისწინებს, 

აღნიშნულ სოფელში სასმელი წყლის ჭაბურღილის გაკეთებას, რისთვისაც საჭიროა 

200 ტ. რკინაბეტონის რეზერვუარი და სხვა საჭირო მასალა .

48 13 ბეითარაბჩი გზის მოასფალტება როვშან ისმაილოვი 200 000 ლარი

პროექტი ითვალისწინებს, სოფლის შესასვლელიდან, სასაზღვრო პუნქტამდე გზის 

მოასფალტებას, ასევე სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის და სასაფლაომდე 

მისასვლელი გზის მოასფალტებას. სკოლის მიმდებარედ და სოფლის  

შესასვლელთან შემაკავებელი ბარიერების  დაყენებას.

49 14 ბეითარაბჩი

კემპინგის მოწყობა       ( 

სოფლის მოსახლეობისთვის 

დასასვენებელი ადგილის)

შამსი ისმაილოვი 15 000 ლარი

კემპინგის მოსაწყობად, აღნიშნულ სოფელში, საჯარო სკოლის მიმდებარედ არის 

თავისუფალი ადგილი, სადაც შეიძლება აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რაც 

მოიცავს ყველა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფას.

50 15 ბაითალო გარე–განათების მოწყობა სელმან იბრაგიმოვი 10 000 ლარი

პროექტი ითვალისწინებს, აღნიშნულ სოფელში გარე–განათების მოწყობას,     500 მ. 

მონაკვეთით, რისთვისაც საჭიროა 20–25 სვეტი პლაფონით, ნათურები და კაბელი 

შესაბამისი რაოდენობის.

51 1 დამია
წყაროს წყლის მილების 

რეაბილიტაცია
ატომ მხიტარიანი 14 250

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებული წყაროდან გამომავალი 

ამორტიზირებული მილების რეაბილიტაციას.

52 2 დამია
საბავშო ბაღის 

რეაბილიტაცის
ლუსიე მანუჩარიანი 10 000

პროექტი ითვალისწინებს ბავშვებისათვის თნამედროვე ტიპის სასადილოს და 

საძინებელის, რადგან ბავშვებმა შეძლონ სუფთა და კომფორტულ გარემოში ყოფნა. 

53 3 კიროვკა

100 მეტრზე არხის 

გვერდითი ბეტონით 

გამაგრება

ასრატ მუსაევი 15 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  არსებულ არხზე ბეტონის კედლების გაკეთებას, 

ვინაიდან  არხიდან გადმოდის წყალი ტბორავს და  აბინძურებს მიმდებარე 

ტერიტორიას,    საჯარო სკოლის ეზოს და ბავშვებს ტალახში და წყალში უწევთ 

გავლა. 

54 4 კიროვკა
სარწყავი წყლის მილის 

შეცვლა 200 მეტრზე
ნიზამი მამედოვი 3 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფლში 200 მეტრის მონაკვეთში შეიცვალოს სარწყავი 

წყლის მილი, ვინაიდან მოსახლეობას ამ მონაკვეთთში აქვთ სარწყავი წყლის 

პრობლემა და მილის შეცვლის შემდეგ დარეგულირდება სარწყავი წყლის მოხმრება. 

55 5 ახლოლალო
          სოფლის შუა ქუჩების 

გარე - განათების მოწყობა
ნაზამი გუმბათოვი 16 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში გარე-გნათების მოწყობას . სოფელში საჭიროა 20 

ბოძის და 20 ლამპიონის გაკეთება, , ვინაიდან საღამოს საათებში სოფელში რთულია 

მოძრაობა. 

დამია-გეურარხის ადმინისტრაციული ერთეული   ( 9 პროექტი) 



56 6 ახლოლალო
სოფელში გზების 

რეაბილიტაცია 
გამილ აბასოვი -

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში 2 კმ - ზე გზების შეკეთებას და  გრავირებას, 

ვინაიდან ნაწილობრივ არის რეაბილიტირებული გზები. 

57 7
დამია  

გეურარხი

სოფელში გარე-განათების 

მოწყობა 
ფარმან გურბანოვი -

პროექტი ითვალისწინება სოფელში შიდა ქუჩებზე გარე-განათების მოწყობას, 

ვინაიდან უსაფრთხო იყოს გადაადგილება. 

