
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №407

2014 წლის 18 ივნისი

ქ. თბილისი

 
საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ნუსხის

დამტკიცების შესახებ
მუხლი 1
„საავტომობილო გზების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად,
დამტკიცდეს საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
თანდართული ნუსხა.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი

საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზები

ინდექსი საავტომობილო გზების დასახელება

საავტომობილო გზის სიგრძე

(კილომეტრი)

სულ

მათ შორის

საქართველოს
რეგიონული

განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს
სახელმწიფო
საქვეუწყებო

დაწესებულების -
საქართველოს

საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის

ბალანსზე

თვითმმართველი ქალაქის
(მუნიციპალიტეტის)

ბალანსზე

1 2 3 4 5

ს-1 თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი) 552.0 525.0 თბილისი-16 სოხუმი-11

ს-2 სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-სარფი (თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) 119.0 110.5 ბათუმი-8.5

ს-3 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი) 139.0 139.0  

ს-4 თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) 57.0 44.2 თბილისი-12.8
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ს-5 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი
(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 160.0 140.5 თბილისი-19,5

ს-6 ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი (სომხეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) 98.0 94.3 თბილისი-3.7

ს-7 მარნეული (კოსტავას ქუჩიდან)-სადახლო
(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 34.0 34.0  

ს-8 ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) 97.0 97.0  

ს-9 თბილისის შემოსავლელი 49.0 49.0  

ს-10
გორი (სატრანსპორტო კვანძი)-ცხინვალი-
გუფთა-ჯავა-როკი (რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი)

92.5 89.0 ცხინვალი-3,5

ს-11 ახალციხე-ნინოწმინდა (სომხეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) 112.0 112.0  

ს-12 სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთი 57.0 57.0  

ს-13 ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) 36.5 36.5  

 სულ საერთაშორისო გზები 1603.0 1528.0 75

 

 

 

 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები

ინდექსი საავტომობილო გზების დასახელება

საავტომობილო გზის სიგრძე

(კილომეტრი)

სულ

მათ შორის

საქართველოს
რეგიონული

განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს
სახელმწიფო
საქვეუწყებო

დაწესებულების -
საქართველოს

საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის

ბალანსზე

თვითმმართველი
ქალაქის

(მუნიციპალიტეტის)
ბალანსზე

1 2 3 4 5

შ-1 ბათუმი (ანგისა)-ახალციხე 159.0 159.0  

შ-2 საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთი 73.4 73.4  
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შ-3 აბაშა-გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანა 33.0 33.0  

შ-4 აბაშა-მარტვილი 34.0 34.0  

შ-5 სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონი 36.9 36.9  

შ-6 ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკი 86.0 86.0  

შ-7 ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილი 198.0 198.0  

შ-8 ზუგდიდი-ანაკლია 34.0 34.0  

შ-9 ოჩამჩირე-ტყვარჩელი 27.2 27.2  

შ-10 მაჭარა-სამხრეთ თავშესაფარი 101.0 101.0  

შ-11 ბზიფი-რიწის ტბა-ავადხარა 60.0 60.0  

შ-12 ქუთაისი (ავტოქარხანა)-ხონი-სამტრედია 40.0 40.0  

შ-13 ბაღდათი-ვანი-დაფნარი 47.8 47.8  

შ-14 ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარა 102.2 102.2  

შ-15 ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-
ლენტეხი-ლასდილი 157.0 157.0  

შ-16 ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილი
(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 161.0 161.0  

შ-17 ქუთაისი (მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაური 73.5 73.5  

