oni
ინვესტირება ბუნებრივ გარემოში

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის
ონის მუნიციპალიტეტის
საინვესტიციო პროფილი

საინვესტიციო პროფილი მომზადებულია პროექტის "რეგიონული
და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში ფაზა 2 (FRLD 2)" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს
განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ, შვეიცარიის განვითარებისა
და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), ავსტრიის განვითარების
თანამშრომლობის (ADC) და საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერით.

წინამდებარე გამოცემის შინაარსზე პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტი.

ონის მუნიციპალიტეტის მერის მიმართვა
ქალაქი ონი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი დასახლებული პუნქტია. მას ისტორიულად
გამოარჩევდა თავისი მრავალფეროვნება, კოლორიტი და დამახასიათებელი თავისებურებები.
საუკუნეების განმავლობაში ონი წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ცენტრს, სადაც თავს
იყრიდა რამდენიმე სავაჭრო გზა, განვითარებული იყო როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე
საქალაქო ცხოვრება.
ონის მრავალფეროვნება მოიცავს ბუნებრივი ლანდშაფტის, მდინარეების, მინერალური
წყლების, ფლორისა და ფაუნის მრავალსახეობას. ონში ოდითგანვე მშვიდობიანად
თანაცხოვრობდნენ სხვადასხვა რელიგიისა და ეთნოსის წარმომადგენლები. ყოველივე ეს კი
თავის უნიკალურობას სძენდა მაღალმთიანი რაჭის ამ პატარა ქალაქს.
მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი უპირატესობაა მისი საკურორტო პოტენციალი (მათ შორის
ბარნეოლოგიური და სათხილამურო)
და
მასთან დაკავშირებული ნატურალური და
ეკოლოგიურად
სუფთა
პროდუქციის
წარმოებისათვის
უნიკალური
გარემო.
ახალი სამანქანო გზის (საჩხერე–ონი) მშენებლობა, რომელიც დასრულების სტადიაშია
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ონის მუნიციპალიტეტთან წვდომას და შეამცირებს დროით
დანახარჯს.
დღეს, ოცდამეერთე საუკუნეში, ყველა ჩვენგანის ვალია, რომ ჩვენი ქალაქისა და
მუნიციპალიტეტის ეს უპირატესობანი და პოტენციალი გარდავქმნათ მისი წინსვლის,
ეკონომიკური გაძლიერებისა და მდგრადი განვითარების საფუძვლად. ონს დღესაც გააჩნია
სწრაფი პროგრესის ყველა წინაპირობა და დარწმუნებული ვარ, ყველა ჩვენგანის ეს ფიქრი და
ოცნება ჩვენი და თქვენი საერთო ძალისხმევით რეალობად იქცევა.
დავით ჩიკვაიძე
ონის მუნიციპალიტეტის მერი
3

ინვესტიციების განხორციელების
8 ძირითდი გარემოება

ratom onis municipaliteti?
1

ჰიდროენერგეტიკული რესურსი და მნიშვნელოვანი
საინვესტიციო პოტენციალი

2

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების სიმრავლე
და ჰარმონიული შერწყმა ლადშაფტთან

3

ცნობადი ბალნეოლოგიურ-რეკრიაციული კურორტები
(შოვი; უწერა)

4

მრავალფეროვანი წიაღისეული და წყლის რესურსები
მაღალი საწარმოო, ენერგეტიკული და რეკრეაციული პოტენციალით

5

ნატურალური და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის
წარმოების უნიკალური გარემო

6

სამთო-სათხილამურო კურორტის შექმნის ბუნებრივი პირობები

7

მაღალმთიანი დასახლებებისთვის დაწესებული საგადასახადო
შეღავათებით სარგებლობის შესაძლებლობა

8

ტურიზმის მრავალფეროვანი მიმართულებების განვითარების
პირობები (მათ შორის ეკო-ტურიზმი და პილიგრიმული ტურიზმი)

4

istoria da mdidari tradiciebi
მეცნიერთა ვარაუდით ონი დაარსდა ძვ.წ. II საუკუნეში

ონის ტერიტორიაზე აღმოჩენილია ბრინჯაოს ხანის
ნაკეთობები, რომელიც ძვ.წ. VI - III საუკუნეებითაა
დათარიღებული
შუა საუკუნეებში ონში იყრიდა თავს ჩრდილოეთი
კავკასიიდან, ქართლიდან, იმირეთიდან და ქვემო
რაჭიდან მომავალი გზები

