
დანართი 1

# დასახელება

საბალანსო 

ღირებულება 
01.01.2021წ. შენიშვნა

არასაცხოვრებელი შენობები

1 კაპ.შენობა ახალციხის რ-ნის სოფ.მინაძე 2139.36

2
ქ.საგარეჯოში აღმაშენებლის ქ.#15_ში, #2 სამსართულიანი შენობის მე-2 

სართულის ფართი 38კვ.მ.წილ. დამ.34კვ.მ ნაკვეთი 1235.24

3 რესტორნის აგურის შენობა 13024.2

4
სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გ ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბში 

ელექტრომომარაგებისათვის არსებული შენობა 4878

5
სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გ ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბში 

ელექტრომომარაგებისათვის არსებული შენობა 33172.85

6 სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გ ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბში არსებული ნაგებობა 12924.25

7
ქ.ბათუმში ფარნავაზ მეფის/ელიავას ქ.#3/3-ში შენობა-ნაგებობა 90.61კვ.მსაკ.კოდი 

05.01.31.005.01.501 242259.62

8
ქ.ბათუმში ფარნავაზ მეფის/ელიავას ქ.#3/3-ში შენობა-ნაგებობა 61.14კვ.მ 

05.01.31.005.01.500 119981.1

9
ქ.ქუთაისში, ფალიაშვილისქ.#33 /ბასკეთის ქ#2/ ლერმონტოვის ქ.#1-ში მდებარე 

შენობა-ნაგებობა საკ.კოდი 03.03.21.130 1170256.59

10
ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.#12-ში(ნაკვ.15/047) სარდაფი საკ.კოდი 

01.1014.015.047.01.513 306840.21

11
ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.#12-ში(ნაკვ.15/047) სართული 3, შენობა #1საკ.კოდი 

01.10.14.015.047.01.505 240022.35

12
ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.#12-ში(ნაკვ.15/047) სართული 4, შენობა #1საკ.კოდი 

01.10.14.015.047.01.506 1404939.09

13
ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.#12-ში(ნაკვ.15/047) სართული 5, შენობა #1საკ.კოდი 

01.10.14.015.047.01.504 1433996.06

14
ქ.თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ.#12-ში(ნაკვ.15/047) მანსარდი საკ.კოდი 

01.10.14.015.047.01.514 446597.18

ჯამი 5,432,266.10

საერთაშორისო მნიშვნელობის გზები

1 ს-5 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 26,466,336.91

2 ს-7 მარნეული(კოსტავას ქუჩიდან)სადახლო(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 16,072,632.57

3 ს-8 ხაშური-ახალციხე-ვალე(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 46,404,618.04

4 ს-9 თბილისის შემოსავლელი 53,306,394.86

5
ს-10გორი(სატრანსპორტო კვანძი)-ცხინვალი-გუფთა ჯავა როკი(რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი) 10,925,341.69

6 ს-11  ახალციხე - ნინოწმინდა (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 67,160,294.79

7 ს-12 სამტრედია ლანჩხუთი-გრიგოლეთი 34,261,685.24

8 ს-2 სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფი(თურქეთის რესპუბლიკის  საზღვარი) 98,663,891.49

9 ს-13 ახალქალაქი-კარწახი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 30,663,530.96

10 ს-4 თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 70,670,466.71

11 ს-6 ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთი (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 58,364,483.61

12 ს-3 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი(რუსეთის ფედერაციისსაზღვარი) 96,230,331.08

13 ს-1  თბილისი-სენაკი-ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 234,201,553.50

14
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ54+000 - კმ79+500 იგოეთი-სვენეთის 

მონაკვეთი 109,847,073.14

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება 01.01.2021წ.