შ-18 ალპანა-ცაგერი 22.2 22.2  

შ-19 ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბული 29.0 29.0  

შ-20 ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი 82.0 82.0  

შ-21 ახალქალაქის შემოსავლელი 2.3 2.3  

შ-22 გომი-საჩხერე-ჭიათურა- ზესტაფონი 106.0 106.0  

შ-23 აგარა-ყორნისი-ცხინვალი 49.6 49.6  

შ-24 გორი-ვარიანი-ცხინვალი 25.7 25.7  

შ-25 გუფთა-ონი 64.2 64.2  

შ-26 ჟინვალი-ბარისახო-შატილი 106.0 106.0  

შ-27 თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი 21.5 21.5  

შ-28 ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისი 45.0 45.0  

შ-29 ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-
ოსიაური 109.5 108.0 გორი - 1.5
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შ-30 თბილისი (გლდანი)-თიანეთი 60.0 60.0  

შ-31 კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდა 147.0 147.0  

შ-32 თბილისი (ველი)-გაჩიანი-რუსთავი 11.0 11.0  

შ-33 მარნეული-თეთრიწყარო-წალკა 88.7 88.7  

შ-34 ფარცხისი-თეთრიწყარო 6.5 6.5  

შ-35 თეთრიწყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისი 20.4 20.4  

შ-36 თბილისი(პანტიანი)-მანგლისი 32.0 32.0  

შ-37 სადახლო-წოფი-ახქერფი (სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) 26.2 26.2  

შ-38 ვაზიანი-გომბორი-თელავი 65.0 65.0  

შ-39 წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედი 74.2 74.2  

შ-40 ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანაგა 21.5 21.5  

შ-41 ილიაწმინდა-ბოდბე-გამარჯვება 21.3 21.3  

შ-42 ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე 73.0 73.0  

შ-43 თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორი 129.4 129.4  

შ-44 ფშაველი-აბანო-ომალო 72.0 72.0  

შ-45 ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-გომისმთა 32.6 32.6  

შ-46 ოზურგეთი-ნატანები-ურეკი 22.0 22.0  

შ-47 შუხუთი-აცანა-მამათი-ძიმითი 17.5 17.5  

შ-48 ჭალადიდი-ხორგა-ხობი 15.4 15.4  

შ-49 ბზიფი-ბიჭვინთა 12.4 12.4  

შ-50 მიუსერასთან მისასვლელი 13.5 13.5  

შ-51 ვარციხე-როხი 7.2 7.2  

შ-52 წყალტუბო-ხონი 15.2 15.2  

შ-53 ხონი-მათხოჯი-მარტვილი 15.0 15.0  

შ-54 ზესტაფონი-ბაღდათი 18.8 18.8  

შ-55 ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი 51.0 51.0  

შ-56 რიკოთის გვირაბის შემოსავლელი 4.3 4.3  

შ-57 აბასთუმანი-ყანობილი 5.0 5.0  

ხერთვისი-ვარძია-მტკვარი (თურქეთის რესპუბლიკის
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შ-58 საზღვარი) 22.6 22.6  

შ-59 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ 101-ქარელი 4.0 4.0  

შ-60 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ 81 და კმ 87 –
გორის მისასვლელები 5.0 5.0  

შ-61 კასპი-კავთისხევი 10.8 10.8  

შ-62 იგოეთი-ახმაჯი 12.0 12.0  

შ-63 იგოეთი-კასპი-ახალქალაქი 20.5 20.5  

შ-64 ნარეკვავი-მცხეთა-რკინიგზის სადგური 6.4 6.4  

შ-65 ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირი 19.3 19.3  

შ-66 რუსთავი-გარდაბანი-ვახტანგისი (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) 24.5 24.5  

შ-67 გამარჯვება-რუსთავი 7.4 7.4  

შ-68 დიდი დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანი 70.2 70.2  

შ-69 ყვარელი-მუკუზანი 17.0 17.0  

შ-70 თელავი-შაქრიანი 11.4 11.4  

შ-71 დაბა ბაკურიანის წრიული 3.0 3.0  

შ-72 ტირძნისი-დიცი-ერედვი-ხეითი 18.8 18.8  

შ-73 სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გზის კმ 30 - ფოთის პორტთან
(ხობის ქუჩის გავლით) მისასვლელები 5.0 5.0  

