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საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების შესაბამისად 
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  ხონის მუნიციპალიტეტის 2019  

წელს განსახორციელებელი პროექტების  მოწონების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს კანონის „ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“-ს 52-ე  
მუხლის, 180-ე მუხლის პირველი ნაწილის და  „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმართველობის და რეგიონული 
პროექტების შერჩევის პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ 
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 2019 წელს განსახორციელებელი პროექტები, დანართის #2 
შესაბამისად.

მუხლი 2.
განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით მისი 

გამოქვეყნებიდან  ერთი თვის ვადაში, სამტრედიის რაიონულ სასამართლოში (ქ. სამტრედია, 
ძმები ნინუების ქ. #1).

მუხლი 3.
განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

ვალერი ბახტაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე



ხონის მუნიციპალიტეტი
დანართი #2

# პროექტის 
დასახელება

პროექტის 
სრული 

ღირებულება 
(საპროექტო 
დოკუმენტაც

იის 
ღირებულები

ს გარეშე)

მ.შ 
მიმდინარე 

წელს 
ფონდიდან 

მოთხოვნილი 
თანხა

მ.შ 
თანადაფინანსება

პროექტის 
განხორციელების 

სავარაუდო 
ვადები

შენიშვნა

1
სოფელ ახაშენში 
წყალსადენის 
ქსელის 
რეაბილიტაცია

1,600,000 1,600,000 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი  

2
ხონის ისტორიული 
ბულვარის 
რეაბილიტაცია

912,000 912,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

3

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

122,725 122,725 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

4
ქ. ხონში, 
ნინოშვილის ქუჩის 
მოასფალტება

197,849 197,849 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

5

ქ. ხონში, 
გურამიშვილის 
ქუჩის გაგრძელების 
მოასფალტება

138,817 138,817 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

6

 ქ. ხონში, 
ბაგრატიონის ქუჩის 
რეაბილიტაცია, 
გაგრძელების 
მოასფალტება

273,277 273,277 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

7
ქ. ხონში, მებუკის 
ქუჩის მოასფალტება 112,640 112,640 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი



8

სოფელ დიდ კუხში 
გორდაძეების  
უბანში #1 ქუჩის 
მოასფალტება 
წყალტუბო-ხონის 
შიდა 
სახელმწიფოებრივი 
გზის მიმდებარედ 

309,943 309,943 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

9

სოფელ დიდ კუხში 
ქუთაისი-ხონი-
სამტრედიის   შიდა 
სახელმწიფოებრივი 
გზის მე-16 კმ -იდან  
#7 და #9 ქუჩების 
მოასფალტება 
(ძიძიგურების 
უბანი) 

346,358 346,358 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

10

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

128,230 128,230 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

11

 ქ. ხონში, ტ. ტაბიძის 
ქუჩის მოასფალტება

112,640 112,640 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

12

სოფელი 
დედალაური-ჩაის 
მეურნეობის 
დამაკავშირებელი 
გზის მოასფალტება  

180,000 180,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

13

სოფელი ივანდიდი-
კუხის 
დამაკავშირებელი  
გზის მოასფალტება

378,000 378,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი



14

ნახახულევის 
ადმინისტრაციული 
ერთეული, სოფ. 
ნახახულევში 
უგულავების უბანში 
გზის მოასფალტება  

108,000 108,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

15

სოფელ ახალშენში 
ნამაშევში უბანში 
მისასვლელი გზის 
მოასფალტება

360,000 360,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

16

სოფელ გუბში 
ქუთაისი-ხონი 
ცენტრალური გზის 
მე-11 კმ-დან სოფელ 
დიდი ჯიხაიშის 
საზღვრამდე გზის 
მოასფალტება 

540,000 540,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

17

ქ. ხონში, წერეთლის 
ქუჩის 
რეაბილიტაცია და  
ჩიხის მოასფალტება

162,000 162,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

18

ქ. ხონში, იპ. ხვიჩიას 
პირველი შესახვევის 
მოასფალტება 136,000 136,000 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

19

ქ. ხონში, 
ფიროსმანის ქუჩის 
მოასფალტება 128,700 128,700 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი



20

ქ. ხონში, 
თაყაიშვილის ქუჩის 
მოასფალტება 297,000 297,000 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

21

ქ. ხონში, ნ. 
ნიკოლაძის ქუჩის 
რეაბილიტაცია 88,020 88,020 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

22

ქ. ხონში, ვ. ბახტაძის 
ქუჩის შესახვევებისა 
და ჩიხების 
მოასფალტება და 
სანიაღვრე არხების 
მოწყობა

100,000 100,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

23

სოფელ მათხოჯში 
ბარაბაძეების უბანში 
მოასფალტების 
დასრულება

234,000 234,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

24

ქ. ხონში, მოსე 
ხონელის  ქუჩის 
ორივე მხარეს 
ტროტუარების 
რეაბილიტაციის 
გაგრძელება იანეთი- 
სამტრედიის გზის 
გასაყარამდე

56,000 56,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

25

გოჩა ჯიხაიშის 
ცენტრიდან სოფელ 
გუბის 
მიმართულებით  
გზის მოასფალტება

540,000 540,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი



26

წყალტუბო-ხონი 
შიდა 
სახელმწიფოებრივი 
გზის  მე-11 კმ-იდან 
გველესიანების 
უბანში მიმავალი 
გზის მოასფალტება

180,000 180,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

27

სოფელ კონტუათის 
ცენტრიდან 
რუხაძეების უბანში 
#1 ქუჩის  
მოასფალტება

180,000 180,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

28

მათხოჯი-ხიდი-
გორდი-კინჩხის 
საავტომობილო 
გზის მე-5 კმ-იდან 
სოფელ სუხჩის 
წმინდა ნიკოლოზის 
ეკლესიამდე 
მისასვლელი გზის 
მოასფალტება

180,000 180,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

29

ხონი-მათხოჯი-
მარტვილის მე-3 კმ-
იდან სოფელ 
კონტუათში 
რუხაძეების უბანში 
მიმავალი გზის 
მოასფალტება

180,000 180,000 0
2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

30

სოფელ 
კინჩხაფერდში 
სასმელი წყლის 
სისტემის მოწყობა

400,000 400,000 0

2019 წლის 
აპრილი- 

სექტემბერი

ჯამი 8 682 199 8 682 199 0




		2018-12-21T16:42:51+0400