58 8
დამია  

გეურარხი

სოფელში სიდა გზების 

რეაბილიტაცია
მამედხან მამედოვი

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში ყველა შიდა გზების მოხრეშვას, ვინაიდან 

ქუჩებში წვიმიანი ამინდის დროს შეუძლებელია ტრანსპორტით და ფეხით 

გადადგილება. 

59 9
დამია-

გეურარხი

სოფელში სპორტული 

მოედნის მოწყობა
იუსუფ სულეიმანოვი -

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში მოეწყოს სპორტული მოედანი, ვინაიდან 

ბვშვებს, მოზარდებს და ახალგაზრდებს მიეცეთ საშუალება დაკავდნენ სპორტით.

60 1 ხულდარა
სოფელში ცენტრალური 

გზის რეაბილიტაცია
ადილ ბედიევი 300 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელ ხულდარასა და სოფელ  სადახლოს შორის 

დაახლოებით 1,5 კმ მანძილზე განხორციელდეს ცენტრალური გზის ასფალტირება, 

ვინაიდან  ყოველ წელიწადს იხრეშება, მაგრამ წვიმიან ამინდში  გზის საფარი 

ირეცხება. 

61 2 მოლაოღლი

სოფელში ახალგაზრდული 

საგანმანათლებლო ცენტრის  

დაარსება. 

არიზ დაშდამიროვი -

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში   ორ ოთახიანი შენობის დაარსებას . ერთი 

ოთახი იქნება   50 კვ.მ დარბაზი, სადაც  განთავსებული იქნება დასაჯდომი 

ადგილები და სხვა საჭირო ინვეტარი, რომ   ჩატარდებს კულტურული, 

საზოგადოებრივი, საგანმანათლებლო ღონისძიებები, ხოლო მეორე 30 კმ მეტრ 

ოთახში განთავსებული იქნება სოფლის ბიბლიოთეკა. 

62 3 მოლაოღლი
სოფელში გზის 

რეაბილიტაცია
არიზ დაშდამიროვი -

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში გზის 1080 კვ.მ  მონაკვეთის მოასფალტებას და 

შიდა გზების მოხრეშვას, ვინაიდან  არ შეაფერხოს საავტომობილო გადაადგილება და 

კომფორტული იყოს  მოსახლეობის გადაადგილებაა. 

63 4 ბურმა
სოფელში სპორტული 

მოედნის მოწყობა
ზიადხან ჯაფაროვი -

პროექტი ითვალისწინებს სოფელ ბურმასა და სოფელ თაზაქენდს შორის 

განთავსებულ 1 ჰა მიწის ნაკვეთზე სპორტული მოედანის მოწყობას.

64 5 ბურმა
სოფელში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია
ზიადხან ჯაფაროვი - პროექტი ითვალისწინებს სოფელში შიდა გზების მოხრეშვას.

65 6 ბურმა
სოფელში რკინიგზის 

გადასასვლელის გაკეათება
ზიადხან ჯაფაროვი 2 000

პროექტი ითვალისწინებს რკინიგზის გადასასვლელის გაკეთებას , ვინაიდან 

მოსახლეობას ესაჭირეობა ნაკვეთების დასამუშავებლად ტექნიკის გადაყვანა.

66 7 თაზაქენდი
სოფელში გარე-განათების 

მოწყობა 
როვშან ბედიევი 35000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში გარე-გნათების მოწყობას 2 ბოძი და 85 

ლამპიონი.

სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეული ( 16 პროექტი)



67 8 თაზაქენდი

სოფელს ესაჭიროება 

სარიტუალო ინვეტარის 

შეძენა

ფარმან ალაზოვი 10 000

პროექტი ითვალისწინებს  სოფელში სარიტუალო ინვეტარის შეძენას. კერძოდ, 50 

ადამიანისათვის გათვალისწინებული ჭურჭელი მაგიდები, სკამები, კარავი, ქვაბები, 

ჭიქები, კოვზები, ჩანგლები, თეფშები და სხვა.

68 9 თაზაქენდი
 სოფელში სპორტულ 

დარბაზის ინვენტარის შეძენა 
შახვალატ აშიგოვი 20 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში სპორტული ინვეტარის შეძენას. კერძოდ, 

ჭიდაობის ლეიბი - 1 კომპლექსი (10 - 12 მ  120 კვ.მ), ჭიდაობის ჩიჩულა, ქანატი 2 

ცალი - 5  მეტრიანი, კირები, შტანგები, რაც საჭიროა სოფელში სპორტის 

განვითარებისათვის. 

