
N N სოფელი პროექტის დასახელება პროექტის ავტორი პროექტის მცირე აღწერილობა

1 1 ჩანახჩი გარე განათების მონტაჟი აიდა ხაჩიკიანი პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწობას 

2 1 წერეთელი გაჩერებების მოწყობა ლელა კაპანაძე

პროექტი ითვალისწინებს წერეთლის თემში შემავალი სოფლების, წერეთლისა და 

საიმერლოს ცენტრალურ გზაზე  გაჩერებების მოწყობას. სულ 16 გაჩერება.რაც ხელს 

შეუწყობს მოქალაქეთა მომსახურების გაუმობესებას ტრანსპორტის მოლოდინში, 

განსაკუთრებით უამინდობის დროს. ასევე, დაარეგულირებს პრობლემას, რასაც ქმნის 

მოკლე მონაკვეთზე ტრანსპორტის ხშირი გაჩერება.

3 1 სიონი
საკომუნიკაციო კუთხე და 

საბავშვო მოედანი ერთ სივრცეში
თინა ტალიაშვილი

პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს სოფელში ყველა ასაკის ადამიანისათვის 

საკომუნიკაციო და  გასართობი სივრცის შექმნას (ატრაქციონები, ინტერნეტი) 

4 1 ქუთლიარი შიდა გზის რეაბილიტაცია –400მ ამილ მამედოვი
სოფლის 400მ შიდა გზა არის განსაკუთრებით დაზიანებული, რომელიც საჭიროებს 

რეაბილიტაციას, პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალურია უამინდობის დროს

5 1 ენიქენდი გარე განათების მონტაჟი ისმაილ ფარაჯოვი

პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწობას . სოფელში არის გარე განათების 

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

მქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას.

6 2 იმირი შიდა გარე განათების მონტაჟი ისმიხან მამედოვი

პროექტი ითვალისწინებს გარე განათების მოწობას . სოფელში არის გარე განათების 

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

მქალაქეების უსაფრთხო გადაადგილებას.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის  "სამოქალაქო ბიუჯეტის" ფარგლებში გამარჯვებული პროექტები

ახკერპის ადმინისტრაციული ერთეული 

წერეთლის ადმინისტრაციული ერთეული 

წერაქვის ადმინისტრაციული ერთეული  

ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეული 

შულავერის ადმინისტრაციული ერთეული 



7 3 შულავერი გარე განათების მონტაჟი შოთა გაზდელიანი

პროექტი ითვალისწინებს  მტს–ის დასახლებაში უკვე არსებულ 39 ელექტრო ბოძზე 39 

ცალი პლაფონის დამაგრებას. პროექტი გააუმჯობესებს ღამით მოქალაქეთა 

გადაადგილებას.

8 4 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.

9 1 ყუდრო
სასმელი წყლის შიდა ქსელის 

რეაბილიტაცია
სირანუშ სარქისიანი

პროექტი მოიცავს, წყაროს წყლებზე შემკრები ავზების სახურავების მოწყობას და სოფლის 

სარეზერვო ავზიდან შიდა ქსელის მთლიანად შეცვლას(სადაც ამჟამად წყლის 50% 

მიედინება გზებზე)

10 2 ხიხანი

შაუმიანი–ხიხანის 

დამაკავშირებელი გზის 

მოასფალტება

მერაბ გორგაძე
პროექტი ითვალისწინებს შაუმიანი–ხიხანის მონაკვეთის მოასფალტებას, 

შესაძლებლეობის შემთხვევაში, არსებულ ასფალტზე ორმოულ შეკეთებას.

11 1 დიოკნისი
გარე–განათების მონტაჟის 

დასრულება
ზაზა საგინაძე

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

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

საჭირო.