15
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი 

(სვენეთი - მდ.ლიახვის მონაკვეთი კმ80 - კმ84.75) 22,623,282.72

16
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი   

კმ84.75 - კმ86.2 9,732,193.93

17
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი  

მდ.ლიახვი რუისის მონაკვეთი კმ86.2 - კმ94.531 31,002,474.17

18
ზესტაფონი=ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზა 
კმ0-კმ17+300 141,759,168.96

19
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის ქუთაისის ახალი შემოვლითი 

გზის სამტრედიის გზის კმ0-კმ24+045 129,671,125.79

20 ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზა ზესტაფონის მონაკვეთი კმ0+00-კმ15+172 157,277,776.49

ჯამი 1,445,304,656.67

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზები

1 შ-1 ბათუმი(ანგისა)-ახალციხე 37,559,212.46

2 შ-2 საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთი 16,935,930.94

3 შ-3  აბაშა-გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანა 9,114,671.09

4 შ-4 აბაშა -მარტვილი 9,534,176.70

5 შ-5 სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონი 9,169,633.81

6 შ-6 ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკი 7,064,533.24

7 შ-8 ზუგდიდი-ანაკლია 18,699,704.49

8 შ-10 მაჭარა-სამხრეთ თავშესაფარი 262,203.16

9 შ-12 ქუთაისი-(ავტოქარხანა)-ხონი-სამტრედია 14,655,153.78

10 შ-13 ბაღდათი ვანი-დაფნარი 19,378,156.48

11 შ-15 ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილი 70,279,750.80

12
შ-16 ქუთაისი-(ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილი(რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი ) 57,646,862.86

13 შ-17 ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაური 31,782,982.49

14 შ-18 ალპანა-ცაგერი 12,763,916.37

15 შ-19 ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბული 5,844,325.93

16 შ-20 ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქი 25,107,401.54

17 შ-22 გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონი 22,975,012.02

18 შ-23 აგარა-ყორნისი-ცხინვალი 3,814,749.11

19 შ-24 გორი ვარიანი-ცხინვალი 1,881,707.74

20 შ-25 გუფთა-ონი 6,070,170.34

21 შ-26 ჟინვალი ბარისახო შატილი 22,205,700.88

22 შ-27 თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალი 26,377,637.33

23 შ-28 ციხისძირი ახალგორი ლარგვისი 4,488,991.99

24 შ-32 თბილისი(ველი)-გაჩიანი-რუსთავი 4,451,472.19

25 შ-33 მარნეული-თეთრიწყარო-წალკა 17,112,955.61

26 შ-37  სადახლო-წოფი-ახკერპი(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 4,509,323.74

27 შ-38 ვაზიანი გომბორი თელავი 32,728,694.75

28 შ-39 წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედი 14,894,571.53

29 შ-40 ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანაგა 5,135,672.11

30 შ-41 ულიანოვკა-ბოდბე-გამარჯვება 6,829,421.44

31 შ-42 ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე 23,354,143.91

32 შ-43  თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორი 12,401,371.13

33 შ-44 ფშაველი-აბანო-ომალო 2,604,411.22

34 შ-46 ოზურგეთი-ნატანები-ურეკი 13,736,555.09

35 შ-47 შუხუთი-აცანა-მამათი-ძიმითი 5,049,228.89



36 შ-48 ჭალადიდი-ხორგა ხობი 7,387,671.37

37 შ-51 ვარციხე-როხი 1,143,684.98

38 შ-52 წყალტუბო-ხონი 4,011,883.95

39 შ-53  ხონი მათხოჯი-მარტვილი 4,188,995.60

40 შ-54 ზესტაფონი-ბაღდათი 5,940,857.41

41 შ-55 ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი 1,215,996.76

42 შ-56 რიკოთის გვირაბის შემოსავლელი გზა 2,596,718.96

43 შ-58 ხერთვისი-ვარძია-მტკვარი(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 21,599,469.09

44 შ-59 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გ კმ101 ქარელი 525,023.06

45 შ-61 კასპი-კავთისხევი 1,335,048.64

46 შ-62 იგოეთი-ახმაჯი 5,871,947.66

47 შ-63 იგოეთი-კასპი-ახალქალაქი 4,667,799.81

48 შ-65 ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირი 3,235,402.88

49 შ-66 რუსთავი-გარდაბანი-ვახტანგისი(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 3,682,821.64

50 შ-67 გამარჯვება-რუსთავი 4,135,382.86

51 შ-68 დიდი დმანისი-დმანისი -გომარეთი-ბედიანი 16,325,656.08

52 შ-69 ყვარელი-მუკუზანი 814,978.04

53 შ-70 თელავი-შაქრიანი 610,867.58

54 შ-72 ტირძნისი დიცი-ერედვი-ხეითი 1,310,323.06

55 შ-73 სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გ კმ30ფოთის პორტი(ხობის ქუჩის გავლით) 3,684,722.60

