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European Investment Bank

Donor/Project/Tranche

FI N81.299 Serapis N2010-0571

Georgia East-West Highway-A

FI N82.045 Serapis N2010-0571

NIF (Grant)

FI N84.988 Serapis N2015-0426
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Currency

11-May-12

EUR

Georgia East-West Highway-B

28-Nov-13

EUR

Georgia East-West Highway

11-May-12

EUR

Georgia East-West Highway II

11-Feb-16

EUR

RD

FI N86.379 Serapis N2016-0404

Georgia Transport Conectivity

9-Dec-16

EUR

RD

FI N87.384 Serapis N2016-0404

Georgia Transport Conectivity B

14-Jun-17

EUR

Fl N87.560 Serapis N° 2017-0159

Georgia Transport Connectivity II

19-Feb-19

EUR

MDF

FI N84.619 Serapis N2015-0172

Georgia Urban Reconstruction And Development

11-Feb-16

EUR

MDF

FI N84.380 Serapis N2016-0405

Georgia Upgrade of Municipal Infrastructure

9-Dec-16

EUR

RD

MDF

FI N81.855 Serapis N2012-0207

Georgia - Water Infrastructure Modernisation II

20-Aug-13

EUR

Committed Amount

Project Description

1. ლოტი 1 და ლოტი 2 ითვალისწინებს სრულიად ახალი გზის მშენებლობას 2X2 ზოლიან ავტომაგისტრალს სამტრედიიდან
170,000,000.00 გრიგოლეთამდე (52 კმ) და ლოტი 3, რომელიც ითვალისწინებს ფოთი-გრიგოლეთის და გრიგოლეთი-ქობულეთის (მდ. ჩოლოქი)
როგორც ტექნიკურ-ეკონომიკურ შესწავლას, ასევე დეტალური პროექტის და სატენდერო დოკუმენტების მომზადებას; 2. დეტალური
პროექტირების, ასევე სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება სამუშაოებისთვის და ზედამხედველობის კონტრაქტებისთვის, დეტალურ
30,000,000.00 პროექტებზე დამოუკიდებელი საგზაო უსაფრთხოების აუდიტი, საერთაშორისო გამოცდილი კონსულტანტი, რომელიც დაეხმარება PIU-ს
ბანკის კომპონენტის პროექტის განხორციელებაში და სპეციალიზებული კონსულტანტი, რომელიც დაეხმარება PIU-ს პროექტის ბანკის
კომპონენტის შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებულ ყველა საქმიანობაში, სატენდერო შეფასებებში და სხვა.
20,000,000.00
1. ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 5.8 კმ, ზემო ოსიაურიდან სურამამდე შემდეგი მახასიათებლებით:
საინჟინრო ნაგებობა - 10: ხიდი - 5, გადასასვლელი ცხოველთათვის - 5; მთავარი გზები, 2X2X3.75 მ საგზაო მოძრაობის ზოლები, 2X3.0 მ
საგანგებო ზოლი, 5 მ გამყოფი ზოლი; განსაზღვრული სისწრაფე 100 კმ/ს, მაქსიმალური ტვირთის მოცულობა 100 კN/ღერძზე
(გერმანული სტანდარტი); გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ზომების გატარება, მეწყერსაწინააღმდეგო კონსტრუქციების
მშენებლობა, სადრენაჟო და ჩამდინარე კონსტრუქციების, ცხოველთა გადასასვლელების და ღობეების და მიმდებარე მიწაყრილების
მოწყობა; საგზაო უსაფრთხოების აღჭურვილობა, განათება; მიმდებარე ადგილობრივი გზების მიერთება და რეკონსტრუქცია,
კომუნალური ინფრასტრუქტურის გადატანა; 2. ავტომაგისტრალის მშენებლობა, რომლის სიგრძეა დაახლოებით 8.3 კმ, ზემო სურამიდან
აღმოსავლეთ რიკოთის გვირაბამდე შემდეგი მახასიათებლებით: ახალი მიმართულება: 8 კმ, არსებული გზის გაფართოება: 0.3 კმ;
49,450,000.00 გზაჯვარედინების რაოდენობა: 1; 14 საინჟინრო ნაგებობა: ხიდები - 7, გვირაბები - 3 (ტყუპი ორზოლიანი გვირაბი - 2, ორზოლიანი
გვირაბი - 1); ცხოველთა გადასასვლელი - 4; მთავარი გზები, 2X2X3.75 მ საგზაო მოძრაობის ზოლები, 2X3.0 მ საგანგებო ზოლი, 5 მ
გამყოფი ზოლი; განსაზღვრული სისწრაფე 80-100 კმ/ს, მაქსიმალური ტვირთის მოცულობა 100 კN/ღერძზე (გერმანული სტანდარტი);
გარემოზე ზემოქმედების შემამცირებელი ზომების გატარება, სადრენაჟო და ჩამდინარე კონსტრუქციების, ცხოველთა გადასასვლელების
და ღობეების და მიმდებარე მიწაყრილების მოწყობა; საგზაო უსაფრთხოების აღჭურვილობა, განათება; მიმდებარე ადგილობრივი გზების
მიერთება და რეკონსტრუქცია, კომუნალური ინფრასტრუქტურის გადატანა.