მე-19; მე-20 საუკუნეში ონი წარმოადგენდა რაჭის
მნიშვნელოვან სავაჭრო ცენტრს

ონში განვითარებული იყო ხელოსნობა

ქალაქში შემონახულია შუა საუკუნეების ციხის
გალავანი და სინაგოგა

1929 წელს ფუნქციონირება დაიწყო შოვის
კლიმატურ-ბალნეოლოგიურმა კურორტმა

2019 წელს დაიწყო საჩხერე ონის ახალი გზის
მშენებლობა

5

მუნიციპალიტეტის ზოგადი მახასიათებლები

გეოგრაფია და კლიმატი
მრავალფეროვანი და მდიდარი ბუნება
(600 - 4462 მეტრი ზღვის დონიდან)

მოსახლეობის რაოდენობა 6 100
ქალი - 52.8 %
კაცი - 47.2 %
საქალაქო დასახლება - 45 %
სასოფლო დასახლება - 55 %

მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს
ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში
ზღვის ნოტიო და სყბტროპიკული ოლქი

შინამეურნეობება 2 550
სამუშაო ძალა (+15 მოსახლეობაში) 83.5%

განეკუთვნება მაღალმთიან ზონას
ზომიერად ნოტიო ჰავა

მუნიციპალიტეტის რუკა
ზომიერად ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი,
თბილი ზაფხული

მაღალმთიანი ზონისთვის უხვთოვლიანი
მთსი ჰავა
საშუალო წლიური ტემპერატურა 10 გრადუსი
იანვრის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 1 გრადუსი,
ივლისი - 20,4 გრადუსი.
ნალექი - 1000-1100 მმ. წელიწადში

ფართობი - 1 359 კვ.კმ

6

ადგილმდებარეობა და ბაზარზე წვდომა

ადგილმდებარეობის უპირატესობები

ამბროლაურის აეროპორტი - 30 კმ.;
საჩხერე-ონის გზის მშენებლობის
შემდეგ გამარტივებული წვდომა
მსხვილ სარეალიზაციო ბაზრებთან.

ქუთაისის დ.აღმაშენებლის სახ.
საერთ. აეროპორტი - 130 კმ.;
ფოთის პორტი - 195 კმ.;
მანძილი უახლოეს სარკინიგზო სადგურებამდე:
შესაძლებელია როგორც სამგზავრო
გადაყვანა, ასევე ტვირთის გადაზიდვები
ქ.ტყიბული - 64 კმ;
ქ.ქუთაისი - 97 კმ.
დაშორება დიდ ქალაქებთან:
ქ. თბილისი - 300 კმ;
ქუთაისი - 100 კმ.
ამბროლაური - 25 კმ.

ონი

ჯანდაცვა

განათლება

უზრუნველყოფილი სათანადო ჯანდაცვის

უზრუნველყოფილია სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულების ფუნქციონირება

ინფრასტრუქტურა და სერვისები

ფუნქციონირებს 9 საჯარო სკოლა

ონის ცენტრალური საავადმყოფო

ფუნქციონირებს 3 არაფორმალური
საგანმანათლებლო პროფილის დაწესებულება

12 ამბულატორია

ინფრასტრუქტურა
სრული ელექტროფიკაცია
ქალაქში გამართული კომუნიკაციები და
სათანადო ინფრასტრუქტურაზე წვდომა

გარემოს დაცვა

გაზიფიცირების საპროექტო და სამშენებლო
სამუშაოები სოფლებში

მდიდარი წყლისა და ტყის რესურსები

ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის მუდმივი
გაუმჯობესება
ტყით დაფარულია დაახლოებით 50%
ქალაქის საკანალიზაციო ქსელი, სანიაღვრე
არხები, გზის დამცავი კედლები
განხორციელებული ნაპირსამაგრი სამუშაოები,
მოწყობილი ხიდები და ხიდბოგირები

ხელუხლებელი ტყეები, რომლებიც
შენარჩუნებულია პირვანდელი სახით
და გამოირჩევა ბიომრავალფეროვნებით

გაუმჯობესებული სასმელი წყლით მომარაგება
სოფლებში

პრიორიტეტულია ნარჩენების მართვის
სისტემის გაუმჯობესება

8

ekonomikis ZiriTadi dargebi
სოფლის მეურნეობა
მესაქონლეობა
მეფუტკრეობა
მებოსტნეობა
მეხილეობა

