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aqtivebis marTva

2015 wlis biujeti

aqtivebis 

marTva

wlis biujetis 

aTvisebis maCveneblebi

 saqveuwyebo da sakoordinacio uwyebebis warmatebuli 
saqmianoba saqarTvelos regionuli ganviTa rebisa da in-
frastruqturis saministros wlis maCvenebelze poziti-
urad aisaxa (dagegmili biujetis 101%-iT aTviseba). 

saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamentis 
mier ganxorcielebuli proeqtebis farglebSi, 2015 
wels, aTvisebulia 488,4 mln. laramde, rac wlis gegmi-
uri biujetis 99%-s Seadgens. aRniSnuli dafinanseb-
is farglebSi Sesrulda saavtomobilo gzebisa da 
xelovnuri nagebobebis mSeneblobis, reabilitaciisa 
da perioduli SekeTebis samuSaoebi.

qveynis masStabiT, infrastruqturul proeq t-
ebs saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da in-
frastruqturis saministros xelmZRvanelobiT, Se-
sabamisi profilis saqveuwyebo da sakoordinacio 
organizaciebi axorcieleben. wlis pozitiur maCven-
eblebs, saministros koordinaciiT, swored am organi-
zaciebis efeqtiani saqmianoba gansazRvravs. 

miuxedavad imisa, rom wlis pirveli naxevari atmosfer-
uli naleqebisa da sxva meteorologiuri movlenebis six-
SiriT xasiaTdeba, aRniSnuli periodisaTvis gansazRvru-
li gegma warmatebiT Sesrulda.  

დასახელება
2015 წლის 

დამტკიცებული 
გეგმა

2015 წლის 
დაზუსტებული 

გეგმა

2015 წლის 
საკასო 
ხარჯი

ათვისების % 
დამტკიცებულ 

გეგმასთან 
მიმართებაში

ათვისების % 
დაზუსტებულ 
გეგმასთან 

მიმართებაში

საქართველოს 
საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი
506 980 000 494 123 075 488 395 565 96% 99%

უწყების მიერ ბიუჯეტის ათვისების მაჩვენებლები
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2015 wels saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saminis-
tros saavtomobilo gzebis departamentis mier ganxorcielda 257,3 mln. laris Rire-
bulebis samSeneblo samuSaoebi, rac sagzao infrastruqturis mSeneblobisaTvis gan-
sazRvruli wlis gegmiuri biujetis 99%-ia.

mSeneblobis proeqtebis farglebSi, aqtiurad mimdinareobda qveynis aRmosav-
leT-dasavleTis damakavSirebeli E – 60 (foTi-Tbilisi-wiTeli xidi) da E – 70 
(foTi-baTumi-sarfi) Cqarosnuli gzatkecilis mSeneblobis samuSaoebi.

aRniSnuli proeqtis farglebSi, samSeneblo aqtivoba calkeul monakveTebze 
sxvadsxva fazaSia da biujetis aTvisebac Sesabamisi moculobiT ganxorcielda. 

sagzao 

infrastruqtura

biujetis aTviseba

Cqarosnuli gzatkecilis mSenebloba

gzebisa da xidebis reabilitacia

xidebis gamocda

პროექტების შემსრულებელი უწყება
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da 

infrastruqturis saministros saavtomobilo 

gzebis departamenti

Cqarosnuli gzatkecilis mSenebloba

მშენებლობის 
პროექტების 
ფარგლებში 
ათვისებულია 257,3 
მლნ. ლარი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ათვისებულია გეგმიური 
ბიუჯეტის 99%.

ათვისებული თანხა 257,3 მლნ. ლარი

სამშენებლო აქტივობა 7 საგზაო მონაკვეთი
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sagzao infrastruqtura samSeneblo aqtivoba

2015 წლის სამშენებლო აქტივობა ჩქაროსნულ გზატკეცილზე
დამკვეთი დონორი ობიექტის დასახელება ობიექტის 

სიგრძე   (კმ)
აქტივობა 

(კმ)

აქტივობა 
ხიდებზე 
(რაოდ.)

საქართველოს 
საავტომობილო 

გზების 
დეპარტამენტი

მსოფლიო 
ბანკი

რუისი აგარა-აგარას შემოვლითი 
გზის მოდერნიზაცია

19.5 19.5 9

აგარა -ზემო ოსიაურის გზის 
მოდერნიზაცია

12.0 12.0 0

დონორი  იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო

ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის კმ0 - კმ15 
მშენებლობა

15.2 15.2 18

ქუთაისის შემოვლითი -სამტრედიის გზის კმ 0- კმ 24 მშენებლობა 24.0 10.0 5

დონორი  ევროპის საინვესტიციო ბანკი

სამტრედია -გრიგოლეთის საავტომობილო გზის (ლოტი I) 
მონაკვეთის მშენებლობა

11.5 11.5 2

დონორი აზიის განვითარების ბანკი

ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (ლოტი II) 18.0 18.0 15

დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დონორი აზიის განვითარების ბანკი

თბილისი-რუსთავის მონაკვეთი ს მშენებლობა  I და III სექცია

ჯამი მაგისტრალური 100.2 97.0 49.00

დამკვეთი ობიექტის დასახელება ობიექტის 
სიგრძე (კმ)

აქტივობა 2015 წელს 
(კმ)

ხიდები 
აქტივობა 

(ერთეული)

საქართველოს 
საავტომობილო 

გზების 
დეპარტამენტი

რუისი-აგარა-აგარას 
შემოვლითი გზის 
მოდერნიზაცია

19.5
4 ზოლი

19.5
4 ზოლი

9

აგარა-ზემო ოსიაურის გზის 
მოდერნიზაცია

12.0
4 ზოლი

12.0
4 ზოლი

0

ზესტაფონი-ქუთაისის ახალი 
შემოვლითი გზის კმ0 - კმ15 

მშენებლობა

15.2
4 ზოლი

15.2
4 ზოლი

19

ქუთაისის შემოვლითი 
-სამტრედიის გზის კმ 0- კმ 24 

მშენებლობა

24.0
2 ზოლი

10.0
2 ზოლი

5

სამტრედია-გრიგოლეთის 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთის მშენებლობა 
(ლოტი I)

11.5
4 ზოლი

11.5
4 ზოლი

2

სამტრედია-გრიგოლეთის 
საავტომობილო გზის 

მონაკვეთის მშენებლობა 
(ლოტი IV)

9.5
4 ზოლი

3
4 ზოლი

0

ქობულეთის შემოვლითი გზის 
მონაკვეთის მშენებლობა 

(ლოტი II)

18.0
2 ზოლი

18.0
2 ზოლი

15

ჯამი მაგისტრალური 109,7 89,2 50

2015 wels Cqarosnuli gzatkecilis mSeneblobis proeqtebis farglebSi, qveynis masSta-
biT, samSeneblo samuSaoebi  7 monakveTze - jamSi 89,2 km gzasa da 50 xidze mimdinareobda. 

aqedan, 2015 wels Cqarosnul gzatkecilze daigo sul 29 km gza.  maT Soris, 19,5 km oTx-
zoliani monakveTia (sadac orive mimarTulebaze, jamSi, 39 km sagzao safaria dagebuli) 
xolo danarCen 9,5 km-ian monakveTze orzoliani axali gza moewyo. aRniSnuli sagzao mo-
nakveTebidan, avtotransportis moZraoba gaixsna, jamSi, 19,5 km gzaze. 

