
დაწყება დასრულება

1
სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ00+000-კმ11+500 

(ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა
11.50 2018 2021 EIB მიმდინარე

2
სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42+000-კმ51+570 

(ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა
9.57 2015 2021 EIB მიმდინარე

3
E-70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა 

კმ00+000 - კმl4+000
14.00 2019 2022 EIB მიმდინარე

4 ბათუმის შემოვლითი გზის კმ-1+000-კმ13+325 მშენებლობა 12.33 2018 2021 ADB/AIIB მიმდინარე

5
E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ7+700-

კმ14+060   მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2 
6.36 2021 2023 WB მიმდინარე

6

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - 

მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, ძირულა - მოლითის 

მონაკვეთის კმ0+000 - კმ24+620 (ლოტი I) სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

25.00 2018 2021 ADB მიმდინარე

7

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - 

მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, მოლითი - 

ჩუმათელეთის მონაკვეთის  კმ24+620-50+244(ლოტი 2) 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.00 2019 2021 ADB მიმდინარე

8
E-60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის 

მშენებლობა(F1)
11.60 2019 2022 WB/EIB მიმდინარე

9 E-60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა(F2) 12,2 2019 2022 ADB მიმდინარე

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების 

სავარაუდო პერიოდი

დონორი

მიმდინარე  მშენებლობა

შენიშვნასავარაუდო სიგრძე (კმ)



დაწყება დასრულება

N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების 

სავარაუდო პერიოდი

დონორი შენიშვნასავარაუდო სიგრძე (კმ)

10 E-60 მაგისტრალის უბისას- შორაპანის მონაკვეთის მშენებლობა(F3) 13.00 2019 2022 EIB მიმდინარე

11
E-60 ჩქაროსნული მაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის 

(F4) მშენებლობა
14,7 2019 2023 ADB მიმდინარე

12

ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან 

ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ00+000 - კმ6+000,  

(ლოტი l)

6.00 2019 2021 GOG მიმდინარე

13

ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან 

ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ6+000-კმ13+400 

(ლოტი 2) 

7.40 2019 2021 GOG მიმდინარე

14

ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან 

ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ30+000 - 

კმ41+354,  (ლოტი 4) 

11.35 2019 2021 GOG მიმდინარე

15
ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის 

ნაწილი)
10.00 2020 2024 ADB მიმდინარე

16 ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი) 12.70 2020 2023 ADB/EBRD მიმდინარე

17

 შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - 

ახალციხე (შ-1) საავტომობილო გზის ხულო-გოდერძის 

უღელტეხილი მონაკვეთის (ლოტი-1 - კმ 5+195 -კმ29+732) 

რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია

24.54 2021 2023 KFAED მიმდინარე

18

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - 

ახალციხე (შ-1) საავტომობილო გზის გოდერძის უღელტეხილი-

ზარზმა  მონაკვეთის (ლოტი-2 - კმ 0+000 -კმ17+380) რეაბილიტაცია - 

რეკონსტრუქცია

42.00 2020 2022 KFAED მიმდინარე



დაწყება დასრულება

N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების 

სავარაუდო პერიოდი

დონორი შენიშვნასავარაუდო სიგრძე (კმ)

19
ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე (გურჯაანი-ბაკურციხის შემოვლითი 

გზის მშენებლობა) 
15.50 2017 2021 WB მიმდინარე

20

პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება ხიდისთავი - ატენი - 

ბოშურის გზის მონაკვეთის კმ12,4 - კმ22,5 რეაბილიტაცია შედეგსა 

და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში

10.10 2017 2021 WB მიმდინარე

21

პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება თიანეთი-ახმეტა-

ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთის კმ1 - კმ30 რეაბილიტაცია 

შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) 

ფარგლებში

30.00 2017 2021 WB მიმდინარე

22

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ 16 - კმ 25.5 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები (საპროექტო კილომეტრაჟი 0+000 – 

9+516)

9.52 2020 2021 WB მიმდინარე

23

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25.5 – კმ32 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები (საპროექტო კილომეტრაჟი 9+516 – 

16+756)

7.24 2020 2021 WB მიმდინარე

1
სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11+500-კმ30+000 

(ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა 
18.50 2016 2020 EIB დასრულდა

2
E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0+000-

კმ5+800 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1 
5.80 2017 2020 EIB დასრულდა

3
E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5+800-

კმ7+700 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2 A
1.90 2019 2020 WB დასრულდა

4

ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან 

ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ13+400  - 

კმ30+000 (ლოტი 3) 

17.50 2019 2020 GOG დასრულდა

დასრულებული  მშენებლობა



დაწყება დასრულება

N დასახელება

სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების 

სავარაუდო პერიოდი

დონორი შენიშვნასავარაუდო სიგრძე (კმ)

1 სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა 134.7 2018 2022 GOG
მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები  

2 ბაღდათი-აბასთუმანი 77.00 2018 2022 GOG
მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

3 ზემო იმერეთი-რაჭა 51.00 2018 2021 GOG
მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

1 ნატახტარი-ჟინვალი 27.00

2 ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი 11.30

3 რუსთავი-წითელი ხიდი 31.90

4 ალგეთი-სადახლო 29.30

5 თბილისი-საგარეჯო 35.00

6 საგარეჯო-ბაკურციხე 50.00

7 გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი 36.70

8 ბაკურციხე-წნორი 16.70

9 ხიდი მდ.რიონზე ფოთთან 2.50

10

სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ30+000-კმ42+000 

(ლოტი III) მონაკვეთის მშენებლობა 12

მთის გზები

დაგეგმილი  მშენებლობა


