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1 შესავალი 

წინამდებარე ანგარიში შეეხება თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის 

რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, პროექტს ახორციელებს 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. საპროექტო გზა დაბა თიანეთს 

აკავშირებს დაბა ჟინვალთან და შესაბამისად ქვეყნის დანარჩენ რეგიონებთან. აღნიშნული გზა 

მნიშვნელოვნად ამოკლებს მანძილს დედაქალთან, მცხეთა მთიანეთის მხარის ცენტრთან  და 

მხარის დანარჩენ მუნიციპალიტეტთან. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს 

გადაწყვეტილებით პრიორიტეტულ ვარიანტად მიჩნეული იქნა შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის კმ10-კმ23 მონაკვეთის 

რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტის განხორციელება არსებული გზის 

მიმართულების შეუცვლელად, მიწის ვაკისის გაგანიერებით, ჰორიზონტალური მრუდეების 

და გრძივი ქანობების ნორმის ფარგლებში მოყვანით, რაც უზრუნველყოფს აღნიშნული გზის 

მონაკვეთის შეუფერხებელ გამტარუნარიანობას მთელი წლის განმალობაში. 

საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია 

მომზადებულია შპს „საქგზამეცნიერება“-ს მიერ, ხოლო გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

დოკუმენტაცია შპს „გამა კონსალტინგი“-ს მიერ.  

 „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის, პირველი 

პუნქტის, „კ)“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, „საერთაშორისო და შიდა სახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, რკინიგზისა და მათზე განთავსებული ხიდების, 

გაზგამტარი გვირაბის. აგრეთვე საავტომობილო გზის, რკინიგზის და მათი ტერიტორიების 

საინჟინრო დაცვის ნაგებობების აგება“ მიეკუთვნება ეკოლოგიურ ექსპერტიზას 

დაქვემდებარებულ საქმიანობას.        

თუ გავითვალისწინებთ, რომ თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზა შიდა 

სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზაა, მისი რეკონსტრუქციის პროექტი უნდა 

განხორციელდეს ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის პირობების მიხედვით.  

თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის 

პროექტი მომზადებულია შპს „საქგზამეცნიერბა“-ს მიერ, ხოლო ეკოლოგიური ექსპერტიზის 

დასკვნის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტი შპს „გამა კონსალტინგი“-ს მიერ.  

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტი მოიცავს:  

 დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე ანოტაციას (ტექნიკურ რეზიუმეს); 

 საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტის  გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს; 

 საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტის განხორციელების პროცესში 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ 

გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში;  

 საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროცესში შესაძლო 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანიის და საკონსულტაციო კომპანიის შპს „გამა 

კონსალტინგი“-ს შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში. 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია  საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი  

იურიდიული მისამართი 0160, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის №12 

საქმიანობის სახე საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია 

დეპარტამენტის თავმჯდომარე   დ. შავლიაშვილი 

ელექტრონული ფოსტა  info@georoad.ge 
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საკონტაქტო პირი  ლიკა ბუბაშვილი 

საკონტაქტო ტელეფონი 598 577 797 

საკონსულტაციო კომპანია შპს „გამა კონსალტინგი“ 

შპს „გამა კონსალტინგი“-ს დირექტორი  ვ. გვახარია 

საკონტაქტო ტელეფონი  2 60 44 33; 2 60 15 27 

 

 

1.1 გზშ-ის ანგარიშის სტრუქტურა 

საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების პროცესში განხილულია შემდეგი საკითხები: 

 დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა და ეკოლოგიური შეფასება, მათ შორის:  

o საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტის  განხილვა და 

შეფასება; 

o საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პირობების მიმოხილვა;  

o სამშენებლო ინფრასტრუქტურის წყალმომარაგების და ჩამდინარე წყლების არინება; 

o სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის აღწერა; 

o შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა; 

o დაგეგმილი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მიმოხილვა.  

 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა და 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები: 

o დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

დახასიათება; 

o გეოლოგიური პირობები; 

o სეისმური პირობები; 

o ჰიდროგეოლოგია; 

o ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი; 

o ბიოლოგიური გარემოს დახასიათება; 

o ცვლილებების მიმართ მგრძნობიარე უბნების აღწერა; 

o სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; 

o სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ზოგადი დახასიათება. 

 ზემოქმედების რეცეპტორები: 

o დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ატმოსფერული ჰაერში 

მოსალოდნელი ემისიები, ხმაურის გავრცელება და სხვა;  

o წყლის გარემო – სასმელ-სამეურნეო და ტექნიკური წყლით მომარაგება, ჩამდინარე 

წყლები, კანალიზაცია და სხვა; 

o მიწის და სხვა რესურსები – მატერიალური, ენერგეტიკული და სატრანსპორტო 

რესურსების გამოყენება; 

o საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, როგორც გარემოს დაბინძურების 

ფაქტორი; 

o სოციალურ-ეკონომიკური გარემო – ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე,  

დასახლებულ ზონებზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე, შრომის უსაფრთხოებაზე. 

 ზემოქმედების შეფასება ზოგადი კლასიფიკაციის მიხედვით – დაგეგმილი საქმიანობის 

პირდაპირი, არაპირდაპირი, მეორადი, კუმულაციური, მოკლევადიანი, საშუალო და 

გრძელვადიანი, მუდმივი და დროებითი, დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებანი; 

 გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები; 

 მიღებული შედეგების ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები. 
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2 გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით 

კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის 

ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების ნორმატიულ 

ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია 

საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.  

 

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონები 

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს 

შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონების მოთხოვნები (იხილეთ ცხრილი 2.1.1.)  

ცხრილი 2.1.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა 

მიღების 

წელი 
კანონის დასახელება 

1994 ნიადაგის დაცვის შესახებ  

1995 საქართველოს კონსტიტუცია  

1996 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ  

1996 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ  

1996 
საქართველოს კანონი სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების 

შესახებ  

1997 საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ  

1997 საქართველოს კანონი ტურიზმის და რეკრეაციის შესახებ  

1997 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ  

1997 

საქართველოს კანონი სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო–

სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ  

1999 საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ  

1999 საქართველოს ტყის კოდექსი  

2005 საქართველოს კანონი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ  

2005 საქართველოს კანონი სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ 

2005 საქართველოს კანონი უძრავ ქონებაზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ  

2007 საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ  

2007 საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ  

2007 საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ  

2007 საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ  

 

2.2 გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) 

ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები: 

 მეთოდური მითითებებით „ნიადაგის ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურების ხარისხის 

შეფასების შესახებ“ (მმ 2.1.7. 004 - 02);  
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 სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტი  (დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 17.12.2007 წლის №349/ნ ბრძანებით); 

 ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის წესები (დამტკიცებულია საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 1996 წლის 17 სექტემბრის №130 

ბრძანებით); 

 სანიტარიული წესებით და ნორმებით „ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის 

შესახებ“ (დამტკიცებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს №297/ნ ბრძანებით); 

 ჰიგიენური ნორმატივები „დასახლებული ადგილების ატმოსფერული ჰაერის 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები“, (ჰ.ნ. 2.1.6. 002-

01); 
 სანიტარიული ნორმები „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი 

შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“, (2.2.4/2.1.8 003/004-

01).  

 

 

2.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, 

რომელთაგან ქარხნის ფუნქციონირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში 

მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

 ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა: 

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ; 

o კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის 

ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ, რამსარი 1971 წ; 

o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ; 

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 1983 წ. 

 კლიმატის ცვლილება: 

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ; 

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987; 

o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ; 

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ; 

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994. 

 დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები: 

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი კატასტროფების 

შესახებ, 1987 წ. 

 კულტურული მემკვიდრეობა: 

o კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ; 

o კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. 

 საჯარო ინფორმაცია: 

o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 

შესახებ (აარჰუსის კონვენცია, 1998 წ.) 
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3 დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა  

3.1 ზოგადი მიმოხილვა 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის თიანეთი-ზარიძეები- ჟინვალის 

კმ10-კმ23 მონაკვეთის ტექნიკური მდგომარეობა არადამაკმაყოფილებელია, ერთ დროს 

ასფალტბეტონის საფარიანი გზა მთლიანად გაცვეთილია, ზოგან შემორჩენილია ა/ბეტონის 

საფარის ფრაგმენტები, წყლის არინების სისტემა მწყობრიდან არის გამოსული, წყალი 

გადმოდის სავალ ნაწილზე და იგი ძლიერ დახრამულია, წყალგამტარი მილების უმეტესობა 

გაჭედილია და არ ფუნქციონირებს, საჭიროა მათი დიდი დიამეტრის ახალი მილებით შეცვლა. 

გზაზე წარმოდგენილია დიდი გრძივი ქანობის მქონე მრავალი მონაკვეთი, რაც განაპირობებს 

ზამთარში სატრანსპორტო მოძრაობის მკვეთრად შეზღუდვას ან მთლიანად შეწყვეტას, ხოლო 

ჰორიზონტალური მრუდეების მცირე რადიუსები ვერ უზრუნველყოფენ დიდ გაბარიტიანი 

სატრანსპორტო საშუალებების შეუფერხებლად გატარებას. აუცილებლობას წარმოადგენს 

გზაზე არსებული ქანობების და მრუდეების ნომრის ფარგლებში მოყვანა. გზის ცალკეულ 

უბნებზე  მიწის ვაკისი მკვეთრად შევიწროებულია და მათი გაგანიერების მიზნით საჭიროა 

მთის ფერდის მხარეს შეჭრა ან საყრდენი კედლების მოწყობა. 

საავტომობილო გზა ორზოლიანია იგი გაივლის შემდეგ სოფლებს: ტუშურები, ზარიძეები, 

ფუძნარი, ბოდავი და სხვა. გზის გასწვრივ გვხდება მეწყრული ფერდობები, გზა გადის 

დასახლებულ ადგილებსა და ტყის მასივებით დაფარულ ფერდობებზე, იგი კვეთს როგორც 

მშრალ ხევებს ასევე მდ. ქუსნოს და სხვა მცირე მდინარეებს. გზაზე გვხდება ღვარცოფის 

გამონატანის და ქვათაცვენების უბნები, საჭირო იქნება დამატებითი წყალგამტარი მილების, 

მცირე სახიდე გადასასვლელებისა და სხვა სახის ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა. 

გზაზე უნდა მოეწყოს კაპიტალური ტიპის საგზაო სამოსი ასფალტბეტონის საფარით, 

დაყოვნებული დიდი ქანობის მქონე უბნებზე მიზანშეწონილია მოეწყოს დამატებითი სამოძრაო 

ზოლი. 

სარეაბილიტაციო გზის განთავსების სიტუაციური სქემა მოცემულია სურათი 3.1.1. 

პროექტის მიხედვით საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება 

დაგეგმილია არსებული მარშრუტის ფარგლებში და მარშრუტის მოკლე მანძილზე შეცვლა 

დაგეგმილია მხოლოდ სამ ისეთ მონაკვეთზე, სადაც არსებულ გზაზე აღინიშნება დიდი 

დაქანება ან მოხვევის რადიუსი არ აკმაყოფილებს დადგენილი სტანდარტის მოთხოვნებს.  

არსებული გზის სიგრძეა 11 442. რეაბილიტაციის პროექტის მიხედვით გზის სიგრძე იქნება 11 

732 მ, მათ შორის მარშრუტის ცვლილებების სიგრძე იქნება 2 900 მ. პროექტი მიხედვით 

მოეწყობა 2 ახალი სახიდე გადასასვლელი. მიწის სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 310 700 მ3-

ს.  

საპროექტო გზის სქემა მოცემულია ნახაზზე 3.1.1. 
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სურათი  3.1.1. სარეაბილიტაციო გზის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა  
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა - ფურცელი 1 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 2  
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 3 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 4 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 5 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 6 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 7 
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ნახაზი 3.1.1. საპროექტო გზის სქემა, ფურცელი - 8 
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3.2 საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტის მოკლე  აღწერა  

თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10-კმ23 მონაკვეთის სამშენებლო-

სარეკონსტრუქციო სამუშაოები (შემდგომში რეკონსტრუქცია) ითვალისწინებს გზის და საგზაო 

ნაგებობების ტექნიკურ და საექსპლუატაციო მაჩვენებლების გაუმჯობესებას, გზის 

გამტარუნარიანობის და საექსპლუატაციო სიჩქარეების გადიდებას. მიწის ვაკისის მდგრადობის 

გაძლიერებას, ჰორიზონტალური მრუდეებისა და გრძივი ქანობების გაუმჯობესებას, გზის 

სამოსის სიმტკიცის ამაღლებას, წყალამრიდი და წყალგამტარი ნაგებობების სრულყოფას, 

ხიდების გაბარიტებისა და ტვირთამწეობის გაზრდას, გზაზე მოძრაობის რეგულირების 

ტექნიკური საშუალებებითა და დამცავი ნაგებობებით სრულყოფილ აღჭურვას და სხვა. 

საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით საავტომობილო გზაზე დაგეგმილია ისეთი 

სამუშაოების შესრულება როგორიცაა:  

 ტრასის აღდგენა და გამაგრება; 

 არსებული ხეებისა და ბუჩქნარების გაკაფვა; 

 დაზიანებული მილების და მილხიდების დემონტაჟი; 

 არსებული ასფალტ -ბეტონის საფარის  გაფხვიერება; 

 მიწის სამუშაოები ჭრილში; 

 რკინა-ბეტონის მილების მოწყობა; 

 რკინა-ბეტონის ხიდების მოწყობა; 

 საგზაო სამოსის მოწყობა ასფალტბეტონის და არმირებული ბეტონის საფარით; 

 გზის გვერდულების მოწყობა; 

 ეზოებში შესასვლელების მოწყობა; 

 სანიაღვრე წყლების არინების სისტემების მოწყობა; 

 ავტობუსების გასაჩერებელი მოედნების, ავტოპავილიონების და ტროტუარების 

მოწყობა; 

 საგზაო ნიშნების მოწყობა და სავალი ნაწილის მონიშვნა; 

 და სხვა. 
 
 

3.2.1  საპროექტო გზის ძირითადი პარამეტრები 

საავტომობილო გზის საპროექტო პარამეტრები შემდეგია: 

 საპროექტო საანგარიშო სიჩქარე - 40 კმ/სთ; 

 მიწის ვაკისის სიგანე - 11-15 მ; 

 სავალი ზოლების რაოდენობა  - 2;  

 სავალი ნაწილის სიგანე - 7 მ; 

 (პკ11+90-დან-პკ19+50-მდე გათვალისწინებულია დამატებითი ზოლი სიგანით 3.5 მ); 

 გვერდულების სიგანე - 2 მ; 

 მაქსიმალური გრძივი ქანობი - 10.7 %; 

 ჰორიზონტალური მრუდის მინიმალური რადიუსი - 30 მ (უკიდურესად რთულ 

პირობებში); 

 საგზაო სამოსის ტიპი - კაპიტალური, ასფალტბეტონის საფარი. 
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3.2.2 გეგმა და პროფილები  

საპროექტო ტრასა წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-

ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10 - კმ23 მონაკვეთს იგი იწყება ხსენებული გზის კმ 9 ბოძთან 

და მთავრდება,  ჟინვალი-ბარისახო- შატილის საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ის კვეთაზე. 