Cqarosnuli gzatkecilis sxvadasxva monakveTebze, aseve, aqtiurad mimdinareobda 
xelovnuri nagebobebis mSenebloba: dasrulebis stadiaSi gadavida 13 xidis mSenebloba, 
xolo 11 xidis mSenebloba dasrulda.

paralelur reJimSi xorcieldeboda momdevno samSeneblo monakveTebis detaluri 
proeqtirebisa da satendero procedurebis momzadebis samuSaoebi. aseve, Sesabamisma 
samsaxurebma mniSvnelovani samuSaoebi Caatares saerTaSoriso safinanso institutebT-
an molaparakebebis procesis xelSewyobisaTvis, rac Cqarosnuli gzatkecilis momdevno 
monakveTebis mSeneblobis maqsimalurad optimalur vadebSi dawyebas isaxavs miznad.

2015 წელს  
ჩქაროსნულ 
გზატკეცილზე, 
სამშენებლო 
აქტივობა 
89,2 კმ გზასა 
და 50 ხიდზე 
მიმდინარეობდა
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ruisi-agaras monakveTis 

mSenebloba

donori _ msoflio banki  B

2015 wels dasrulda ruisi-agaras 19,5 km-iani Cqarosnuli 
gzis mSeneblobis samuSaoebi da avtotransportis moZraoba   
axalaSenebul monakveTze gadaerTo. 

aRniSnuli proeqtis farglebSi mSenebloba 2014 wels 
daiwyo,  2015 wels betonis safari moewyo darCenil 8,5 km oTx-
zolian monakveTze (gzis orive mimarTulebaze jamSi - 17 km);  

agara-zemo osiauris 

monakveTis mSenebloba

sagzao infrastruqtura Cqarosnuli gzatkecilis mSenebloba

donori - msoflio banki  

dasrulda  11 axali saxide gadasasvlelis mSenebloba.
proeqtis farglebSi, gzis mTel monakveTze dasrul-

da wyalgamtari milebisa da miwisqveSa gasasvlelebis 
mSenebloba; moewyo gamyofi zoli niujersis tipis bari-
erebiT; gza Semoifargla liTonis mrudxazovani ZelebiT; 
satransporto kvanZebze daigo asfalt-betonis safari. 

agara-zemo osiauris 12 km-iani Cqarosnuli 
gzis mSneblobis samuSaoebis farglebSi, 2015 wels 
cement-betonis safari daigo 3 km oTxzolian mo-
nakveTze. 

wlis ganmavlobaSi, proeqtis farglebSi ganx-
orcielda: mosamzadebeli da samobilizacio sam-

uSaoebi; mcenareuli fenis moxsnisa da dasawyobebis 
samuSaoebi; wyalgamtari rkina-betonis milebisa da 
miwisqveSa gasasvlelebis  mSenebloba; gzis saval 
nawilze miwayrilis mowyobis samuSaoebi.

aRniSnul monakveTze samSeneblo samuSaoebi 
aqtiurad grZeldeba. 

დამკვეთი  საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 12

სავალი ზოლის რაოდენობა 4

სახიდე გადასასვლელი 9

სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 19,5

სავალი ზოლის რაოდენობა 4

სახიდე გადასასვლელი 11
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donori - aziis ganviTarebis banki ADBAA

qobuleTis axali SemovliTi 

gzis mSenebloba

saqarTveloSi yvelaze grZeli xidebis mSenebloba

monakveTi II - 2015 wels samSeneblo aqtivoba mimdi-
nareobda rogorc sagzao monakveTze, aseve, xelovnur 
nagebobebze. 

proeqtis farglebSi ganxorcielda: miwis va-
kisis mowyobis; komunikaciebis gadalagebis; xidebis, 
gzagamtarebis, rkina-betonis wyalgamtari milebisa 
da miwisqveSa gasasvlelebis mSeneblobis; N1 gvira-
bis eqskavaciisa da droebiTi gamagrebis mosawyobad 

qobuleTis SemovliTi axali gzis me-13 da me-14 kilo-
metrebze, sof. saCinosTan axlos Sendeba saqarTveloSi 
yvelaze  grZeli saxide gadasasvlelebi _ 1180 metriani 
xidi-viaduki da 920 metriani xidi-estakada. 

aRniSnuli xidebis monoliTuri malisnaSenis samSen-
eblo samuSaoebi uaxlesi teqnologiiT xorcieldeba. 
kerZod,  pirvelad saqarTveloSi, swored am nagebobeze 
gamoiyeneba burjebze moZravi yalibis sistemis teqno-
logia, romelic msoflios ganviTarebul qveynebSi MSS 
- teqnologiis saxeliT aris cnobili da aprobirebuli. 

xidebis mSeneblobis proeqti gardamavalia da is 
dResac grZeldeba.

torkretirebis samuSaoebi, xolo N2 gvirabis mSene-
bloba Ria wesiT (miwis eqskavacia) xorcieldeba. 

aRsaniSnavia, rom am monakveTze xelovnuri nage-
bobebis mSenebloba axali teqnologiebiT mimdinare-
obs. saqarTveloSi yvelaze grZeli - 920 metriani da 
1180 metriani xidebi, pirvelad saqarTveloSi, uaxlesi 
teqnologiiT - burjebze moZravi yalibis gamoyenebiT 
Sendeba.

sagzao infrastruqtura Cqarosnuli gzatkecilis mSeneblobaდამკვეთი  საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 18
სავალი ზოლის რაოდენობა 2
სახიდე გადასასვლელი 15
გვირაბი 2
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მონაკვეთი         I             IV
სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 11,5
სავალი ზოლის რაოდენობა 4
სახიდე გადასასვლელი 12

9.5
4
4

donori - aziis ganviTarebis banki ADBAA

donori - aziis ganviTarebis banki ADBAA

donori - aziis ganviTarebis banki ADBAA

quTaisis SemovliTi-samtrediis 

gzis mSenebloba

samtredia-grigoleTis 

saavtomobilo gzis mSenebloba

2015 wels quTaisis Semov-
liTi-samtr ediis gzaze (km0-
km24)  Sesrulda betonis safa-
risa da miwis vakisis mowyobis 
samuSaoebi, aseve, dasrulda 
xidebsa da gzagamtarebze sa-
mSeneblo samuSaoebi; ganxor-
cielda napirsamagri samuSaoe-
bi mdinare gubiswyalsa da 
mdinare rionze.

aRniSnul monakveTze Ziri-
Tadi samSeneblo samuSaoebi 
dasrulebulia.

samtredia-grigoleTis 51,6 km-iani gzis mSenebloba  
4 monakveTad (lotad) xorcieldeba. am etapze samSen-
eblo samuSaoebi mimdinareobs pirvel da meoTxe mo-
nakveTebze.