შ-74 მოწამეთის მონასტერთან მისასვლელი 1.5 1.5  

შ-75 დაბა ბაკურიანის დიდველის სათხილამურო
კომპლექსთან მისასვლელი 2.6 2.6  

შ-76 გოდერძის უღელტეხილი-ბეშუმი 10.0 10.0  

შ-77 სალხინო-დადიანის სასახლესთან მისასვლელი 6.7 6.7  

შ-78 ჰაწვალის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი 6.0 6.0  

შ-79 პრომეთეს მღვიმესთან მისასვლელი 2.2 2.2  

შ-80 ნატანები-ჩოლოქის ხიდი 8.1 8.1  

შ-81 ჩოხატაური-ბახმარო 53.0 53.0  

შ-82 ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესა 24.8 24.8  

შ-83 ჩოხატაური-ზომლეთი 15.0 15.0  

შ-84 ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუ 26.0 26.0  

შ-85 მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუ 41.5 41.5  
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შ-86 ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი 23.5 23.5  

შ-87 ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინე 29.2 29.2  

შ-88 ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-
ზუბი 23.8 23.8  

შ-89 წალენჯიხა-ობუჯი-ჯიხაშკარი 14.2 14.2  

შ-90 დარჩელი-განმუხური 12.0 12.0  

შ-91 ტალერი-ლებარდე 34.0 34.0  

შ-92 მარტვილი-მარტვილის მონასტერი 1.3 1.3  

შ-93 ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევი 16.5 16.5  

შ-94 წალენჯიხა-ჯვარი-ჯვარზენი 13.5 13.5  

შ-95 წალენჯიხა-ლია-ფახულანი 10.5 10.5  

შ-96 წალენჯიხა-წალენჯიხის-ეკლესია 1.0 1.0  

შ-97 შუა ხორგა-ყულევი 16.0 16.0  

შ-98 ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი 10.5 10.5  

შ-99 ბეჩო-ტურბაზა „შიხრა“ 9.1 9.1  

შ-100 ხაიში-საკენი-ომარიშარა 58.0 58.0  

შ-101 ზესტაფონი-კიცხი-ხარაგაული 21.0 21.0  

შ-102
ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის
საავტომობილო გზის კმ 8 – რუფოთი-ალისუბანი-
საზანო-თუზი-ქვაციხე-კიცხი

28.4 28.4  

შ-103 იანეთი-დიდი ჯიხაიში-ხონი 17.1 17.1  

შ-104 ქუთაისი-გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთი 34.0 34.0  

შ-105 ვანი-სულორი 12.0 12.0  

შ-106 შუამთა-ჭყვიში (გ.ტაბიძის სახლ-მუზეუმი) 4.5 4.5  

შ-107 ვანი-ზედა ვანი (არქეოლო-გიური ცენტრი) 2.0 2.0  

შ-108 ქუთაისი-საფიჩხია-ჭოგნარი 4.7 4.7  

შ-109 ტყიბული-სოჩხეთი-ორპირი 24.0 24.0  

შ-110 გელათის მონასტერთან მისასვლელი 2.6 2.6  

შ-111 ბანოჯა-სათაფლია 6.1 6.1  

შ-112 წყალტუბო-ფარცხანაყანევი 11.3 11.3  

http://www.matsne.gov.ge 31009000010003018027



შ-113 გიორგი წერეთლის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი 1.1 1.1  