მრეწველობა
მდიდარი ენერგორესურსები

ხალხური რეწვა
მდიდარ ტრადიციებზე დაფუძნებული
უნარების გამოყენება

ეკოლოგიურად სუფთა, განსაკუთრებული
გემოვნური თვისებების ხორცისა და რძის
წარმოების უნიკალური პირობები

რაჭული ლორი - რაჭული სუფრის სავიზიტო ბარათი

9

მიწის აქტივი და გამოყენების პოტენციალი
მუნიციპალიტეტის ფართობის (136 ათასი ჰა) ტყის მასივს უკავია
ტყის არამერქნული პროდუქტების შეგროვებისა და გადამუშავების პოტენციალი
მუნიციპალიტეტი მდიდარია საძოვარი ფართობებით
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოებისთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო
პერსპექტიული კაკლოვანი კულტურების განვითარება

სასოფლო-სამეურნეო სარგულები

მრავალწლიანი
ნარგავები

მიწის აქტივი დანიშნულების მიხედვით

1%
34%

სახნავი

5%
66%

სათიბი

34%
91%
60%

საძოვარი

სასოფლო-სამეურნეო
არასასოფლო-სამეურნეო
10

არსებული წიაღისეული და
ბუნებრივი რესურსები
მდიდარი ჰიდროლოგიური რესურსები
დიდი, მცირე და საშუალო სიმძლავრის
ჰესების მშენებლობის პოტენციალით
მდიდარი ასათვისებელი წიაღისეული და
ბუნებრივი რესურსები

უხვი ბალნეოლოგიური წყლები და
ცნობადი კურორტები - შოვი და უწერა

ბუნებრივი რესურსი

მარაგის ოდენობა (ათასი ტონა)

მანგანუმი

4 218

ოქრო

18

მოლიბდენი

52

თუთია და ტყვია

14,2

სტიბიუმი

3,67

ვერცხლისწყალი

177,3

სახერხი ქვები

2,82

სამშენებლო ქვიშა-ღორღი

6,6

ბარიტი

1,8

11

მიმდინარე და დაგეგმილი მსხვილი
პროექტები
საჩხერე-ონის დამაკავშირებელი 45 კმ. სიგრძის გზის მშენებლობა

ღებიდან სვანეთის მიმართულებით გზის რეაბილიტაცია

მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობა

ქ. ონში საზოგადოებრივი სივრცეების მასშტაბური რეაბილიტაცია
ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ახალი შენობის აშენება

უწერის, შოვის და მრავალძარის განვითარების გეგმების შემუშავება
და დამტკიცება

ქალაქ ამბროლაურის საგზაო ინფრასტრუქტურის მუდმივი განვითარება;
საჯარო სკოლების მშენებლობა სასოფლო დასახლებებში.

12

ონში არსებული ბიზნეს სუბიექტები
აქტიური ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა შეადგენს
231-ს. აქედან 175 ინდივიდუალური მეწარმეა
2015-2019 წლებში 96% -ით გაიზარდა
საწარმოთა ბრუნვის მაჩვენებელი
2015-2019 წლებში 86% -ით გაიზარდა
გამოშვებული პროდუქციის ღირებულება
ძირითადი საქმიანობის სფერო:
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა
50%-იანი ზრდით ხასიათდება სამთომოპოვებითი
მრეწველობა
ბიზნეს სექტორში დაქირავებით დასაქმებულის საშუალო
თვიური ხელფასი შეადგენს 642 ლარს
(დაახლოებით 200 დოლარი)

ფუნქციონირებს 61 საოჯახო სასტუმრო გადამზადებული
პერსონალით

ონის ტურისტული პოტენციალი
და ტურისტული ობიექტები
ბალნეოლოგიური - რეკრეაციული ტურიზმი
შოვში არსებული 16 სახის მინერალური წყარო
უწერაში არსებული 28 სახის მინერალური წყარო

სამთო სათხილამურო ტურიზმი
შოვისა და უწერის კურორტების მნიშვნელოვანი რესურსი
შქმერისა და მრავალძარის საუკეთესო გეოგრაფიული მდებარეობა

ეკოტურიზმი
ტურისტული ბილიკები; შესანიშნავი ბუნება და გარემო;
უნიკალური მღვიმეები;
სამონადირეო, საცხენოსნო და სხვა ექსტრემალური ტურიზმის
განვითარების შესაძლებლობა;

პილიგრიმული ტურიზმი
ისტორიული, კულტურული და რელიგიური ძეგლების
მრავალფეროვნება;

აგროტურიზმი
ნატურალური სოფლის მეურნეობის პროდუქცია
სოფელ მრავალძარაში დაგეგმილია შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა

14

ბიზნესის ხელშემწყობი გარემო
საინვესტიციო საქმიანობის ხელშემწყობი საკანონმდებლო ჩარჩო;
ლიცენზიებისა და ნებართვების მიღების მარტივი პროცედურები;
ქონების რეგისტრაციისა და განკარგვის მოხერხებული პირობები;
სამეწარმეო საქმიანობის წამოწყებასთან დაკავშირებული სერვისების ერთი ფანჯრის
პრინციპით მიღების შესაძლებლობა;
თანამშრომლების დასაქმების მოქნილი პირობები.