56 შ-76 გოდერძის უღელტეხილი-ბეშუმი 4,390.17

57 შ-80 ნატანები-ჩოლოქის ხიდი 368,510.25

58 შ-81 ჩოხატაური-ბახმარო 8,954,338.72

59 შ-82 ოზურგეთი-ნინოშვილი ლესა 9,085,153.10

60 შ-83 ჩოხატაური-ზომლეთი 699,888.65

61 შ-84 ზუგდიდი ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუ 4,275,212.44

62 შ-85 მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუ 11,489,326.32

63 შ-86 ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონი 12,967,591.08

64 შ-87 ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინე 8,234,301.26

65 შ-88 ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბი 7,294,430.78

66 შ-89 წალენჯიხა-ობუჯი-ჯიხაშკარი 5,941,877.10

67 შ-90 დარჩელი-განმუხური 4,281,830.96

68 შ-91 ტალერი-ლებარდე 3,375,408.69

69 შ-92 მარტვილი-მარტვილის მონასტერი 625,788.67

70 შ-93 ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევი 631,708.35

71 შ-94 წალენჯიხა-ჯვარზენი 6,494,712.66

72 შ-95 წალენჯიხა-ლია-ფახულანი 2,481,294.52

73 შ-96 წალენჯიხა-წალენჯიხის ეკლესია 669,454.15

74 შ-100 ხაიში-საკენი-ომარიშარა 244,199.52

75 შ-101 ზესტაფონი-კიცხი-ხარაგაული 5,135,540.56

76
შ-102ჩოლაბურის ხიდი -თერჯოლა-ტყიბულის საავტომობილო გზის კმ-8 

რუფოთი-ალისუბანი-საზანო-თუზი-ქვაციხე-კიცხი 1,991,847.16

77 შ-103 იანეთი-დიდი ჯიხაიში-ხონი 2,920,801.69

78 შ-104 ქუთაისი-გეგუთი-საყულია -ბაში-იანეთი 22,714,384.53

79 შ-105 ვანი-სულორი 5,509,826.80

80 შ-106 შუამთა-ჭყვიში(გ.ტაბიძის სახლ. მუზეუმი) 1,173,422.21

81 შ-108 ქუთაისი-საფიჩხია-ჭოგნარი 2,379,119.53

82 შ-110  გელათის მონასტერთან მისასვლელი გზა 845,970.01



83 შ-111 ბანოჯა-სათაფლია 1,867,585.65

84 შ-112  წყალტუბო-ფარცხანაყანევი 5,117,201.77

85 შ-113 გიორგი წერეთლის სახლ მუზეუმთან მისასვლელი გზა 11,231.48

86 შ-115  შუქრუთი- უსახელო-კორბოული 7,972,492.57

87 შ-116 მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხა 4,769,800.42

88 შ-118  გორდი-ნოღა -ძეძილეთი 14,775.31

89 შ-119  ჭრებალო -ნიკორწმინდა 17,548,535.93

90 შ-120 წესი-ურავი 1,462,183.93

91 შ-121 საგლოლო ჭიორა-ღები 3,005,763.06

92 შ-122 ლენტეხი-ბავარი 1,089,288.10

93 შ-124 ადიგენი-უდე -არალი 5,102,852.75

94 შ-125 ახალციხე-ღრელი-საფარის მონასტერი 97,387.84

95 შ-127 ბორჯომი ბაღი ტბა  ცემი 534,716.20

96 შ-128 წაღვერი კიმოთესუბანი-ტაძარი 284,518.77

97 შ-129 ახალქალაქი-რკონი 1,816,624.93

98 შ-131 ზაჰესი-მცხეთა კავთისხევი გორის ს/გკმ-25 წინარეხი-ქვათახევი 7,836,482.43

99 შ-136 ურბნისის მონასტერთან მისასვლელი 444,770.36

100 შ-137 ხიდისთავი-ატენი-ბოშური 114,471.93

101 შ-138  გორი-მეჯვრისხევი 428,483.80

102 შ-141 ვანათი-გერის ეკლესია 11,697.18

103 შ-142 სასადილო -ორხევი-ხევსურთსოფელი 10,178,833.78

104 შ-143 დუშეთი-მჭადიჯვარი-ოძისი 4,409,103.48