69 10 თაზაქენდი
სოფელში  გზის 

რეაბილიტაცია 
ზაქიხან ნაიბოვი 250 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში 1,800 მ გზის ასფალტირებას, ვინაიდან 

ცენტარლური საავტომობილო გზიდან სოფლამდე მისასვლელი გზა არის 

სარეაბილიტაციო.    

70 11 სადახლო
სოფელში ავტობუსის 

მოსაცდელის მოწყობა
ზაურ იბრაგიმოვი 10 000

პროექტი ითვალისწინებს  სოფელში  ცენტრალურ გზაზე ხუთი ადგილის გამოყოფას  

ავტობუსის გაჩერებისათვის.  

71 12 სადახლო

სოფელში უპატრონო  

ძაღლებისაგან 

უზრუნველყოფა

ბასდი ადიგეზალოვა 5 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში განთავსდეს უპატრონო ძაღლებისათვის  

განსაკუთრებული ცენტრი, ვინაიდან ქუჩებში უსაფრთხო იყოს მოძრაობა 

მოსახლეობისათვის. 

72 13 სადახლო
სოფელში სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაცია
მალიკ შამიდოვი 100 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებულ სტადიონზე განხორციელდეს 

სარემონტო სამუშაოები. კერძოდ, დამონტაჟდეს მაყურებლისათვის სკამები, 

განახლდეს ღობე და გაკეთდეს სათანადო საფარი, რათა ახალგაზრდებისთვის 

შეიქმნას სათანადო პირობები.  

73 14 სადახლო
სოფელში სადახლოს პარკის 

მოწყობა
ხალიდა გახრამანოვა 10 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში პარკის ტერიტორიაზე მოეწყოს ბავშვებისთვის 

მოედანი, სადაც განთავსდება საქანელები, ატრაქციონები და ახალგაზრდებისთვის 

ლიტერატურული კაფე. 

74 15 სადახლო

სოფელში ახალგაზრდების 

განვითარებისათვის  

ლაბორატორიის მოწყობა. 

აიშა მამედოვა 56 200

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში აშენდეს 2 საკურსო აუდიტორია:  1 სამხატვრო 

ოთახი და  1 ტრენინგებისა და შეხვედრების ოთახი.  ლაბორატორია ითვალისწინებს   

ახალგაზრდების განვითარების და განათლების ხელშეწყობის მიზნით  ჩატარდეს 

ევროკავშირისა და ნატოს შესახებ ტრენინგები, სემინარები, სხავდასხვა 

ღონისძიებები, დაიგეგმოს  სპორტული და ინტელექტუალური შეჯიბრებები, 

ახალგაზრდები ჩაერთონ სოფლის სოციალურ საქმიანობაში. პროექტის საქმიანობა 

დაფინანსდება 1 წლის ვადით. 

75 16 სადახლო

სოფელში სოციალური 

სერვისების ცენტრის 

მოწყობა

ულვია ხუდიევა 50 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებული ყოფილი პოლიციის შენობის 

რეაბილიტაციას და სოციალური სერვისების ცენტრის გახსნა შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ხელშეწყობისათვის,შშმ პირთა უნარის 

განვითარებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერისათვის. 

ყიზილაჯლოს ადმინისტრაციული ერთეული (1 პროექტი)



76 1 ყიზილაჯლო

შშმ პირთა სოციალური 

მომსახურების ცენტრის 

ეზოს მოწყობა

ფიდანი ასკეროვა 25000
პროექტის მიზანია შშმ პირების მომსახურების ცეტრის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა.

77 1 კაჩაგანი გარე განათების მოწყობა რაშად ნაზაროვი 70 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის დარჩენილ ნაწილში გარე განათების მოწყობითი 

სამუშაოების დასრულებას.

78 2 კაჩაგანი შიდა გზების რეაბილიტაცია დევრან გუმბათოვი 800 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფლის N8 ქუჩის რეაბილიტირებული ნაწილის 

დასრულებას   1100 გრძ.მ. და ასევე N16                                               ქუჩის 1400 

გრძ.მ.მოასფალტებას.

79 3 კაჩაგანი

ახალგაზრდების 

განვითარების ხელშეწყობის 

ფონდი

ემინ ახმედოვი 52 320

ფონდი  უზრუნველყოფს სოფლის ახალგაზრდებისათვის ინგლისურის, ქართულისა 

და ზოგადი უნარების წრეების ჩამოყალიბებას.მოეწყობა ტრენინგ–სემინარები, 

ექსკურსიები, დებატები და ა.შ.