1. სამშენებლო სამუშაოების კომპონენტი - მოიცავს წინასწარ შერჩეულ დაახლოებით 10 პრიორიტეტულ შიდასახელმწიფოებრივ გზას
საქართველოში: უბისა-შორაპანი (F3); გრიგოლეთი-ქობულეთი; რიკოთის გვირაბი (EWH, F1), ჩუმათელეთი-ხევი (F1), ხევი-უბისა (EWH,
F2), შორაპანი-არგვეთა (EWH, F4); საგზაო უსაფრთხოება - აღნიშნული კომპონენტი დაეხმარება საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული
გეგმის განხორციელებას, რომელიც მოქმედი იქნება პროექტის განხორციელების პერიოდში, კერძოდ მაღალი რისკის მქონე დერეფნების
250,000,000.00
გაუვნებელყოფას; 2. ტექნიკური დახმარების კომპონენტი - მოიცავს შემდეგს: ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა და დეტალური
პროექტი: ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა (მათ შორის გარემოს და სოციალური ზემოქმედების შეფასება), დეტალური პროექტი EIB-ის
მიერ დასაფინანსებელ სამშენებლო სამშაოებზე, მათ შორის საგზაო უსაფრთხოება; პროექტის მართვა: PIU-სთვის შესაბამისის
კონსულტანტებისა და რესურსების ჩართვა და საინჟინრო ზედამხედველობისთვის საკონსულტაციო რესურსების ჩართვა; RD-ის
ადამიანური რესურსების შესწავლა დეპარტამენტის საერთო ეფექტიანობის გამოსავლენად და სუსტი რგოლების აღმოსაფხვრელად;
საგზაო უსაფრთხოება: ა) შესაძლებლობების გაზრდის კუთხით სასწავლო ტრენინგები; ბ) საგზაო უსაფრთხოების საჯარო კამპანიების
უზრუნველყოფა მათ შორის პოლიციის მხრიდან შემაკავებელი პროგრამების აღსრულების საჯარო მხარდაჭერა (სისწრაფის გადაჭარბება,
ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მართვა, უსაფრთხოების ღვედების და ჩაფხუტების გამოყენება, მანქანის მართვის დროს ტელეფონის
250,000,000.00 გამოყენება); გ) საერთო პოლიტიკა და ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა (რეკომენდაციების მომზადება, რომლებიც უნდა განხორციელდეს ამ
5 წლის განმავლობაში და შემდეგი სამოქმედო გეგმა 2020-2030 წლებისთვის ფულადი სახსრების შესაძლებლობის გათვალისწინებით).

Civil Works Component
The proposed operation will be ElB’s second Framework Loan to the road sector in Georgia.
The proposed GTC II Framework Loan consists of the new construction and rehabilitation (including
road safety components) of approximately four road projects located on the East West Highway (EWH)
in Georgia. It is expected that the sub-projects under GTC II will be financed in parallel by EIB, other
IFIs and Government of Georgia.
Below is the tentative list of potential sub-projects expected to be allocated under GTC II Framework
Loan:
• Rustavi to Red Bridge in following sections:
o Rustavi to Algeti (S1 ) - 19.5km
250,000,000.00 o Algeti to Red Bridge (S2) - 10.5km
• Algeti to Sadakhlo in following sections:
o Algeti to Araflo (S3) - 19.0km
o Araflo to Sadakhlo (S4) - 9.5km
• Tbilisi to Sagarejo - 28km
• Batumi Bypass - 14.3km
Technical Assistance Component
Technical Assistance will include the following:
• Preparatory studies for targeted investment sub-projects including carrying out ESIA
studies, RAP monitoring and Road Safety; and
• Project Management: To engage suitable consultant staff and resources for project
1 კომპონენტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა - რომლის მიზანია მრავალსექტორული საინვესტიციო სქემების დაფინანსება
საქართველოს საჯარო სექტორში, ძირითადად მაღალი პრიორიტეტის მქონე სქემების ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში. ეს კომპონენტი
მიმართულია ადგილობრივი თვითმმართველობის (LSG) დამატებითი საინვესტიციო საჭიროებებისთვის. აღნიშNული კომპონენტი
მხარს უჭერს დეცენტრალიზაციის დღის წესრიგს, რომელიც შეესაბამება მთავრობის რეფორმის სტრატეგიას, რაც ითვალისწინებს
რეგიონული განვითარების სტრატეგიის ფარგლებშ განსაზღვრული საინვესტიციო პრიორიტეტების დაფინანსებას; 2 კომპონენტი:
100,000,000.00 ტურიზმის ინფრასტრუქტურა - ტურისტული ინფრასტრუქტურა გამოყენებული იქნება ტურიზმის სექტორის მხარდაჭერისა და
ძირითადად სათხილამურო კურორტების განვითარებისთვის; 3 კომპონენტი: დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სასწრაფო
რეკონსტრუქცია - გამოყენებული იქნება საქართველოს ძირითადი ინფრასტრუქტურის აღდგენის და რეკონსტრუქციისთვის, რომელიც
განადგურებულ იქნა 2015 წლის 13 და 14 ივნისს ქვეყანაშ მომხდარი წყალდიდობისას.