105 შ-144 ზარზმის მონასტერთან მისასვლელი 254,089.39

106 შ-145 ს. ჩარგალში მისასვლელი გზა(ვაჟა ფშაველას სახლ მუზეუმი) 1,122,430.00

107 შ-146 სტეფანწმინდა -სამების ეკლესია 8,007,224.19

108 შ-147 სნო-ახალციხე-ჯუთა 3,704,211.42

109 შ-148 ორხევი-სიონი 1,862,073.65

110 შ-149 წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია 9,230,602.02

111 შ-150 მცხეთა-შიო მღვიმის მონასტერი 4,033,856.91

112 შ-152 ზაჰესი ჯვრის მონასტერი 630,634.17

113 შ-154 ბოლნისი-სიონის მონასტერი წუღრუღაშენი 4,519,971.87

114 შ-155 ქვეში-ძეძვნარიანი- ტანძია 3,243,176.85

115 შ-157 რუსთავი-ჯანდარა 258,603.52

116 შ-158 რუსთავი-ჯანდარის გზის მე-10 კმ დავით გარეჯი 6,371.92

117 შ-159 ბეთანიის ეკლესიასთან მისასვლელი გზა 4,047.78

118 შ-160 ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო ღვთაება 2,851,366.16

119 შ-161 შულავერი-წითელიხიდი 5,627,419.22

120 შ-162 შულავერი-შაუმიანი-სიონი-წერაქვი 3,455,910.44

121 შ-163  მარნეული-ალგეთი-აზიზკენტი 5,548,511.44

122 შ-164 წერეთელი -მირზოევკა-მუღანლო -ქესალო 6,883,806.24

123 შ-169 იმერა-ბაშკოვი თეჯისი-ჩიტკი ლისა-ხაჩკოვი-გუმბათი-ავრალო 40,506.07

124 შ-170 გურჯაანი-ჭაბუკიანი-ფენი-კაბალი 7,452,439.63

125 შ-171 გუმბათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლო 10,366,950.79

126 შ-173 არხილოსკალო-სამთაწყარო(აზერბაიჯანის  რესპუბლიკის საზღვარი) 3,968,645.59

127 შ-175 სიღნაღი-წნორი 2,174,243.63

128 შ-176 სიღნაღი-წმინდა ნინოს  მონასტერი 7,572.87

129 შ-177 წმინდა ნინოს წყაროსთან მისასვლელი გზა 13,866.80



130 შ-178 ძვ შუამთის მონასტერთან მისასვლელი გზა 28,706.06

131 შ-180 აკურა მამა დავითის ისტორიული ძეგლი 5,252.47

132 შ-181 ოქტომბერი-ჭიკაანი-გავაზი 1,361,945.28

133 შ-183 ახმეტა ბაწარის ნაკრძალი 4,218,464.17

134 შ-184 ზემო ხოდაშენი-ალავერდი ქვ ალვანი 433,828.12

135 შ-172 საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტერი 4,765,182.99

136 შ-195 საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის ს/გ კმ49-ნათლისმცემელი 105,967.20

137 შ-196 ნიქოზი ავნევი 812,278.27

138 შ-197 ნეკრესის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზა 2,385,816.30

139
შ-198 გორი-ცხინვალი-გუფთა- ჯავა-როკის ს/გზის მე-4 კმ-დან ვარიანი საქაშეთი- 

ბრეთი თბილისი -სენაკი-ლეს 3,674,790.32

140 შ-14 ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარა 26,208,727.30

141 შ-57 აბასთუმანი-Çყანობილი 556,157.04

142 შ-74  მოწამეთის მონასტერთან მისასვლელი გზა 818,686.90

143 შ-30  თბილისი(გლდანი)-თიანეთი 12,205,595.66

144 შ-79 პრომეთეს მღვიმესთან მისასვლელი გზა 1,364,220.14

145 შ-200 ყვარლის ღვინის მარნის გვირაბთან მისასვლელი გზა 711,478.67

146 შ-78 ჰაწვალის  სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი გზა 4,819,855.33