დაბალი დანახარჯები ბიზნესისთვის
ადვილად ადმინისტრირებადი საგადასახადო სისტემა და დავების მოგვარების
მოქნილი სტრუქტურა;
ბიზნესის დაწყების სიმარტივე;
თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან სიახლოვე და ლოჯისტიკის დაბალი
დანახარჯები;
უძრავი ქონების ხელსაყრელი ფასები;
ბუნებისგან შექმნილი ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, რაც ორგანული პროდუქტების
წარმოების და დანახარჯების შემცირების შესაძლებლობას იძლევა;
15
15

დაბალი, სამართლიანი და ხელსაყრელი გადასახადები

რეინვესტირებაზე ორიენტირებული მოგების გადასახადი - 0% ან 15%;
საშემოსავლო გადასახადი - 20%;
დამატებული ღირებულების გადასახადი -18%;
ქონების გადასახადი - 1%;
იმპორტის გადასახადი - 0%, 5% ან 12% ;
დივიდენდი – 5%.

საპენსიო შენატანი - 6% (2% დამსაქმებელი, 2% დასაქმებული, 2% სახელმწიფო)
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულებები 55 ქვეყანასთან.

ოდენობა

მოსაკრებელი/გადასახადი
ელექტროენერგია

0.26227 კვტ/სთ
4.3 ლ/ტ.

წყალმომარაგება
ბუნებრივი აირი

0.95 ლ/კბ.მ

ნარჩენების მართვის მოსაკრებელი
/თვეში/

0.1 ლარი - საერთო ფართი 1კვ.მ
არასასოფლო-სამეურნეო მიწაზე ქონების
გადასახადის საბაზისო განაკვეთი
1 კვ.მ-ზე 0.24 ლარი

ქონების გადასახადი

მშენებლობის ნებართვის მიღებასთან
დაკავშირებული მოსაკრებელი

1კვ.მ - 1 ლარი
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სახელმწიფო სერვისები ბიზნესისთვის
ინფორმაციის გაცემისა და კონსულტაციის გაწევისთვის მუნიციპალიტეტის მერიის მუდმივი მზაობა

ადგილზე ხელმისაწვდომი სერვისები ბიზნესისთვის:
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო
სამსახური - შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება სამინისტროს მიერ დაგეგმილი
პროგრამების შესახებ
სურსათის უვნებლობის და ვეტერინარიის სამსახური
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი
იუსტიციის სახლი
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო

17

მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებში ბიზნესის
კეთების უპირატესობები
ონის მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლება სარგებლობს
საქართველოს კანონით „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
განსაზღვრული მაღალმთიანი სტატუსით და დაწესებული შეღავათებით
მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე ბიზნეს
ორგანიზაციებს შეღავათები აქვთ მოგების, ქონების, საშემოსავლო
გადასახადებზე.

შეღავათი

გადასახადის სახე

ფიზიკური პირი 6000 ლარამდე
გათავისუფლებულია

საშემოსავლო გადასახადი

მოგების გადასახადი

გათავისუფლებულია 10 წლით

ქონების გადასახადი

სრულად გათავისუფლებულია

18

17

საქართველოში ინვესტირების
უპირატესობები
ქვეყანა, სადაც ევროპა ხვდება აზიას
წვდომა 2,3 მილიარდიან ბაზარზე საბაჟო
გადასახადების გარეშე
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება
და DCFTA
მე-7 ადგილი ბიზნესის კეთების რეიტინგში პირველი ევროპის ქვეყნებიდან
მე-6 ადგილი უსაფრთხო ქვეყნების სიაში
სამუშაო ძალისა და კომუნიკაციების
დაბალი დანახარჯები
მარტივი და დაბალი საგადასახადო ტვირთი
სახელმწიფო შეღავათებითა და ბიზნესის
წახალისების ინსტრუმენტებით
ქონების გადასახადი - არ აღემატება 1%-ს
ორმხრივი საინვესტიციო ხელშეკრულებები
ხელმოწერილია 33 ქვეყანასთან, ქვეყანა 1992
წლიდან წევრია ICSID შეთანხმების