მონაკვეთი I (კმ 0-კმ 11) - aRniSnul monakveTze, 
romelic Warbwyliani niadagiT xasiaTdeba, Cqarosnuli 
avtomagistralis mSenebloba Tanamedrove - „PVD“ 
teqnologiiT mimdinareobs. am teqnologiiT, gzis 
safuZvel gruntSi, niadagidan wylis gamodevnis mizniT, 
vertikaluri drenaJebi (fiTilebi) Tavsdeba, rac 
momavalSi gzis safaris deformaciis SesaZleblobas 
amcirebs.

2015 wels aRniSnul monakveTze ganxorcielda: 
dabali wnevis gazsadeni milebis gadalagebis; optikur-
boWkovani kabelebis gadatanis; mcenareuli fenis moxsna-
dasawyobebisa da miwis vakisis mowyobis; gzagamtarebze 
rkina-betonis naburR-nateni ximinjebis, xolo 

zestafoni-quTaisis SemovliTi gzis 15,2 km-iani mo-
nakveTis mSeneblobis proeqtis farglebSi, betonis sa-
fari moewyo 8 km. oTxzolian monakveTze (gzis orive 
mimarTulebaze jamSi - 16 km.). danarCen monakveTebze 
ganxorcielda: miwis vakisis, wyalgamtari milebisa da 
miwisqveSa gasasvlelelbis mowyobis samuSaoebi; komu-

zestafoni-quTaisis 

SemovliTi gzis mSenebloba

donori - iaponiis saerTaSoriso 

TanamSromlobis saagento 

donori - evropis sainvesticio banki

donori - iaponiis saerTaSoriso 

TanamSromlobis saagento 

nikaciebis - saSualo da maRali Zabvis el. gadamcemi xa-
zebis gadaadgilebis samuSaoebi; ganxorcielda xidebze 
rkina-betonis naburR-nateni ximinjebis,  kolonebisa 
da rigelebis mowyobis samuSaoebi, aseve, adgilze mim-
dinareobda winaswardaZabuli rkinabetonis ko Webis 
warmoeba da montaJi.

miwis vakisis qveS vertikaluri drenaJebis mowyobis 
samuSaoebi.

მონაკვეთი IV (კმ 42 - კმ 51) - samtredia–
grigoleTis me–2 lotis mSeneblobac axali teqnologiis 
gamoyenebiT xorcieldeba. 

kerZod,  gzis safuZvlis gruntSi, niadagidan wylis 
gamodevnis mizniT, ewyoba specialuri qvis svetebi, 
rac SemdgomSi Seamcirebs gzis deformaciis dones. 
aRniSnuli meTodi, saqarTveloSi pirvelad gamoiyeneba.        

gzis mSeneblobis proeqtis farglebSi ganxorc-
ielda samSeneblo bazis mowyobis, samSeneblo mona-
kveTze mcenareuli fenis moxsnisa da dasawyobebis, 
komunikaciebis gadaadgilebis samuSaoebi. 

daiwyo da grZeldeba miwis vakisis qveS qvis svetebis 
mowyobis samuSaoebi.

sagzao infrastruqtura Cqarosnuli gzatkecilis mSeneblobaდამკვეთი  საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 24

სავალი ზოლის რაოდენობა 2

სახიდე გადასასვლელი 8

სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე (კმ) 15.2
სავალი ზოლის რაოდენობა 4
სახიდე გადასასვლელი 19
საფეხმავლო ხიდი 5
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gzebis reabilitaciis proeqtebi

sagzao infrastruqtura reabilitaciis proeqtebi

saavtomobilo gzebis reabilitaciis ZiriTad proeqtebs saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da infrastruqturis saministros koordinaciiT, saqarTvelos saavtomo-
bilo gzebis departamenti axorcielebs. 

sagzao infrastruqturis reabilitaciis proeqtebis gansaxorcieleblad, 2015 wels 
saxelmwifo biujetisa da donorebis TanadafinansebiT, jamSi 153,7 mln. laria aTvise-
buli.

saqarTvelos sagzao infrastruqturis gaumjobesebis proeqtebis farglebSi, qvey-
nis masStabiT, sareabilitacio aqtivoba 124 sagzao monakveTze jamSi 254 km-ze ganxor-
cielda. 

დამკვეთი
ათვისებული 

თანხა 
მლნ. ლარი

ობიექტის 
რაოდენბა

გზის ჯამური 
სიგრძე - კმ

ხიდების რაოდენობა

საქართველოს 
საავტომობილო 

გზების 
დეპარტამენტი

153,7 124 254 36
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sagzao infrastruqtura sareabilitacio aqtivoba

დასრულებული პროექტები 
_
 საქართველოს ბიუჯეტის დაფინანსება

საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები
saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamentis proeqtebi

2015 wels saavtomobilo gzebis departamentis mier, 
gzebisa da xelovnuri nagebobebis reabilitaciis sam-
uSaoebisaTvis  aTvisebuli Tanxa 153,7 mln. lars Seadgens.  

aRniSnul periodSi, saxelmwifo biujetisa da do-
nori organizaciebis dafinansebiT, sareabilitacio 
aqtivoba mimdinareobda 124 sagzao monakveTze, maT So-
ris, sareabilitacio monakveTebze arsebul xelovnur 
nagebobebze.  

aqedan, sareabilitacio samuSaoebi dasrulda 71 

obieqtze, xolo 53 obieqti gardamavali proeqtia, sadac 
sareabilitacio aqtivoba grZeldeba. 

2015 wels reabilitacia Cautarda 254 km saavtomo-
bilo gzasa da 36 xids. reabilitaciis proeqtebis far-
glebSi aSenda 8 axali saavtomobilo xidi.

aseve, gzebis perioduli SekeTebis proeqtebis fargleb-
Si ganxorcielda 3000 km-ze meti saavtomobilo monakveTis 
horizontaluri moniSnvisa da sagzao usafrTxoebis Ron-
isZiebebiT gaTvaliswinebuli sxva samuSaoebi.

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს//გზის 154-ე კმ-ზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ175-176; კმ188-კმ189 მონაკვეთების პერიოდული შეკეთება

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ117 -კმ121 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ხაშური-ახალციხე-ვალეს ს/გზის კმ 11-კმ 12 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა- ლარსის ს/გზის კმ86-კმ87 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ217-კმ228 მონაკვეთების რეაბილიტაცია (ლოტი III: კმ224-კმ228) 

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ116-კმ118.5 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

მარნეული (კოსტავას ქუჩიდან)-სადახლოს ს/გზის მე-11 კმ-ში, (სოფ. იმირი) მდ. ხრამზე ხიდის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ106+180-კმ106+880; კმ107+180-კმ110+850 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა- ლარსის ს/გზის კმ71-კმ73(0.452) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

თბილისის-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის კმ120-კმ131 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

სენაკი-ფოთი-სარფი ს/გზის კმ1-კმ13 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ხაშური-ახალციხე-ვალეს ს/გზის კმ 51-კმ52 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის 49-ე კმ-ზე, მდ. თვალთხევზე ხიდის რეაბილიტაცია

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის 151-ე კმ-ზე, მდ.ნინოსხევზე ხიდის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ28+800-ზე მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწიმააღმდეგო პრევენცია

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 303-ე კმ-ში მდ.ჯაფხინჯაზე წყალგამტარი მილის რეაბილიტაცია
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sagzao infrastruqtura sareabilitacio aqtivoba