147 შ-75 დაბა ბაკურიანის დიდველის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი გზა 1,724,240.09

148 შ-71  დაბა ბაკურიანის წრიული გზა 1,096,306.46

149 შ-45 ოზურგეთი-შემოქმედი-ბჟუჟჰესი-გომისმთა 3,681,728.98

150 შ-21  ახალქალაქის შემოსავლელი გზა 1,905,693.37

151 შ-134 ქარელი-ყინწვისის მონასტერი 3,315,297.43

152 შ-130 ჩაქვი-მახინჯაურის გვირაბის შემოვლითი გზა 2,499,122.02

153 შ-29 ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაური 13,982,375.12

154 შ-77 სალხინო დადიანების სასახლესთან მისასვლელი გზა 4,224,102.18

155 შ-182 ყვარელი-ყვარლის ტბა 2,258,031.61

156 შ-36 თბილისი (პანტიანი)- მანგლისი 8,551,707.08

157 შ-34 ფარცხისი-თეთრიწყარო 840,226.41

158 შ-31 კოდა-ფარცხისი-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდა 177,701,421.77

159 შ-7ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილი 82,887,008.95

160
შ-201 ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის კმ10-ორპირი-

ცუცხვათი-მღვიმე 11,708,963.63

161 შ-202 გორის გვირაბების შემოსავლელი 8,605,549.27

162 შ-35 თეთრიწყარო-დაღეთი-ტოპანი-ბოლნისი 6,288,336.34

163 შ-114  ჭიათურა -პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გეზრული 8,259,025.68

164 შ-153  ნიჩბისი-დიდგორი-დიდი თონეთი 20,332,208.99

165 შ-97 შუა ხორგა-ყულევი 7,300,367.68

166 შ-98 ხობი-ახალსოფელი-რკინიცზის ბაქანი 5,050,825.15

167 შ126-ახალქალაქი -კარწახის ს/გზისკმ33-კიროვაკანი-კუმურდო 3,411,372.75

168
შ-203  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გ კმ102(ქარელის სატრანსპორტო კვანძი)-

გომი-აგარა თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გ კმ121 (აგარის სატრანსპორტო კვანძი) 8,434,518.20

169
შ-204  თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გ კმ 216(ნახშირღელესსატრანსპორტო 

კვანძი)-ქუთაისი- სამტრედია 22,188,533.46

170 შ-205 ქობულეთის შემოსავლელი 118,012,739.00

ჯამი 1,549,619,977.14

ხიდები

1 წყალტუბო-ხონის ს/გ მე-13 კმ მდ. კუხაზე ხიდი 777,976.85



2 ს/გ ს-3 132 კმ-ზე მდ.თერგზე გველეთის ხიდი 88.5მ 3,006,848.58

3 ს/გ ს-3 მდ.ტიბისწყალზე ერთმალიანი ხიდი 14მ 459,998.61

4 ნარეკვავი მცხეთა რკინიგზის სადგურის ს/გ მე-2 კმ სახიდე გადასასვლელი 2,373,467.03

5 ჟინვალი ბარისახო შატილის ს/გ 32კმ მდ.ჩარგულაზე სახიდე გადასასვლელი 231,766.37

6 ს-1 ს/გ  ლოტი1 კმ 153+016  სახიდე გადასასვლელი 550,165.94

7 მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის ს/გ 107-ე კმ მდ ბიდარაზე სახიდე გადასასვლელი 3,840,123.53

8 მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის ს/გ 125-ე კმ-ზე მდ ჩხერეზე სახიდე გადასასვლელი 3,683,673.13

9
ბათუმი ( ანგისა) ახალციხის ს/გ 130 კმ-ზე მდ. ძინძისწყალზე სახიდე 

გადასასვლელი 358,938.18

10 კასპი კავთისხევის ს/გ მე-5 კმ-ზე მდ. მტკვარზე  სახიდე გადასასვლელი 1,132,660.58

11
ზუგდიდი -ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს ს/გ  15 კმ-ზე მდ. ჭანისწყალზე სახიდე 