80 4 კაჩაგანი
სარწყავი წყლის 

ჭაბურღილის მოწყობა
ჯავად ხუდაევი 200 000

პროექტი ითვალისწინებს სარწყავ წყალზე გაზრდილი მოთხოვნის საფუძველზე 

ოთხი ცალი ჭაბურღილის მოწყობას.

81 5 თაქალო
თაქალოს დასასვენებელი 

პარკის მოწყობა
ჰუსეინ ჰუსეინოვი 20 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  დასასვენებელი პარკისთვის ადგილის 

გამოყოფას,ამ ადგილის შემოღობვასა და ინფრასტრუქტურის მოწყობას.

82 6 თაქალო გარე განათების მოწყობა ტაბიბ მუსაევი 9 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  გარე განათების მოწყობითი სამუშაოების 

დასრულებას, რისთვისაც საჭიროა  2 ელექტრო ბოძისა და 18 პლაფონის დამატება

83 7
კირაჩ–მუღანლ

ო

  შიდა გზების 

რეაბილიტაცია 
მადათ ნასიბოვი 400 000

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებული შიდა გზების მოასფალტებას – 2500 

გრ.მ .

84 8
კირაჩ–მუღანლ

ო
სასმელი წყლის პროექტი სოხბატ ომაროვი 500 000

პროექტი ითვალისწინებს მდინარე ხრამის ნაპირზე არსებული წყაროსთან სასმელი 

წყლის ავზის მოწყობას,რომლიდანაც მოხდება სოფლის დაქსელვა.

85 9 ხანჯიგაზლო სასმელი წყლის პროექტი იფთიხარ ალიევი 200 000
პროექტი ითვალისწინებს მდინარე ხრამის ნაპირზე არსებული წყაროსთან სასმელი 

წყლის ავზის მოწყობას,რომლიდანაც მოხდება სოფლის დაქსელვა.

86 10 ხანჯიგაზლო
ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია
მაკარამ  ალიევი 200 000

პროექტი ითვალისწინებს დარჩენილი 800მ. გზის ნაწილის სარებილიტაციო 

სამუშაოების ჩატარებას.

87 1 ქვ. ყულარი შიდა გზების მოხრეშვა ფახრატ იუსუბოვი პროექტი ითვალისწინებს 5კმ.სიგრძის შიდა გზის მოხრსშვას

88 2 ყულარი
ყულარის განათლების 

ცენტრი
რაშან ზიადალიევა 76 510

ცენტრი  უზრუნველყოფს სოფლის ახალგაზრდებისათვის ინგლისურის, 

ქართულისა და ზოგადი უნარებისა და მათემატიკის  წრეების 

ჩამოყალიბებას.მოეწყობა ტრენინგ–სემინარები, ექსკურსიები, დებატები და  ცენტრი 

კავშირს დაამყარებს სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებთან.

კაჩაგანის ადმინისტრაციული ერთეული   ( 10 პროექტი) 

ყულარის ადმინისტრაციული ერთეული ( 11 პროექტი)



89 3 მარადისი სასმელი წყლის გაყვანა მამუკა ბოლქვაძე -
პროექტი ითვალისწინებს  მოსახლეობისთვის ინდივიდუალური ონკანების 

დაყენებას.ამ ეტაპზე არის 15 ონკანი (1 ონკანით სარგებლობს 5 ოჯახი)

90 4 მარადისი მოსაცდელის მოწყობა ბადრი ბოლქვაძე -

პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალურ გზაზე სოფლების მარადისის, წითელი 

სოფლის და იმირის მოსაცდელის მოწყობას, რადგან მოსახლეობას ცუდ ამინდში ღია 

ცის ქვეშ უხდებათ ლოდინი.

91 5 მარადისი
ეკოლოგიურად სუფთა 

სოფელი
გვანცა ბოლქვაძე

პროექტი ითვალისწინებს  სოფელში ნაგავსაყრელის არ ქონის გამო, 11 ნაგვის ურნის 

შეძენას.

92 6
წითელისოფე

ლი

სტადიონის  გასახდელისა და 

საპირფარეშოს მოწყობა
ხაჩიკ  აკოპიანი

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში არსებულ სტადიონზე განხორციელდეს 

საპირფარეშოსა და გასახდელის მოწყობის სამუშაოები. კერძოდ სპორტსმენებს, 

მაყურებელს შეექმნას სათანადო პირობები.  