12 1

ქ.მარნეული, 

რუსთაველის ქუჩა 

82

მინი სტადიონის მოწყობა ეთერი ალიევა
აღნიშნულ მისამართზე არის სტადიონი, რომელსაც სჭირდება რეაბილიტაცია (მწვანე 

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

13 2

ქ. მარნეული, 

აღმაშენებლის ქუჩა 

#13

მ. ჯავახიშვილის სკვერის 

თანამედროვე სტანდარტებით 

რეაბილიტაცია

აფიკ ნოვრუზოვი

პროექტი მოიცავს, უკვე არსებულ სკვერში, ატრაქციონების,სკეიბორტებისთვის მოედნის 

მოწყობას; დასაჯდომი ადგილების, განათების სისტემის შექმნას და სხვა საჭირო 

ინვენტარით უზრუნველყოფას.

თამარისის ადმინისტრაციული ერთეული  

მარნეულის ადმინისტრაციული ერთეული 

შაუმიანის ადმინისტრაციული ერთეული 



14 1 კასუმლო
ავტობუსის გაჩერების ადგილის 

მოწყობა
მუსტაფა მამედოვი

საჭიროა, ავტობუსის გაჩერების ორი პუნქტის მოწყობა. ერთი სკოლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, მეორე სოფლის ცენტრში და საჭირო მასალა აღნიშნული სამუშაოსთვის.

15 2 აღმამედლო
წყლის მილების გაყვანა დარჩენილ 

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

16 3 აღმამედლო
სასმელი წყლის მრიცხველების 

დაყენება
ადილ მამედოვი

აღნიშნულ სოფელში, სასმელი წყლის მილები გაყვანილია, მაგრამ არ არის დაყენებული 

მრიცხველები და მოსახლეობა ვერ იყენებს სასმელ წყალს. პროექტი ითვალისწინებს 

სასმელი წყლის მრიცხველების დაყენებას.

17 4 ულაშლო სასმელი წყალი რამილ აბდალოვი

ულაშლოს მოსახლეობას არ აქვთ სასმელი წყალი. პროექტი ითვალისწინებს, აღნიშნულ 

სოფელში სასმელი წყლის ჭაბურღილის გაკეთებას, რისთვისაც საჭიროა 200 ტ. 

რკინაბეტონის რეზერვუარი და სხვა საჭირო მასალა .

18 5 ბეითარაბჩი

კემპინგის მოწყობა       ( სოფლის 

მოსახლეობისთვის 

დასასვენებელი ადგილის)

შამსი ისმაილოვი

კემპინგის მოსაწყობად, აღნიშნულ სოფელში, საჯარო სკოლის მიმდებარედ არის 

თავისუფალი ადგილი, სადაც შეიძლება აღნიშნული პროექტის განხორციელება, რაც 

მოიცავს ყველა საჭირო ინვენტარით უზრუნველყოფას.

19 6 ბაითალო გარე–განათების მოწყობა სელმან იბრაგიმოვი

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

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

შესაბამისი რაოდენობის.

20 1 კიროვკა
100 მეტრზე არხის გვერდითი 

ბეტონით გამაგრება
ასრატ მუსაევი

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. 

დამია-გეურარხის ადმინისტრაციული ერთეული   

კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეული  



21 2 კიროვკა
სარწყავი წყლის მილის შეცვლა 200 

მეტრზე
ნიზამი მამედოვი

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. 

22 3 ახლოლალო სოფელში გზების რეაბილიტაცია გამილ აბასოვი
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში 2 კმ - ზე გზების შეკეთებას და  გრავირებას, ვინაიდან 

ნაწილობრივ არის რეაბილიტირებული გზები. 

23 1 ბურმა
სოფელში შიდა გზების 

რეაბილიტაცია
ზიადხან ჯაფაროვი პროექტი ითვალისწინებს სოფელში შიდა გზების მოხრეშვა.

24 2 თაზაქენდი
 სოფელში სპორტულ დარბაზიში 

ინვენტარი შეძენა 
შახვალატ აშიგოვი

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. 

25 3 სადახლო
სოფელში უპატრონო  

ძაღლებისაგან უზრუნველყოფა
ბასდი ადიგეზალოვა

პროექტი ითვალისწინებს სოფელში განთავსდეს უპატრონო ძაღლებისათვის  

განსაკუთრებული ცენტრი, ვინაიდან ქუჩებში უსაფრთხო იყოს მოძრაობა 

მოსახლეობისათვის. 

