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მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება №30             

2012 წლის 15 ივნისი 

ქ. მარნეული 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულის სოფლების  ქუჩების 

სახელდებების და ნუმერაციის დამტკიცების შესახებ 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 42-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის თანახმად, გეოგრაფიული ობიექტების 

სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2012 წლის 10 მაისის №2 დასკვნის საფუძველზე 

1. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყიზილ-აჯლოს ტერიტორიული 

ერთეულის სოფელ ყიზილ-აჯლოს ქუჩების დასახელებები (დანართი №1). 

2. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის წერეთლის ტერიტორიული ერთეულის 

სოფელ წერეთლის ქუჩების დასახელებები (დანართი №2). 

3. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის წერეთლის ტერიტორიული ერთეულის 

სოფელ საიმერლოს ქუჩების დასახელებები (დანართი №3). 

4. დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის შულავერის ტერიტორიული ერთეულის 

სოფელ იმირის ქუჩების დასახელებები (დანართი №4). 

5. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საკრებულოს თავმჯდომარე   ი. ქერიმოვი 

 
  დანართი №1 

ქუჩების დასახელება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყიზილ-აჯლოს ტერიტორიულ    
                                                          ერთეულში 

№ ქუჩის ნომერი ქუჩების დასახელება 

1 2 3 

1 №1 9 აპრილი 

2 №2 ილია ჭავჭავაძე 

3 №3 ვაჟა ფშაველა 

4 №5 მეხტი ჰუსეინი 

5 №6 ზაქარია ფალიაშვილი 

6 №7 ნოდარ დუმბაძე 

7 №8 ჰუსეინ ჯავიდი 

8 №9 მირზა შაფე ვაზეჰი 

9 №10 მირზა ფათალი ახუნდოვი 

10 №11 ისმაილ მურსაკულოვი 

11 №12 ჯოირა ოღლი გარა 

12 №13 ნიზამი განჯავი 

13 №14 დავით გურამიშვილი 

14 №15 ჰაჯალი გურბანოვი 

15 №16 სამედ ვურღუნი 

16 №17 ნიკო მუსხელიშვილი 

17 №18 მეგობრობა  

18 №19 26 მაისი 

19 №20 ნოე ჟორდანია 

20 №21 ტახმაზ პირვერდიევი 
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21 №22 ჰიდრის ზეინალოვი 

22 №23 მოლა პანაჰ ვაგიფი 

23 №25 სულხან-საბა ორბელიანი 

24 №26 ჰეიდარ ალიევი 

25 №27 ბაქოს 

26 №28 თბილისის  

27 №29 შოთა რუსთაველი 

28 №30 აკაკი წერეთელი 

29 №31 იმადედინ ნესიმი 

30 №32 თამარ მეფე 

31 №33 იაკობ გოგოებაშვილი 

32 №34 მიხეილ ჯავახიშვილი 

33 №35 აბდულა შაიგი 

34 №36 დავით აღმაშენებელი 

35 №37 მირზა ალეკპერ საბირი 

36 №38 ნიკო ფიროსმანი 

37 №39 მაჰამედ ფიზული 

 

                  დანართი №2 
ქუჩების დასახელება მარნეულის მუნიციპალიტეტის წერეთლის ტერიტორიულ   
                                                              ერთეულში 

  სოფელი წერეთელი 

   

№ ქუჩის ნომერი ქუჩების დასახელება 

1 2 3 

1 №1 აკაკი წერეთელი 

2 №2 ილია ჭავჭავაძე 

3 №3 ქართლი 

4 №4 შოთა რუსთაველი 

5 №5 იაკობ გოგებაშვილი 

6 №6 გია რომელაშვილი 

7 №7 იური ნადირაძე 

8 №8 რაფიელ ერისთავი  

9 №9 გიორგი სააკაძე 

10 №10 ლადო ასათიანი  

11 №11 ივანე ჯავახიშვილი 

12 №12 დავით გურამიშვილი 

13 №13 ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

14 №14 თამარ მეფე 

15 №15 ვაჟა ფშაველა 
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დანართი №3 

ქუჩების დასახელება მარნეულის მუნიციპალიტეტის წერეთლის ტერიტორიულ  
                                                                 ერთეულში 

    სოფელი საიმერლო 

№ ქუჩის ნომერი ქუჩების დასახელება 

1 2  3 

1 №1 ივანე ჯავახიშვილი 

2 №2 საჩხერე 

3 №3 დორეთე შამათავა 

4 №4 ნიკოლოზ ბარათაშვილი 

5 №5 წმინდა ნინო 

6 №6 იაკობ გოგებაშვილი 

7 №7 იმერეთი  

8 №8 მამუკა შუბითიძე 

9 №9 გალაკტიონ ტაბიძე 

10 №10 დავით აღმაშენებელი 

11 №11 ნიკო ფიროსმანი 

12 №12 შოთა რუსთაველი 

13 №13 თამარ მეფე 

 

 

დანართი №4 

  ქუჩების დასახელება მარნეულის მუნიციპალიტეტის შულავერის ტერიტორიულ  

                                                                   ერთეულში 

    სოფელი იმირი 

№ ქუჩის ნომერი ქუჩების დასახელება 

1 2 3 

1 №1 ჰეიდარ ალიევი 

2 №2 სამედ ვურღუნი 

3 №3 მიხეილ ჯავახიშვილი 

4 №4 რომან ზოიძე 

5 №5 ილია ჭავჭავაძე 

6 №6 მირზა ფატალი ახუნდოვი 

7 №7 ბაქოს 

8 №8 იაკობ გოგებაშვილი 

9 №9 ვაჟა-ფშაველა 

10 №10 შოთა რუსთაველი 

11 №11 ხრამის 

12 №12 სახიბ მამედოვი 

13 №13 თბილისი 

 


