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გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ არჩილ ხანდამაშვილს

ასლი: შ.პ.ს. „გზამშენი 2005"-ის დირექტორს
 ბატონ ტარიელ ლაჩაშვილს

ასლი: უცხოური საწარმოს ფილიალს „სს ინსტიტუტი იგჰ.
სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის

კვლევებისა და განვითარების საკითხებში“

                           
      ბატონო არჩილ,   
      თქვენი 22.10.2019 წლის №9159-გ წერილის პასუხად, რომელიც შეეხება გურჯაანის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე, მდინარე ფაფრისხევის ჭალა-კალაპოტში მდინარის რეგულირების მიზნით 
ინერტული მასალის ჭარბი აკუმულაციის უბნების გაწმენდითი სამუშაოების (192900.0 მ3) 
განხორციელებას, სადაც სალიცენზიო ობიექტი 130,0 მეტრით დაშორებულია 
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-42) ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე საავტომობილო გზის 
ღერძიდან, გაცნობებთ, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, თავის 
კომპეტენციის ფარგლებში,  შესაძლებლად მიაჩნია შეგითანხმოთ, მდინარის რეგულირების მიზნით 
ინერტული მასალის ჭარბი აკუმულაციის უბნების გაწმენდითი სამუშაოების განხორციელება, 
შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვის შემთხვევაში:

1. საავტომობილო გზის გასწვრივ, ობიექტის მიმდებარედ, ლიცენზიის მფლობელი 
ვალდებულია, მოპოვებითი სამუშაოების დაწყებამდე წარმოადგინოს მოქმედი ნორმებისა და 
სტანდარტების შესაბამისად შედგენილი საავტომობილო ტრანსპორტის შესასვლელის და 
გამოსასვლელის დეპარტამენტთან წინასწარ შეთანხმებული სქემატური ნახაზი, სადაც 
საფარის მოწყობა განხორციელდეს საავტომობილო გზის საფარის იდენტურად გზის 
ღერძიდან 20 მეტრის ფარგლებში.



2. საავტომობილო ტრანსპორტის გამოსასვლელთან ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია 
სისუფთავის უზრუნველყოფაზე, რაც გულისხმობს ავტოთვითმცლელის ს/გზაზე 
გამოსვლამდე გაწმენდას მტვრისაგან, ჭუჭყისაგან და ტალახისაგან.

3. საავტომობილო ტრანსპორტის ს/გზაზე გამოსასვლელთან ლიცენზიის მფლობელი 
ვალდებულია საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე, რაც გულისხმობს დროებითი 
საგზაო ნიშნების მონტაჟს და საჭიროების შემთხვევაში მეალმის  დაყენებას, იმისათვის, რომ 
მაქსიმალურად იქნას დაცული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება.

4. სალიცენზიო ობიექტიდან ტვირთის გადაზიდვა განხორციელდეს საქართველოს კანონის 
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.

5. სალიცენზიო ობიექტის ფუნქციონირების პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნას, მთელი 
ტერიტორიის ფარგლებში, საავტომობილო გზის ელემენტების და წყალმომცილებელი 
საშუალებების ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში შენარჩუნება.

6. სამუშაოების წარმოებისას საგზაო ინფრასტრუქტურის და/ან მიმდებარე ლანდშაფტის 
ელემენტების დაზიანების შემთხვევაში, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში და 
სამუშაოების დამთავრების შემდეგ უნდა მოხდეს მათი პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა 
სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ძალებითა და დამკვეთის სახსრებით, შ.პ.ს. 
„გზამშენი 2005"-ის და სს „ინსტიტუტი იგჰ“-ს წარმომადგენლის მეთვალყურეობის ქვეშ, ასევე 
სამუშაოების დასრულების შემდეგ ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია 1 წლის 
განმავლობაში წარმოდგენილ მონაკვეთზე გამოვლენილი ხარვეზების (ასეთის წარმოქმნის 
შემთხვევაში) აღმოფხვრა უპირობოდ განახორციელოს საკუთარი ძალებით და სახსრებით. 
აღნიშნული ვადის გასვლა არ ათავისუფლებს ზიანის მიმყენებელს ანაზღაურების 
ვალდებულებისაგან.

7. სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაცია ვალდებულია, მოპოვებული ინერტული მასალის 
საავტომობილო გზაზე ტრანსპორტირება განახორციელოს ძარაგადახურული 
ავტომობილებით.

8. ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების დარღვევის შემთხვევაში, საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტი იტოვებს უფლებას იმოქმედოს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესის შესაბამისად.

            
      პატივისცემით,

გიორგი წერეთელი

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე
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