სენაკი-ფოთი-სარფი ს/გზის კმ13+000- კმ24+800 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გზის 110 კმ-ზე მდ. ჭოროხზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

ხაშური-ახალციხე-ვალე ს/გზის 93-ე კმ-ზე მდ.ფოცხოვზე ახალი ხიდის მშენებლობა

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის ს/გზის კმ75+050-კმ84+150 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის ს/გზის კმ68+000-კმ75+050 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ110+900-ზე მშრალ ხევზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

თბილისი-სენაკი-ლესელიძე ს/გზის კმ167+650-ზე, მდ. ძირულაზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

თბილისის შემოსავლელი ს/გზის კმ34.3-კმ49 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ135+700-კმ136+500 მონაკვეთზე ტროტუარების მოწყობა

ხაშური-ახალციხე-ვალეს ს/გზის 27-ე კმ-ში (ქ.ბორჯომი) არსებული თაღოვანი ღვარცოფგამტარის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 136 კმ-ზე საბაჟო გამშვები პუნქტის 
„ყაზბეგის“ მიმდებარედ „საევაკუაციო ნაგებობის“ მოწყობა

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზაზე ღვარცოფის გატარების მიზნით სოფ. ქვეშეთში არსებულ ხიდზე 
ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები

დასრულებული სამუშაოები _ საქართველოს ბიუჯეტის დაფინანსება 
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები

მიმდინარე სამუშაოები _ საქართველოს ბიუჯეტის დაფინანსება 
საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები

ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ს/გზის კმ64+000-კმ73+00 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

თბილისი(ველი)-გაჩიანი-რუსთავის ს/გზის კმ1-კმ3.4 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქუთაისი-გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთის ს/გზის კმ6-კმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ზესტაფონი-ბაღდათი ს/გზის კმ1-კმ5 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

ბაღდათი-ვანი-დაფნარის ს/გზის კმ16-კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის კმ17-კმ21 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის 66-კმ-ზე (ქ. ჭიათურა) საყრდენი კედლის აღდგენა

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის მესტია-უშგულის 47 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია 
ლოტი N1 კმ 141 - კმ 154 (12.37კმ) სამუშაოები

ზესტაფონი-ბაღდათის ს/გზის კმ11-კმ18.8 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონი ს/გზის კმ4+150-ზე (სოფ. ძველი სენაკი) არსებული მილის რეაბილიტაცია

ზუგდიდი-ანაკლიას ს/გზის კმ29+365-კმ31+250 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის ს/გზის კმ22-კმ29 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 125-ე კმ-ზე წყალგამტარი მილის მოწყობა

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის კ14-კმ22 (ორპირი-ხრესილი) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

წყალტუბო-ფარცხანაყანევი ს/გზის კმ1-კმ11.3 მონაკვეთის რეაბილიტაცია  (ლოტი 1 კმ0+000-კმ5+579)

გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის კმ35; კმ37-კმ42 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხას ს/გზის კმ15-კმ19 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის კმ60-კმ67.5 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

გორი-ცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკის ს/გზის მე-4 კმ-დან ვარიანი-საქაშეთი-ბრეთი-თბილისი-სენაკი-
ლესელიძის ს/გზის 102-კმ-მდე ს/გზის მე-11 კმ-ზე არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

წერეთელი-ნორგიული(მირზოევკა)-მუღანლო-ქესალო ს/გზის კმ15+500-კმ25 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზის კმ72-კმ77 მონაკვეთის კმ72-კმ73 რეაბილიტაცია

ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბის ს/გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ახმეტა-ბაწარას ნაკრძალი ს/გზის მე-11 კმ-ში არსებული მილის რეაბილიტაცია

გუფთა-ონი ს/გზის კმ 63+200-კმ64+200 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ვარციხე-როხის ს/გზის მე-6 კმ-ზე, მდ.კორწყალზე არსებული ხიდის პრევენცია-რეაბილიტაცია

ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზის კმ72-კმ77 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სოფელ რიყის ცენტრში მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია

სოფელ შამგონის, შამგონა-მდ.ენგურამდე ადგილობრივი მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია
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ჟინვალი-ბარისახო-შატილის ს/გზის კმ51+150-კმ52+350 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ბეჩო-ტურბაზა-შიხრა ს/გზის კმ1-კმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

მარნეული-თეთრიწყარო-წალკა ს/გზის კმ34-კმ41 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის კმ23-კმ30 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის მე-7 კმ-ში დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენა

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის კმ1-კმ6.5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ალპანა-ცაგერის ს/გზის კმ13-კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ქუთაისი-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბანარას ს/გზის 25-ე კმ-ზე მდ. ხანისწყალზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

ქუთაისი-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბანარას ს/გზის 30-ე კმ-ზე მდ. ხანისწყალზე არსებული ხიდის რეაბილიტაცია

ბაღდათი-ვანი-დაფნარის ს/გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზის კმ74-კმ77 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

წყალტუბო-ხონის ს/გზის მე-13-ე კმ-ზე მდ. კუხაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა

დიდი დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანის ს/გზის კმ32+560-კმ41+00 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ნარეკავი-მცხეთა-რკინიგზის სადგურის საავტომობილო გზის მე-2 კმ-ზე ახალი ხიდის მოწყობა

ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 110 კმ-ზე არსებული რკინაბეტონის მილის რეაბილიტაცია

ქუთაისი(ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილი ს/გზის კმ4-კმ14 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

წყალტუბო-ფარცხანაყანევი ს/გზის კმ1-კმ11.3 მონაკვეთის რეაბილიტაცია (ლოტი 2 კმ5+586-კმ11+252)

ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზის კმ11+000-კმ13+200 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას ს/გზის კმ1-კმ6.3 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

შუამთა-ჭყვიშის (გ. ტაბიძის სახლ-მუზეუმი) ს/გზის კმ 0+000-კმ4+574 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 48 კმ-ზე არსებული გვირაბის რეაბილიტაცია

ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის კმ11-კმ16 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი ს/გზის მე-4 კმ-ში მდ. წაჩხურაზე ახალი ხიდის მშენებლობა

წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამიას ს/გზის კმ9+700-კმ16+050 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ურბნისის მონასტერთან მისასვლელი ს/გზის რეაბილიტაცია

გორი-მეჯვრისხევის ს/გზის 16+000-კმ16+946 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კინჩხაში ადგილობრივი მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიაცია

ქ. მარტვილში, ღვთისმშობობლის მიძინების სახელობის ტაძართან მისასვლელი 
ადგილობრივი მნიშვნელობის ს/გზის რეაბილიტაცია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 107-ე კმ-ზე ხიდი მდ. ბიდარაზე

ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბის ს/გზის კმ20-კმ24 (პკ 7+34) ხიდი ღელეზე

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზაზე 108 კმ-ზე ხიდი მდ. ნარვანაზე

ნატენები-შრომა-ურეკი ს/გზის მე-10 კმ-ზე ხიდი მდ. სეფაზე

სნო-ახალციხე-ჯუთას ს/გზის მე-8 კმ-ზე, ხიდი მდ. ართხმოსწყალზე

ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას ს/გზის კმ1-კმ6.3 (პკ 51+37) ხიდი ღელეზე

