
        2017 წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს 

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოეყო 5 950 256 ლარი, 

გამოყოფილ თანხას დაემატა თანადაფინანსება 311 961 ლარი, ჯამში თანხამ შეადგინა 

6 262 217 ლარმა. მოხდა 24 პროექტის მომზადება: 

1. სოფელ ნადაბურის საბავშვო ბაღისათვის შენობის რეაბილიტაცია, 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 174 444 ლარი; 

2. საღანძილის ა/ერთეულის სოფლებში (სოფ. ვანი 3 760მ, სოფ. ჩხერი 1331მ,) გზების 

რეაბილიტაცია 4.8 კმ,  ღირებულება - 958 875 ლარი; 

3. წყალაფორეთის ა/ერთეულის სოფლებში ( სოფ.ხონი 4 00მ, სოფ. ლახუნდარა 2 430 მ) 

გზების რეაბილიტაცია, სახელშეკრულებო ღირებულება - 388 800 ლარი; 

4. ხევის ა/ერთეულის სოფელ წაქვაში  გზის რეაბილიტაცია 1 590 მ. ღირებულება - 249 

097ლარი; 

5. ბორითის ა/ერთეულის სოფელ მაქათუბანში გზის რეაბილიტაცია -2 300 მ, სოფელ 

ვაშლევის პირველი უბნის (ტაძართან) გზის რეაბილიტაცია 6 00 მ. ღირებულება -

422 988 ლარი (ეკონომიის და გაუთვალისწინებელი ხარჯით მოხდა გზის მობეტონება 

490 კვმ, მიერთებები); 

6. ბაზალეთის ა/ერთეულის სოფელ ღარიხევში გზის რეაბილიტაცია 685 მ,  

ღირებულება - 63 109 ლარი;  

7. მოლითის ა/ერთეულის სოფელ ქვების ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 1 კმ, 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 159 340 ლარი (ეკონიმიის და გაუთვალისწინებელის 

ხარჯზე მოხდა გზის დაგრძელება 140 მეტრით, მოეწყო მიერთებები და მილები); 

8. სოფელ ვახანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია 3 400 მეტრი, ღირებულება -

460 000 ლარი; 

9. ნებოძირის გზის რეაბილიტაცია 860 მ. ღირებულება - 159 335 ლარი; 

10. სოფელ ლაშის იგორეთის საავტომობილო გზის რეაბილირტაცია 2 450 მ. 

ღირებულება - 260 000 ლარი; 

11. სოფელ ხიდარში სკოლასთან მისასვლელი გზის მობეტონება 608 მ,  ღირებულება -

63 141ლარი; 



12. სოფელ ვარძიაში პირველი უბნის გზის მობეტონება (500მ), ღირებულება - 60 323 

ლარი; 

13. სოფელ გოლათუბანის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (500 მ.) ღირებულება -

52 854 ლარი; 

14. სოფელ ვერტყვილაში სასოფლო გზის მობეტონება 803 მ, ღირებულება - 124 803 

ლარი; 

15. სოფელ ფარცხნალში აკადემიკოს ევგენი ხარაძის სახლამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია (984 მეტრი),  ღირებულება - 173 665 ლარი; 

16. დაბა ხარაგაულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაცია და არხების გაწმენდა, 

ღირებულება - 173 395 ლარი; 

17. სოფელ ლეღვნის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (4076 მეტრი), ღირებულება-

788 131ლარი; 

18. სოფელ ლახუნდარის (ქვედა ლახუნდარა, ეკლესიის უბანი) ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაცია (1690 მ),  ღირებულება - 192 945 ლარი; 

19. ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (450 მეტრი), 

სახელშეკრულებო ღირებულება - 59 869 ლარი;  

20. სოფელ ჩრდილის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (2 400 მეტრი),  

ღირებულება - 323 500 ლარი; 

21. სოფელ კიცხის (მდინარაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია (2 150 მეტრი), 

ღირებულება - 345 500 ლარი; 

22. სოფელ ღვერკში გზის რეაბილიტაცია (1 400 მეტრი), ღირებულება -  160 248 ლარი; 

23. ლაშის ა/ერთეულის სოფელ ხემაღალში გზის რეაბილიტაცია (2 100 მ.), ლაშეში 

მანჯავიძეების უბანში (ბორის მანჯავიძის სახლამდე 250 მეტრი) გზის რეაბილიტაცია,  

ღირებულება - 274 154 ლარი (ეკონომიის ხარჯზე მოხდა გზის დაგრძელება 100 მ); 

24. სოფელ საქარიქედის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (1318 მეტრი),  

ღირებულება - 173 775 ლარი; 

 