ტრასის გატარებისას არსებული გზის გეგმა ძირითადად იქნა შენარჩუნებული გარდა 

ცალკეული მონაკვეთებისა, სადაც ჰორიზონტალური მრუდეების და გრძივი ქანობების 

გაუმჯობესების მიზნით მოხდა ტრასის ღერძის გადასვლა არსებული გეგმიდან. 

საპროექტო მონაკვეთზე საველე სვლით მიღებულია 110 მოხვევის კუთხე რომელთაგან 

რამდენიმეს მოხვევის რადიუსი ვერ აკმაყოფილებს ნორმატივებს რთული რელიეფური 

პირობების გამო. 

საპროექტო საავტომობილო მაგისტრალის გრძივი პროფილი დაპროექტებულია 40 კმ /სთ 

საანგარიშო სიჩქარის ნორმებისა და პარამეტრების მიხედვით. 

ტრასის გრძივი ქანობი ძირითადად მერყეობს 3-10.7%-ის ფარგლებში. 

ვერტიკალური მრუდეების დაკვალვისთვის მიღებულია მინიმალური რადიუსები: 

ამოზნექილი - 1000 მ, ჩაზნექილი - 1500 მ. 

 

3.2.3 საგზაო სამოსის კონსტრუქცია 

პროექტის მიხედვით საავტომობილო გზის სამოსი მოეწყობა შემდეგი ფენების 

შემადგენლობით:  

1. პირველი ფენა - ქვეშსაგები ფენა ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი h-20 სმ; 

2. მეორე ფენა - საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშა-ღორღის (0-40 მმ) ნარევი h-15 სმ; 

3. მესამე ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევი, მარკა II h-7 სმ; 

4. მეოთხე ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევი, ტიპი B მარკა II h-5 სმ. 
 
 

3.2.4 სახიდე გადასასვლელების მოკლე დახასიათება   

სარეაბილიტაციო გზის პკ 7+15.3 (სეროდნის ხევი), პკ 115+97 (მშრალი ხევის) გადაკვეთებზე 

არსებული სახიდე გადასასვლის და წყალგამტარი მილის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასების 

შედეგების მიხედვით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მათი რეკონსტრუქციის თაობაზე, რაც 

გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით.   

 ხიდი მდ. სეროდნის ხევზე წარმოადგენს ერთმალიანი რკ/ბეტონის L=12 მ ანაკრები 

ფილოვანი კოჭებით გადახურულ კოჭოვან ხიდს (ფილების კონსტრუქცია 

დამზადებულია ტიპიური პროექტის 384/43 ინვენტარის მიხედვით). ხიდი გეგმაში 

განთავსებულია არახელსაყრელად ირიბად საავტომობილო გზასთან ხოლო წყლის 

ნაკადის დინამიკური ღერძთან ნახტომით და კუთხით, რაც ზრდის წყალმოვარდნების 

ზემოქმედებას ხიდის ქვეშ კალაპოტის წარეცხვებზე და შეზღუდვის გარეშე გატარებაზე 

(რის გამოც არსებული ხიდის ქვეშ კალაპოტის დონის აწევის მიზნით ქვედა ბიეფში 

აგებულია გაბიონის განივი ბარაჟი).  

რადგან არსებული ხიდი აგებულია ირიბად, შესაბამისად მალის ნაშენის ანაკრები 

ფილები დამონტაჟებულია ერთმანეთთან სართულებად, რის გამოც სანაპირო ბურჯთან 

სადეფორმაციო ნაკერები არ არის მოწყობილი, არ არის მოწყობილი აგრეთვე ყრილთან 

შეუღლების გადასასვლელი ფილები. 

ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არსებული მარჯვენა სანაპირო ბურჯის და 

შებრუნებული კედლის ძირები გამორეცხილია (მათ შეუღლების ადგილას აღინიშნება 
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ნაკერი). ასევე გამორეცხილია და შედეგად დანგრეულია ბურჯის მეორე მხარეს 

აგებული შებრუნებული კედელი, (სანაცვლოდაც ხიდის ექსპლოატაციის დროს 

აგებულია მის ნაცვლად გაბიონის სარეგულაციო და შებრუნებული კედლები). 

არსებული ხიდის სავალი ნაწილის სიგანე არის 6.5 მ, ხოლო  ტროტუარების სიგანე 1-მ. 

ხიდზე არსებული ტროტუარის მოაჯირები გამოსულია მწყობრიდან. გამომდინარე 

ზემოთ აღნიშნულიდან პროექტით გათვალისწინებულია არსებული ხიდის ზედა 

ბიეფში  ახალი ერთ მალიანი ხიდის მოწყობა.  

 პკ 115+97-ზე არსებული მშრალი ხევის წყალგამტარი მილი მთლიანად დაფარულია 

სელური მყარი კონუსური გამონატანით. წყალგამტარი მილის აუზი განთავსებულია 

არსებული გზის მთის წინა ზონაში, აუზი სიმეტრიული ფორმისაა ფართით Ω=0.62 კმ² 

და კალაპოტის სიგრძით L=1.3 კმ. აუზის დიდ ნაწილში ჭარბობს ფოთლოვანი ტყე და 

ბუჩქნარები. აუზის ნაწილში ფერდობებზე გავრცელებულა ეროზიული (ძირითადად 

მეწყრული გენეზისის კერა) რაც ხელს უწყობს ღვარცოფული ნაკადის ფორმირებას. 

რადგან არსებული მილი ვერ ასრულებს ღვარცოფ გამშვების ფუნქციას, ამიტომ 

ჩამონატანის მყარი ნაკადის კონუსი გროვდება ზედა ბიეფის კალაპოტში, ნაწილი კი 

გადადის არსებული გზის სავალ ნაწილზე და ჩაედინება ხევში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ არსებული გზა და მასზე 

განთავსებული ხელოვნური ნაგებობები აგებულია როგორც დროებითი სარგებლობისთვის, 

ასევე მოქმედი СНиП 2.01.15-90 (შენობა ნაგებობების და საინჟინრო დაცვა საშიში გეოლოგიური 

პროცესებისაგან) მოთხოვნების შესაბამისად, სელური ხასიათის წყლის ნაკადებზე 

დაუშვებელია L=6 მ სიგანეზე ნაკლები ხიდების მოწყობა, ამიტომ მიღებული იქნა 

გადაწყვეტილება მილხიდის მოწყობის თაობაზე. 

 
 
 

3.2.4.1 მიღებილი საპროექტო გადაწყვეტები 

3.2.4.1.1 სახიდე გადასასვლელი სეროდნის ხევზე პკ 7+15.3 

პროექტით ხიდი სეროდნის ხევზე მიღებულია ერთმალიანი ფილოვანი L=12 მ კოჭების მალის 

ნაშენით, გაბარიტით Г-10+2x1 მ. 

ხიდის აგება გათვალისწინებულია არსებული ხიდის ზედა ბიეფში წყლის ნაკადის დინამიკური 

ღერძის სიმეტრიულად და მართობულად, რაც უზრუნველყოფს ხიდის ხვრეტში წყლის 

ნაკადის შეუზღუდავად გატარებას. 

ხიდის მალის ნაშენში გამოყენებულია არსებული ხიდის მალის ნაშენის 9-ცალი (დემონტაჟის 

შემდეგ) რკ/ბეტონის ფილები, რომლებიც როგორც ადგილზე დეტალური დათვალიერების 

შემდეგ დადგინდა არიან კარგ მდგომარეობაში და არ საჭიროებენ რაიმე დამატებით 

სამუშაოებს მათ შეკეთებაზე. პროექტით მაქსიმალურად არის გამოყენებული არსებული ხიდის 

დაშლის შედეგად დარჩენილი ე. წ. მეორად გამოსაყენებელი კონსტრუქციები. 

საპროექტო ხიდის მიღებული პარამეტრები გეგმაში და პროფილში არსებულთან შედარებით 

შესამჩნევად აუმჯობესებს ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობას გზის მოცემულ უბანზე. 

ხიდის ბურჯებს წარმოადგენს მასიური რკ/ბეტონის ბურჯები, ყრილის კონუსის დაჭერის 

მიზნით პროექტით ბურჯები გრძელდება რკ/ბეტონის კედლებით, რომლებიც ეფუძნება 

მოწყობილ გზის ყრილზე, რომელიც მათი მოწყობის დროს ფენებად (არაუმეტეს 0.3 მ) უნდა 

იყოს დატკეპნილი ვიბროსატკეპნებით, ოპტიმალური გატენიანების პირობებში. 



EIA Road Tianeti-Zhinvali                                                                                  Page 23 of 167  

GAMMA CONSULTING LTD  

რადგან ხიდის მოწყობა გათვალისწინებულია კალაპოტის დინამიკური ღერძის სიმეტრიულად 

და მართობულად ამიტომ პროექტით გათვალისწინებულია არსებული ხიდის მარჯვენა 

სანაპირო ბურჯის დაშლა. 

ხიდის ქვეშ წყლის ნაკადის დიდი სიჩქარის გამო კალაპოტის წარეცხვისაგან დაცვის მიზნით 

პროექტით გათვალისწინებულია ხიდის სიგანის ფარგლებში კალაპოტში ბეტონის ფილის 

სისქით 30 სმ და რკ/ბეტონის სარეგულაციო კედლების მოწყობა, ასევე პროექტით 

გათვალისწინებულია გზის ჭრილში ადრე დამუშავებული კლდოვანი ლოდებისაგან რისბერმის 

მოწყობა, ხიდის როგორც ზემო, ასევე ქვემო ბიეფში. 

იმ შემთხვევაში თუ საგზაო სისტემაში აღმოჩნდება მალის ნაშენის L=12 მ 4 ცალი ფილოვანი 

კოჭები, მაშინ (ხელსაყრელია როგორც ეკონომიკურად ასევე მშენებლობის დაჩქარებისათვის) 

ხიდის მალი აეწყობა მთლიანად ანაკრები კოჭებისგან, რაც გამორიცხავს პროექტით მიღებული 

მალის ნაშენის მონოლითურ ნაწილის მოწყობას და შესამჩნევად გააადვილებს მალის ნაშენის 

მოწყობის სამუშაოებს. 

ასევე გამომდინარე წყლის ნაკადის ჰიდრავლიკური მაჩვენებლებიდან შესაძლებელია L=9-მ 

მალის ნაშენის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონის მალის ნაშენით, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ 

იქნება გამოყენებული არსებული ხიდის მალის ნაშენის კოჭები, რაც გარკვეულად გაართულებს 

მალის ნაშენის მოწყობის სამუშაოებს თუმცა უმნიშვნელოდ გაზრდის ხიდის მშენებლობის 

ღირებულებას. აღსანიშნავია რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება არსებული ხიდის მალის 

ნაშენის 9-ცალი რკ/ბეტონის ფილის კოჭების დაბრუნება სრულყოფილად და მისი 

დეპარტამენტის მიერ სხვა ობიექტზე გამოყენება. 

ნახაზი 3.2.4.1.1.1. სეროდნის ხევზე დაგეგმილი ხიდის გვერდხედი (მ 1:200) 

 

 

3.2.4.1.2 ღვარცოფის გასატარებლად სახიდე გადასასვლელის მოწყობა                       

116+09,4-ზე არსებულ ხევზე 

ღვარცოფული წყლის ნაკადის გატარებისათვის პროექტით მიღებულია L-36 მ სიგრძის სახიდე 

გადასასვლელის მოწყობა  

ღვარცოფული ნაკადის შეგროვებისათვის და ხიდის ქვეშ ორგანიზებულად გატარებისათვის 

პროექტით გათვალისწინებულია რკ/ბეტონის და გრუნტის ღარების მოწყობა, ასევე ზედა 

ბიეფში ღვარცოფის მიმმართველი ქვაყრილის ჯებირების მოწყობა. 
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ხიდის ბურჯები წარმოადგენს მასიური ტიპის მონოლითური რკ/ბეტონის კონსტრუქციას 

საერთო რკ/ბეტონის საძირკვლით, რომლებიც ხიდის სიგანეზე განლაგებულია საფეხურებად 

სამ სექციად. ხიდის საერთო სიგრძე პროექტით მიღებულია L=36 მ.  

რკ/ბეტონის ღარებს კვეთი წარმოადგენს სწორკუთხა ფორმის არხს.  

პროექტით მიღებული გადაწყვეტილება (მიღებული ხიდის ხვრეტი რკ/ბეტონის და მიწის 

არხები და კალაპოტის ქანობი) უზრუნველყოფს ღვარცოფის დარეგულირებას წყალმოვარდნის 

გატარებას ხიდში მყარი ნატანის დალექვის გარეშე. სახიდე გადასასვლელების 

ჰიდროლოგიური ანგარიშები მოცემულია დანართში №2. 

 

ნახაზი 3.2.4.1.2.1. ღვარცოფგამტარის გეგმა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

3.3 სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაცია 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე, ანუ მობილიზაციის ფაზაზე ტენდერის 

საფუძველზე გამოვლენილმა მშენებელმა კონტრაქტორმა უნდა განსაზღვროს სამშენებლო 

ბანაკის, მანქანა-დანადგარების განთავსების მოედნების ადგილმდებარეობა და 

შეათანხმოს/მიიღოს ნებართვა მის გამოყენებაზე სახელმწიფოსგან ან მიწის მფლობელისგან.  

სამშენებლო ბანაკების მოწყობისათვის ტერიტორიის შერჩევისას მაქსიმალურად უნდა იყოს 

გათვალისწინებული ანალოგიური ობიექტებისთვის მიღებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნები 

რომელთაგან მნიშნელოვანია: 
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 სამშენებლო ბანაკის მოწყობა ისეთ ტერიტორიაზე, საიდანაც ადვილი შესაძლებელი 

იქნება სამშენებლო უბნების მომსახურება, ხოლო თვით ბანაკის ტერიტორია უნდა იყოს 

ადვილი მისადგომი; 

 ბანაკი უნდა განთავსდეს ტერიტორიაზე, სადაც მაქსიმალურად შეიზღუდება 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის  გავრცელებასთან, ასევე 

მანქანების და ტექნიკის  გადაადგილებასთან დაკავშირებული  მოსახლეობის შესაძლო 

შეწუხება;  

 შერჩეული უნდა იქნას ტერიტორია, სადაც შესაძლებელი იქნება  ნიადაგის და 

მცენარეული საფარის დაზიანების მაქსიმალური შეზღუდვა; 

 ზედაპირული წყლების დაბინძურების დაბალი რისკი - ტერიტორია დაცილებული 

უნდა იყოს ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100 მ მანძილით; 

 ტერიტორიის ადგილმდებარეობა და რელიეფი ხელს უნდა უწყობდეს 

ინფრასტრუქტურის მოწყობას; 

 გაადვილებული უნდა იყოს სამშენებლო ბანაკის სასმელ-სამეურნეო და ტექნიკური 

წყლებით, ასევე ელექტროენერგიით მომარაგება. 

