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ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება № 05      

2012 წლის 27 იანვარი  

ქ. ონი 

ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 

პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის და „საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-

3 მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

      მუხლი 1. 
 დამტკიცდეს ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხა (დანართი №1).  

 მუხლი 2. 
 ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 საკრებულოს თავმჯდომარე  შ. ჯაფარიძე 

დანართი №1 
 ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხა  

ინდექსი საავტომობილო გზების დასახელება საერთო სიგრძე 

(კმ)  

ა-1   ს.გონა - შ.ს გზა 7.0 

ა-2 ს. ფარავნეში - ს. ნიგავზები 2.5 

ა-3 ს. ნიგავზები – შ.ს გზა 2.0 

ა-4 ს. გომი – შ.ს გზა 3.0 

ა-5 ს. ხიდეშლები - ს. მაჟიეთი  2.0 

ა-6 ს. მაჟიეთი - ს. საკაო 4.0 

ა-7 ს. საკაო - ს. ლაგვანთა 5.0 

ა-8 ს. ლაგვანთა - შ.ს გზა 1.0 

ა-9 ს. ბორცო -ა-7 გზის შეერთებამდე 2.5 

ა-10 ს. შეუბანი - ს. ლათთა 1.0 

ა-11 ს. ლაჩთა - შ.ს გზა 1.0 

ა-12 ს. ჭალა - შ.ს გზა 1.0 

ა-13 ს. ხურუთი - შ.ს გზა 1.5 

ა-14 ს. წოლა - ონი 2.0 

ა-15 ს. წმენდაური -ა-14 გზის შეერთებამდე 0.5 

ა-16 ს. ქორთა - ხირხონისი 3.0 

ა-17 ს. ხირხონისი - ს. კომანდელი 7.0 

ა-18 ს. კომანდელი - შ.ს გზა 2.0 

ა-19 ს. ქრისტესი -ა-17 გზის შეერთებამდე 1.5 

ა-20 ს. სხიერი -ა-17 გზის შერთებამდე 2.4 

ა-21 ს. სომიწო -შ.ს გზა 3.2 

ა-22 ს. ჟასქვა - ს. პიპილეთი 7.0 

ა-23 ს. პიპილეთი - შ.ს გზა 1.0 

ა-24 ს. ბაჯიხევი - ს. ფსორი 3.0 

ა-25 ს. ფსორი - ს. ცხმორი 3.5 

ა-26 ს. ცხმორი - შ.ს გზა 5.5 

ა-27 ს. ღინდა - ს. სორგითი  2.5 

ა-28 ს. სორგითი - შ.ს გზა 1.5 
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ა-29 ს. სხანარი - ს. წედისი 3.0 

ა-30 ს. წედისი - შ.ს გზა 5.5 

ა-31 ს. წედისი - ს. ირი 3.0 

ა-32 ს. ქვედი - შ.ს გზა 4.0 

ა-33 ს. ონჭევი - შ.ს გზა 2.0 

ა-34 ს. კვაჟაგომი - შ.ს გზა 8.0 

ა-35 ს. შქმერი - ს. ბოყვა 5.5 

ა-36 ს. ბოყვა - ს. კვაშხიეთი 4.0 

ა-37 ს. ზვარეთი -ა-36 გზის შეერთებამდე 3.0 

ა-38 ს. შრომისუბანი - ს. კვაშხიეთი  2.0 

ა-39 ს. კვაშხიეთი - ს. ზუდალი 6.5 

ა-40 ს. ზუდალი - შ.ს გზა 1.0 

ა-41 ს. სევა - ა-39 გზის შეერთებამდე 4.0 

ა-42 ს. ახალი ჩორდი - ა-39 გზის შეერთებამდე 2.0 

ა-43 ს. მრავალძალი - ს. ფარახეთი 3.0 

ა-44 ს. ფარახეთი - შ.ს გზა 5.0 

ა-45 ს. ახალი ჩორდი -ა-44 გზის შეერთებამდე 1.5 

ა-46 ს. ჭიბრევი - ს. ფარახეთი 4.0 

ა-47 ს. შარდომეთი -ა-44 გზის შეერთებამდე 2.5 

ა-48 ს. გადამში - შ.ს გზა 9.0 

ა-49 ს. ჭიბრევი - -48 გზის შეერთებამდე 2.0 

ა-50 ს. მრავალძალი -ს. ბარი  7.0 

ა-51 ს. ბარი - შ.ს გზა 9.0 

ა-52 ს. ჭიბრევი - ს. ბარი 3.5 

ა-53 ს. ჟამიერეთი - შ.ს გზა 0.5 

ა-54 ს. ჩორდი - შ.ს გზა 7.0 

 ს უ ლ  186.6 

 

შ ე ნ ი შ ვ ნ ა: შიდა სახელმწიფო გზა (შ.ს. გზა) იგულისხმება ,,ქუთაისი-ალპანა-მამისონის“, 

,,გუფთა-ონის “ და ,,საგლოლო-ჭიორა-ღების “ გზები 

  

 


