
 
 

 
 

 
 

საქართველო: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი  

 

პროექტის დასახელება ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი 

პროექტის ნომერი 50064-001 

ქვეყანა საქართველო 

პროექტის სტატუსი დამტკიცებული 

პროექტის ტიპი / 

დახმარების ფორმა 

სესხი 

დაფინანსების წყარო / 

ოდენობა 
სესხი 3520-GEO: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი 

ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები 114.00 მლნ. აშშ 

დოლარი  

სესხი 8328-GEO: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი 

აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტივიო 

ბანკი 

114.00 მლნ. აშშ 

დოლარი  

 

სტრატეგიული მიზნები ეკოლოგიურად მდგრადი განვითარება  

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა  

პროექტის მონაცემთა აღწერის ფურცლის თარგმანი შეესაბამება მის ADB.org-ზე 

გამოქვეყნებულ ინგლისურ ვერსიას 2017 წლის 12 ოქტომბრის მდგომარეობით 



რეგიონული ინტეგრაცია   

ცვლილების გამომწვევი 

ფაქტორები 

მმართველობისა და შესაძლებლობების განვითარება 

ცოდნაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები   

პარტნიორობები 

კერძო სექტორის განვითარება 

სექტორი / ქვესექტორი ტრანსპორტი - საგზაო ტრანსპორტი (არაურბანული) 

გენდერული 

თანასწორობა და 

გენდერული 

პრობლემატიკის 

აქტუალიზება 

არ მოიცავს გენდერულ კომპონენტს 

აღწერა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში (i) აშენდება ახალი 16.2 

კილომეტრის სიგრძის ორ-ზოლიანი შემოვლითი გზა, რომელიც 

გვერდს აუვლის ქალაქ ბათუმს; და (ii) გაფორმდება 200 

კილომეტრამდე სიგრძის საერთაშორისო და შიდა 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების მოვლა-შენახვის 

სამუშაოების შესრულების შედეგებზე ორიენტირებული 

ხელშეკრულებები. ბათუმი საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ 

ნაწილში მდებარე მნიშვნელოვანი საპორტო ქალაქია, რომელსაც 

დასავლეთით შავი ზღვა, ხოლო სამხრეთით თურქეთი ესაზღვრება. 

არსებული გზა, რომელიც თურქეთის საზღვარზე მდებარე სარფს 

შავი ზღვის მნიშვნელოვან პორტთან - ფოთთან აკავშირებს, შავი 

ზღვის სანაპირო ზოლის გასწვრივ არსებულ ძირითად ტრანზიტულ 

მარშრუტს წარმოადგენს თურქეთიდან თბილისის, ხოლო შემდეგ 

აზერბაიჯანისა და კასპიის ზღვის მიმართულებით მოძრავი მძიმე 

ტვირთებისა და მგზავრთა ნაკადებისთვის. 

პროექტის დასაბუთება და 

მისი კავშირი 

ქვეყნის/რეგიონულ 

სტრატეგიასთან 

კავკასიის ქვე-რეგიონი შავ და კასპიის ზღვებს შორის მდებარე 

სახმელეთო ხიდს წარმოადგენს. იგი ცენტრალური აზიის 

ევროპასთან და თურქეთთან დამაკავშირებელი უმოკლესი 

ტრანზიტული რგოლია. ქვე-რეგიონი, რომელიც წარსულში ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკიდან დასავლეთის მიმართულებით, 

ისტორიული აბრეშუმის გზით მიმავალ ქარავნებს ემსახურებოდა, 

ამჟამად ცენტრალური აზიიდან და კავკასიიდან ევროპისკენ მოძრავი 

ნედლი ნავთობის ძირითად გამტარს წარმოადგენს. საქართველო-

აზერბაიჯანს შორის მდებარე აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალი უკვე არის აზერბაიჯანიდან და ცენტრალური 

აზიის ქვეყნებიდან ნავთობის ექსპორტის ძირითადი მარშრუტი. 



ორივე შემთხვევაში მარშრუტი ეყრდნობა ფოთის და ბათუმის 

პორტებს შავ ზღვაზე.  