სასადილო-სიონი ს/გზის (17.44კმ) ხიდი მდ. ვაშლიანიხევზე

ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი კმ1-კმ7 (პკ 33) ხიდი ღელეზე

მიმდინარე სამუშაოები _ საქართველოს ბიუჯეტის დაფინანსება 
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზები

გზების რეაბილიტაციის პროექტების ფარგლებში 
აშენებული ახალი ხიდები

xidi mdinare bidaraze
mcxeTa–stefanwminda–larsis saav-

tomobilo gzis 107–e  kilometrze, md. 
bidaraze 51 metriani axali xidi german-
uli teqnologiiT  aSenda.

aRniSnuli teqnologiiT xidebis mSe-
nebloba Sualeduri burjebis gareSe 
xdeba, is gansakuTrebiT efeqturia Rrma 
xevebze xidebis mSeneblobis dros,  rad-
gan is sayrdeni burjebis mSeneblobis da-
matebiT xarjebs da mSeneblobis vadebs 
amcirebs.
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საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობის “გზების 
პერიოდული შეკეთება და 
რეაბილიტაციის” ღონისძიებები

შიდასახელმწიფოებრივი და 
ადგილობრივი გზების მეორე  
პროექტი (მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით)  

შიდასახელმწიფოებრივი და 
ადგილობრივი გზების მესამე  
პროექტი (მსოფლიო ბანკის 
დაფინანსებით) 

კახეთის რეგიონული გზების 
განვითარების პროექტი 
(მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით)  

saavtomobilo gzebis reabili-
taciis proeqtebis farglebSi, sarea-
bilitacio da perioduli SekeTebis 
samuSaoebi mimdinareobda 2014 wli-
dan 2015 wels gardamaval obieqtebsa 
da 2015 wlis gegmiT gaTvaliswinebul 
axal obieqtebze. 

aseve, departamentma Seasrula 
mTavrobis gankargulebiT davale-
buli calkeuli adgilobrivi mniS-
vnelobis gzebisa da xidebis reabili-
taciis proeqtebi. kerZod, 2015 wels 
mTavrobis gankargulebiT ganxor-
cielda 4 sagzao monakveTis reabili-
taciisa da 1 xidis mSeneblobis sam-
uSaoebi.

saavtomobilo gzebis reabili-
taciis samuSaoebi saqarTvelos sax-
elmwifo biujetisa da saerTaSoriso 
donori organizaciebis Tanadafi-
nansebiT, saavtomobilo gzebis de-
partamentis bazaze mimdinare pro-
eqtebis farglebSi xorcieldeba:

sagzao infrastruqtura sareabilitacio aqtivoba

თბილისი-თიანეთი ს/გზის კმ39-კმ51 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ულიანოვკა-ბოდბე-გამარჯვება ს/გზის კმ0-კმ21 მონაკვეთის რეაბილიტაცია  

მცხეთა-შიო მღვიმეს მონასტერი კმ4-კმ12 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გეზრული ს/გზის კმ8 - კმ22 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

სასადილო-სიონი ს/გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება კახეთის რეგიონში (ნაწილი III-2)

მცირე მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება კახეთის რეგიონში (ნაწილი III-1)

სასადილო-ორხევი-ხევსურთსოფელი ს/გზის კმ18.5-კმ21 მონაკვეთის რეაბილიტაცია 
(სიონის გადასახვევი, ორხევი-დორეულები) და ორხევი-სიონი ს/გზა კმ 1-კმ2    

აგარა-ყორნისი-ცხინვალი ს/გზის კმ1-კმ4; კმ9-კმ16 მონაკვეთების რეაბილიტაცია (აგარა-კნოლევი) 

ა/მ მლაშე-მოხე-დერცელი ს/გზის კმ1-კმ11.34 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ახალქალაქი-ნოსტე-მთიულთუბანი ს/გზის კმ0-კმ5 მონაკვეთის რეაბილიტაცია- ლოტი II

“ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი კმ1-კმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია (ლოტი II) 

ქუთაისი-ხონი-სამტრედია ს/გზის კმ35-კმ40 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

“ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევი კმ11-კმ16 (ლოტი I 6კმ)” მონაკვეთის რეაბილიტაცია

ახალქალაქი-რკონი ს/გზის კმ1-კმ4 (ახალქალაქი-ერთაწმინდა) მონაკვეთის რეაბილიტაცია - ლოტი I

წერეთელი-მირზოევკა-მუღანლო-ქესალო ს/გზის კმ4-კმ16 მონაკვეთის რეაბილიტაცია-ლოტი I

ბოლნისი-სიონის მონასტერი-წუღრუღაშენი ს/გზის კმ1-კმ9 
(ბოლნისი-სიონის მონასტერი)  - ლოტი II მონაკვეთის რეაბილიტაცია

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 
გზების რეაბილიტაციის  მეორე პროექტის (SLRP II)

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 
გზების რეაბილიტაციის  მესამე პროექტის (SLRP III)

კახეთის რეგიონის განვითარების პროექტი

msoflio bankis proeqtebi
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sagzao infrastruqtura sareabilitacio aqtivoba

 „kaxeTis regionuli ganviTarebis proeqtis“ da 
SLRP-III proeqtis farglebSi, sasadilo-sionis saav-
tomobilo gzis 17,3 km-is, sasadilo-orxevi-xevsurT-
sofelis 3,5 km-isa da orxevi-sionis gzis 2 km-iani  mo-
nakveTis reabilitacia dasrulda. 

aRniSnuli gzis  calkeul monakveTebze daigo ro-
gorc cement-betonis, aseve, asfalt-betonis safari-
ani gzis savali nawili. 

gzis reabilitaciis proeqtis farglebSi ganxor-
cielda wyalgamtari milebis, sadrenaJe sistemebis, 
adgilobriv gzebTan mierTebebis, gverdulebisa da 
ezoebSi Sesasvlelebis mowyobis samuSaoebi. 

sasadilo-sionis s/gzis proeqtis ganxorcieleba 

დამკვეთი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

sasadilo-sionis gzis reabilitacia

2014 wels daiwyo da misi Rirebuleba 10,2 mln. lars 
Seadgens.  

sasadilo-sionis saavtomobilo gzis reabilitaci-
is Sedegad, gadaadgilebis problema mougvarda 24 
sofels da 4 000–mde adgilobriv mosaxles. aRniSnuli 
saavtomobilo gza sagarejosa da TianeTis municipal-
itetebs akavSirebs. 

sasadilo-sionis saavtomobilo gza aqtualuria  
rogorc adgilobrivi mosaxleobisaTvis, aseve, tu-
ristebisaTvis, radgan is umoklesi marSrutia tu-
ristuli da sarekreacio daniSnulebis obieqtebamde – 
sionamde, boWormis cixemde da wm. giorgis XII saukunis 
eklesiamde. 
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vaziani-martyofi-norio-RvTaebas 

saavtomobilo gzis reabilitacia

vaziani-martyofi-norio-RvTaebas saavtomobilo gzis 6,5 km-iani mo-
nakveTis reabilitaciis proeqtis farglebSi ganxorcielda: asfalt-be-
tonis safaris, mosaxleobis ezoebSi Sesasvlelebis, sazogadoebrivi trans-
portis gasaCerebeli moednebisa da avtopavilionebis mowyobis samuSaoebi. 
amave monakveTze, reabilitacia Cautarda arsebul xids da aSenda  erTi axali 
saxide gadasasvleli. 