გადასასვლელი 2,801,428.55

12
გომი საჩხერე ჭიათურა ზესტაფონის ს/გ მე-5 კმ-ზე მდ. ჭერათხეულაზე სახიდე 

გადასასვლელი 413,219.55

13
იგოეთი-კასპი -ახალქალაქის ს/გ  მე-13 კმ-ზე მდ. კოწახურაზე სახიდე 

გადასასვლელი 325,146.48

14
თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის ს/გ 90 კმ-ზე მდ.დურუჯზე სახიდე 

გადასასვლელი 2,410,681.15

15
თბილისი ბაკურციხე ლაგოდეხის ს/გ107 კმ-ზე მდ. მღვრიე ხევზესახიდე 

გადასასვლელი 743,212.51

16 სენაკი ფოთი სარფის ს/გ 110 კმ-ზე  მდ.ჭოროხზე სახიდე გადასასვლელი 1,922,867.22

17 ხაშური -ახალციხე-ვალეს ს/გ 93 კმ-ზე მდ. ფოცხოვზე სახიდე გადასასვლელი 4,487,616.92

18
ქუთაისი (საღორია ) ბაღდათი აბასთუმანი ბენარას ს/გ მე-8 კმ-ზე მდ. 

ყვირილაზესახიდე გადასასვლელი 797,338.69

19 თბილისი წითელი ხიდის ს/გ 49-ე კმ მდ. ალგეთზე სახიდე გადასასვლელი 1,280,972.05

20 თბილისი სენაკი ლესელიძის ს/გ კმ 148+180 მონაკვეთზე  სახიდე გადასასვლელი 586,014.37

21 თბილისი სენაკი ლესელიძის ს/გ კმ 148+390 მონაკვეთზე  სახიდე გადასასვლელი 587,511.71

22 ქუთაისი ალპანა მამისონის ს/გ 147 კმ ღელე ცვარისრუს სახიდე გადასასვლელი 544,282.06

23 მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის ს/გ 113კმმშრალ ხევზე სახიდე გადასასვლელი 5,022,033.78

24 შ-36 თბილისი (პანტიანი)-ს/გ29-ე კმ. თაღოვანი სახიდე გადასასვლელი_ 1,883,151.22

25 შ-48 ჭალადიდი -ხორგა-ხობის ს/გ მე-2 კმ. მდ.ყორათაზე სახიდე გადასასვლელი 1,643,504.87

26
ს-5 თბილისი -ბაკურციხე  ლაგოდეხის ს/გ კმ58+263 სარწყავ არხზე სახიდე 

გადასასვლელი 1,740,299.91

27
ზაჰესი-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურისს/გ 104კმ-ზე( სოფ.მიწობის 

შესასვლელი)არსებული სახიდე გადასასვლელი 458,583.81

28 ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანაგას ს/გ მე-6კმ-ზე სახიდე გადასასვლელი 1,481,905.28

29 ს-2 სენაკი-ფოთი -სარფის ს/გ მე-16-ე კმ-ზე  არსებული ხიდი 820,665.16

30 ს-2  სენაკი-ფოთი-სარფის ს/გ24-ე კმ-ზე არსებული  სახიდე გადასასვლელი 476,914.15

31
შ-88 ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა ახალი ხიბულა-ზუბის ს/გ მე-2 კმ-ზე 

მდ. ჯუმზე  სახიდე გადასასვლელი 426,462.23

32
ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინეს ს/გ მე-11 კმ-ზე მდ. ხობისწყალზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 699,934.47

33
ვარციხე-როხის ს/გ კმ2 (1+315)-ზე მდ. ხანისწყალზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 289,362.38

34
ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალიხიბულა-ზუბის ს/გკმ2+663 

მდ.ყულისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 416,910.65

35
ქუთაისი (მოწამეთა) -ტყიბული-ამბროლაურისს/გ კმ62(61+858)-ზე აგარისხევზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელი 267,337.40