ევროპის ქსელის ორი საერთაშორისო გზა E60 და E70, რომლებიც  

უერთდება საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალს (EWH), - ქმნიან ევროპა-აზიის დერეფნის ნაწილს 

კავკასიის გავლით. იგი თურქეთის საზღვართან მდებარე სარფიდან 

ჩრდილოეთით მიემართება და ემსახურება შავი ზღვის პორტებს - 

ბათუმსა და ფოთს, შემდეგ მიემართება აღმოსავლეთით თბილისის, 

შემდეგ კი სამხრეთ-აღმოსავლეთით აზერბაიჯანის საზღვრის 

მიმართულებით, სულ 412 კმ-ის მანძილზე.  მას შემდგომ, რაც 2016 

წელს საქართველო ცენტრალური აზიის რეგიონული ეკონომიკური 

თანამშრომლობის (CAREC)  პროგრამას შეუერთდა, ავტომაგისტრალი  

CAREC-ის საგზაო დერეფანი გახდება. აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალი მთლიანი საგარეო ვაჭრობის 60% ატარებს და იგი 

უმნიშვნელოვანეს ნაწილად განიხილება მთავრობის სტრატეგიაში 

შეასრულოს რეგიონის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ცენტრის 

როლი. 

მთავრობის მიზანია საქართველოს ტრანზიტული და სავაჭრო 

პოტენციალის გამოყენება კერძო სექტორის კონკურენტულობისა და 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მიზნით. საქართველოს 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია „საქართველო 

2020“ ყურადღებას ამახვილებს ეკოლოგიურ მდგრადობასა და 

საქართველოს რეგიონულ და საერთაშორისო სატრანსპორტო 

სისტემებში ინტეგრირებაზე. ფართო სტრატეგიული 

მიმართულებებია სატრანსპორტო სისტემის გაუმჯობესება ქვეყნის 

ყველა ნაწილის ურთიერთდასაკავშირებლად, ასევე ქვეყნის 

პორტებისა და აეროპორტების მეზობელ თუ სხვა ქვეყნებთან 

დასაკავშირებლად, რათა საქართველო იქცეს რეგიონულ და 

ლოგისტიკურ კვანძად და ბიზნეს პლატფორმად, განახლდეს 

მულტიმოდალური ინფრასტრუქტურა და ქვეყანა საბოლოოდ 

გარდაიქმნას სასურველ კარიბჭედ აზიასა და ევროპას შორის.   

2004 წლიდან, მთავრობის სტრატეგიული მიზნების მხარდაჭერით 

დონორებმა (მსოფლიო ბანკი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, 

იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო და აზიის 

განვითარების ბანკი) ერთობლივად გამოხატეს მთავრობის 

მხარდაჭერის სურვილი აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალის რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის საკითხში, 

რაც რეგიონის სატრანსპორტო კავშირის ხერხემალს წარმოადგენს. 

მათი მხარდაჭერითა და მთავრობის მიზანმიმართული 

ძალისხმევით, 2015 წლის მდგომარეობით უკვე მოდერნიზებული 

იყო აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის 155 კილომეტრი, 

ხოლო 113 კილომეტრზე მიმდინარეობდა რეაბილიტაცია. 

დარჩენილი 144 კილომეტრიდან 94 კილომეტრის შემდგომი 



დაფინანსება უკვე უზრუნველყოფილია დონორების მიერ. 

მთავრობის მიზანია 2020 წლისთვის აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მთლიანი ავტომაგისტრალის რეაბილიტაციის და მოდერნიზაციის 

განხორციელება. 

ბათუმის შემოვლითი გზა აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ავტომაგისტრალის ნაწილია, რომელიც უერთდება E70-ს და 

აკავშირებს თურქეთის საზღვარზე მდებარე სარფს ფოთთან, შემდეგ 

თბილისთან და აზერბაიჯანის საზღვართან. რადგან ტრანზიტი 

თურქეთიდან სულ უფრო მზარდია, ქალაქ ბათუმის სატრანსპორტო 

გადატვირთვამ გაუსაძლის დონეს მიაღწია (მოძრაობის სერიოზული 

შეფერხება, რაც განპირობებულია ტრანზიტული მოძრაობის ქალაქის 

დასახლებულ ტურისტულ და საცხოვრებელ რაიონებზე გავლით და 

მჭიდრო ურბანულ სატრანსპორტო მოძრაობასთან შერევით). 

ტრანზიტული მოძრაობა იწვევს მოძრაობის გადატვირთვას და ამავე 

დროს სერიოზულ სოციალურ, ეკოლოგიურ და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას და 

ტურისტებს საკურორტო ზონებში. სატრანზიტო მოძრაობა სასწრაფო 

წესით ბათუმის შემოვლით უნდა განხორციელდეს.  