100,000,000.00

პროექტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის საინვესტიციო სქემების დაფინანსება საქართველოში რეგიონული სოციოეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შესაბამისად. ეს არის საოპერაციო ჩარჩო სესხი და შესაბამისი
ინვესტიციები მოიცავს მუნიციპალურ გზებს, საზოგადოებრივ შენობებს, წყლისა და მყარი ნარჩენების ინფრასტრუქტურას.

პროექტის კონკრეტული მიზნებია არსებული წყალმომარაგების ქსელის განახლება, მასში ახალი მომხმარებლების ჩართვა, მომსახურების
უფრო მაღალი დონის უზრუნველყოფა (რაც გულისხმობს, უფრო ხშირ, ან უკეთეს შემთხვევაში, მუდმივ მიწოდებას) და ქსელში წყლის
დანაკარგების შემცირება, რათა ხელი შეეწყოს წყალმომარაგების სფეროში მიმდინარე კონსოლიდაციის პროცესს. საინვესტიციო სქემების
მეშვეობით წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განახლების შედეგად, პროექტი შემდეგ ძირითად მიზნებს მიაღწევს: მიწოდებული
წყლის ხარისხის გაუმჯობესება, წყალმომარაგების დაფარვის ზონის გაზრდა და მისი უწყვეტობის უზრუნველყოფა, რის შედეგადაც
შემცირდება მოსახლეობის დაავადების რისკი; და ცხოვრების დონის ამაღლება და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება. თითოეული
პროექტის ტექნიკური კომპონენტი გეგმის მიხედვით შეიძლება დაიყოს შემდეგ აღწერილობად: შესწავლა და დიზაინი; ზედამხედველობა
40,000,000.00 და ტექნიკური მხარდაჭერა; წყლის რესურსების ინფრასტრუქტურის, წყლის გადაცემისა და განაწილების სისტემები რეაბილიტაცია,
განახლება ან ახალი მშენებლობა; სასმელი წყლის გამწმენდი საშუალებების, ნარჩენი წყლის შეგროვების სისტემის, ნარჩენების გამწმენდი
საშუალებების აღდგენა; მომხმარებელტა გაზომვა; ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები; მოწყობილობა და მძიმე ტექნიკა, მათ შორის
მიზნობრივად აგებული მანქანები, როგორიცაა წყალარინების გამწმენდი სატვირთო მანქანები და ექსკავატორები; ზოგადი საინფომაციო
სისტემის და კომპიუტერული ტექნიკის მოდელირება; დიაგნოსტიკური ხელსაწყოები; UWSCG-ის აღჭურვილობა.

Closing Date

31-Dec-20

31-Dec-20

31-Dec-22

11-Feb-20

31-Dec-22

2023

2023

11-Feb-21

31-Dec-21

30-Dec-18

Project Manager

Project Budget

Remaining funds

Current status

MDF

UWSCG

NIF (Grant)

FI N84.677 Serapis N2014-0323

Georgia - Water Infrastructure Modernisation II

Kutaisi Waste Water

13-Jun-14

15-Oct-15

EUR

EUR

8,000,000.00
პროექტი მიზნად ისახავს წყალარინების გაუმჯობესებას ქ. ქუთაისში. პროექტი მოიცავს არსებული კანალიზაციის სისტემის
რეაბილიტაციას და გაფართოებას და ახალი ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას ქ. ქუთაისში. პროექტი მოიცავს შემდეგ
მიმართულებებს: 1. წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია/მშენებლობა: 350 კმ ძირითადი კანალიზაციის ქსელი; 540 კმ საცხოვრებელ
სახლებთან დამაკავშირებელი და მეორადი ქსელი; 30 სატუმბი სადგური; 10 კმ წნევის მილები; 2. WWTP მშენებლობა. ასევე ეს
100,000,000.00
ჯკომპონენტი მოიცავს ოპერირებისა და ადმინისტრაციის შენობებს, შენახვის შესაძლებლობებს, გზებს და ა.შ. ეს კომპონენტი მოიცავს
არსებული WWTP ნგრევას. 3. ოპერირებისა და მოვლა-შენახვისთვის დანადგარები და აღჭურვილობა; 4. სერვისები: ტექნიკური
დახმარება, ზედამხედველობა, პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა.

31-Dec-17

15-Oct-20

