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საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების შესაბამისად 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  ხონის მუნიციპალიტეტის მიერ 

2018  წელს განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ

      საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  61-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 
დადგენილების მე-2 მუხლის   შესაბამისად  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 
გადაწყვიტა:

მუხლი 1. 

მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობის 2013  წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების 
შესაბამისად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  ხონის 
მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წელს განსახორციელებელი პროექტები დანართის შესაბამისად 
( დანართი    2 (ორი) ფურცლად თან ერთვის).

მუხლი 2. 

განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური გაცნობიდან  ერთი თვის ვადაში, 
სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში (ქ. სამტრედია, ძმები ნინუების ქ. #1).

მუხლი 3. 

განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

კობა კუბლაშვილი

საკრებულოს თავმჯდომარე - მ.შ.



                                                                                                                           
        
ხონის მუნიციპალიტეტი

დანართი N2

ლარი

# პროექტის დასახელება

პროექტის 
სრული 

ღირებულება 
(საპროექტო 

დოკუმენტაცი
ის 

ღირებულების 
გარეშე)

მ.შ მიმდინარე 
წელს 

ფონდიდან 
მოთხოვნილი 

თანხა

მ.შ 
თანადაფინანსება

პროექტის 
განხორციელების 

სავარაუდო 
ვადები

შენიშვნა

1

ქ. ხონში, მოსე 
ხონელის ქუჩის  
ორივე მხარის 
ტროტუარების 
მოასფალტება

103,600 98,420 5,180
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

2

ქ. ხონში, ჭანტურიას 
ქუჩის ორივე მხარეზე 
ტროტუარების 
მოასფალტება

150,865 143,321 7,544
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

3
ქ. ხონში, ლესელიძის 
ქუჩის მოასფალტება 179,438 170,466 8,972

2018 წლის    
სექტემბერი-

ნოემბერი

4

უძლოურის 
მაცხოვრის ამაღლების 
მამათა მონასტერთან 
მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

50,000 52,250 2,750
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

5

ქ. ხონში, სოლომონ 
მეორის ქუჩის I და II 
შესახვევის ბეტონის 
საფარის მოწყობა

188,842 179,399 9,443
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

6
 ქ. ხონში, ტ. ტაბიძის 
ქუჩის მოასფალტება 128,230 121,818 6,412

2018 წლის    
სექტემბერი-

ნოემბერი



7

ქ. ხონში, იპ. ხვიჩიას 
მეორე შესახვევის 
მოასფალტება 
(პირველი უბნის 
სასაფლაომდე 
მისასვლელი გზა)

122,725 116,588 6,137
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

8
ქ. ხონში, ნინოშვილის 
ქუჩის მოასფალტება 197,849 187,956 9,893

2018 წლის    
სექტემბერი-

ნოემბერი

9

 ქ. ხონში, 
ბაგრატიონის ქუჩის 
რეაბილიტაცია, 
გაგრძელების 
მოასფალტება

273,277 259,613 13,664
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი

10
ქ. ხონში, მებუკის 
ქუჩის მოასფალტება 112,640 107,008 5,632

2018 წლის    
სექტემბერი-

ნოემბერი

11

ქ. ხონში, 
გურამიშვილის ქუჩის 
გაგრძელების 
მოასფალტება

138,817 131,876 6,941
2018 წლის    

სექტემბერი-
ნოემბერი
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