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შესავალი 
 

„2018-2019 წლებში სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების 

ლიკვიდაციისა და პრევენციის სამუშაოების განხორციელების შესახებ ინფორმაციის“ 

დოკუმენტი ასახავს საქართველოს რეგიონული განვითრებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ 2018-2019 წლებში საავტომობილო გზებზე სტიქიური და სხვა 

ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისა და პრევენციის მიზნით 

განხორციელებული/განსახორციელებელი პროექტების შესახებ ინფორმაციას 

საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარეების (შემდგომში - რეგიონები) 

მიხედვით.  

 

დოკუმენტი მოიცავს რეგიონების მიხედვით განხორციელებული პროექტების შესახებ 

ინფორმაციას, პროექტის დასახელების, ღირებულებისა და სტატუსის მითებით.  
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1. აჭარა 

 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ43+800-ზე და კმ65+400-

ზე მონაკვეთებზე დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენა. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  357 209 (სამას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ორას 

ცხრა) ლარი 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის აგვისტოში - დასრულდა 2019 წლის იანვარში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) 

ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ15+150 მონაკვეთზე 

დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 
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ხელშეკრულების ღირებულება:  374 791.37 (სამას სამოცდათოთხმეტი ათას 

შვიდას ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და ოცდაჩიდმეტი თეთრი) ლარი 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მაისში - დასრულდა 2018 წლის ნოემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ37+200-ზე (დაბა ქედის შესასვლელი) 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  1 218 000  (მილიონ ორას თვრამეტი ათასი) 

ლარი 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის იანვარში - დასრულდა 2018 წლის ივლისში 

                                                                                                                                                                                                                       

პროექტის დასახელება: ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 

კმ99+100-ზე მდ. საფრისწყალზე მეწყრული პროცესების შედეგად 

დაზიანებული არსებული ღვარცოფ გამტარის-სახიდე გადასასვლელისა და  

მიწის ვაკისის აღდგენის დროებითი პრევენციული სამუშაოები 

ხელშეკრულების ღირებულება:  1 857 323.32 (ერთი მილიონ რვაას 

ორმოცდაჩიდმეტი ათას სამას ოცდასამი ლარი და ოცდათორმეტი თეთრი) 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მაისში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-

სარფის(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 118+400 

კმ-ზე ფერდობის სტაბილიზაციის მიზნით  ჩასატარებელი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები 

ხელშეკრულების ღირებულება:  299 400  (ორას ოთხმოცდაცხრამეტი ათას 

ოთხასი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მაისში - დასრულდა 2018 წლის სექტემბერში 

 

პროექტის დასახელება:  შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 30-ე კმ-ზე ფერდობის 

სტაბილიზაციის მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  73 999.82 (სამოცდაცამეტი ათას ცხრაას 

ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდაორი თეთრი) 
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სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

თებერვალში 

 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-2) 

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის საავტომობილო გზის კმ62 - 

კმ63 ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთებზე დაზიანებული მიწის ვაკისის 

აღდგენის სამუშაოები 

ხელშეკრულების ღირებულება:  228 039.68 (ორას ოცდარვა ათს 

ოცდაცხრამეტი ლარი და სამოცდარვა თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისში - დასრულდა 2019 წლის სექტემბერი 
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2. კახეთი 
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პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-

გომბორი თელავის საავტომობილო გზის 33-ე კმ-ზე (სოფ.გომბორი) 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოების 

განხორციელება. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  204 134.98 (ორას ოთხი ათას ას  

ოცდათვრამეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის აპრილში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-

აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ში ავტოტრანსპორტის 

მოძრაობის აღდგენის დროებითი პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოების 

განხორციელება. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  769 443.80  (შვიდას სამოცდაცხრა ათას ოთხას 

ორმოცდასამი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მაისში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: სტიქიის შედეგად დაზიანებული  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი - აბანო - ომალოს 

საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის დროებითი 

პრევენციული ღონისძიებების  სამუშაოები 

ხელშეკრულების ღირებულება:  2 314 263.34 (ორი მილიონ სამსა თოთხმეტი 

ათას ორას სამოცდასამი ლარი და ოცდათოთხმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - 2019 წლის ოქტომბერში 
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3. ქვემო ქართლი 

 

პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის მარნეული-სადახლოს 

(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის  მე-7 კმ-ში 

მოძრაობის უსაფრთხოების ასამაღლებელი პრევენციული ღონისძიებების 

გატარების მიზნით მიწისქვეშა გადასასვლელის  (საქონლის გადასარეკის) 

მოწყობის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  244 112.27 (ორას ორმოცდოთხი ათას ას 

თორმეტი ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი. 

 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის ოქტომბერში - დასრულდა 2018 წლის 

თებერვალში 
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პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-4) თბილისი-

წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის კმ16+500-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  749 932.97 (შვიდას ორმოცდაცხრა ათას 

ცხრაას ოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაჩიდმეტი თეთრი) ლარი. 

 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - დასრულდა 2019 წლის სექტემბერში 

 

4. რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი 
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პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ქუთაისი(ჭომა) - ალპანა - მამისონის უღელტეხილის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ94 - კმ123 (ეტაპი II კმ94-ე, კმ98-ე, კმ106-ე 

და კმ123-ე) დაზიანებული ცალკეული მონაკვეთების აღდგენითი 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  2 570 326 (ორი მილიონ  ხუთას სამოცდაათი 

ათას სამას ოცდაექვსი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის ნოემბერში - დასრულდება 2019 წლის 

დეკემბერში 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგლოლო - 

ჭიორა - ღების საავტომობილო გზის კმ1 - კმ3 ცალკეული დაზიანებული 

მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  2 380 000 (ორი მილიონ  სამას ოთხმოცი 

ათასი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის ნოემბერში - დასრულდება 2019 წლის 

დეკემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-18) 

ალპანა-ცაგერის საავტომობილო გზის მე-4, მე-12 და მე-19 კმ-ებზე 

დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები (ნაწილი-I კმ 4 და კმ 19). 

ხელშეკრულების ღირებულება:  736 834.86 (შვიდას  ოცდათექვსმეტი ათას 

რვაას ოცდათოთხმეტი ლარი და  ოთხმოცდაექვსი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის ივნისში - მიმდინარე 

 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-16) 

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-100 კმ-ზე სორის ღელეზე არსებული 

მილის კვეთის გაზრდის მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოების შესყიდვა. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  739 499.9 (შვიდას  ოცდაცხრამეტი ათას 

ოთხას ოთხმოცდაცხრამეტი) ლარი. 
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სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის აპრილში - დასრულდა 2019 მაისში 

 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

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

ლასდილის საავტომობილო გზის კმ-91-კმ92 მონაკვეთზე მიწის ვაკისის 

გამორეცხის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  2 267 580.12 (ორი მილიონ  ორას 

სამოცდაშვიდი ათას ხუთას ოთხმოცი ლარი და თორმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მარტში - დასრულდა 2018 წლის დეკემბერში 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-17) 

ქუთაისი (მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო გზის 71-ე კმ-

ში ფერდობის სტაბილიზაციის მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული 

ღონისძიებები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  80 509.69 (ოთხმოცი ათას ხუთას ცხრა ლარი 

და სამოცდაცხრა თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივლისში - დასრულდა 2019 წლის ოქტომბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი - 

წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის 104-ე კმ-

ზე მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:   708 689.07 (შვიდას რვა ათას ექვსას 

ოთხმოცდაცხრა ლარი და შვიდი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის აპრილში - მიმდინარე 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-122) 

ლენტეხი -ბავარის საავტომობილო გზის კმ14 - კმ19 ცალკეულ დაზიანებულ 

მონაკვეთებზე მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 1 599 334 (ერთი მილიონ ხუთას 

ოთხმოცდაცხრამეტი ათას სამას ოცდათოთხმეტი) ლარი. 
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სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - დასრულდება 2020 წლის თებერვალში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალპანა-

ცაგერის საავტომობილო გზის მე-19 კმ-ზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ტერამიშის გამაგრების სამუშაოები.  