ზემოქმედება რეგიონული კავშირების გაუმჯობესება საქართველოში, რათა 

ქვეყანამ შეძლოს რეგიონული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური 

ცენტრის როლის შესრულება 

პროექტის შედეგი 

შედეგის აღწერა საგზაო მოძრაობის ეფექტურობის ზრდა საქართველოს აღმოსავლეთ-

დასავლეთის ავტომაგისტრალზე 

პროგრესი შედეგის 

მისაღწევად 

 

  



განხორციელების პროგრესი 

პროექტის პროდუქტების აღწერა ახალი შემოვლითი გზის აშენება, რომელიც გვერდს 

აუვლის ქალაქ ბათუმს  

მოვლა-შენახვის რუტინული და პერიოდული 

მომსახურებები განხორციელდება შედეგზე 

ორიენტირებული მოვლა-შენახვის ხელშეკრულებების 

საფუძველზე 

განხორციელების პროგრესის  

სტატუსი (შედეგები, საქმიანობა, და 

პრობლემები) 

 

გეორგაფიული მდებარეობა  

უსაფრთხოების კატეგორიები 

გარემო A 

არანებაყოფლობითი განსახლება A 

მკვიდრი მოსახლეობა C 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტების მოკლე მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი 

ასპექტები 

2009 წელს, პროექტის მოსამზადებელი ტექნიკური დახმარების ეტაპზე 

ADB-ის 2002 წლის გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შესაბამისად, აჭარის 

მთლიანი შემოვლითი გზისთვის მომზადდა და დამტკიცდა გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების (EIA) ანგარიში. შემდგომში, 2011 წელს, 

დეტალური პროექტირების ფარგლებში განახლდა გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. 2016 წელს გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიში კვლავ გადაისინჯა გარემოზე ზემოქმედების, ახალი 

კანონმდებლობის, გარემოსდაცვითი ხარჯების, ახალი საჯარო 

კონსულტაციების, კლიმატის ცვლილების რისკებისა და ჯამური 

ზემოქმედების შეფასების გათვალისწინების მიზნით. გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების განახლებული ანგარიში ADB-ის ვებსაიტზე 



2016 წლის 2 ნოემბერს გამოქვეყნდა. 

გარემოზე მოსალოდნელ ზემოქმედებას ძირითადად ადგილი აქვს 

სამშენებლო ეტაპზე და გამოწვეულია პროექტის მასშტაბურობით. 

რადგან გზა მთაგორიან რელიეფზე, დასახლებული ტერიტორიებისა და 

წყლების სიახლოვეს გადის, სავარაუდოდ, ადგილი ექნება ნიადაგის 

მნიშვნელოვან ეროზიას, ხმაურის, მტვრის, ვიბრაციისა და ჰაერის 

ხარისხის გაუარესების ზემოქმედებას.  ჰაერის ხარისხის გაუარესების,  

ხმაურის, მტვრისა და ვიბრაციისა ზემოქმედება მოსალოდნელია 

ექსპლუატაციის ეტაპზეც. გარემოს მართვის გეგმა (EMP) მოიცავს 

მოსალოდნელი ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირების ზომებს 

როგორც სამშენებლო, ასევე ექსპლუატაციის ეტაპებზე. მშენებლობამდე, 

კონტრაქტორების მიერ განახლდება გარემოს მართვის გეგმა 

კონკრეტული სამუშაო მოედნისთვის. კონკრეტული სამუშაო მოედნის 

გარემოს მართვის გეგმა მომზადდება რისკების შეფასების მიდგომის 

გამოყენებით, რათა შეირჩეს ზემოქმედებისა და სამუშაო მოედნის 

შესაფერისი შემარბილებელი ზომები. 

არანებაყოფლობითი 

განსახლება 

პროექტს მინიჭებული აქვს A კატეგორია არანებაყოფლობითი 

განსახლების თვალსაზრისით. ტექნიკურ-ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობის შესწავლის პერიოდში მომზადებული დეტალური 

ინვენტარიზაციის შესაბამისად, ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 305 მიწის 

ნაკვეთი, ძირითადად მცირე ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების 

შესყიდვის გამო. შესასყიდი კერძო მიწების სრული ფართობი 7.2 

ჰექტარია.   