20
21
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ბიზნეს მხარდამჭერი სახელმწიფო შესაძლებლობები
სახელმწიფო ხელს უწყობს ბიზნესის განვითარებას, ინვესტიციებსა და ექსპორტს

აწარმოე საქართველოში

საპარტნიორო ფონდი

ინდუსტრიული მიმართულება;
სასტუმრო ინდუსტრია;
მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა;
გადაიღე საქართველოში;
საკრედიტო-საგარანტიო მექანიზმი;
ბალნეოლოგიური კურორტების ინდუსტრია;
ტურისტული სერვისების ინდუსტრია;

მიმართულია კერძო ინვესტორების მოზიდვასა
და ხელშეწყობაზე;
კომერციულად მომგებიანი პროექტების
მხარდაჭერა ეკონომიკის
პრიორიტეტულ სექტორებში: ენერგეტიკა,
სოფლის მეურნეობა, წარმოება და ტურიზმი

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის
განვითარების სააგენტო
შეღავათიანი აგრო კრედიტი და აგრო დაზღვევა; სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსება;
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების ხელშეწყობა;
ბაღებისა და სანერგე მეურნეობების მოწყობის მხარდაჭერა და სხვა სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობის გააქტიურების სტიმულები.

ინოვაციების შექმნის მხარდაჭერა ქვეყნის სწრაფი განვითარებისათვის;
ტექნოპარკები და ინოვაციების ცენტრები;
ფაბლაბები - მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი სახელოსნო,
რომელიც გთავაზობთ ციფრულ ფაბრიკაციას.
ბიზნეს ინკუბატორი, IT ტრენინგები, ინოვაციური ბანაკი, სტარტაპ საქართველო
და სხვა წარმატებული პროექტები.
20

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 4 253 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა

მდებარეობა
ქ. ონი; გზასთან და მდინარესთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში.
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია ტურისტულ-გასართობი ობიქტის მშენებლობა

21

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 1 442 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შენობით

მდებარეობა
ქ. ონი; გზასთან და რეკრეაციასთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში.
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია მულტიფუნქციური კომპლექსის მოწყობა

22

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 5 464 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა შენობით

მდებარეობა
ქ. ონი; გზასთან და რეკრეაციასთან ახლოს დასახლებულ პუნქტში.
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია გასართობი და დასასვენებელი ობიქტის მშენებლობა

23

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 1 048 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა

მდებარეობა
ქ. ონი; საწარმოო ობიექტებთან სიახლოვე
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია საწარმოო დანიშნულების მქონე ობიქტების მშენებლობა

24

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 780 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა 980 კვ.მ შენობით

მდებარეობა
ქ. ონი; ცენტრალურ მოედანთან
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია სავაჭრო დანიშნულების მქონე ობიქტის მშენებლობა

25

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

ქ. ონში 8 036 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო მიწა

მდებარეობა
ქ. ონი; ცენტრალური ნაწილი.
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ადგილობრივი ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია სავაჭრო დანიშნულების ობიქტების მშენებლობა

26

საინვესტიციო პოტენციალის მქონე საჯარო ქონება

სოფელ ღუნდაში 971 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო მიწა

მდებარეობა
სოფელი ღუნდა; გზასთან და რეკრეაციასთან ახლოს; დასახლებულ პუნქტში;
ხელმისაწვდომია საგზაო ინფრასტრუქტურა, გაზი, წყალი და ელექტროენერგია

მესაკუთრე
ცენტრალური ხელისუფლება

განვითარების პოტენციური მიმართულება
შესაძლებელია ტურისტული ობიქტის მშენებლობა

27

დამატებითი ინფორმაცია:
საინვესტიციო გარემო და შესაძლებლობები საქართველოში (2019):
http://www.enterprisegeorgia.gov.ge

სასარგებლო ბმულები
Invest in Georgia
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საპარტნიორო ფონდი

www.inves ngeorgia.org
www.economy.ge
www.mof.ge
www.mepa.gov.ge
www.mrdi.gov.ge
www.fund.ge

საინფორმაციო წყაროები
ონის მუნიციპალიტეტის კონტაქტი:
www.oni.gov.ge
ქ. ონი
მის: დავით აღმაშენებლის გამზ. N40
599 22 48 42
onismeria@gmail.com