ხელშეკრულების ღირებულება:   549 471.91 (ხუთას ორმოცდაცხრა ათას ოთხას 

სამოცდათერთმეტი ლარი და ოთხმოცდათერთმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის იანვარში - დასრულდა 2019 წლის სექტემბერში 

 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალპანა-

ცაგერის საავტომობილო გზის მე-19 კმ-ზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ტერამიშის გამაგრების მე-2 ეტაპის  სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:   701 739.74 (შვიდას ერთი ათს შვიდას 

ოცდაცხრამეტი ლარი და სამოცდათოთხმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მარტში - დასრულდა 2019 წლის ნოემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალპანა-

ცაგერის საავტომობილო გზის მე-19 კმ-ზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

ტერამიშის გამაგრების მე-3 ეტაპის  სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:   542 918.49 (ხუთას ორმოცდაორი ათას ცხრაას 

თვრამეტი ლარი და ორმოცდაცხრა თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისში - დასრულდა 2019 წლის ოქტომბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

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

ლასდილის საავტომობილო გზის 46-ე კმ-ზე დაზიანებული მიწის ვაკისის 

აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:   223 849.65 (ორას ოცდასამი ათას რვაას 

ორმოცდაცხრა ლარი და სამოცდახუთი თეთრი ) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივლისში - მიმდინარე 
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5. სამცხე-ჯავახეთი 
 

 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი 

(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის კმ136-კმ137 ცალკეულ 

მონაკვეთებზე დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  426 707 (ოთხას ოცდაექვსი ათას შვიდას 

შვიდი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მარტში - დასრულდა 2018 წლის ოქტომბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-

ბაღი-ტბა-ცემის საავტომობილო გზის პირველ კმ-ში (ქ. ბორჯომი) 

დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 
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ხელშეკრულების ღირებულება:  275 777 (ორას სამოცდათხუთმეტი ათას 

შვიდას სამოცდაჩვიდმეტი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის მარტში - დასრულდა 2018 წლის ივლისში 

 

პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-

ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-13 კმ-ზე 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  970 523.05 (ცხრაას სამოცდათი ათას ხუთას 

ოცდასამი ლარი და ხუთი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის აპრილში - დასრულდა 2018 წლის ნოემბერში 
 

პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-

ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის 

მე-15 (14+200) კმ-ზე მდინარე წითელხევის ხევზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  469 359.04 (ოთხას სამოცდაცხრა ათას სამას 

ორმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - დასრულდა 2019 წლის ნოემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) 

ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 

კმ92+800 მონაკვეთზე დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის 

სამუშაოები 

ხელშეკრულების ღირებულება:  275 539.56 (ორას სამოცდათხუთმეტი ათას 

ხუთას ოცდაცხრამეტი ლარი და ორმოცდათქვსმეტი თეთრი) ლარი 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - დასრულდა 2019 წლის სექტემბერში 
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6.  სამეგრელო-ზემო სვანეთი 

 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში გამავალი ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, ხიდების, საინჟინრო ნაგებობების 

აღდგენითი და ნაპირსამაგრი სამუშაოების (დამატებითი სამუშაოები). 

ხელშეკრულების ღირებულება: 1 087 254.10 (მილიონ ოთხმოცდაშვიდი ათას 

ორას ორმოცდათოთხმეტი ლარი და ათი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის ნოემბერში - 2018 წლის დეკემბერში 

 

პროექტის დასახელება: სენაკის მუნიციპალიტეტის ძველი სენაკის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, მეორე ნოსირისა და ძველი სენაკის 

დამაკავშირებელ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე, 
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მდინარე ტეხურზე მდებარე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახიდე 

გადასასვლელის ცალკეული ელემენტების, ხიდთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის აღდგენისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 1 826 999.99 (მილიონ რვაას ოცდაექვსი ათას 

ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

დეკემბერში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია (ქვაყრილის მოწყობის სამუშაოები) III 

უბანი. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 2 823 268.26 (ორი მილიონ რვაას ოცდასამი 

ათას ორას სამოცდარვა ლარი და ოცდაექვსი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

ნოემბერში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია (ქვაყრილის მოწყობის სამუშაოები) I 

უბანი. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 2 535 466.29 (ორი მილიონ ხუთას 

ოცდათხუთმეტი ათას ოთხას სამოცდაექვსი ლარი და ოცდაცხრა თეთრი) 

ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

ოქტომბერში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული გზის რეაბილიტაცია (ქვაყრილის მოწყობის სამუშაოები) II 

უბანი. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 2 795 986.01 (ორი მილიონ შვიდას 

ოთხმოცდათხუთმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაექვსი ლარი და ერთი თეთრი) 

ლარი. 
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სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

ნოემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ103; კმ107; კმ108; კმ111; 

კმ126 და კმ127 მონაკვეთებზე მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 6 495 398.42 (ექვსი ათას ოთხას 

ოთხმოცდაცხრამეტი ათას სამას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და 

ორმოცდაორი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

დეკემბერში 

 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 145-ე კმ-ზე დაზიანებული მიწის ვაკისის 

აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 1 011 995.77 (ერთი მილიონ თერთმეტი ათას 

ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და სამოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2019 წლის 

ოქტომბერში 

 

პროექტის დასახელება: სენაკის მუნიციპალიტეტში, უშაფათისა და ეკის 

ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე, მდინარე მოხაშურზე მდებარე, 

სქიტიის შედეგად დანგრეული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად დროებითი 

სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 116 991.99 (ას თექვსმეტი ათას ცხრაას 

ოთხმოცდათერთმეტი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

ნოემბერში 
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პროექტის დასახელება: სენაკის მუნიციპალიტეტის ლეძაძამეს 

ადმინისტრაციულ ერთეულში არსებულ, სოფელ კვაუთთან მისასვლელ 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე, მდინარე ტეხურაზე, 

სტიქიის შედეგად დანგრეული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად დროებითი 

სახიდე გასასვლელის, მასთან მისასვლელი საავტომობილო გზებისა და 

მდინარისაგან დამცავი ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 254 961.05 (ორას ორმოცდათოთხმეტი ათას 

ცხრაას სამოცდაერთი ლარი და ხუთი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

დეკემბერში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) 

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 109-ე კმ-ზე 

(კმ108+092 კმ108+282;კმ108+334კმ108+900); დაზიანებული მიწის ვაკისის 

ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები (ეტაპი 

II). 

ხელშეკრულების ღირებულება:    3 314 923.46 (სამი მილიონ სამას თოთხმეტი 

ათას ცხრაას ოცდასამი ლარი და ორმოცდაექვსი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის მაისში - დასრულდა 2018 წლის ივლისში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 136-ე კმ-ზე ფერდობის 

სტაბილიზაციის მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    287 756.88 (ორას ოთხმოცდაშვიდი ათას 

შვიდას ორმოცდათექვსმეტი ლარი და ოთხმოცდარვა თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის ივლისში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 135-ე კმ-ზე დაზიანებული 

საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    196 913.96 (ას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას 

ცხრაას ცამეტი ლარი და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი) ლარი. 
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სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის ივლისში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგლობრივი მნშივნელობის გზის 

მონაკვეთზე განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    900 000  (ცხრაასი ათასი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგლობრივი მნშივნელობის გზის 

მონაკვეთზე განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    1 000 000   (ერთი მილიონი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგლობრივი მნშივნელობის გზის 

მონაკვეთზე განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    1 2000 000   (მილიონ ორასი ათასი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში ადგლობრივი მნშივნელობის გზის 

მონაკვეთზე განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    650 000   (ექვსას ორმოცდაათი ათასი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2018 წლის აგვისტოში 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-97) შუა 

ხორგა-ყულევის საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ში გამორეცხილი მიწის 

ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 
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ხელშეკრულების ღირებულება:  344 999. 98 (სამას ორმოცდაოთხი ათას ცხრაას 

ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის აპრილში - დასრულდა 2019 წლის აგვისტოში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-86) 

ნოქალაქევი-ლეძაძამე-დიდი ჭყონის საავტომობილო გზის მე-11 კმ-ზე მიწის 

ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    274 999.94 (ორას სამოცდათოთხმეტი ათას 

ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - მიმდინარე 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მდ. ნენსკრას კალაპოტზე სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    337 890.52 (სამას ოცდაჩვიდმეტო ათას რვაას 

ოთხმოცდაათი ათასი ლარი და ორმოცდათორმეტი თეთრი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისში - დასრულდა 2019 წლის სექტემბერში 

 

პროექტის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში მდ. ნენსკრას კალაპოტზე სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი ღონისძიებების 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:    1 179 734 (ერთი მილიონ ას 

სამოცდაცხრამეტი ათას შვიდას ოცდათოთხმეტი) ლარი. 

სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისში - დასრულდა 2019 სექტემბერში 
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7. იმერეთი 

 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მათხოჯი-

ხიდი-გორდი-კინჩხა საავტომობილო გზის 19-ე კმ-ზე დაზიანებული მიწის 

ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  109 549.09 (ას ოცდაოთხი ათას ცხრაას 

თერთმეტი ლარი და ოცდაორი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2017 წლის ნოემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

თებერვალში 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-22) გომი-

საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის 107-ე კმ-ში 

დაზიანებული ზედა საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  124 911.22 (ას ოცდაოთხი ათას ცხრაას 

თერთმეტი ლარი და ოცდაორი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის სექტემბერში - დასრულდა 2018 წლის 

დეკემბერში 
 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) 

ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო გზის 
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კმ38+350-ზე არსებული წყალგამტარი მილის გამტარუნარიანობის გაზრდის 

მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 107 776.91 (ას შვიდი ათას შვიდას 

სამოცდათექვსმეტი ლარი და ოთხმოცდათერთმეტი თეთრი) 

 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის აპრილში - დასრულდა 2019 წლის აგვისტოში  

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-22) გომი-

საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის 107-ე კმ-ზე (უზნაძის 

ქუჩა №65 მიმდებარედ) დაზიანებული ზედა საყრდენი კედლის აღდგენის 

სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 33 143 (ოცდაცამეტი ათას ას ორმოცდასამი) 

ლარი. 

 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის მაისში - დასრულდა 2019 წლის აგვისტოში 
 

8. მცხეთა-მთიანეთი
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პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) 

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის 51-ე კმ-ზე არსებული 

ზედა საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება: 243 624.35 (ორას ორმოცდასამი ათას ექვსას 

ოცდაოთხი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის დეკემბერში - დასრულდა 2019 წლის ივნისში 

 

პროექტის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის 29-ე კმ-ზე ფერდობის სტაბილიზაციის მიზნით ჩასატარებელი 

დამატებითი პრევენციული სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  166 293.15 (ას სამოცდაექვსი ათას ორას 

ოთხმოცდაცამეტი ლარი და თხუთმეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2018 წლის ოქტომბერში - დასრულდა 2018 წლის 

დეკემბერში 
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9. შიდა ქართლი 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-56) 

რიკოთის გვირაბის შემოსავლელი საავტომობილო გზის პირველ კმ-ში 

დაზიანებული მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  204 968 (ორას ოთხი ათას ცხრაას სამოცდარვა) 

ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისში - მიმდინარე 

 

პროექტის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი-

სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ101- ქარელის საავტომობილო 

გზის მე-4 კმ-ზე (ჭავჭავაძის ქუჩა) წყლის აცილების პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები. 

ხელშეკრულების ღირებულება:  296 339.93 (ორას ოთხმოცდათექვსმეტი ათას 

სამას ოცდაცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდაცამეტი თეთრი) ლარი. 

 სტატუსი: დაიწყო 2019 წლის ივნისი - მიმდინარე  
 