აუდიტის პერიოდში სამშენებლო ბანაკის მოსაწყობად ვარგისად  მიჩნეული იქნა საპროექტო 

გზის დასაწყისში მდებარე თავისუფალი ტერიტორია. ტერიტორია მდებარეობს სოფ. 

ზარიძეების ჩრდილოო-დასავლეთით სოფლიდან დაახლოებით 1 300 მ-ის დაცილებით. 

ტერიტორია სწორი ზედაპირისა, ოდნავ დახრილის სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულებით. 

უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტიდან დაცილების მანძილი დაახლოებით შეადგენს 480 

მ-ს. სამშენებლო ბანაკისათვის გამოყენებული იქნება 1.45 ჰა ფართობის ტერიტორია.  

სამშენებლო ბანაკის მოწყობის სამუშაოები მოიცავს: 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა, ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება, შემოღობვა 

და ხრეშის ფენის მოწყობა; 

 დროებითი ნაგებობების მოწყობა ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო სათავსების 

განთავსებისათვის; 

 წყალმომარაგებისა და ელექტრომომარაგების კომუნიკაციების მოწყობა; 

 სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის განთავსების მოედნის მოწყობა; 

 საწვავ-საპოხი მასალების განთავსების უბნის მოწყობა; 

 სასაწყობო სათავსების მოწყობა, სამშენებლო და დამხმარე მასალების 

განთავსებისათვის;   

 ბეტონის ქარხნის შემოტანა და დამონტაჟება; 

 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიის პერიმეტრზე წყალამრიდი არხების მოწყობა; 

 შიდა გზების მოწყობა და სხვა. 
 

სამშენებლო ბანაკის სავარაუდო გეგმა მოცემულია ნახაზზე 3.3.1.  

სამშენებლო ბანაკის ფორმირების შემდგომ მოხდება სამშენებლო დერეფნის მომზადება, 

რომლის დროსაც გათვალისწინებულია ტერიტორიის მცენარეული საფარისაგან გასუფთავების 

(იქ სადაც გზა გავა ახალ მარშრუტზე) და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის სამუშაოები, მათ 

შორის: 

 ტრასის ფარგლებში ასფალტის ფენის აყრა; 

 სამშენებლო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი დასაწყობების ადგილზე  

განთავსება; 

 ალტერნატიულ მონაკვეთებზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დადგენილი 

წესით დასაწყობება მათი რეკულტივაციის სამუშაოებში გამოყენებამდე; 

სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინერტული მასალების შემოტანა 

დაგეგმილია რეგიონში არსებული ლიცენზირებული კარიერებიდან, ბეტონის ქარხანა მოეწყობა 

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ 
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საჭირო არ იქნება ახალი კარიერების ათვისება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს გარემოზე 

შესაძლო ნეგატიურ ზემოქმედებას.  

 სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე ასფალტ-ბეტონის ქარხნის მოწყობა არ არის 

გათვალისწინებული მზა ასფალტის შემოტანა მოხდება სხვა იურიდიული პირების ასფალტის 

ქარხნებიდან.     

ნახაზი 3.3.1. სამშენებლო ბანაკის გეგმა 

ბეტონის კვანძი

ინერტული მასალების ღია საწყობი

დამხმარე სათავსოები

დიზელის საწვავის რეზერვუარი

ავტოსადგომი

დ
ამ
ხ
მა
რ
ე 
სა
თ
ავ
სო

ებ
ი

სასედიმენტაციო გუბურა

ტექნიკური წყლის რეზერვუარები
სასაწყობო მეურნეობა

 
 

3.3.1 სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება  

გზის სარეაბილიტაციო/სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება მიღებული სტანდარტების, 

ნორმების, რეკომენდაციებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად. სამუშაოები განხორციელდება 

ტიპიური ტექნოლოგიური სქემის და საინჟინრო პროექტირების სპეციფიკაციის შესაბამისად 

საუკეთესო პრაქტიკის (BAT) და ტექნიკურ სპეციფიკაციაში განსაზღვრული პირობების 

შესაბამისად. 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე დასაქმებული იქნება 80-100 კაცი, მათ შორის 

ადმინისტრაციული პერსონალი 5 კაცი. სამუშაოები შესრულდება ერთცვლიანო სამუშაო 

რეჟიმით, წელიწადში 260 დღის განმავლობაში.  

მოსამზადებელ და მშენებლობის ფაზებზე გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალებების და 

სამშენებლო ტექნიკის სავარაუდო ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში 3.3.1.1. 

ცხრილი 3.3.1.1.  სატრანსპორტო საშუალებების და სამშენებლო ტექნიკის სავარაუდო 

ჩამონათვალი 

დასახელება რაოდ-ბა 

ავტოგრეიდერი ავტომატური ნიველირების მოწყობილობით 2 

ავტოგუდრონატორი 3,5 მ3 1 

ამწე ტვირთამწეობით 10 ტნ, 16, 25, 40 5 

ბულდოზერი სიმძლავრით 79 კვტ., 96 კვტ. 3 



EIA Road Tianeti-Zhinvali                                                                                  Page 27 of 167  

GAMMA CONSULTING LTD  

კომპრესორი გადასაადგილებელი 5 

სანგრევი ჩაქუჩები 8 

ცივი რეციკლირების მანქანა 1 

ასფალტ დამგები წარმადობით, სანიველირო ავტომატიკით, მაღალმამჭიდროებელი 

ფილით, აირშემთბობით და თერმული კონტროლით. 
1 

ასფალტბეტონის ქარხანა იძულებითი არევით 1 

ელექტრო შედუღების აპარატი 4 

აირშედუღების აპარატი 3 

არმატურის საჭრელი და კარკასის დამამზადებელი მოწყობილობა 4 

კოჭმზიდები 5 

საბურღი აგრეგატი 2 

ექსკავატორი საშანდაკებელი 2 

ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობით 0.5 მ3, 0.65 მ3, 1.0 მ3 5 

ელექტროვიბრატორი 10 

ავტობეტონსარევი 3 

სატკეპნი კომბინირებული 2 

სატკეპნი პნევმატური 2 

სატკეპნი ვიბრაციული 2 

სატკეპნი გლუვვალციანი 2 

საბურღი-ამწე მანქანა 3 

ნიშანსადები მანქანა 1 

სარწყავ-სარეცხი მანქანა 3 

ავტოთვითმცლელები ტვირთამწეობით 10-12ტნ. 12 

ბორტიანი ავტომანქანა ტვირთამწეობით 20ტნ 6 

ბორტიანი ავტომანქანა ტვირთამწეობით 7 ტნ 4 

ბეტონის დამგები დანადგარი-ქარხანა 1 

საფრეზი დანადგარი 2 

 
 

3.4 წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება 

3.4.1 წყალმომარაგება 

გზის მოდერნიზაციის პროცესში წყალი გამოყენებული იქნება სასმელ-სამეურნეო და 

ტექნიკური დანიშნულებით.  

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალმომარაგების წყაროდ  გამოყენებული იქნება 

ადგილობრივი წყაროს წყალი. ასევე შესაძლებელია ბუტილირებული ან ცისტერნებით 

შემოტანილი წყლის გამოყენება თუ ამის საჭიროება იარსებებს. ტექნიკური 

წყალმომარაგებისათვის კი შესაძლებელია ბუნებრივი ხევის წყლის ან მდ. იორის წყლის 

გამოყენება. ტექნიკური წყლის მარაგის შესაქმნელად სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე 

მოეწყობა ორი 25 ტ ტევადობის სამარაგო რეზერვუარი (საერთო ტევადობა 50 ტ). 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის 

რაოდენობაზე. წყლის ხარჯი იანგარიშება სამშენებლო ნორმებისა და წესების „შენობების შიდა 

წყალსადენი და კანალიზაცია“ – СНиП 2.04.01-85 მიხედვით და ერთ მუშაზე თითო ცვლაში (8 

საათის განმავლობაში) შეადგენს 25 ლ-ს, ხოლო ადმინისტრაციულ თანამშრომელზე – 12 ლ-ს.  
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სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება 100 კაცი, მათ შორის 

ადმინისტრაციული პერსონალი 5 კაცი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამუშაოს რეჟიმი იქნება 

ერთცვლიანი, ხოლო წელიწადში სამუშაო დღეების რაოდენობა 260 დღე, სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების წყლის ხარჯი იქნება:  

(95 x 25) + (5 x 12) = 2435 ლ/დღ. ანუ 2.435 მ3/დღ.; 2.435 x 260 = 631,1 მ3/წელ. 

გარდა აღნიშნულისა სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალი შეიძლება იყოს გამოყენებული 

სამშენებლო ბანაკების ტერიტორიებზე გათვალისწინებული საშხაპეების 

ფუნქციონირებისათვის. სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით საშხაპეს ერთ 

წერტილზე საჭირო წყლის დღიური რაოდენობა შეადგენს 500 ლიტრს. ორი საშხაპის 

შემთხვევაში, წლის განმავლობაში საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება. 

2 x 500 x 260 = 260 მ3/წ, 1.0 მ3/დღღ 

სულ გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის სავარაუდო რაოდენობა იქნება: 

891,1 მ3/წელ, 3,435 მ3/დღღ.  

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში ტექნიკური წყლის გამოყენება საჭირო იქნება ბეტონის 

ნარევის დასამზადებლად, ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულებით, სამშენებლო მოედნების 

პერიოდული მორწყვისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის მანქანების რეცხვისთვის 

უპირატესობა მიენიჭება დაბა თიანეთის ტერიტორიაზე არსებული ავტო სამრეცხაოების 

მომსახურების გამოყენებას. შესაბამისად ავტომობილებისა და ტექნიკის რეცხვისთვის 

ტექნიკური წყლის გამოყენება არ მოხდება. 

ბეტონის ქარხნის ოპერირებისათვის საჭირო წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია წარმოებული 

პროდუქციის რაოდენობაზე. ერთი კუბური მეტრი სხვადასხვა მარკის ბეტონის ნარევის 

დამზადებისათვის საშუალოდ იხარჯება 0,204 მ3 წყალი, ხოლო ბეტონის ქარხნის წარმადობა 

სავარაუდოდ  იქნება 30 მ3/სთ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბეტონის ქარხანა იმუშავებს ერთ 

ცვლად, წელიწადში 60 დღის განმავლობაში, წარმოებული ბეტონის ნარევის რაოდენობა იქნება 

60 x 8 x 30 = 14 400 მ3/წელ. შესაბამისად ბეტონის ნარევის დასამზადებლად საჭირო წყლის 

რაოდენობა იქნება 14 400 x 0,204 = 2 937.6 მ3/წელ. 

განსაკუთრებით მშრალ ამინდებში, სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის ინტენსიური 

მოძრაობის დროს გათვალისწინებული იქნება სამშენებლო მოედნების პერიოდული მორწყვა. 

სამშენებლო მოედნების მორწყვისთვის გამოყენებული იქნება სპეც-ავტომობილი, რომელიც 

თავის რეზერვუარს ადგილობრივი ხევების წყლით შეავსებს. წლის განმავლობაში ასეთი 

დღეების საშუალო რაოდენობად აღებულია 30, ხოლო დღის განმავლობაში მოსარწყავად 

საჭირო წყლის მაქსიმალურ რაოდენობად - 80 მ3. შესაბამისად წლის განმავლობაში საჭირო 

წყლის რაოდენობა იქნება 2400 მ3. 

საჭიროების შემთხვევაში ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულების წყალმომარაგება მოხდება 

სამშენებლო ბანაკზე დამონტაჟებული წყლის სამარაგო რეზერვუარიდან.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე გზის რეაბილიტაციის პროცესში ტექნიკური 

წყალმომარაგებისათვის საჭირო წყლის მიახლოებითი რაოდენობა იქნება: 2 937.6 + 2400 = 5 

337.6 მ3/წელ. სხვადასხვა გაუთვალისწინებელი შემთხვევების ჩათვლით (ხანძარი ან სხვ.) 

ტექნიკური წყლის რაოდენობა 8 000 მ3/წელ-ს არ გადააჭარბებს. 

 

3.4.2 ჩამდინარე წყლების არინება 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის მიახლოებითი რაოდენობის 

გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყლის 5-10%-იანი დანაკარგის 
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გათვალისწინებით. გამომდინარე აქედან  სამშენებლო  სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იქნება 846.6 მ3/წელ. ანუ 3.3 მ3/დღ. 

სამშენებლო ბანაკის განთავსების რეგიონში საკანალიზაციო კოლექტორი არ არსებობს და 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შესაგროვებლად გათვალისწინებულია 25 მ3 

ტევადობის მიწისქვეშა რეზერვუარის მოწყობა, რომლის დაცლა მოხდება დაბა თიანეთის 

წყალკანალის სამსახურის მიერ შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.    

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე დამონტაჟებული ბეტონის კვანძი სრულად მოიხმარს 

წყალს ბეტონის ნარევის დასამზადებლად და შესაბამისად ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას 

ადგილი არ ექნება.  

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამშენებლო ტექნიკის განთავსებისა და სხვადასხვა 

ტექნიკური მომსახურების საწარმოებლად გამოყოფილი იქნება 0,6 ჰა ფართობის უბანი. 

აღნიშნული ტერიტორიიდან მონადენი წყლები შესაძლებელია დაბინძურებული იყოს 

შეწონილი ნაწილაკებით (ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურება არ არის 

მოსალოდნელი, რადგან ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო უბანი 

განთავსდება დახურულ ფარდულებში, ხოლო საწვავის შემოტანა მოხდება სხვა იურიდიული 

პირების ავტოგასამართი სადგურებიდან). შესაბამისად, პროექტით გათვალისწინებულია 

სანიაღვრე წყლების შემკრები სისტემის მოწყობა.  

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით: 

Q = 10 x F x H x K 

სადაც, 

 Q - სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში, მ3; 

 F – იმ ტერიტორიის ფართობია, სადაც ხდება სანიაღვრე წყლების ფორმირება, მოცემულ 

შემთხვევაში ტერიტორიის ფართობი შეადგენს 0,6 ჰა-ს; 

 H – ნალექების რაოდენობა (დაბა თიანეთისათვის) 878 მმ/წელ. შეადგენს, ხოლო 

მაქსიმალური სადღეღამისო 105 მმ/დღღ -„სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01.05.-08); 

 K – კოეფიციენტი, რომელიც დამოკიდებულია ტერიტორიის საფარის ტიპზე, რაც ჩვენს 

შემთხვევაში შეადგენს  0,125-ს (მთელი ტერიტორია დაფარული იქნება ხრეშის 

საფარით).   