93 7
წითელისოფე

ლი
მინი სტადიონი კარაპეტ ასატურიანი

პროექტი ითვალისწინებს  სოფელში მინი სტადიონის მოწყობას, რაც დაეხმარება 

სპორტული ღონისძიებებში ყველა კატეგორიის ადამიანების  ჩართულობას.

94 8
წითელისოფე

ლი

ცენტრალური გზის 

მოასფალტება 
არამ აკოპიანი

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში მოასფალტებული ცენტრალური გზის 

დარჩენილი ნაწილის მოასფალტებას, რომელიც სკოლამდე მიდის და 400მ. 

შეადგენს. 

95 9
წითელისოფე

ლი
საბავშო სკვერის მოწყობა გარიკ  სააკიანი 

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში საბავშო სკვერის მოწყობა, სადაც ბავშვთა 

სათამაშო და დასასვენებელი ადგილი მოეწყობა.

96 10
წითელისოფე

ლი

სარიტუალო ინვენტარის 

შესანახი შენობა
არმენაკ სერობიანი 200 000

პროექტი ითვალისწინებს  სარიტუალო დარბაზის ინვენტარის შესანახი ოთახის  

აშენებას.

97 11 დაშტაფა გარე განათების მოწყობა ხანდარ ალიევა 20 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  გარე განათების მოწყობითი სამუშაოებს, 

რისთვისაც საჭიროა  25 ელექტრო ბოძისა და 25 პლაფონის დამატება

98 1 ალგეთი საზოგადოებრივი სივრცე აიდა ალახვერდიევა 16 135

პროექტი ითვალისწინებს ალგეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში 

არსებული 64.4 კვ.მ. ოთახის კეთილმოწყობას, ინვენტარით უზრუნველყოფას, რაც 

შექმნის სივრცეს საქმიანი ურთიერთობებისთვის.

99 2 ალგეთი საზოგადოებრივი ბაღი სევინჯ ალახვერდიევი 35 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის პარკში გასართობი ინვენტარის,სპორტული 

ინფრასტრუქტურის,სკამების, ნაგვის ურნების  მოწყობა/ განთავსებას.

100 3 ალგეთი საბავშო მოედანი. ვასიფ ალიევი 35 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში შეიქმნას გარემო, სადაც ბავშვები შეძლებენ 

გართობას, რისთვისაც უნდა მოეწყოს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.

101 4 ალგეთი სპორტული დარბაზი ტოფიგ აკბეროვი 6500

პროექტი ითვალისწინებს სოფლის კულტურის სახლში არსებული სპორტული 

დარბაზის ინვენტარით აღჭურვას, რათა საშუალება მიეცეთ სოფლის ახალგაზრდებს 

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ვარჯიშის.

ალგეთის ადმინისტრაციული ერთეული (6 პროექტი)



102 5 ალგეთი გარე განათების მოწყობა
ალახვერდი 

გუმბათოვი
6500

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  გარე განათების მოწყობითი 

სამუშაოებს.ამისთვის საჭიროა  8 ელექტრო ბოძის, 8 პლაფონის, ტრანსფორმატორისა 

და  400მ სადენი დაყნება.

103 6 თაზაქენდი
განათლებისა და კულტურის 

კომპლექსი
მურად მურადოვი 64 060

პროექტი ითვალისწინებს სოფლის საგანმანათლებლო–შემოქმედებითი ცენტრის 

გახსნას სხვადასხვა დატვირთვით

104 1 ბრდაძორი სასაფლაოს შემოღობვა ნორიკ ანდერსიანი 7000
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვას, რისთვისაც საჭიროა 300 

მ მავთულის ბადე და 120 ცალი ბოძი სულ 300მ.

105 2 გიულბახი სასაფლაოს შემოღობვა მორის ტუნიანი 9 500
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვას, რისთვისაც საჭიროა 

500მ მავთულის ბადე და 505 მ. რკინის მილი.

106 3 გიულბახი სარიტუალო ინვენტარი გამლეტ  დარბინიანი 10 000
პროექტი ითვალისწინებს სოფელის რიტუალების სახლისთვის 20 მაგიდისა და 200 

სკამის შეძენას.

107 4 ხოჯორნი სასმელი წყალი აფანდი შარიფოვი
პროექტი ითვალისწინებს სოფლისთვის სასმელი წყლის მიწოდებისთვის ახალი 

ავზისა და მილების ახლიდან დამონტაჟებას. 

 

ხოჯორნის ადმინისტრაციული ერთეული (4 პროექტი)