ზემოქმედების ქვეშ ხვდება 305 ოჯახის 803 წევრი. აქედან 15 ოჯახის 

ფიზიკურ განსახლებას, ხოლო 50 ოჯახის 135 წევრზე - სერიოზულ 

ზემოქმედებას (მოხდება მათი ფიზიკური განსახლება, ან ისინი 

დაკარგავენ შემოსავლების მომტანი აქტივების 10%-ს ან მეტს) აქვს 

ადგილი. პროექტის დეტალური დიზაინის საფუძველზე 2015 წელს 

მომზადდა, ხოლო 2016 წელს განახლდა პროექტის მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა (LARP). პროექტის მომზადების პერიოდში ჩატარდა 

თემთან კონსულტაციები, რაც გაგრძელდება მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმის  განხორციელების პროცესშიც. 

მკვიდრი მისახლეობა პროექტის ტერიტორიაზე არ არის 2009 წლის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულებით განსაზღვრული მკვიდრი მოსახლეობა. 

შესაბამისად, მკვიდრი მოსახლეობის თვალსაზრისით პროექტს 

მინიჭებული აქვს C კატეგორია. 

  



დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაცია, მათი მონაწილეობა და კონსულტაცია 

პროექტის 

შემუშავების ეტაპზე 

პროექტის ძირითადი დაინტერესებული მხარეები მოიცავს საჯარო 

უწყებებს (რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

და მის დაქვემდებარებაში მყოფი საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, 

ფინანსთა სამინისტრო) და პროექტის ბენეფიციარებს, მათ შორის ბიზნეს 

წრეებსა და მოვაჭრეებს, ექსპედიტორებს, სატრანსპორტო ოპერატორებსა 

და ადგილობრივ თემს. პროექტი შემუშავებულია ყველა დაინტერესებულ 

მხარესთან კონსულტაციის საფუძველზე. 

პროექტის 

განხორციელების 

ეტაპზე 

პროექტის მომზადება და განხორციელება მოიცავს ფოკუს-ჯგუფებთან 

დისკუსიებს, სემინარებს, თემის მობილიზებას,  სიღრმისეულ 

ინტერვიუებსა და გარემოსა და სოციალური დაცვის საკითხების 

განსახილველად გამართულ კონსულტაციებს, მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების დაგეგმვასა და განხორციელებას. ეს ღონისძიებები მოახდენს 

რეაგირებას თემის საჭიროებებსა და სხვა სოციალურ საკითხებზე, 

როგორიცაა გენდერი, აივ ინფექცია/შიდსი, ადამიანებით ვაჭრობა, 

მცირეწლოვანთა შრომა და სხვ.   

განისაზღვრება აქტიური არასამთავრობო/სამოქალაქო საზოგადოების 

ორგანიზაციები და, საჭიროების შემთხვევაში, მოხდება მათი ჩართვა 

საკონსულტაციო პროცესში პროექტის მომზადების, მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმის განხორციელების, ასევე პროექტის მართვის 

კონსულტანტებისა და აღმასრულებელი უწყების მიერ პროექტის 

განხორციელების პროცესში. 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის განხორციელების პროცესში 

მნიშვნელოვანია ღარიბი მოსახლეობის მონაწილეობა, რათა მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების დებულებების შესაბამისად გაიცეს 

კომპენსაციები დახმარებისა და საარსებო წყაროს აღდგენისთვის. 

აღმასრულებელი უწყება განახორციელებს შინაარსიან კონსულტაციას 

რათა გაგრძელდეს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მონაწილეობა 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების განხორციელების პროცესში. 

ბიზნესის შესაძლებლობები 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები 

საკონსულტაციო მომსახურებები საჭირო იქნება მშენებლობის 

ზედამხედველობისა და შესრულების შედეგებზე ორიენტირებული  

ხელშეკრულებების შედგენის პროცესში. კონსულტანტების დაქირავება 

განხორციელდება კომპანიების მეშვეობით ADB-ის სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის შესაბამისად კონსულტანტების გამოყენების თაობაზე (2013 

წ., პერიოდული შესწორებებით). სასურველია  ხელშეკრულებების წინასწარ 

გაფორმება და რეტროაქტიური დაფინანსება  პროექტის მზაობის 



უზრუნველყოფისთვის. 

შესყიდვები საქონლის, სამშენებლო სამუშაოებისა და შესაბამისი მომსახურებების 

შესყიდვები განხორციელდება ADB-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის შესაბამისად (2015 წ., პერიოდული შესწორებებით). 

პროექტების მზაობის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული იქნა  

ხელშეკრულებების წინასწარი გაფორმება და რეტროაქტიული 

დაფინანსება. სამშენებლო სამუშაოების ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 

2017 წლის აგვისტოში. 