მონაცემების ჩასმით მივიღებთ: 

qწლ= 10 x 0,6 x 878 x 0,125 = 658.5 მ3/წელ. 

qდღღ= 10 x 0,6 x 105 x 0,125 = 78.75 მ3/დღღ, 

წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლებისთვის გაწმენდისათვის ბანაკის ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს 

სასედიმენტაციო გუბურა.  

 

3.5 ელექტრომომარაგება 

სამშენებლო ბანაკის ელექტრომომარაგება განხორციელდება სოფ. ზარიძეების 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურიდან. ავარიული შემთხვევებისათვის კი გამოყენებული იქნება 

50 კვ სიმძლავრის დიზელ-გენერატორი.  
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4 ალტერნატივების ანალიზი 

4.1 არაქმედების ალტერნატივა  

არაქმედების ალტერნატივა გულისხმობს პროექტის განუხორციელებლობას, ანუ თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის არსებული მდგომარეობით ექსპლუატაციას. 

აღნიშნული ალტერნატივის განხილვისას ყურადღება შეიძლება გამახვილდეს როგორც 

გარემოსდაცვითი, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით მოსალოდნელ დადებით 

და უარყოფით მხარეებზე. 
 

პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ბუნებრივ გარემოზე ისეთი 

ნეგატიური ზემოქმედებს, როგორიცაა: 

 მშენებლობის  პროცესში მოსალოდნელი ემისიების გავლენით ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გაუარესება; 

 ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიურ ზემოქმედებას; 

 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის გაუარესების რისკის არსებობა; 

 სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა; 

 ხმაურის გავრცელება და სხვა. 

თუმცა მსგავსი ტიპის ზემოქმედებების სრულად გამორიცხვა მაინც ვერ მოხერხდება და 

დღესაც ადგილი აქვს საავტომობილო გზის არსებული მდგომარეობით ექსპლუატაციის 

პირობებში. დღეის მდგომარეობით განსახილველი საავტომობილო გზის ტექნიკური 

მდგომარეობა მკვეთრად არადამაკმაყოფილებელია, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს 

სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობას და შექმნილია უსაფრთხოების მაღალი რიკები. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რთული მეტეოროლოგიური პირობების დროს (განსაკუთრებით 

ზამთრის პერიოდში) საავტომობილო გზაზე მოძრაობა შეუძლებელია და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მხარის ადმინისტრაციულ ცენტრთან და სახვა 

მუნიციპალიტეტებთან დაკავშირებისათვის ესაჭიროებათ დამატებით ათეულობით 

კილომეტრის გავლა, რაც მოითხოვს დამატებით ხარჯებს და დროს.  

პროექტი განხორციელების შემთხვევაში ადგილი ექნება როგორც მნიშვნელოვან სოციალურ-

ეკონომიკურ სარგებელს, ასევე გარკვეულად შემცირდება ამორტიზებული გზის 

ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება.  

პროექტის წინასწარმა შეფასებამ გამოავლინა მნიშვნელოვანი დადებითი სოციალურ-

ეკონომიკური ასპექტები, რომელთა რეალიზაცია არ მოხდება პროექტის 

განუხორციელებლობის შემთხვევაში. პროექტის განხორციელების პოზიტიური შედეგებიდან 

აღსანიშნავია:   

 თიანეთის მუნიციპალიტეტის და მცხეთა-მთიანეთის  რეგიონის სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარების გაუმჯობესებაში მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი წვლილი; 

 რეაბილიტირებული გზის ექსპლუატაციაში გადაცემის შემდეგ მნიშვნელოვნად 

გაადვილდება მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ცენტრთან და მხარის სხვა 

მუნიციპალიტეტების დასახლებულ პუნქტებთან დაკავშირება, რაც მნიშნელოვანი 

ეკონომიკური სარგებლის მომტანია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის; 

 მნიშვნელოვანი რაოდენობის მაღალანაზღაურებადი დროებითი სამუშაო ადგილების 

შექმნა და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მაღალი ალბათობა; 

 აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით,  გზის   რეკონსტრუქციის პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 
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ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელება გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით დადებითი 

შედეგების მომტანი იქნება. არაქმედების ვარიანტი უარყოფით ქმედებათა ნიშნის მატარებელია 

და შესაბამისად მიუღებელია. 

 

4.2 საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის პროექტის ალტერნატივები 

თიანეტი-ზარიძეები-ჟინვალისა საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტის 

ალტერნატიული ვარიანტებიდან პროექტირების საწყის ეტაპზე შერჩეული იქნა 4 ძირითადი 

ვარიანტი, მათ შორის:  

1. არსებული გზის რეაბიიტაცია მარშრუტის შეუცვლელად; 

2. I ალტერნატიული ვარიანტი, რომლის მიხედვით არსებულ მარშუტში შეტანილი იქნება 

მცირე ცვლილებები, კერძოდ: ალტერნატიული მარშრუტის სიგრძე შეადგენს 2 900 მ-ს.  

3. II   ალტერნატიული ვარიანტი, რომლის მიხევითაც  მნიშნელოვნად იცვლება არსებული 

გზის დერაფანი და ალტერნატიული გზის სიგრძე შეადენს 6 735 მ-ს. 

4. III  ალტერნატიული ვარიანტი, რომლის მიხევითაც  მნიშნელოვნად იცვლება არსებული 

გზის დერაფანი და ალტერნატიული გზის სიგრძე შეადენს 5 650 მ-ს. ვაინტის მიხედვით 

გატვალისწინებულია 360 მ სიგრძის გვირაბის მშენებლობა. 

გზის რეკონსტრუქციის პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების შედარებითი დახასიათება 

მოცემულია ცხრილში 4.2.1., ხოლო ალტერნატიული ვარიენტების განთავსების სქემა ნახაზზე 

4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. და 4.2.4. 

როგორც ალტერნატიული ვარიანტების შედარებითი ანალიზით ირკვევა გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით ყველაზე მისაღებ ვარიანტად უნდა ჩაითვალოს არსებული გზის 

რაბილტაციის პროექტი, რომლის დროსაც მინიმუმამდე მცირდება გასაჩეხი ტყის ფართობი 

(1.1. ჰა), ყველაზე მცირეა მიწის სამუშაოების მოცულობები (108 450 მ3) და ეწყობა მხოლოდ ორი 

ახალი სახიდე გადასასვლელი. სამშენებლო სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 11 960,26 ათას 

ლარს.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ არსებული გზის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში გზის გეგმა და პროფილი რჩება უცვლელი და დაგეგმილი საქმიანობის მიზანი, 

რომ გაუმჯობესდეს გზის რთული მონაკვეთების მდგომარეობა (დიდი დახრილობის 

მონაკვეთების გამოსწორება, მოხვევის რადიუსების მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა და სხვა) ვერ მოხერხდება. შესაბამისად საავტომობილო გზა ზამთრის პერიოდში ვერ 

იქნება გამოყენებული და მოძრაობის უსაფრთოების რისკები არ იქნება შემცირებული.     

დასნარჩენი სამი ალტერნატიული ვარიანტი ითვალისწინებს გზის მარშრუტის მეტ ნაკლები 

ხარსით ცვლილებას, რაც დაკავშირებულია გზის ტექნიკური პარამეტრების  და შესაბამისად 

მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების გაუმჯობესებასთან. ამ მოთხოვნების გათვალისწნებით  

საიკეთესო ვარინტებია მესამე და მეოთხე ალტერნატიული ვარიანტები, მაგრამ ასეთ 

შემთხვევაში ძალზე მაღალია გარემოზე ზემოქმედების რისკები, კერძიდ: 

 მეორე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში ახლი მარშრუტის დერეფნის სიგრძე 

შეადგენს 6 635 მ-ს, გზის საერთო სიგრძე გრძელდება 1725 მ-ით, ეწყობა 4 ახალი სახიდე 

გადასსვლელი, მიწის სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 865 189 მ3-ს. ვარიანტის 

განხორციელების შემთხვევაში გაიჩეხება 17.9 ჰა ფართობის ტყე. ალტერნატიული 

ვარიანტის საპროექტო ღირებულება შეადგენს 26 582.88 ათასი ლარი; 

 მესამე ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში ახლი მარშრუტის დერეფნის სიგრძე 

შეადგენს 5 650 მ-ს, გზის საერთო სიგრძე მოკლდება 752 მ-ით, ეწყობა 7 ახალი სახიდე 

გადასსვლელი, მიწის სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 441 074 მ3-ს. ვარიანტის 

განხორციელების შემთხვევაში გაიჩეხება 12.3 ჰა ფართობის ტყე. დაგეგმილია 360 მ 
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სიგრძის გვირაბის მოწყობა. ალტერნატიული ვარიანტის საპროექტო ღირებულება 

შეადგენს 41 839.552 ათასი ლარი.    

გარემოზე შედარებით ნაკლები ზემოქმედებაა მოსალოდნელი პირველი ალტერნატიული 

ვარიანტის განხორციელების შემთხვევაში, რომელიც ითვალისწინებს მხოლოდ შედარებით 

რთული მონაკვეთების ტექნიკური პარამტრების გაუმჯობესებას და არსებული გზის 

რეაბილიტაციას. პირველი ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში ახლი მარშრუტის 

დერეფნის სიგრძე შეადგენს 2 900 მ-ს, გზის საერთო სიგრძე გრძელდება 290 მ-ით, ეწყობა 4 

ახალი სახიდე გადასსვლელი, მიწის სამუშაოების მოცულობა შეადგენს 310 700 მ3-ს. ვარიანტის 

განხორციელების შემთხვევაში გაიჩეხება 7.4 ჰა ფართობის ტყე. ალტერნატიული ვარიანტის 

საპროექტო ღირებულება შეადგენს 18 653.1 ათასი ლარი;    

გამოდინარე ზემოთ აღნიშნულიდან ბუნებრივ და სიციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

თვალსაზრისით უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პირველ ალტერნატიულ ვარიანტს, რომლის 

განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება სარეაბილიტაციო გზის 

ტექნიკური პარამეტრები და მეორე და მესამე ალტერნატიულ ვარიანტებტან შედარებით 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების რისკები არ იქნება მაღალია.    
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ცხრილი 4.2.1. თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის ს/გ კმ10-კმ23 მონაკვეთის სარეკონსტრუქციო-სამშენებლო სამუშაოების და ღირებულების კრებსითი უწყისი 

(ვარიანტების მიხედვით) 
 

№ 
სამუშაოს 

დასახელება 

გ
ან
ზ
ო
მი

ლ
ებ
ა რაოდენობა ვარიანტების მიხედვით 

ერ
თ
ეუ

ლ
ი
ს 

ღ
ი
რ
ებ
უ
ლ
ებ
ა,
 

ლ
არ

ი
 

საორიენტაციო მთლიანი ღირებულება ათას. 

ლარებში ვარიანტების მიხედვით 

არსებული 

გზა 

I 

ალტერნა

ტიური 

ვარიანტი 

II 

ალტერნა

ტიური 

ვარიანტი 

III 

ალტერნა

ტიური 

ვარიანტი 

არსებული 

გზა 

I 

ალტერნატ

იური 

ვარიანტი 

II 

ალტერნატ

იური 

ვარიანტი 

III 

ალტერნატ

იური 

ვარიანტი 

1   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ტრასის სიგრძე კმ 11,442 11,732 13,167 10,690           

  
მათ შორის:  

არსებულის 

გამოყენება 

კმ 11,442 8,830 6,432 5,040           

  
ახალი სამშენებლო 

მონაკვეთი 
კმ _ 2,900 6,735 5,650           

2 
ტყის საფარის 

გაკაფვა 
ჰა 1,1 7,4 17,9 12,3           

3 
მიწის სამუშაოები 

სულ: 
მ3 126037 356322 936112 480786           

  მათ შორის: ჭრილი მ3 108450 310700 865189 441074 10 1084,5 3107,0 8651,9 4410,7 

  ყრილი მ3 17587 45622 70923 39712           

  
აქედან არსებულ 

გზაზე -ჭრილი 
მ3 108450 84000 61189 48174           

  ყრილი მ3 17587 13622 9923 7812           

  
სამშენებლო 

მონაკვეთზე -

ჭრილი 

მ3 _ 226700 804000 392900           

  ყრილი მ3 _ 32000 61000 91900           

4 
ხელოვნური 

ნაგებობები 
                    

  
ხიდები ც 2 4 4 7           

  მ2 430 2292 2058 5435 2000 860,00 4584,00 4116,00 10870,00 

  წყალგამტარი ც 20 27 34 39           
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მილები 

  გ.მ. 300 405 510 585 2200 660,00 891,00 1122,00 1287,00 

  
აყრდენი კედლები გ.მ. 620 900 2320 2300           

  მ3 3100 4500 11600 11500 348 1078,80 1566,00 4036,80 4002,00 

  ბეტონის კიუვეტები გ.მ. 330 420 2000 2200 105 34,65 44,10 210,00 231,00 

  გვირაბი გ.მ. _ _ _ 360 37000       13320,00 

5 
საგზაო სამოსი ა/ბ 

საფარით 
მ2 88100 90340 101390 82310 71,34 6285,05 6444,86 7233,16 5872,00 

  
ცემენტო ბეტონის 

საფარით 
მ2 88100 90340 101390 82310 74,50 6563,45 6730,33 7553,56 6132,10 

6 
მისაყრელი 

გვერდულები 
მ3 12000 12320 13830 11220 26,15 313,80 322,17 361,65 293,40 

7 
ადგილობრივი 

შესასვლელები 
ც 1 3 3 3 7200 7,20 21,60 21,60 21,60 

8 
ეზოში 

შესასვლელები 
ც 6 6 6 6 3334 20,00 20,00 20,00 20,00 

9 
საგზაო 

შემოფარგვლა 
გ.მ 9100 9300 10500 8500 135,2 1230,32 1257,36 1419,60 1149,20 

10 ავტოპავილიონები ც 3 3 3 3 9200 27,60 27,60 27,60 27,60 

11 საგზაო ნიშნები ც 205 210 237 193 224 45,92 47,04 53,09 43,23 

12 მონიშვნა მ2 2750 2820 3160 2560 12,36 33,99 34,86 39,06 31,64 

  

საპროექტო 

ვარიანტის 

ღირებულება: 

                    

  ა/ბეტონის საფარით:             11 681,84 18 367,58 27 312,46 41 579,42 

  
ცემენტო ბეტონის 

საფარით: 
            11 960,23 18 653,06 27 632,85 41 839,52 
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ნახაზი 4.2.1.  საპროექტო გზის ფრაგმენტის (პკ 9+00 - პკ 75+00) სქემა სამი ალტერნატიული ვარიანტის ჩვენებით 
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ნახაზი 4.2.2. I ალტერნატიული ვარიანტი 
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ნახაზი 4.2.3. II ალტერნატიული ვარიანტი 
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ნახაზი 4.2.4.  III ალტერნატიული ვარიანტი 
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5 საწარმოს განთავსების  რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა 

5.1 სოციალურ-ეკონომიკური გარემო 

საპროექტო ტერიტორია ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება დუშეთის და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტებს, რომელიც თავის მხრივ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებს წარმოადგენს. 