36
ჭალადიდი-ხორგა-ხობის ს/გმე-5 (4+461)კმ-ზე მდ.ხობისწყალზე      არსებული 

სახიდე გადასასვლელი 625,182.28

37
ქუთაისი (მოწამეთა) -ტყიბული-ამბროლაურის ს/გ კმ38(37+351)-ზე ნაქერალას 

ხევზე  არსებული სახიდე გადასასვლელი 170,590.43



38
ბათუმი (ანგისა) -ახალციხის ს/გ 59-ე (58+970) კმ-ზე მდ.ჭვანისწყალზე არსებული 

სახიდე გადასასვლელი 525,679.50

39
ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას ს/გ კმ 8(7+128) -ზე მდ.სუფსაზეარსებული სახიდე 

გადასასვლელი 517,751.17

40
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ54+00 - კმ79+500 იგოეთი-

სვენეთისმონაკვეთზე (იგოეთის გზაგამტარი და ლეხურას) 2 პარალელური ხიდი 16,605,426.13

41
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი  

მდ.ლიახვზე ხიდი კმ86.2 - კმ94.531 97,884,303.41

42
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი 

მდ.ლიახვზე ხიდი   კმ84.75 - კმ86.2 77,683,757.02

43
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ80 - კმ95 სვენეთი - რუისის მონაკვეთი 

(სვენეთი - მდ.ლიახვის მონაკვეთი კმ80 - კმ84.75) 4 პარალელური ხიდი 14,327,995.33

44
შულავერი-შაუმიანი-სიონი-წერაქვის ს/გ მე13)კმ12+150_კმ-ზე მდ. შულავერზე 

არსებული სახიდე გადასასვ 205,632.61

45
საგარეჯო-უდაბნო-დავითგარეჯის მონასტრის ს/გმე9(8+500)კმ-ზე მდ.იორზეარს. 

სახიდე გადასასვლელი 277,145.21

46 ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის ს/გზის კმ1 -მდ. მტკვარზე 408,484.90

47
თბილისი (ველი)-გაჩიანი-რუსთავის ს/გ კმ8+400 არსებული რკინიგზის 

გზაგამტარი(ხიდი) 1,069,959.61

48 ხორნაბუჯი-ერისიმედის ს/გ 21-ე (კმ20+800)კმ-ზე სახიდე გადასასვლელი 418,003.85

49
სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის ს/გ მე-8 კმ-ზე  მდ. თხილნარაზე 

ახალისახიდე გადასასვლელი 1,876,653.82

50
ხობი საჯიჯაო ლესიჭინეს ს/გ კმ25+400 მონ.მდ. ხობისწალზე  არსებული  სახიდე 

გადასასვლელი 3,058,547.42

51
ხაშური-ახალციხე-ვალეს  ს/გ  56კმ-ზეარსებულირკინიგზის გზაგამტარის 

ნაცვლად  სახიდე გადასასვლელი 3,622,793.22

52 ხობი საჯიჯაო ლესიჭინეს ს/გ 26-ე კმ-ზე მდ. ოჩხომურაზე  სახიდე გადასასვლელი 6,474,422.88

53 შ-129 ახალქალაქი-რკონის ს/გ მე-2 კმ-ზე ხევზე ახალი სახიდე გადასასვლელი 860,187.32

54
ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გკმ28 (27+015 )კმ-ზე 

მდ/ კავთურაზე არს.სახიდე გადასასვლელი 229,050.24

55
შ/მნ ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გ117კმ  -ზე მდ 

ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელი 3,079,170.43

56
შ-17 ქუთაისი მოწამეთა-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გ 66-ე კმ-ზე კმ65+050 კმ-ზე  

დ. ხოტეურაზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 212,872.18

57
მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი)ს/გ 136-ე კმ-ზე 

მდ.ქისტურაზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 802,486.92

58 ზესტაფონი -ბაღდათის ს/გ მე-3 კმ-ზე მდ.ყვირილაზე სახიდე გადასასვლელი 6,189,696.73

59
ფარცხისი-თეთრიწყაროს ს/გ კმ0+060 მდ. ალგეთზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 496,025.57

60
ყვარელი-ყვარლის ტბისს/გ მე 5 კმ4+600 კმ-ზე მდ.ბურსაზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 953,452.48

61
ხაშური ახალციხე ვალეს ს/გკმ 22+265 მდ. ბანისსხეულაზე  არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 217,272.56

62
ს-3 მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის (რუსეთიოს ფედერაციის საზღვარი) ს/გ კმ 

124+374 მდ. თერგზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 382,209.44

63 ადიგენი-უდე-არალის ს/გ მე-16 კმ-ზე მდ. ოცხეზე სახიდე გადასასვლელი 1,728,727.82

64
 ქუთაისი-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის  კმ56(კმ55+722)-ზე მდ. 

ჯონოულზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 389,541.11

65

9608 ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-

ლასდილის ს/გზის კმ55(54+782)-ზე მდ. კვერეშულაზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 264,087.95

66
 ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 88-ე კმ-ზე მდ. 

ლასკადურაზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 1,575,223.00

67
9610 შ/მ გურჯაანი-ჭაბუკიანი-აფენი-კაბალის ს/გზის 26-ე (კმ25+880) კმ-ზე მდ. 

არეშზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 243,789.93

68
 საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის კმ42(კმ41+296)-ზე მდ. 

ნატანებზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 972,111.93

69
ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის ს/გზის კმ89(88+700)-

ზემდ. ძამაზე არსებული სახიდე გადასასვლელი 860,064.68



70
 სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ში 

მდ. წაჩხურაზე სახიდე გადასასვლელი   1,136,228.14

71
 ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ს/გზის კმ23(კმ22+550)-ზე  მდ. თუდროსხევზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელი   296,358.10

72
 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის საზღვარი) ს/გზის 106 კმ-ში მდ. 

ბიდარაზე მდებარე სახიდე გადასასვლელი 2,516,890.34

73
 (ანგისა)–ახალციხის ს/გზის  კმ56(55+180) მდ. აჭარისწყალზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელი 216,263.35

74  გორი-მეჯვრისხევი ს/გზის კმ2(1+06)-ზე  მდ. თორთლაზე  სახიდე გადასასვლელი 459,422.40

75
შუხუთი-აცანი-მამათი-ძიმითი ს/გზის კმ16+720  მდ. ნადინებზე  სახიდე 

გადასასვლელი 501,473.42

76
 ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი ს/გზის მე-10 კმ-ზე  მდ. ცივაზე (ლუბეკის 

არხი)  სახიდე გადასასვლელი 617,918.40

ჯამი 299,895,828.65

გვირაბები

1
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) კმ132-კმ135 

მონაკვეთზე გვირაბი 53,809,468.15

2 ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლასდილის ს/გ 48-ე  კმ. არსებული გვირაბი 2,308,250.90

3 ზუგდიდი-ჯვარი -მესტია-ლასდილის ს/გ 59 კმ-ზე  არსებული გვირაბი 6,741,435.59

4 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ 143 რიკოთის გვირაბი 57,281,611.36

ჯამი 120,140,766.00

სხვა ნაგებობები

1
ქობულეთის შემოვლითი გზის კმ0+00-კმ12+400 მონაკვეთის გარე განათების 

ქსელი 3,096,557.46

2
მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსისს/გ 136 კმსაბაჟო გამშვები პუნქტის ყაზბეგი 

მიმდებარედ საევაკუაციო ნაგებობები 1,369,943.75

3
თბილისი სენაკი ლესელიძის ს/გ ე-60 ჩქაროსნული მაგისტრალის რუისი-აგარა-
აგარის შემოვლითი კმ95-კმ114 მონაკვეთის გარე განათება 4,525,954.21

4
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მაგისტრალური გზის( E-60) სამტრედიის 

ახალი შემოვლითი გზის კმ0+00-კმ 15+400 მონაკვეთის გარე განათება 3,387,085.92

5
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მაგისტრალური გზის( E-60)  ქუთაისის ახალი 

შემოვლითი გზის კმ0+00-კმ 17+300 მონაკვეთის გარე განათება 4,753,074.81

6
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მაგისტრალური გზის E-60 სამტრედიის ახალი 

შემოვლითი გზის  კმ15+400-კმ 24+045 მონაკვეთის გარე განათება 1,891,018.20

7
ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მაგისტრალური გზის (E-60) ზესტაფონი-

ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის  კმ 0+00-კმ15-172 მონაკვეთის გარე განათება 3,888,511.57

ჯამი 22,912,145.92