aRniSnuli gza 30 welze metia ar SekeTebula, ris gamoc naleqian amindSi 
gza TiTqmis gauvali xdeboda. 

reabilitirebuli monakveTi gardabnis municipalitetis 3 sofels: saaka-
Zes, martyofs da norios erTmaneTTan da Tbilisi-bakurcixe-lagodexis 
saerTaSoriso mniSvnelobis gzasTan akavSirebs. 

reabilitaciis proeqtis farglebSi, gza TeTr, wiTel da yviTel fer-
ebSi daixaza, rac ufro TvalsaCino moniSvnaa da meti prevenciis saSualebas 
iZleva. aRsaniSnavia, rom dazianebebis gamo, am gzaze avtotransportis moZ-
raobis siCqareebi dabali iyo, reabilitaciis Semdeg ki siCqaris matebis Sesa-
Zlebloba gaizarda.

vaziani-martyofi-norio-RvTaebas saavtomobilo gza VI saukunis isto-
riul ZeglTan - martyofis RvTaebis eklesiasTanac midis da turistuli 
TvalsazrisiTac mniSvnelovania.

wereTeli-mirzoevka-muRanlo-qesalos 

saavtomobilo gzis reabilitacia

marneulis municipalitetSi, wereTeli-mirzoevka-muRanlo-qesa-
los saavtomobilo gzis 12.5 kilometriani monakveTis reabilitaciis 
proeqtis farglebSi 2015 wels dasrulda 9,3 km-ian monakveTze asfalt-
betonis safaris dagebis samuSaoebi. 

aRniSnuli proeqti saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infr-
astruqturis saministros saavtomobilo gzebis departamentis mier, 
Sidasaxelmwifoebrivi da adgilobrivi gzebis reabilitaciis proeqtis 
(SLRP III) farglebSi, msoflio bankis dafinansebiT mimidinareobs. 

proeqtis farglebSi ganxorcielda adgilobriv gzebTan mierTebebis, 
wyalgamtari milebis, kiuvetebis, sazogadoebrivi transportis gaCer-
ebebisa da trotuarebis mowyobis samuSaoebi, aseve, damontaJdeba sagzao 
niSnebi.

gza warmoadgens qalaq marneulidan umokles marSruts wiTel xidamde 
(azerbaijanis sazRvari), gamoiyeneba rogorc satranzito, aseve, sasof-
lo-sameurneo daniSnulebiT.sareabilitacio monakveTi gaivlis soflebs: 
wereTeli, mirzoevka, muRanlo da qesalo.

samuSaoebi 2015 wlis TebervalSi daiwyo da 2016 wels dasruldeba. 
aseve, 2015 wels dasrulda amave gzis 8,9 km-iani monakveTis reabilitacia 
saqarTvelos biujetis dafinansebiT. 

sagzao infrastruqtura sareabilitacio aqtivobaდამკვეთი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
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2015 wels Catarda 53 xidis gamokvleva-gamocda 
statikur da dinamikur datvirTvebze. 

aRsaniSnavia, rom maTi umravlesoba gasuli sauku-
nis 50-60-ian wlebSi agebuli xidebia. 

kvlevebis Sedegad dadginda, rom nagebobebi siZve-
lis miuxedavad, Tanamedrove datvirTvebis gatarebas 
(garkveuli SezRudvebiT) uzrunvelyofen. 

aRmoCenili defeqtebis aRmofxvris mizniT, dageg-
milia maTi reabilitacia.

xidebis gamocdasagzao infrastruqtura დამკვეთი:  საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

xidebis gamocda
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krizisebis 

marTva

სტიქიის 
ლიკვიდაციისა 
და პრევენციის 
სამუშაოები 
განხორციელდა 
31 ობიექტზე.
დაიხარჯა 
6.9 მლნ. ლარი 

wels saqarTvelos regionebSi ganviTarebuli xSiri stiqiuri 
movlenebis _ ZiriTadad, wyaldidobebisa da mewyrebis Sede-
gebis likvidaciis samuSaoebisaTvis  saqarTvelos mTavrobis 
gankargulebebis safuZvelze, saqarTvelos regionuli ganvi-

Tarebisa da infrastruqturis saministros daqvemdebarebaSi arsebuli organi-
zaciebis mier, 27 mln. larze meti Tanxis Rirebulebis samuSaoebi ganxorcielda. 

proeqtebis marTva

stiqiis likvidacia-prevencia

napirdacviTi RonisZiebebi

2015

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წლიური 
ბიუჯეტის ფარგლებში, სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის 
სამუშაოები 31 ობიექტზე შესრულდა (სამუშაოები დასრულდა 21, ხოლო 
მიმდინარეობს 10 ობიექტზე). აღნიშნული სამუშაოებისათვის 6.9 მლნ. 
ლარი დაიხარჯა.

პროექტების შემსრულებელი
saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti



32 332015 wlis angariSi2015 wlis angariSi

krizisebis marTva stiqiis Sedegebis likvidacia

stiqia veres xeobaSi

2014 wlis gazafxulsa da zafxulSi, stiqiuri movlenebis gaaqtiurebis gamo, 
saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministrosa da saqveu-
wyebo organizaciebis warmomadgenlebi stiqiis Sedegebis likvidaciis samuSaoebs 
sagangebo reJimSi axorcielebdnen. stiqiam gansakuTrebiT didi moculobis zarali 
miayena dedaqalaqs, sadac mdinare veres kalapotSi warmoqmnilma Rvarcofma imsxver-
pla adamianebi da zooparkis binadari cxovelebi; daangria saxlebi, sxva samoqalaqo 
nabebobebi, zooparki, saavtomobilo gza.

13-14 ivnisis Rames, wyneTi-beTaniis damakavSirebel gzaze  daaxloebiT 500 000 kuburi 
metris moculobis mewyeri Camowva, ramac moZraobis paralizeba gamoiwvia. meriis Se-
sabamis samsaxurebTan erTad stiqiis  adgilze  moxda regionuli ganviTarebisa da 
infrastruqturis saministrosa da saavtomobilo gzebis departamentis Sesabamisi 
samsaxurebis mobilizacia, romlebic operatiulad CaerTvnen stiqiis salikvidacio sa-
muSaoebSi. mdinarisa da SesaZlo niaRvris gasatareblad, damontaJda 3  saniaRvre mili, 
romelzec moewyo saavtomobilo gza.  operatiulad Catarebuli samuSaoebis Sedegad, 
mokle droSi gaxda SesaZlebeli maRali gamavlobis avtomobilebis gatareba da axalda-
bis mosaxleobisaTvis sasmeli wylisa da sakvebi produqtebis miwodeba.

wyneTis quCa 13 -is mimdebare teritoriaze prevenciis mizniT, moiWra kldis nawili 
da mdinaris kalapoti Seicvala. daiwyo samuSaoebi mdinaris kalapotis marjvena mxridan 
damcavi kedlis asaSeneblad. wyneTi-beTaniis monakveTze gaiwminda savali nawili, damew-
yrili zonidan gamoiyvanes stiqiis dros CarCenili  avtomobilebi. 