 

5.1.1 ზოგადი მიმოხილვა 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს ჩრდილოეთ ნაწილში. 

მისი ტერიტორიის საერთო ფართობია -5,8 ათასი კმ2, საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის 

8,3%, მოსახლეობის სიმჭიდროვე - 1 კმ2-ზე 18,8 კაცი. რეგიონი მოიცავს: დუშეთის, თიანეთის, 

მცხეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებს. (რაც შეეხება ახალგორის მუნიციპალიტეტს, იგი 

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს და შესაბამისად არ განიხილება ქვემდებარე 

ანგარიშში) ადმინისტრაციული ცენტრია ქალაქი მცხეთა. მანძილი ადმინისტრაციულ ცენტრსა 

და საქართველოს დედაქალაქს-თბილისს შორის 24 კილომეტრია. 

მცხეთა-მთიანეთს ესაზღვრება შიდა ქართლის და კახეთის რეგიონები, თბილისი და რუსეთის 

ფედერაცია. რეგიონში არის ორი ქალაქი (მცხეთა და დუშეთი), ხუთი დაბა (ჟინვალი, 

ფასანაური, თიანეთი, სიონი, სტეფანწმინდა.) და 483 სოფელი. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის 

მთლიანი მოსახლეობა  109 700 კაცს შეადგენს. 

სურათი : მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ადმინისტრაციული დაყოფა 

 

სარეკონსტრუქციო გზის დერეფანი განლაგებულია დუშეთის და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე. შესაბამისად  წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია  

ორივე მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მასალები.   

დუშეთის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი და 

რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიები, აღმოსავლეთით თიანეთის მუნიციპალიტეტი, 

დასავლეთით ახალგორი (ოკუპირებული ტერიტორია), სამხრეთით კი მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მთლიანი ფართობი 2 981,5 კმ2  რაც 

რეგიონის ტერიტორიის 51%-ია. მოსახლეობა 34.1 ათასი კაცია რაც რეგიონის მოსახლეობის 

დაახლოებით 31%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე 1-კმ2 -ზე 11,3 კაცია. მუნიციპალიტეტში 283 

დასახლებული პუნქტია, 1 ქალაქი, 2 დაბა და 280 სოფელი. მანძილი ადმინისტრაციული 

ცენტრსა და თბილისს შორის 54 კმ-ია. 
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თიანეთის მუნიციპალიტეტს დასავლეთიდან და ჩრდილო-დასავლეთიდან დუშეთის, 

აღმოსავლეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ახმეტის, ხოლო სამხრეთიდან მცხეთის და 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები ესაზღვრება. მუნიციპალიტეტის ფართობია 906,3 კმ2, რაც 

რეგიონის ტერიტორიის 15%-ია. მოსახლეობა 13,1 ათასი კაცია რაც რეგიონის მოსახლეობის 

დაახლოებით 12%-ია. მოსახლეობის სიმჭიდროვე  1-კმ2 -ზე 14,5 კაცია. მუნიციპალიტეტში  82 

დასახლებული პუნქტია, 2 დაბა და 80 სოფელი 

 

 

5.1.2 დემოგრაფიული მდგომარეობა 

2002 წლის მოსახლეობის აღწერის მონაცემების მიხედვით მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობის 

რაოდენობა 125 400 კაცს შეადგენდა.  2008-2012 წლების განმავლობაში რეგიონის  მოსახლეობა  

4 500 კაცით გაიზარდა და  2012 წელს 109 700 მცხოვრები შეადგინა, აქედან ყველაზე მეტი 57 600 

კაცი(რეგიონის მოსახლეობის 56%) ცხოვრობს მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ყველაზე ნაკლები 4 

900 კაცი კი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში (6%). 

რეგიონის მთლიანი მოსახლეობაში სოფლად მცხოვრებთა ხვედრითი წილი 83,6 %-ს შეადგენს. 

მოსახლეობის რაოდენობის მკვეთრი შემცირება 2008 წელს  წინა წლებთან შედარებით (18 900 

კაცით) 15,2%-ით გამოწვეულია აღნიშნულ პერიოდში მცხეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის ნაწილის თბილისთან მიერთებით. 2008 წლიდან მცხეთა-მთიანეთის 

მოსახლეობის რიცხოვნობა ზრდის ტენდეციით ხასიათდება. 2009-2010 წლებში იგი 3 600 კაცით 

გაიზარდა, ამავე პერიოდში მცხეთის მუნიციპალიტეტი 10 400 კაცითაა გაზრდილი, რაც 

გამოწვეულია 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდგომ ახალგორის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპაციით. 

ცხრილი 5.1.2.1. მოსახლეობის რიცხოვნობა თვითმმართველი ერთეულების მიხედვით (2002-

2012 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით), ათასი კაცი 

მცხეთა-მთიანეთი   
2002 (აღწ.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

125.4 124.1 105.2 105.2 108.8 109.3 109.7 

დუშეთის მუნიციპალიტეტი 33.6 33.3 33.1 33.1 33.8 34.0 34.1 

თიანეთის მუნიციპალიტეტი 14.0 13.3 13.1 13.1 13.2 13.1 13.1 

მცხეთის მუნიციპალიტეტი 64.8 65.0 46.5 46.5 56.9 57.3 57.6 

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი 5.3 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 

2002-2010 წლებში მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დაფიქსირდა ბუნებრივი მატების ზრდა. 

ამასთან, რეგიონში შობადობის კოეფიციენტი (დაბადებული 1000 კაცზე გაანგარიშებით) 

განუხრელად იზრდებოდა შესაბამისად 7,8-დან 13,9 პრომილემდე. 2011 წელს ამ მაჩვენებელმა 

12,4 პრომილე შეადგინა. 

ცხრილი 5.1.2.1. შობადობა, მოკვდავობა და მოსახლეობის ბუნებრივი მატება მცხეთა-

მთიანეთში 

წლები 

სულ, კაცი მოსახლეობის 1000 კაცზე გაანგარიშებით 

დაიბადა გარდაიცვალა 

ბუნებრივი 

მატება (+) 

კლება  (-) 

შობადობა 

პრომილე 

მოკვდაობა 

პრომილე 

ბუნებრივი 

მატება (+) 

კლება  (-) 

2002 983 1434 -451 7,8 11,4 -3,6 

2007 1258 1200 +58 10,1 9,7 +0,4 

2008 1411 1242 +169 13,4 11,8 +1,6 

2009 1465 1280 +185 13,9 12,2 +1,7 
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2010 1425 1366 +59 13,1 12,5 +0,6 

2011 1364 1437 -73 12,4 13,1 -0,7 

აღსანიშნავია, რომ ოფიციალური სტატისტიკის მონაცემებით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი არ 

განიცდის გარე მიგრაციის პრობლემას, პირიქით, რეგიონს მიგრაციის დადებითი სალდო აქვს 

(მიუხედავად მცირეოდენი ბუნებრივი მატებისა, რეგიონის მოსახლეობის რიცხოვნობა უფრო 

მეტად იზრდება სწორედ მიგრაციის ხარჯზე). აღსანიშნავია რომ, დუშეთის და თიანეთის 

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობა არ გაუარესებულა ბოლო წლების 

მანძილზე, არამედ პირიქით, დუშეთის მუნიციპალიტეტში შეინიშნება მოსახლეობის მატება.  

რეგიონი გამოირჩევა მცირე მოსახლიანი სოფლების სიმრავლით. მთელს რეგიონში მხოლოდ 

ერთი სოფელია 5 000 მოსახლით, ისიც მცხეთის მუნიციპალიტეტში, რეგიონის მასშტაბით 50 

სოფელში ცხოვრობს 10-ზე ნაკლები კაცი. რეგიონში ძირითად მოსახლეობას ეთნიკურად 

ქართველები შეადგენენ. 

 

5.1.3 დასაქმების მაჩვენებელი 

სტატისტიკის შესაბამისად 2011 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი 2010 

წელთან შედარებით 1,2 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 15,1% შეადგინა. მცხეთა 

მთიანეთის რეგიონში უმუშევრობის დონე ამავე წელს 1,8 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 

7,1% შეადგინა. ხოლო დასაქმების დონე -0,5 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 65,6% 

შეადგინა. უმუშევრობის დაბალი დონე ქვეყნის უმუშევრობის დონესთან შედარებით 

განპირობებულია სოფლის მოსახლეობის მაღალი წილით, რომელიც საკუთარ მეურნეობებშია 

თვითდასაქმებული. 2011 წელს რეგიონში დაფიქსირდა აქტიურობის და დასაქმების მაღალი 

დონე ქვეყნის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 

ცხრილი 5.1.3.1. დასაქმების დონე საქართველოსა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 2006-2011 

წლებში(%) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

საქართველო 53.8 54.9 52.3 52.9 53.8 55.4 

მცხეთა-მთიანეთი 68.7 70.1 67 67 65.1 65.6 

ტრადიციულად, დასაქმებულებში მნიშვნელოვნად ჭარბობს თვითდასაქმებულთა წილი. 

სოფლის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ეწევა შრომით საქმიანობას საკუთარ 

მეურნეობაში. 

ცხრილი5.1.3.1. 2006-2011 წლებში დასაქმებულთა და დაქირავებულთა რაოდენობა მცხეთა-

მთიანეთში(კაცი) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

დასაქმებული 7.248 5.511 4.346 4.880 4.587 3.774 

დაქირავებული 6.697 5.194 4.062 4.582 4.279 3.489 

დასაქმების არსებული დონე დაკავშირებულია სამუშაო ადგილების სიმცირესთან. 

უმუშევრობას ხელს უწყობს კვალიფიციური კადრების დეფიციტი. 

 

5.1.4 ეკონომიკა 

ბიზნეს რეგისტრის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2011 წლის 11 სექტემბრის 

მდგომარეობით მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში რეგისტრირებული იყო 7974 სუბიექტი, რაც 

საქართველოში რეგისტრირებულ სუბიექტთა მთლიანი რაოდენობის 2,1%-ს შეადგენს. 
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რეგისტრირებული ეკონომიკური სუბიექტების რაოდენობა რეგიონში 2002-2011 

წლებში 

მცხეთა-

მთიანეთი 

2002 2003 2004 2005 2006 2011 

3571 3957 4387 4831 5229 8000 

რეგისტრირებულ სუბიექტთა რაოდენობა 2002-2011 წლებში მკვეთრად გაიზარდა, 2-ჯერ და 

მეტი. ეს მიგვანიშნებს მოსახლეობაში არსებული მისწრაფებაზე სამეწარმეო საქმიანობისადმი. 

 მრეწველობა -36% 

 მშენებლობა -29% 

 სოფლის მეურნეობა - 20% 

 ვაჭრობა - 13% 

 ტრანსპორტი - 1% 

 კავშირგაბმულობა -1% 

 

5.1.4.1 მრეწველობა 

2003-2011 წლებში მცხეთა-თიანეთის რეგიონში ზრდის ტენდეციით ხასიათდებოდა 

მრეწველობისა და მშენებლობის ბრუნვის მოცულობა, რომელიც აღნიშნულ პერიოდში 

დაახლოებით 18-ჯერ გაიზარდა და 2011 წლისათვის 1020.8 მლნ. ლარი შეადგინა. მცხეთა-

მთიანეთის პროდუქციის გამოშვების სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილი მრეწველობაზე 

მოდის. სამრეწველო საწარმოებიდან გამოირჩევა ლუდსახარში „ნატახტარი“, ლუდსახარში 

„ზედაზენი“, „აქვა გეო“, „შატო მუხრანი“, ქსნის მინის ქარხანა, „ბარამბო“, „ბერტა“, „ფარმა“, 

ქაღალდის წარმოების ქარხანა. 

2007-2010 წლებში მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ბიზნეს სექტორის მიერ შექმნილი 

დამატებული ღირებულების მოცულობა 21.2%-ით გაიზარდა და 2011 წელს 45.2 მლნ. ლარი 

შეადგინა. 

ცხრილი 5.1.4.1.1. დამატებული ღირებულების მაჩვენებელი 2006-2010წწ.(ათასი ლარი) 

წლები საქართველო მცხეთა-მთიანეთი 

2006 3479400 76000 

2007 4541800 37300 

2008 5162600 31900 

2009 5464100 49600 

2010 6703200 45200 

საწარმოთა ბრუნვა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში  ბოლო წლების განმავლობაში ზრდის 

ტენდეციით ხასიათდება. 2007-2011 წლებში საწარმოთა ბრუნვა 63%-ით გაიზარდა და 2011 

წელს 228.1 მლნ. ლარს მიაღწია. დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება კი 

ამავე პერიოდში 2,3-ჯერ გაიზარდა და 2011 წელს 663.9 ლარი შეადგინა. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში მრეწველობა ემყარება ადგილობრივ ენერგეტიკულ და სასოფლო-

სამეურნეო რესურსებს. მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი ობიექტებია ჰიდრო-

ელექტროსადგური „ჟინვალჰესი“, რომელიც 1984 წლიდან ფუნქციონირებს.  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ტერიტორიაზე მდებარეობს ამიერკავკასიაში პირველი 

ჰიდროელექტროსადგური-ზაჰესი. რეგიონში არსებული მდინარეების ენერგეტიკული 

პოტენციალი იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

პერსპექტივაში აშენდეს მცირე და საშუალო სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურები. 
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5.1.4.2 სოფლის მეურნეობა 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მხარეს წარმოადგენს. სადაც 

გამოყოფილია  მეცხოველეობის და მებოსტნეობა-მებაღეობის რაიონები. დარგის წამყვანი 

მიმართულებებია მეცხოველეობა, მარცვლეული კულტურები, მებოსტნეობა, მეხილეობა, 

მევენახეობა, მეფუტკრეობა, მეფრინველეობა, მეთევზეობა. 