26 1 ყიზილაჯლო

შშმ პირთა სოციალური 

მომსახურების ცენტრის ეზოს 

მოწყობა

ფიდანი ასკეროვა
პროექტის მიზანია შშმ პირების მომსახურების ცეტრის მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობა და შშმ პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა.

27 1 კაჩაგანი შიდა გზების რეაბილიტაცია დევრან გუმბათოვი

პროექტი ითვალისწინებს სოფლის N8 ქუჩის რეაბილიტირებული ნაწილის 

დასრულებას1100 გრძ.მ. და ასევე N16                                               ქუჩის 1400 

გრძ.მ.მოასფალტებას.

სადახლოს ადმინისტრაციული ერთეული 

ყიზილაჯლოს ადმინისტრაციული ერთეული

კაჩაგანის ადმინისტრაციული ერთეული  



28 2 თაქალო გარე განათების მოწყობა ტაბიბ მუსაევი
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  გარე განათების მოწყობითი სამუშაოების 

დასრულებას, რისთვისაც საჭიროა  2 ელექტრო ბოძისა და 18 პლაფონის დამატება

29 3 კირაჩ–მუღანლო სასმელი წყლის პროექტი სოხბატ ომაროვი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარე ხრამის ნაპირზე არსებული წყაროსთან სასმელი წყლის 

ავზის მოწყობას,რომლიდანაც მოხდება სოფლის დაქსელვა.

30 4 ხანჯიგაზლო
ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია
მაკარამ  ალიევი

პროექტი ითვალისწინებს დარჩენილი 800მ. გზის ნაწილის სარებილიტაციო სამუშაოების 

ჩატარებას.

31 1 ქვ. ყულარი შიდა გზების მოხრეშვა ფახრატ იუსუბოვი პროექტი ითვალისწინებს 5კმ.სიგრძის შიდა გზის მოხრსშვას

32 2 მარადისი სასმელი წყლის გაყვანა მამუკა ბოლქვაძე
პროექტი ითვალისწინებს არსებული კრანების, რომელიც არის 15, ითვალისწინებს 

55ოჯახს საკუთრად დაუმონტაჟონ კრანები

33 3 წითელისოფელი ცენტრალური გზის მოასფალტება არამ აკოპიანი
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში მოასფალტებული ცენტრალური გზის დარჩენილი 

ნაწილის მოასფალტებას, რომელიც სკოლამდე მიდის და 400მ. შეადგენს. 

34 4 დაშტაფა გარე განათების მოწყობა ხანდარ ალიევა
პროექტი ითვალისწინებს სოფელში  გარე განათების მოწყობითი სამუშაოებს, რისთვისაც 

საჭიროა  25 ელექტრო ბოძისა და 25 პლაფონის დამატება

35 1 ალგეთი სპორტული დარბაზი ტოფიგ აკბეროვი

პროექტი ითვალისწინებს სოფელის კულტურის სახლში არსებული სოორტული 

დარბაზის ინვენტარიტ აღჭურვას, რათა საშუალება მიეცეთ სოფლის ახალგაზრდებს 

სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ვარჯიშის.

36 1 ბრადძორი სასაფლაოს შემოღობვა ნორიკ ანდერსიანი
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვას, რისთვისაც საჭიროა 300 მ 

მავთულის ბადე და 120 ცალი ბოძი სულ 300მ.

ყულარის ადმინისტრაციული ერთეული

ხოჯორნის ადმინისტრაციული ერთეული 

ალგეთის ადმინისტრაციული ერთეული 



37 2 გიულბახი სასაფლაოს შემოღობვა მორის ტუნიანი
პროექტი ითვალისწინებს სოფლის სასაფლაოს შემოღობვას, რისტვისაც საჭიროა 500მ 

მავთულის ბადე და 505 მ. რკინის მილი.

38 3 ხოჯორნი სასმელი წყალი აფანდი შარიფოვი
პროექტი ითვალისწინებს სოფლისთვის სასმელი წყლის მიწოდებისთვის ახალი ავზისა 

და მილების ახლიდან დამონტაჟებას. 

 