Zlierma setyvam, wvimam da Rvarcofma,  aseve, daazi-
ana Sida saubno gzebi,  sasoflo sameurneo savargule-
bi, sakarmidamo nakveTebi, gzis safari da wyalgamtari 
milebi mcxeTis, borjomis, axalcixis, TeTriwyaros, 
goris municipalitetebsa da soflebSi.

qveynis masStabiT, stiqiisagan dazianebuli sagzao mo-
nakveTebis aRsadgenad, saqarTvelos regionuli ganviTare-
bisa da infrastruqturis saministros, saavtomobilo gzebis 
departamentisa da Sps “saxelmwifo samSeneblo kompaniis” 

stiqiis Sedegebis likvidacia-prevencia 

saavtomobilo gzebze

TanamSromlebi 24 saaTiani samuSao grafikiT muSaobdnen. 
garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saminis-

tros geologTa jgufis mier ganxorcielda mewyris 
Camowolis midamoebis kvleva. geologebis daskvnis Se-
sabamisad, daigegmeba maRali riskis mqone midamoebSi  
mewyris gzidan aridebisa da gzis damcavi RonisZiebebi.

stiqiis Sedegebis likvidaciisa da prevenciis sam-
uSaoebi aqtiurad grZeldeba gasuli wlidan gardamaval 
obieqtebzec. 
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krizisebis marTva gzebis  movla-SEenaxva

gzebis movla-Senaxva da mimdinare SekeTeba

2015 wels saavtomobilo gzebis movla-Senaxvisa da 
mimdinare SekeTebis samuSaoebisaTvis saqarTvelos 
saxelmwifo biujetidan 38,9 mln. lari daixarja.  mTe-
li wlis ganmavlobaSi aqtiurad mimdinareobda sagzao 
monakveTebze warmoqmnili dazianebebis aRmofxvris, 
gzispira kldeebidan qvaTacvenis kerebis gawmendisa 
da prevenciis, aseve, zamTris periodSi gzebze Tovl-
wmendisa da ganvladobis uzrunvelyofis samuSaoebi.  

wlis miwuruls gansakuTrebiT aqtualuri gaxda 
zamTris periodSi gzebis movla-Senaxvis RonisZie-
bebi, radgan TiTqmis yvela regionSi didTovloba iyo. 
qveynis masStabiT moqmedebda 100-mde sayrdeni punqti, 
sadac mobilizebuli iyo Tovlmwmendi meqanizmebi da 
teqnikuri marilis maragi.

gzebis movla-Senaxvis samuSaoebis mwarmoebeli 
kontraqtori kompaniebi gawmendiT samuSaoebs 24 
saaTian reJimSi asrulebdnen. regionuli ganviTare-
bisa da infrastruqturis saministros saavtomobilo 
gzebis departamentidan mivlinebuli zedamxedvelo-
bis samsaxuris warmomadgenlebi ki mimdinare gawmen-
diT samuSaoebs adgilze uwevdnen koordinaciasa da 
monitorings.

intensiuri Tovisa da dabali temperaturis 
pirobebSi, gzebze gadaadgileba xorcieldeboda spe-
cialuri reJimebiT; sadReRamiso reJimSi muSaobda 
cxeli xazi; sazogadoebas gzebze arsebuli mdgomare-
obisa da dawesebuli reJimebis Sesaxeb informacia 
dauyovnebliv miewodeboda. 
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   პროექტის დასახელება  მდგომარეობა

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის კმ 118 
(ქ. წნორი) წყალგამტარი მილის რეაბილიტაცია

დასრულდა

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის კმ 58
წყალგამტარი მილის მოწყობა

დასრულდა

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის კმ102 
(ლახამულა) სტიქიის პრევენციის ღონისძიებები

დასრულდა

ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის ს/გზის კმ 23 
ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენა

დასრულდა

ზუგდიდი–ჯიხაშკარი–ჩხოროწყუს ს/გზის  
კმ23-კმ24 ბეტონის სანიაღვრე არხის მოყობა

დასრულდა

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლას-დილის 
ს/გზის კმ132-კმ133 კმ-ზე მიწის ვაკისის აღდგენა

დასრულდა

ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის 
მე-6 კმ-ზე წყლის აცილებისა და ფერდობების 
გამაგრების ღონისძიებები

დასრულდა

ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 82-ე კმ-ზე  საყრდენი 
კედლის აღდგენა და მიწის ვაკისის მდგრადობის 
შესანარჩუნებელი სამუშაოები  -  I ეტაპი

დასრულდა

ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 82-ე კმ-ზე საყრდენი 
კედლისა  და მიწის ვაკისის აღდგენა -  II ეტაპი 

დასრულდა

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 
კმ134-კმ135 მონაკვეთზე (დარიალის ხეობა) 
სტიქიის  შედეგების ლიკვიდაცია

დასრულდა

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის 
ს/გზის 29-ე კმ-ში მიწის ვაკისის გამორეცხვის 
საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები

დასრულდა

მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხას ს/გზის მე-14 კმ-ში 
წყლის აცილება და პრევენცია

დასრულდა

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი ს/გზის 58-ე კმ-ში 
წყლის აცილების პრევენციული ღონისძიებები

დასრულდა

გორი-ვარიანი-ცხინვალის ს/გზის პირველ კმ-ში 
წყლის აცილების პრევენციული ღონისძიებები

დასრულდა

თბილისი-თიანეთის ს/გზის კმ22-კმ30 მოძრაობის 
უსაფრთხოების პრევენციული ღონისძიებები

დასრულდა

ნატანები–ჩოლოქის ს/გზის მე–3 კმ–ზე 
მდ. ნატანებზე ხიდის რეაბილიტაცია

დასრულდა

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აქტივობა

krizisebis marTva stiqiis Sedegebis likvidacia

   პროექტის დასახელება  მდგომარეობა

ქუთაისი-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის ს/გზის 
132-ე კმ-ზე მდ. ჭანჭახზე ხიდის რეაბილიტაცია

დასრულდა

შუხუთი–აცანა–მამათი–ძიმითის ს/გზის 
მე–17 კმ–ზე მდ.სუფსაზე ხიდის რეაბილიტაცია

დასრულდა

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის 
104-კმ-ზე ოთხკუთხა მილის რეაბილიტაცია

დასრულდა

უფლისციხესთან მისასვლელი ს/გზის 
მე-7 კმ-ზე მდ. მტკვარზე ხიდის რეაბილიტაცია

დასრულდა

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის ს/გზის კმ33-ე 
და კმ39-ე  გზაგამტარებზე, 41–ე კმ–ში მდ. 
ქსანზე ხიდის რეაბილიტაცია 

დასრულდა

ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას ს/გზის 5 უბანზე 
მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო 
პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე

ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანაგას ს/გზის 
მე-15 კმ-ში საყრდენი კედლის აღდგენა