ცხრილი 5.1.4.2.1. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოცულობა სახეების მიხედვით მცხეთა-

მთიანეთის რეგიონში (ჰა) 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები 

№ 

მუ
ნი
ც
ი
პა
ლ
ი
ტ
ეტ

ებ
ი

 

მუ
ნი
ც
ი
პა
ლ
ი
ტ
ეტ

ი
ს 

ფ
არ

თ
ო
ბ
ებ
ი

 

სა
ხ
ნა
ვი

 

სა
თ
ი
ბ
ი

 

სა
ძო

ვა
რ
ი

 

მრ
ავ
ალ

წ
ლ
ი
ან
ი
 

ნა
რ
გ
ავ
ებ
ი

 

არ
ას
ას
ო
ფ
ლ
ო
 

სა
მე
უ
რ
ნე
ო
 

დ
ან
ი
შ
ნუ

ლ
ებ
ებ
ი
ს 

ტ
ყე
 დ

ა 
 ბ
უ
ჩქ
ნა
რ
ი

 

1 დუშეთი 298150 10240 4600 119938 1481 19600 113000 

2 თიანეთი 90629 9448 709,6 20173 522 5101 54675 

3 მცხეთა 23636 12195 271 7265 3905 308 44617 

4 ყაზბეგი 108,7 62,34 3274 42274 215 89,18 4,5 

 სულ 412523,70 31945,34 8854,60 189650,00 6123,00 25098,18 212296,50 

მიუხედავად იმისა რომ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ყველა პირობა არსებობს მესაქონლეობის 

განვითარებისათვის, ამ პოტენციალის სრულად ათვისება ვერ ხერხდება. რეგიონში არ არის 

განვითარებული მესაქონლეობის ფერმერული მეურნეობა. მიუხედავად ამისა მესაქონლეობის 

განვითარებას გააჩნია კარგი პერსპექტივა. 

ცხრილი 5.1.4.2.1. პირუტყვის და ფრინველის სულადობა მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 

 

მსხვილფეხა 

რქოსანი 

პირუტყვი 

მათ შორის 

ფური და 

ფურკამეჩი 

ღორი 
ცხვარი და 

თხა 
ფრინველი 

2005  2011 2005  2011 2005  2011 2005  2011 2005  2011 

მცხეთა-მთიანეთი 57050 47166 41378 25806 25336 7262 58829 65947 133600 222817 

დუშეთის 

მუნიციპალიტეტი 
25270 18105 19480 10536 12145 2626 16279 25462 50300 50360 

თიანეთის 

მუნიციპალიტეტი 
10177 8977 7143 5248 6508 1046 3861 6095 28000 19617 

მცხეთის 

მუნიციპალიტეტი 
18011 15598 12400 7522 4813 2759 9584 4344 126000 150000 

ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტი 
3592 4436 2355 2500 1870 831 29108 30046 7600 2840 

დუშეთის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო ფართი შეადგენს 

136 900 ჰა-ს, აქედან სახელმწიფოს საკუთრებაშია 88,6%. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებში 

ყველაზე დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს საძოვრებს(86,7%). აქედან კერძო სექტორის 

საკუთრებაშია მოქცეული მხოლოდ 1,1%, ასევე კერძო სექტორს ეკუთვნის სახნავი ფართობების 

81,3%, სათიბების -68,2%, ხოლო მრავალწლიანი ნარგავები მთლიანად 100%-ით კერძო 

საკუთრებაა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 117,8 ათასი ჰა. წარმოადგენს ტყის ფონდს, 

აქედან ტყიტ არის დაფარული 113 ათასი ჰა. 
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თიანეთის მუნიციპალიტეტს რაც შეეხება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების საერთო 

ფართობია 30 850 ჰა. რაც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 34%. სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებიდან 9 448 ჰა(31%) სახნავ-სათესი მიწებია, 20 880 ჰა (68%) სათიბ-საძოვარი, ხოლო 

522 ჰა (1%) მრავალწლიანი ნარგავებია 

აღსანიშნავია, რომ რეგიონში რელიეფურ-ნიადაგობრივ-კლიმატური პირობების 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია მემცენარეობის, მეკარტოფილეობის, მესაქონლეობის, 

მეფუტკრეობის კულტურების წარმოება. აქედან გამომდინარე რეგიონში დიდი რესურსი 

არსებობს სოფლის მეურნეობის განვითარების სახით, რაც სათანადო ხელშეწყობის შემთხვევაში 

ძლიერი დარგის ჩამოყალიბების საშუალებას იძლევა. 

 

5.1.5 ბუნებრივი რესურსები 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი მდიდარია მინერალური, წყლის, ჰიდროენერგეტიკული, ტყის, 

სამშენებლო მასალების, მათ შორის, მოსაპირკეთებელი ქვის, რესურსებით. რეგიონის ტყიანობა 

შეადგენს 39%, ანუ 264,4 ათას ჰექტარს. განსაკუთრებით გამოიყოფა წყლის რესურსები, 

რომელიც რეგიონის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი საფუძველია. წყლის რესურსებში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მტკნარ, მიწისქვეშა წყლებს, რომლებიც გამორჩეულია 

სისუფთავით და დებეტის მუდმივობით. რაც შეეხება მინერალურ წყლებს, ისინი ოთხივე 

მუნიციპალიტეტშია გამოვლენილი და მათი დაახლოებით 115 წყაროა.  მდინარე მტკვარი, 

არაგვი, თერგი - ეს ის მაღალი ენერგიის მქონე სამდინარო არტერიებია, რომლებზეც 

შესაძლებელია არაერთი ჰესის მშენებლობის პროექტის განხორციელება. რეგიონში 

დღეისათვის ორი დაცული ტერიტორიაა- ყაზბეგის ეროვნული პარკი და თბილისის 

ეროვნული პარკის ნაწილი (საგურამოს ნაკრძალი), რომელთა ადმინისტრირებას ახორციელებს 

სსიპ „საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტო“. 

 

5.1.6 ინფრასტრუქტურა 

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში არის საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტი. მათ შორის 

წამყვანია საავტომობილო ტრანსპორტი. სარკინიგზო ხაზი გადის მცხეთის რაიონის 

ტერიტორიაზე. რეგიონის ტერიტორიაზე გადის საერთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალები 

წითელი ხიდი-ლარსი და წითელი ხიდი-სარფი.  

ფუნქციონირებს დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს „ავტოსატრანსპორტო 

საწარმო 2006“, რომელშიც გაერთიანებულნი არიან მძღოლები, როგორც ინდმეწარმეები. 

საწარმო წელიწადში ემსახურება დაახლოებით 235 000 მგზავრს. 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების შემდეგი სახეებია. 

თიანეთი-თბილისი 78კმ. თიანეთი-ახმეტა 30კმ. თიანეთი-მცხეთა 42კმ.  

ცხრილი 5.1.6.1. 

მუნიციპალიტეტი 

ადგილობრივი გზის სიგრძე(კმ) 

მთ
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მცხეთა 508.0 169.0 339.0 141.1 365.1 1.8 

თიანეთი 343.2 160.0 183.2 7.3 335.9 - 

დუშეთი 442.7 307.1 135.6 52.6 390.1 - 
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ყაზბეგი 157.8 135.4 22.4 6.8 151.0 - 

ცხრილი 5.1.6.2.  მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში შემავალი მუნიციპალიტეტების 

ინფრასტრუქტურის განვითარების ძირითადი მაჩვენებელი 2011 წელს(%) 

მუნიციპალიტეტი გაზიფიცირება 
ელ. 

გამრიცხველიანება 

წყლით 

უზრუნველყოფა 

მობილური 

კავშირგაბმულობა 

მცხეთა 62.5 96.2 58.8 100 

თიანეთი - 62.9 68.3 59.9 

დუშეთი 40 64.7 79.8 80 

ყაზბეგი 100 99.7 98.6 81 

 

5.1.7 განათლება 

ადგილობრივი თვითმმართველობები ცდილობენ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადონ 

განათლების სფერო საბავშვო ბაღებში, სამუსიკო სკოლებსა და სპორტულ სკოლებში. სადაც 

გადასახადიც მიზერულია და მათ სუბსიდირებას ახორციელებენ ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტები. 

ცხრილი 5.1.7.1. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტებში არსებული 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მონაცემები 

მუნიციპალიტეტი 
საჯარო 

სკოლა 

სკოლამდელი 

აღზრდის 

დაწესებულება 

სამუსიკო 

სკოლა 
ბიბლიოთეკა 

სასპორტო 

სკოლა 

დუშეთი 38 13 3 4 1 

თიანეთი 13 13 1 12 1 

მცხეთა 29 19 3 29 3 

ყაზბეგი 8 7 - - 2 

ასევე აღსანიშნავია რომ  ქ. დუშეთში ფუნქციონირებს  ერთი კერძო სკოლა „ნოე ჟორდანიას 

სახელობის მრავალპროფილიანი საერო სკოლა“, სადაც დაახლოებით 50 მოსწავლე სწავლობს, 

ასევე დუშეთში ფუნქციონირებს კერძო  ქართულ-უკრაინული კოლეჯი, სადაც ისწავლება 

სხვადასხვა სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამები. 

 

5.1.8 ტურიზმი  

მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ბუნებრივი პირობები, ბუნებრივი ძეგლები, ისტორიულ-

არქიტექტურული, კულტურული და სხვა ღირშესანიშნაობები მნიშვნელოვან პოტენციალს 

წარმოადგენს ტურიზმისათვის. არსებული ბუნებრივი და კულტურული აქტივების 

გათვალისწინების საფუძველზე, მხარეს ტურიზმის განვითარების პრიორიტეტულ 

მიმართულებებთან (ეკოტურიზმი, რელიგიური და სამთო ტურიზმი) ერთად, პერსპექტიულია 

ასევე ტურიზმის სხვა სახეობების (დასვენების, სათავგადასავლო, სპორტული, სასოფლო, 

სამკურნალო და სხვა )განვითარებაც. 

რეგიონში დომინირებს ორი ტურისტული პროდუქტი: 

 საკურორტო ადგილებში (ზაფხულის დასვენება- ცხვარიჭამია, ბაზალეთის ტბა, 

ანანური, ფასანაური, სტეფანწმინდა, სიონი და სხვა.) 

 ზამთრის დასვენება (ფასანაური, გუდაური). 

 საერთაშორისო ტურისტული ბაზრისთვის არსებობს „კულტურული ტურიზმი“ 

(ბუნებისა და ისტორიული  ძეგლების გაცნობა), ასევე სამთო-სათხილამურო ტურიზმი 

და სხვა. 
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რეგიონი მდიდარია ბუნებრივ-რეკრეაციული, ისტორიულ-კულტურული რესურსებით. 

მცხეთა-მთიანეთის მხარე საკურორტო პროფილაქტიკური მნიშვნელობის რეგიონიც არის. აქ 5 

კურორტი და 25 საკურორტო ადგილია. 

ცხრილი 5.1.8.1.  მცხეთა-მთიანეთის მხარის კურორტების ნუსხა 

№ 
კურორტის 

დასახელება 

ადმინისტრაციული 

რაიონი 
კურორტის  ტიპი პროფილი 

1 ვაჟას წყარო დუშეთი 
ბალნეო-

კლიმატური 

გასტროენტეროლოგიური 

2 სიონი ყაზბეგი 
კლიმატური პულმონოლოგიური, 

გასტროენტეროლოგიური 

3 ფასანაური დუშეთი 

კლიმატო-

ბალნეოლოგიური 

პროფილაქტიკური, 

პულმონოლოგიური, 

ართროლოგიური 

4 ყაზბეგი ყაზბეგი 
კლიმატო-

ბალნეოლოგიური 

პროფილაქტიკური, 

პულმონოლოგიური 

მხარეში სულ 37 ტურისტულ-საკურორტო ობიექტია, მთელი წლის განმავლობაში მუშაობს 12 

სასტუმრო. 20 სასტუმრო-სახლი, 5 სეზონური დასასვენებელი სახლი. 

მხარის უმნიშვნელოვანეს ტურისტულ ატრაქციას წარმოადგენს ქ. მცხეთა, რომელიც თავისი 

ისტორიულ-არქიტექტურული ღირებულებების გამო შესულია იუნესკოს მსოფლიო 

კულტურის საგანძურთა ნუსხაში. 

 

5.1.9 კულტურული მემკვიდრეობა 

დუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული მნიშნელოვანი   

ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია 

ქვემოთ.  

დუშეთი: 

1. დავათის დედაღვთისმშობლის ეკლესია (ადრ.შუა საუკ.) 

2. მჭადიჯვრის ეკლესია (XVII-XVIII სს) 

3. სოფ. საკრამულოს ეკლესია (შუა საუკ.) 

4. წმ. გიორგის ეკლესია (შუა საუკ.) 

5. ფუძნარის დედაღვთისმშობლის სახ. ეკლესია (XIII ს) 

6. ანანურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი (გვიანდელი ხანა) 

7. ლომისის წმ. გიორგის სახელობის ეკლესია (VIII-IX სს) 

8. ქოროღლის კომპლექსი (X-XII სს) 

9. ბოდორნის დედაღვთისმშობლის ეკლესია (XV ს ) 

10. იახსრის ეკლესია 

11. ციხე-სოფელი შატილი 

12. ციხე-სოფელი მუცო 

13. ხართიშის ეკლესია (X-XI ს) 

თიანეთი: 

1. ბოჭორის ციხე-სიმაგრე (X ს) 

2. არჩილის სამონასტრო კომპლექსი (სავარაუდოდ თარიღდება 730-745 წწ) 

3. მთავარანგელოზის ეკლესია სოფ. ალტოში (IV ს) 

4. დაბზარული ეკლესია სოფ. საყდრიონში (შუა საუკუნეები) 

წყარო: საქართველოს კულტურის სამინისტრო 
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სარეკონსტრუქციო გზის საპროექტო დერეფნის ვიზუალური აუდიტის მიხედვით, პროექტის 

გავლენის ზონაში მდებარეობს ფუძნარის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარი, რომელსაც სსიპ 

„საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს დაკვეთით 

უტარდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ტაძარი განთავსებულია სარეაბილიტაციო 

საავტომობილო გზიდან 100-120 -ის დაცილებით. პროექტის მიხედვით ტაძრის მიმდებარე 

მონაკვეთზე დაგეგმილია მხოლოდ გზის საფარის, გვერდულების და წყალამრიდი კიუვეტების 

მოწყობა.       

სურათი 5.1.9.1. ფუძნარის ღვთისმშობლის ტაძრის ხედი 

 

გარდა ფუძნარის ღვთისმშობლის ტაძრისა, საპროექტო გზის დერეფანში და მის მიმდებარედ 

კულტურული მემკვიდრეობის ხილული ძეგლები არ ფიქსირდება.  

 

5.2 ფიზიკურ გარემო 

5.2.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები 

მცხეთა მთიანეთის რეგიონის კლიმატი ხასიათდება ზომიერად ნოტიო ჰავით, ცივი ზამთრითა 

და ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10-12 0C – ია. იანვრის 

საშუალო ტემპერატურა -2 0C, ხოლო ივლისის  +24-28 0C . ჰავა მკვეთრად განსხვავებულია 

მაღალმთიან ზონაში (ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში). აქ წლის საშუალო ტემპერატურა 5 0C-ია. 

საპროექტო გზის დერეფანი გადის დუშეთის და თიანეთის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიებზე. ქვემოთ მოცემულია აღნიშნული მუნიციპალიტეტების კლიმატის და 

მეტეოროლოგიური პირობების მოკლე მიმოხილვა.  

 

5.2.1.1 დუშეთი 

რაც შეეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტს აქ ჩამოყალიბებულია ძირითადად 3 ტიპის ჰავა. 

1. ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრით და ხანგრძლივი თბილი ზაფხულით 

2. ნოტიო ჰავა, ცივი ზამთრით და მოკლე გრილი ზაფხულით 

3. მაღალმთის ნოტიო ჰავა, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით. 
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ტერიტორიას ახასიათებს ჰავის სიმაღლეობრივი ზონალურობა. ზღვის დონიდან 900 მ 

სიმაღლეზე საშუალო წლიური ტემპერატურაა 9,7 0C, იანვრის -1,4 0C, ივლისის  - 0C. ნალექების 

რაოდენობა 740 მმ წელიწადში. ზამთარი საკმაოდ მკაცრი იცის, 1200-1600 მმ წლიური 

ნალექიანობით. 3300-3400 მ-ის ზემოთ ჩამოყალიბებულია მარად თოვლიან მყინვარებიანი 

ჰავა.(ქედების თხემებზე). 

საპროექტო გზის დუშეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მოქცეული მონაკვეთისათვის 

დამახასიათებელი მეტეოპირობები წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და 

დიაგრამებზე (ჟინვალის მეტეოსადგურის მონაცემებით). (წყარო: სნწ „სამშენებლო 

კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08)). 

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა  

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

ფარდობითი ტენიანობა. 

 

საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 

13 საათზე 

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–ღამური 

ამპლიტუდა 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი  

თვის 

60 49 20 37 

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

ნალექების რაოდენობა 
ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ 

739 82 

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

ქარის მახასიათებლები. 

ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ 

1 5 10 15 20 

18 23 25 27 23 

 
ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ 

იანვარი ივლისი 

2,4/0,8 2,1/0,7 

 
ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

7 17 20 12 17 9 12 6 35 

 

თვე 

საშ. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

საშ. 

წლ. 

აბს. 

მინ. 
 წლ. 

აბს.  

მაქს. 

წლ. 
0C -1,4 -0,5 3,6 8,9 13,9 17,2 20,2 20,4 16,3 11,2 5,5 0,8 9,7 -26 35 

თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII საშ 
% 72 72 70 68 72 70 69 66 72 75 75 74 71 
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წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

 

5.2.1.2 თიანეთი 

თიანეთის მუნიციპალიტეტის დაბალ ადგილებში ზომიერად ნოტიო ჰავაა, იცის ზომიერად 

ცივი ზამთარი და თბილი ზაფხული. ზღვის დონიდან 1000-1100 მ სიმაღლეზე. იანვრის 

საშუალო ტემპერატურა უდრის -4,1   4,7 0C, ზაფხულში კი შესაბამისად 18,3   18,5 0C. ნალექები 

790 მმ-იდან 880 მმ -მდე.  

საპროექტო გზის თიანეთის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მოქცეული მონაკვეთისათვის 

დამახასიათებელი მეტეოპირობები წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და 

დიაგრამებზე (თიანეთის მეტეოსადგურის მონაცემებით). (წყარო: სნწ „სამშენებლო 

კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08)). 

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა  

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

ფარდობითი ტენიანობა. 

 

საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 

13 საათზე 

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–ღამური 

ამპლიტუდა 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი  

თვის 

67 57 21 31 

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

ნალექების რაოდენობა 
ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ 

878 105 

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

 

 

0

5

10

15

20
ჩ 

ჩა 

ა 

სა 

ს 

სდ 

დ 

ჩდ 

თვე 

საშ. 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

საშ. 

წლ. 

აბს. 

მინ. 
 წლ. 

აბს.  

მაქს. 

წლ. 
0C -4,7 -3,1 1,3 7,0 12,4 15,7 18,6 18,5 14,4 9,2 3,3 -2,1 7,5 -34 36 

თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII საშ 
% 81 80 78 75 76 75 74 73 78 80 82 82 78 
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ქარის მახასიათებლები. 
ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ 

1 5 10 15 20 

18 23 25 26 27 

 
ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ 

იანვარი ივლისი 

4,0/0,4 3,8/0,7 

 
ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

8 5 14 20 5 17 5 6 58 

 

წყარო: სამშენებლო კლიმატოლოგია პნ 01.05-08 

 

5.2.2 გეოლოგიური ნაწილი 

5.2.2.1 3.2.1.1 ადგილობრივი საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების მოკლე მიმოხილვა 

თიანეთი-ჟინვალის შემაერთებელი საავტომობილო გზა იწყება დაბა თიანეთის დასავლეთი 

გამოსასვლელიდან. მთელ სიგრძეზე იგი კვეთავს 5 სოფელს და ორ-სამ ათეულამდე მშრალ ხევს 

ან მცირეწყლიან წყალსადინარს და მთავრდება მდ. არაგვის მარცხენა ნაპირზე მდ. საკანაფის 

ხევის შესართავთან ახლოს. 

2013 წლის გაზაფხულზე გზის სრული რეაბილიტაციის მიზნით შპს „ჯეოინჟინერინგმა“ 

ჩაატარა შესაბამისი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები გზის საწყის 9 კმ მონაკვეთზე. ამჯერად 

შპს “ინჟიგეო”-ს მიერ, განხორციელდა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის კმ10-კმ23 მონაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიური 

პირობების დეტალური გამოკვლევა, რომლის სრულყოფილი ანგარიში ცალკე ტომად 

წარმოდგენილი იქნა საბოლოო ანგარიშთან ერთად, ამჟამად წარმოდგენილია ბუნებრივი და 

გეოლოგიური პირობების მოკლე მიმოხილვა. 

 

5.2.2.1.1 მორფომეტრია 

მთელ სიგრძეზე გზის პროფილი ჯერ ოდნავ აღმავალია აბსოლუტური ნიშნულით 1118 მ, სოფ. 

ჯიჯეთის შემდეგ, ქართლის ქედის განიერი გადასასვლელი უნაგირას ფარგლებში 1320-1340 მ 

ნიშნულებზე იგი სწორდება. 
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უნაგირას შემდეგ იგი მკვეთრად და უწყვეტად ეშვება ქართლის ქედის დასავლეთ ფერდზე და 

755 მ სიმაღლეზე ებჯინება მდ. არაგვის მარცხენა ნაპირს. ამრიგად სიმაღლეთა მაქსიმალური 

სხვაობა გზის გასწვრივ შეადგენს 585 მეტრს. 

 
 

5.2.2.1.2 გეომორფოლოგია 

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით გზის კვეთს ქართლის ქედის სამ ერთეულის - თიანეთის 

ქვაბულის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს, ქართლის ქედის თხემს და მის დასავლეთ ფერდს 

მთელ სიგრძეზე. 

პირველ შემთხვევაში რელიეფი წარმოადგენს მაღლა აზიდულ, აკუმულაციურ და დამრეცად 

დახრილ ვაკეს აღმოსავლეთით მდ. იორის მიმართულებით. იგი სუსტადაა დანაწევრებული მდ. 

ქუსნოს მრავალრიცხოვანი შენაკადებით ჩაჭრის სიღრმით 1-2 დან 3-4 მეტრამდე. დასავლეთ, 

პერიფერიულ ნაწილში იგი გაშლილი და გაგანიერებულია რამდენიმე კილომეტრამდე. აქვე 

მუდმივ მოქმედ წყალსადინარებს აგრძელებენ მშრალი ხევ-ხრამების სისტემები. ტერიტორია 

ინტენსიურადაა ათვისებული ადამიანის მიერ დამახასიათებელი გრავიტაციული (მეწყრული) 

და ანთროპოგენული ფორმების გაჩენით. 

სოფ. ჯიჯეთის დასავლეთით გზა კვეთს ქართლის ქედის პენეპლენიზირებულ თხემს. აქ 

ჩამოყალიბებული უნაგირას ზედაპირი სწორია, თითქმის ბრტყელი, სიგანით 250-300 

მეტრამდე, დანაწევრების დაბალი ხარისხით და ნაწილობრივ დაფარული ფოთლოვანი ტყით. 

გზის მონაკვეთის დარჩენილი ნაწილი ჯერ ირიბად, ხოლო ბოლოში განედურად კვეთს 

ქართლის ქედის დასავლეთ ფერდს ტიპიური ეროზიული რელიეფით. ფერდი წარმოადგენს მდ. 

საკანაფის ხევის წყალშემკრებ აუზს, რომლის მარჯვენა მრავალრიცხოვან შენაკადებს კვეთს გზა. 

აქ ჰორიზონტული დანაწევრების ხარისხი საკმაოდ მაღალია 2.5-3.0 კმ/კმ2, ხოლო 

ვერტიკალური დანაწევრების სიღრმე რამდენიმე ასეული მეტრია. ძირითადი ხეობის და 

მრავალრიცხოვანი განშტოებების ფერდობების პროფილები პირდაპირი ან ოდნავ 

ამოზნექილებია, ძირითადად მაღალი დახრილობით 30-35-მდე. ცალკეულ უბნებზე აღინიშნება 

ძველი მოსწორების ზედაპირების გაჩენა, სადაც პატარა ნასახლარები ან სოფლებია 

განლაგებული. 

მაღალი ქანობები და შესაბამისი დანაწევრება და მთლიანობაში რელიეფის მაღალი ენერგია 

განაპირობებენ ამ უბანზე გზის ვაკისის დახრილობის ზრდას, მცირე რადიუსებს და მაღალ 

გზისპირა ფლატეებს. ამ უკანასკნელებს ხშირად უკავშირდება გრავიტაციული ფორმების 

ერთეული და ფრონტალური განვითარება ძირითადად მცირე მოცულობის კლდეზვავების, 

ცალკეული ქვების გამოვარდნების და ქვათაცვენის სახით. 

შედარებით იშვიათია მეწყრული ფორმების გაჩენა. 

 
 

5.2.2.1.3 გეოლოგიური აგებულება. ტექტონიკა 

გზის განხილული მონაკვეთი მთლიანად შედის დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მესტია-

თიანეთის ზონის ჟინვალ-გომბორის ქვეზონაში. ამ მონაკვეთზე მდ. მდ. არაგვის და იორის 

წყალგამყოფი ქართლის ქედი აგებულია ცარცული და პალეოგენური ნალექებით, მათში 

განვითარებული ვიწრო ანტიკლინური (ჭვინთაურის, ჩართალინის) და სინკლინური 

(თოლოშას, ბოდავას) ნაოჭებით. ეს უკანასკნელები თავის მხრივ გართულებულია 

მრავალრიცხოვანი გამკვეთი წყვეტილი დისლოკაციებით. 

საწყისი მონაკვეთი ზედაპირზე მთლიანად მეოთხეული ასაკის მძლავრი ალუვიური 

ნალექებითაა აგებული  
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5.2.2.1.4 სტრატიგრაფია და ლითოლოგია 

ყველაზე ძველი ქვედა ცარცული (K1ap-al) ასაკის ნალექებით აგებულია მდ. საკანაფის ხევის 

მარჯვენა ფერდი გზის მონაკვეთის ბოლოში და  წარმოდგენილია რუხი და მუქი რუხი 

თიხაფიქლებით კირქვიანი ქვიშაქვების შუაშრეებით, არგილიტური მერგელებით და 

მერგელოვანი კირქვებით. 

გზის გასწვრივ მთა ბოდავის სამხრეთ ფერდზე და სოფ. ფუძნარიდან სოფ. ჯიჯეთამდე 

ზედაპირზე შიშვლდება მომდევნო სტრატიგრაფიული ერთეული – ზედა ცარცული - 

კონიაკური და სანტონური (K2con+snt). ლითოლოგიურად ეს ქანები წარმოდგენილია 

ფლიშური ხასიათის კირქვების, მერგელების და თიხების მორიგეობით. 

მათ ზევიდან ადევთ კამპან-მაასტრიხტული (K2cmp+mst) ღია ნაცრისფერი, მოვარდისფრო-

მოწითალო კირქვების და მომწვანო-მონაცრისფრო და მოწითალო ფერის თიხების და 

მერგელების მორიგეობა. ეს უკანასკნელები შიშვლდებიან მხოლოდ სოფ. ბოდავთან და 

ნაწილობრივ სოფ. ფუძნარამდე. 

გზის გასწვრივ ყველაზე ახალგაზრდა ზედა ცარცული ასაკის – დანიური წყების (K2d) ქანები 

გვხვდება ორ ადგილზე - სოფ. ბოდავთან და ზარიძეები-ჯიჯეთის მონაკვეთზე. 

ძირითადი ქანები თითქმის ყველგან გადაფარულია თანამედროვე ასაკის ზედაპირული 

წარმონაქმნებით, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან გენეზისით, შემადგენლობით, 

გავრცელების ხასიათით და სიმძლავრეებით. 

მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე დომინირებენ ელუვიურ-დელუვიური (edQIV) გრუნტები, 

რომლებიც ორი სახესხვაობითაა წარმოდგენილი: თიხოვან თიხნაროვანი გრუნტებით ღორღის 

და ხვინჭის ჩანართებით და ღორღით თიხნაროვან-თიხოვანი შემავსებლით. 

პირველი უმეტესად გვხვდება აპტ-ალბური ნალექების, ხოლო მეორე ზედა ცარცული 

ნალექების გავრცელების ზონებში. ამ უკანასკნელთა სიმძლავრეები 0-2 მ-ის ფარგლებშია და 

მნიშვნელოვნად ჩამორჩება პირველის სიმძლავრეებს (მონავეთის საწყისში 2-5 მეტრამდე). 

გაცილებით ნაკლები გავრცელება აქვთ გრავიტაციულ დანაგროვებებს (gQIV), რომლებიც 

გვხვდებიან ციცაბო ფერდობების და გზის ზედა ფლატეების ფუძეების გასწვრივ. აქ ისინი 

წარმოდგენილებია უხეშნატეხოვანი გრუნტებით ცოტაოდენი წვრილდისპერსული 

შემავსებლით. სოფ. ჯიჯეთთან და მდ. ჩიტაურების ხევის მარცხენა ნაპირის გასწვრივ 

მნიშვნელოვან ფართობებზე გვხვდება თიხოვანი შემადგენლობის მეწყრული დანაგროვები 

საორიენტაციო სიმძლავრით >5მ. 

 
 

5.2.2.1.5 ჰიდროგეოლოგიური პირობები 

საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, გზის მონაკვეთი 

მთლიანად თავსდება კავკასიონის სამხრეთი ფერდის წყალსაწნეო სისტემის ფარგლებში. 

გეოლოგიური აგებულების თავისებურებათა გათვალისწინებით და წყალშემცველობის 

რაოდენობრივ-ხარისხობრივი მაჩვენებლების მიხედვით აქ გამოიყოფა შემდეგი ძირითადი 

წყალშემცველი ჰორიზონტები: 

1. ქვედა ცარცული ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი; 

2. ზედა ცარცული ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი; 

3. ელუვიურ-დელუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტი; 

შედარებით მსგავსია ზედა და ქვედა ცარცული ნალექების ჰიდროგეოლოგიური პირობები. 