შ-114 ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გეზრული 32.0 32.0  

შ-115 შუქრუთი-უსახელო-კორბოული 19.0 19.0  

შ-116 მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხა 19.0 19.0  

შ-117 ხონი-მათხოჯი-მარტვილის ს/გზის კმ 2 – ძეძილეთი-
გელავერი 20.0 20.0  

შ-118 გორდი-ნოღა-ძეძილეთი 5.6 5.6  

შ-119 ჭრებალო-ნიკორწმინდა 25.8 25.8  

შ-120 წესი-ურავი 14.2 14.2  

შ-121 საგლოლო-ჭიორა-ღები 12.0 12.0  

შ-122 ლენტეხი-ბავარი 24.0 24.0  

შ-123 ცანა-ზესხო 7.0 7.0  

შ-124 ადიგენი-უდე-არალი 16.0 16.0  

შ-125 ახალციხე-ღრელი-საფარის მონასტერი 9.0 9.0  

შ-126 ახალქალაქი-კარწახის ს/გზის კმ33-კიროვაკანი-
კუმურდო 10.1 10.1  

შ-127 ბორჯომი-ბაღი-ტბა-ცემი 13.0 13.0  

შ-128 წაღვერი-კიმოთესუბანი-ტაძარი 4.0 4.0  

შ-129 ახალქალაქი-რკონი 21.9 21.9  

შ-130 ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბის შემოსავლელი 6.2 6.2  

შ-131 ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-
ოსიაურის ს/გზის კმ 25-წინარეხი-ქვათახევი 9.6 9.6  

შ-132 მეტეხი-ქვემო გომი-ნათლისმცემლის ეკლესია 9.0 9.0  

შ-133 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ 57-სამთავისი-
ქვემო ჭალა (სამთავისის ეკლესიასთან მისასვლელი) 4.2 4.2  

შ-134 ქარელი-ყინწვისის მონასტერი 9.0 9.0  

შ-135 რუისის მონასტერთან მისასვლელი 1.0 1.0  

შ-136 ურბნისის მონასტერთან მისასვლელი 1.5 1.5  

შ-137 ხიდისთავი-ატენი-ბოშური 28.0 28.0  

შ-138 გორი-მეჯვრისხევი 17.0 17.0  

შ-139 უფლისციხის კომპლექსთან მისასვლელი 6.7 6.7  

შ-140 ცხინვალი-ვანათი-ზონკარი-აწრისხევი 28.0 28.0  
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შ-141 ვანათი-გერის ეკლესია 12.0 12.0  

შ-142 სასადილო-ორხევი-ხევსურთსოფელი 27.0 27.0  

შ-143 დუშეთი-მჭადიჯვარი-ოძისი 17.9 17.9  

შ-144 ზარზმის მონასტერთან მისასვლელი 0.8 0.8  

შ-145 სოფელ ჩარგალში მისასვლელი (ვაჟა ფშაველას სახლ-
მუზეუმი) 3.1 3.1  

შ-146 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია 6.0 6.0  

შ-147 აჩხოტი-სნო-ახალციხე-ჯუთა 20.0 20.0  

შ-148 ორხევი-სიონი 3.7 3.7  

შ-149 წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია 20.8 20.8  

შ-150 მცხეთა-შიომღვიმის მონასტერი 11.4 11.4  

შ-151 ნატახტარი-წილკანი-მუხრანი 16.1 16.1  

შ-152 ზაჰესი-ჯვრის მონასტერი 6.7 6.7  

შ-153 ნიჩბისი-დიდგორი-დიდი თონეთი 28.0 28.0  

შ-154 ბოლნისი-სიონის მონასტერი-წუღრუღაშენი 11.7 11.7  

შ-155 ქვეში-ძეძვნარიანი-ტანძია 8.0 8.0  

შ-156 ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის ს/გზის კმ 35 –
თამარისი-დარეჯანის სასახლე 1.1 1.1  

შ-157 რუსთავი-ჯანდარა 13.0 13.0  

შ-158 რუსთავი-ჯანდარის გზის მე-10 კმ-დავით გარეჯი 13.5 13.5  

შ-159 ბეთანიის ეკლესიასთან მისასვლელი 7.0 7.0  

შ-160 ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაება 27.5 27.5  

შ-161 შულავერი-წითელი ხიდი 23.0 23.0  

შ-162 შულავერი-შაუმიანი-სიონი-წერაქვი 23.8 23.8  

შ-163 მარნეული-ალგეთი-აზიზქენდი 18.5 18.5  

შ-164 წერეთელი-ნორგიუღი-მუღანლო-ქესალო 25.0 25.0  

შ-165 კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდის ს/გზის
კმ27-ორბეთი 9.5 9.5  