მიმდინარე

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 
მე-100 კმ-ში მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის 
საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე

ხორნაბუჯი-ერისიმედის ს/გზის მე-20 კმ-ზე 
მდ.ალაზანზე ხიდზე პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 
ს/გზის 86-ე კმ-ში ხიდზე პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 
ს/გზის 82-ე კმ-ში მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის 
საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები 

მიმდინარე

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 
ს/გზის 79-ე კმ-ში მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის 
საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები 

მიმდინარე

ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 57-ე კმ-ში მიწის 
ვაკისის ჩაწყვეწტის საწინააღმდეგო 
პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე

ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის ს/გზის 
29-ე კმ-ზე მდ. ტყიბულაზე ხიდქვეშა კალაპოტში 
მდინარის წყლის რეჟიმის რეგულირების 
პრევენციული სამუშაოები 

მიმდინარე

ზუგდიდი–ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი 
ხიბულა-ზუბის ს/გზის მე-2 კმ-ზე მდ. ჯუმზე 
ხიდზე სარეგულაციო ნაგებობის 
პრევენციული ღონისძიებები

მიმდინარე
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გზის დასახელება ფართობი  მ2

მცხეთა–სტეფანწმინდა–
ლარსის ს/გზა

10 500 

ხაშური – ახალციხე –ვალეს ს/გზა 6 120 

თბილისი – სენაკი – ლესელიძის 
(რიკოთი) ს/გზა

4 300

გომი–საჩხერე–ჭიათურის ს/გზა 6 400 

ქუთაისი–წყალტუბო–ცაგერი–
ლენტეხი–ლასდილის ს/გზა

7 500 

ლენტეხი–ბავარის ს/გზა 3 000 

ზუგდიდი–ჯვარი–
მესტია–ლასდილის ს/გზა

5 050 

სენაკი–ფოთი –სარფის
(სარფი) ს/გზა

1 000 

ბათუმი –ახალციხის 
(ქედა, ხულო) ს/გზა

19 040

ჯამი 62 910

2015 წელს ჩატარებული სამუშაოები

gzispira kldeebis 

Camowmenda

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da in-
frastruqturis saministros saavtomobilo gzebis de-
partamentis dakveTiT, 2015 wels qveynis ZiriTad mag-
istralebze gzispira kldeebis aramdgradi qanebisagan 
gawmendis  gegmiuri samuSaoebi Catarda. 

prevenciis mizniT, kldeebidan qanebis Camowmendis sa-
muSaoebi yovelwliurad sruldeba, Tumca, qvaTacvenis 
problema ufro aqtualuri xdeba Warbi naleqebis gamo  
qanebis Slis procesis gaaqtiurebasTan dakavSirebiT. 

qveynis TiTqmis yvela maRalmTian municipalitetSi, 
jamSi 62 910 m2 farTobze,  274 aTasi laris Rirebulebis 
gawmendiTi samuSaoebi Catarda. 

gzispira kldovani monakveTebis gawmendiT sam-
uSaoebs, specialuri Tanamedrove  aRWurvilobiTa  da 
saerTaSoriso usafrTxoebis normebis dacviT,  profe-
sionali mTamsvlelebi asruleben.

krizisebis marTva stiqiis prevencia
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stiqiis prevencia

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2015 წლის აქტივობა

krizisebis marTva

ქ.რუსთავი მდ.მტკვარზე (ძველ ხიდთან) ნაპირსამაგრი სამუშაოები დასრულდა

სოფ.გიორგეთში ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ.კაბალზე დასრულდა

სოფ.გონების კარში მდ.ბჟუჟას კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები დასრულდა

სოფ.ფარში ნაპირსამაგრი სამუშაო მდ.უსახელო ხევზე დასრულდა

სოფ.ბოდბისხევში არსებული ხევის ჭალა-კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები (II ეტაპი) დასრულდა

სოფ.დიმში მდინარე ხანისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები დასრულდა

სოფ.სალხინოში მდ.ტეხურას კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები დასრულდა

სოფელ ჭანდარში უსახელო ხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოები დასრულდა

მდ.თერგის კალაპოტის დროებითი პრევენციული ნაპირსამაგრი ღონისძიებები დასრულდა

ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფ.ძველ ხიბულაში მდ.ჭანისწყლის კალაპოტში 
ნაპირდამცავი ნაგებობის პროექტი

  დასრულდა

ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის IV ჩიქხში მდ. ყოროლისწყალის კალაპოტის 
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

  დასრულდა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ.ბაზრისწყალის მარცხენა სანაპიროზე 
არსებული საყრდენი კედლის გაგრძელებაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

  დასრულდა

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფანაგაში მდინარე ცხენისწყლის 
კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

  დასრულდა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში,შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 
ზუგდიდი–ჯიხაშკარი–ჩხოროწყუს გზის 24–ე  კმ–ის მიმდებარედ 
მდ.ხობისწყალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

  დასრულდა

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ.ართანაში მდ.ლოპოტაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები   დასრულდა

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სასადილო–სიონის საავტომობილო გზის კმ2+600 
მონაკვეთის მიმდებარედ, მდ.იორის ჭალა–კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

  დასრულდა

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი სოფ.სნო მდ.სნოსა და რუისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები   დასრულდა

სოფელ გრიგოლეთში ზღვის სანაპირო ზოლში 1 კმ სიგრძის მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა 
და ნაპირაღდგენითი დროებითი პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

  დასრულდა

ქ.ბათუმი გოგილაშვილის ქუჩის მიმდებარედ მდ.ჩაქვისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები   მიმდინარე

სოფელი სამთაწყარო მე–5 ყურე მდინარე ალაზანზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები   მიმდინარე

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.გრიგოლეთში სახელმწიფო საზღვრის დაცვის 
საზღვაო ოპერაციების მართვის ცენტრის შენობის მიმდებარედ, სანაპირო 
ზოლში ნაპირდაცვის დროებითი პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

  მიმდინარე

stiqiuri movlenebis gaaqtiurebis fonze mniSvnelova-
nia mdinareebisa da zRvis napirdacviTi RonisZiebebi, rac 
prevenciul xasiaTs atarebs da wyalmovardnebisagan icavs 
gzas, mosaxleobasa da sasoflo savargulebs.

saavtomobilo gzebis departamentis dakveTiT, 
2015 wels, napirsamagri samuSaoebi mimdinareobda 21 
obieqtze. aqedan, 18 obieqtze samuSaoebi dasrulda, 
xolo 3 gardamavali proeqtia. wlis ganmavlobaSi Ses-
rulda 8 mln. laris Rirebulebis samuSaoebi.

aRniSnuli proeqtebis farglebSi, kritikul kereb-
Si Sesrulda betonis kedlebis, gabionis nagebobebis, 
qvanayari bermebisa da  mdinareTa kalapotebis gawmen-
da-gasworxazovnebis samuSaoebi.

2015 წელს ნაპირსამაგრი 
სამუშაოები განხორციელდა 
21 ობიექტზე

napirdacviTi RonisZiebebi



42 2015 wlis angariSi

saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti

bednierad imgzavreT 

saqarTvelos gzebze!

2015 weli