ADB-ის პასუხისმგებელი პირი პიო, დონგ-სუ 

ADB-ის პასუხისმგებელი 

დეპარტამენტი 

ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი 

ADB-ის პასუხისმგებელი 

განყოფილება 

ტრანსპორტის და კომუნიკაციის განყოფილება, CWRD 

აღმასრულებელი უწყებები საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

ყაზბეგის ქ. #12. 0160, თბილისი, საქართველო   

გრაფიკი 

კონცეფციის დამტკიცება  12 ოქტომბერი 2016 წელი 

ინფორმაციის შეგროვება 10 ოქტომბერი 2016 წელი - 19 ოქტომბერი 

2016 წელი 

ხელმძღვანელობის შეხვედრა პროექტის განხილვის 

მიზნით (MRM) 

31 იანვარი 2017 წელი 

დამტკიცება 28 მარტი 2017 წელი 



ბოლო განხილვის მისია -  

პროექტის მონაცემთა აღწერის ფურცლის ბოლო 

განახლება 

29 სექტემბერი 2017 წელი 

სესხი 3520-GEO 

ეტაპები 

დამტკიცება ხელმოწერის 

თარიღი 

ძალაში შესვლის 

თარიღი 

დახურვა 

თავდაპირველი განხილული ფაქტიური 

28 მარტი 2017 

წელი 

12 ივნისი 2017 

წელი 

-  31 დეკემბერი 2023 

წელი 

-  -  

დაფინანსების გეგმა სესხის ათვისება 

 სულ (მლნ. აშშ დოლარი) თარიღი ADB სხვა წმინდა პროცენტი 

პროექტის 

ღირებულება 

201.20 ხელშეკრულებების გაფორმება ჯამში 

ADB 114.00 28 მარტი 

2017 წელი 

0.00 0.00  0% 

თანამონაწილეობა 87.20 ჯამში გაცემული 

თანადაფინანსება 0.00 28 მარტი 0.00 0.00  0% 



2017 წელი 

სესხი 8328-GEO 

ეტაპები 

დამტკიცება ხელმოწერის 

თარიღი 

ძალაში 

შესვლის 

თარიღი 

დახურვა 

თავდაპირველი განხილული ფაქტიური 

15 ივნისი 2017 

წელი 

17 ივნისი 2017 

წელი 

-  30 ივნისი 2023 

წელი 

-  -  

დაფინანსების გეგმა სესხის ათვისება 

 სულ (მლნ. აშშ 

დოლარი) 

თარიღი ADB სხვა წმინდა პროცენტი 

პროექტის 

ღირებულება 

114.00 ხელშეკრულებების გაფორმება ჯამში 

ADB 0.00 15 ივნისი 

2017 წელი 

0.00  0.00 0% 

თანამონაწილეობა 0.00 ჯამში გაცემული 

თანადაფინანსება 114.00 15 ივნისი 

2017 წელი 

0.00  0.00 0% 

 

 



პროექტის მონაცემთა აღწერის ფურცელში წარმოდგენილია ზოგადი ინფორმაცია პროექტის ან 

პროგრამის შესახებ: იმის გამო, რომ პროექტის მონაცემთა აღწერის ფურცელი წარმოადგენს 

სამუშაო დოკუმენტს, გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება არ შევიდეს მის თავდაპირველ 

ვერსიაში, თუმცა ინფორმაციის დამატება მოხდება მას შემდეგ, რაც იგი ხელმისაწვდომი 

გახდება. ინფორმაცია შემოთავაზებული პროექტების შესახებ ჰიპოთეტური და საორიენტაციო 

ხასიათისაა. 

 

პროექტის მონაცემთა აღწერის ფურცელში წარმოდგენილ ინფორმაციას ADB იძლევა მხოლოდ 

და მხოლოდ რესურსის სახით, ყოველგვარი გარანტიის გარეშე. მაშინ, როდესაც ADB ცდილობს, 

უზრუნველყოს მაღალი ხარისხის შინაარსი, ინფორმაცია მოწოდებულია „უცვლელად“, რაიმე 

სახის გამოხატული თუ ნაგულისხმევი გარანტიის, მათ შორის, შეუზღუდავად, სავაჭრო 

ვარგისიანობის, კონკრეტული მიზნისთვის გამოსადეგობის თუ საავტორო უფლებების დაცვის 

გარანტიის გარეშე. ADB არ იძლევა რაიმე გარანტიას და არ აკეთებს განცხადებებს ნებისმიერი 

ამგვარი ინფორმაციის სიზუსტისა თუ სისრულის თვალსაზრისით. 

 