შ-166 თეთრიწყარო-ქსოვრეთი-გუდარეხი-სამონასტრო
კომპლექსი 14.5 14.5  

შ-167 სამშვილდეს კომპლექსთან მისასვლელი 1.0 1.0  
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შ-168 სოფელი სამშვილდე-პირღებულის ეკლესია 7.0 7.0  

შ-169 იმერა-ბარეთი-თეჯისი-ჩივთქილისა-ხაჩკოი-გუმბათი-
ავრანლო 32.0 32.0  

შ-170 გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალი 29.6 29.6  

შ-171 გუმბათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლო 67.3 67.3  

შ-172 საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტერი 49.0 49.0  

შ-173 არხილოსკალო-სამთაწყარო (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) 6.0 6.0  

შ-174 ხორნაბუჯი-ერისიმედი 21.0 21.0  

შ-175 სიღნაღი-წნორი 8.0 8.0  

შ-176 სიღნაღი-წმინდა ნინოს მონასტერი 1.2 1.2  

შ-177 წმინდა ნინოს წყაროსთან მისასვლელი 2.9 2.9  

შ-178 ძველი შუამთის მონასტერთან მისასვლელი 2.3 2.3  

შ-179 იყალთოს აკადემიასთან მისასვლელი 1.8 1.8  

შ-180 აკურა-მამა დავითის ისტორიული ძეგლი 3.0 3.0  

შ-181 ზინობიანი-ჭიკაანი-გავაზი 12.7 12.7  

შ-182 ყვარელი-ყვარლის ტბა 8.5 8.5  

შ-183 ახმეტა-ბაწარას ნაკრძალი 22.0 22.0  

შ-184 ზემო ხოდაშენი-ალავერდი-ქვემო ალვანი 11.7 11.7  

შ-185 ჭუბურხინჯი-ნაბაკევი-ოტობაია-გაგიდა 26.0 26.0  

შ-186 მოქვი-ჭლოუ-ოტაფი 20.8 20.8  

შ-187 სოხუმი-ბესლეთი 3.5 3.5  

შ-188 სოხუმი-გუმისთა 3.4 3.4  

შ-189 სოხუმის აეროპორტთან მისასვლელი 4.6 4.6  

შ-190 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზიდან-აბღარხუქი-
აჭანდარა-დურიფში-ლიხნი 35.8 35.8  

შ-191 ახალი ათონის გამოქვაბულთან მისასვლელი 0.8 0.8  

შ-192 გაგრა-კოლხიდა 8.3 8.3  

შ-193 ლესელიძე-განთიადი 9.2 9.2  

შ-194 ლესელიძე-მიქელრიფში 17.2 17.2  

შ-195 საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის ს/გზის კმ 43 –
ნათლისმცემელი 5.0 5.0  
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შ-196 ნიქოზი-ავნევი 8.5 8.5  

შ-197 ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი 4.4 4.4  

შ-198
გორი-ცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკის ს/გზის კმ4 -
ვარიანი-საქაშეთი-ბრეთი-თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
ს/გზის კმ 101 (ქარელის გადასახვევი)

25.3 25.3  

შ-199 ქუბრიანთკარი-ახალციხე-კენჭაკლდე-ხეობა 15.0 15.0  

შ-200 ყვარლის ღვინის მარნის გვირაბთან მისასვლელი 1.5 1.5  

შ-201 ქუთაისი (მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის
კმ10-ორპირი-ცუცხვათი-მღვიმე 11.0 11.0  

შ-202 გორის გვირაბების შემოსავლელი 6.1 6.1  

 სულ შიდასახელმწიფოებრივი გზები 5298.1 5296.6 1.5
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