ორივე შემთხვევაში გვხვდება ნაპრალოვანი წყლები. ქვედა ცარცში თიხოვანი შემადგენლის 

სიჭარბეს უკავშირდება ამ ნალექების შედარებით ნაკლები წყალშემცველობა. წყლები უმეტესად 
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ჰიდროკარბონატულებია კალციუმიანი, დაბალი მინერალიზაციით. ელუვიურ-დელუვიურ 

ნალექებთან დაკავშირებულია ფოროვანი ცირკულაციის და 1გ/ლ-მდეPმინერალიზაციის, 

ჰიდროკარბონატული კალციუმნატრიუმიანი მიწისქვეშა წყლები. 

ქართლის ქედის აღმოსავლეთი ფერდი საკმაოდ მდიდარია მიწისქვეშა წყლებით, მაგრამ მათი 

და საგზაო კომუნიკაციების ურთიერთგავლენის ალბათობა მინიმალურია. 

გამონაკლისია მეწყრული უბნები, სადაც საფარი ქანების გაწყლოვანების ხარისხი პირდაპირ 

ზეგავლენას ახდენს გრუნტის თვისობრიობაზე, შესაბამისად ფერდის მდგრადობაზე და 

საბოლოოდ ვაკისის მდგომარეობაზე. 

 
 

5.2.2.1.6 გრუნტების თვისებები 

გეოლოგიური აგებულებიდან გამომდინარე გზის გასწვრივ გვაქვს გრუნტების ორი სახესხვაობა 

ძირითადი, ლითიფიცირებული და ზედაპირული საფარი ქანები. 

ქანების პირველი ჯგუფი გვხვდება თითქმის ყველგან სოფ. ჯიჯეთიდან დასავლეთით გზის 

ზედა და ქვედა ფლატეების გასწვრივ. ისინი წარმოდგენილებია ან მხოლოდ კლდოვანი 

ქანებით, ან კლდოვანით და ნახევრადკლდოვანთან ერთად. 

შედარებით იშვიათია კლდოვანი ქანები თიხოვანებთან ერთად. ქანები ზედაპირთან 

გამოფიტულებია, კლდოვანი 3-4 ხოლო ნახევრადკლდოვანი და თიხოვანი 5-7 მერტამდე. 

დამუშავების სიძნელის მიხედვით პირველები განეკუთვნებიან V-VII, ხოლო მეორე და 

მესამეები III-IVკატეგორიებს. 

მეორე ჯგუფი გავრცელებულია თითქმის ყველგან და წარმოდგენილია შეკავშირებული 

არალიტიფიცირებული თიხოვანი გრუნტების ჯგუფით, კლდოვანი ქანების ნატეხების 

ჩანართებით, ამავდროულად გვაქვს მათი სახესხვაობების ფართო სპექტრი. მათი სიმძლავრეები 

0-2 დან 2-5 მეტრამდე და ზოგ შემთხვევაში მეტი მეტრია. 

დამუშავების სიძნელის მიხედვით ისინი განეკუთვნებიან III-IV კატეგორიებს. მთლიანობაში 

გზის გასწვრივ გავრცელებული გრუნტების მზიდი თვისებები მთლიანად აკმაყოფილებენ 

მოთხოვნებს საგზაო მშენებლობისათვის. 

 
 

5.2.2.1.7 თანამედროვე გეოდინამიკური და სხვა პროცესები. 

გზის მთელ სიგრძეზე და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოდინამიკური პროცესების 

ფართომასშტაბიანი გამოვლენა არ აღინიშნება. მიუხედავად ამისა გზაზე გვაქვს 

გრავიტაციული, ეროზიული, აკუმულაციური და სხვა პროცესებით გამოწვეული ხაზოვანი და 

ფართობული დაზიანებები, მათი გამოვლენა მომავალშიც არის მოსალოდნელი. 

ძველმეწყრული ხასიათის ზედაპირული დეფორმაციების საკმაოდ ფართომასშტაბიანი 

გამოვლენა გვაქვს სოფ. ჯიჯეთის მიდამოებში. აგრეთვე იქვე ახლოს ჩიტაურების ხევის 

მარჯვენა ფერდის საკმაო სიგრძეზე, სადაც დაუზუსტებელი მონაცემებით შემორჩენილია 

კიდევ უფრო ძველი დეფორმაციების ნაშთები ძველმეწყრული ნალექების სახით. აქ რთული 

ხასიათის ცოცვითი დეფორმაციებია გარდამავალი პლასტიკურში, აქტივობა არ აღინიშნება, 

მეწყერი სტაბილურია. 

მიუხედავად ამისა საჭიროა დეტალური კვლევები დეფორმაციების შემდგომ 

პროგნოზირებასთან დაკავშირებით. მეწყრის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია გრუნტის 

წყლების გამოსვლასთან ზედაპირულ და ძირითად თიხოვან გრუნტების საზღვარზე და 

ცარცული ასაკის თიხოვანი გრუნტების დამეწყვრისადმი მიდრეკილებასთან. 
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ზედაპირის დეფორმაციების თვალსაზრისით დეტალურადაა დასათვალიერებელი ფერდობები 

სოფ. ფუძნართანაც. 

გრავიტაციული პროცესების მეორე სახესხვაობა დანაპრალებული კლდოვანი ქანების ჩამოშლა-

ჩამოცვენის კერები გზის ზედა ფლატეებიდან. ისინი ძირითადად გავრცელებულია მდ. 

საკანაფის ხევის მარჯვენა ფერდზე სოფ. ბოდავის დასავლეთით. 

მათი გამოვლენა პირდაპირ დაკავშირებული ცარცული ნალექების ტექტონიკური აშლილობის 

ზონებში კლდოვანი ქანების ინტენსიური მსხვრევის ზონებთან ან ამ ქანების გამოსავლების 

გამოფიტვის კერებთან. ამ სახის გრავიტაციული პროცესებიდან გვხვდება მცირე მოცულობის 

კლდოვანი გრუნტების ჩამოშლა-ჩამოზვავება, ფართობი ხასიათის ქვათა ცვენა ან ცალკეული 

ქვების გამოვარდნა. 

გზის მონაკვეთის გასწვრივ ეროზიული მოვლენები სხვადასხვა ინტენსიობით და ფორმით 

გვხვდება ყველგან. შედარებით მკვეთრადაა იგი გამოხატული სოფ. სოფ. ბოდავას და ფუძნარს 

შორის. აქ ფერდობების ფართობი გადარეცხვის უბნებიდან ჩამოტანილი მასალით 

(გრავიტაციული დენუდაციის პროდუქტებთან ერთად) ამოვსებულია კიუვეტები, ან 

გადალექილია სავალ ნაწილზე. 

 

5.2.2.2  გზის რეკონსტრუქციის დროს გათვალისწინებული პირობების ჩამონათვალი 

1) საწყის მონაკვეთზე (ზარიძეები-ჯიჯეთი) ხევების გასწვრივ შესაძლო ეროზიული 

მოვლენების პრობლემის სრული გაშუქება და აქ გავრცელებული თიხოვანი გრუნტების 

არსებობის გათვალისწინება გზის საფარის ქვეშ. ეროზიული მოვლენების სრული 

ანალიზი და დაცვითი ღონისძიებების დამუშავება ბოდავა-ფუძნარის მონაკვეთზე. 

2) განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მეწყრული დეფორმაციების შესაძლო 

გააქტიურებას სოფ. სოფ. ჯიჯეთთან და ფუძნართან. 

3) წინასწარი გამოკვლევებით, ტყიან მასივში ქართლის ქედის თხემის პირა ზოლის 

მისადგომებთან, გზის ახალად გასაყვანმა მონაკვეთმა უნდა გადაკვეთოს, აქ 

დაფიქსირებული ხუთი ხევი 5-7 და ორი 18-20 მეტრამდე ჩაჭრის სიღრმით.  

4) სოფ. ფუძნარის დასავლეთით კლდოვანი გრუნტებით აგებული გზის ზედა 

ფერდობებზე განვითარებული გრავიტაციული პროცესებისაგან გზის ვაკისის დაცვის 

საკითხების საპროექტო დამუშავება.  

5) საჭირო იქნება გზის ბოლო მონაკვეთზე არსებული ღვარცოფის გამტარობის 

რეკონსტრუქცია. 

6) გზის სეისმურობა მთელ სიგრძეზე 9 ბალია. 

 

 

 

5.2.2.3 სეისმური პირობები 

სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09) მიხედვით 

საპროექტო გზის დერეფანის განთავსების ტერიტორია მდებარეობს 9 ბალიან (MSK 64 სკალა) 

სეისმურ ზონაში. 
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სეისმური ტალღების მაქსიმალური ჰორიზონტალური აჩქარების მახასიათებლები გზის 

დერეფნის ფარგლებში არსებული დასახლებული პუნქტებისათვის შეადგენს: 

 სოფ. ზარიძეები- 0.25 მ/წმ2; 

 სოფ. ფუძნარი - 0.24 მ/წმ2; 

 სოფ. ბოდავი - 0.23 მ/წმ2; 

 

 

5.2.3 ჰიდროლოგია 

გზის გასწვრივ მუდმივმოქმედი მსხვილი წყალსადინარი არ არსებობს. აქ მხოლოდ რამდენიმე 

მცირეწყლიანი მდინარე და მრავალი მშრალი ხევხრამია გადაკვეთილი. მუდმივმოქმედი 

წყალსადინარებიდან გზის განხილულ მონაკვეთი კვეთს მდ. ქუსნოს მარჯვენა შენაკადის - მდ. 

ჩიტაურების ხევის ორ უსახელო განშტოებას და მდ. საკანაფის ხევის შენაკადებს - მდ. საყდრის 

ხევს სოფ. ფუძნართან, ბოდალ ხევს სოფ. ბოდავთან, შემდგომ ბილავის ხევს და ერთ უსახელო 

შენაკადს. 

გარდა მუდმივმოქმედი წყალსადინარებისა გზის განხილული მონაკვეთი კვეთს ბევრ 

დროებით (სეზონურ) მოქმედ ხევს და ხრამს. წლის უმეტეს პერიოდში ისინი მშრალია, ხოლო 

წვიმების და თოვლის დნობის დროს აწარმოებენ გზისპირა ფერდობებზე გაჩენილი 

ზედაპირული წყლების ნაკადების შეკრებას და მათ საკმაოდ სწრაფ გაყვანას. 

ყველა შემთხვევაში წყალსადინარების გადაკვეთა ხდება დახურული ბეტონის მილების და 

პატარა ხიდების საშუალებით. გზის მონაკვეთის მიმდებარე ტერიტორიების დრენირება 

ზედაპირული წყლებისაგან ქართლის ქედის აღმოსავლეთ ფერდზე ხდება დასავლეთიდან 

აღმოსავლეთით, ხოლო დასავლეთ ფერდზე აღმოსავლეთიდან დასავლეთი მიმართულებით. 

 

 

5.2.3.1 სახიდე გადასასვლელების გასწორში წყლის საანგარიშო ხარჯების გამოთვლა 

1. ხიდი მდ. სეროდნის ხევზე პკ 7+15.3 

გზის განსახილველ მონაკვეთზე მდინარეების სალაფის ხევის, მდ. მგელიანთ ხევის და მდ. 

ვერხველას საანგარიშო წყლის ხარჯებს ვითვლით აუზის ფართობების F<300 კმ² მქონე 

კავკასიის პირობებისათვის კარგად აპრობირებული გ. როსტომოვის განზოგადოებული 

რეგიონალური ნახევრად ემპირიული ფორმულით: 
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    ⌊
Ω
 
 ⁄                    

(    )    
⌋        

სადაც: 

 R=1.15 (აღმოსავლეთ საქართველოსათვის); 

 Ω-მოცემული მდინარის აუზის ფართობი; 

 K-მოცემული რეგიონის კლიმატური კოეფიციენტი (თიანეთისათვის K=7); 

  -(წელი) განმეორებადობის საანგარიშო ხარჯი (მიღებულია 50 წელი); 

 L-მდინარის სიგრძე; 

  -საშუალო ქანობი, რომლის ზუსტი მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით: 

 =
 

  
√  

 
  
√  

 
  
√  

       
 

 საორიენტაციოდ  =0.75-ს (  არის მდინარის ჰაეროვანი ქანობი); 

 Π-ნიადაგის პარამეტრი (მოცემული რეგიონისათვის Π=1.5); 

  -წყალშემკრების ფორმის კოეფიციენტი; 

  -გატყიანების კოეფიციენტი. 

აღნიშნული მეთოდით რეგიონის 1:50 000 მასშტაბის რუქაზე გამოთვლილია მდინარეების 

შესაბამისი პარამეტრები: 

ხიდი სეროდნის  ხევზე პკ 7+15.3 

          F=122 კმ² 

          L=1.6 კმ 

 =(1651-1270)/1600=0.3x0.75=0.17 

         Bმაქს.=950 

მაშინ საანგარიშო ხარჯი მდ. სეროდნის ხევზე  იქნება 

    ⌊
 
 
 ⁄                    

(    )    
⌋        

       ⌊
                      0.17     

(      )    
⌋                

 

        მ³/წ 

 

2. მილხიდი მშრალ ხევზე პკ 115+97 

გზის განსახილველ მონაკვეთზე მდინარეების სალაფის ხევის, მდ. მგელიანთ ხევის და მდ. 

ვერხველას საანგარიშო წყლის ხარჯებს ვითვლით აუზის ფართობების F<300 კმ² მქონე 

კავკასიის პირობებისათვის კარგად აპრობირებული გ. როსტომოვის განზოგადოებული 

რეგიონალური ნახევრად ემპირიული ფორმულით: 

    ⌊
Ω
 
 ⁄                    

(    )    
⌋        
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სადაც: 

 R=1.15 (აღმოსავლეთ საქართველოსათვის) 

 Ω-მოცემული მდინარის აუზის ფართობი 

 K-მოცემული რეგიონის კლიმატური კოეფიციენტი (თიანეთისათვის K=7) 

  -(წელი) განმეორებადობის საანგარიშო ხარჯი (მიღებულია 50 წელი) 

 L-მდინარის სიგრძე 

  -საშუალო ქანობი, რომლის ზუსტი მნიშვნელობა გამოითვლება ფორმულით: 

 =
 

  
√  

 
  
√  

 
  
√  

       
 

 საორიენტაციოდ  =0.75-ს (  არის მდინარის ჰაეროვანი ქანობი) 

 Π-ნიადაგის პარამეტრი (მოცემული რეგიონისათვის Π=1.5) 

  -წყალშემკრების ფორმის კოეფიციენტი 

  -გატყიანების კოეფიციენტი 

აღნიშნული მეთოდით რეგიონის 1:50 000 მასშტაბის რუქაზე გამოთვლილია მდინარეების 

შესაბამისი პარამეტრები: 

ხიდი მშრალ  ხევზე პკ 155+97 

F=0.62 კმ² 

L=1.3 კმ 

 =(1479-780)/1300=0.53x0.75=0.4 

Bმაქს.=720 

მაშინ საანგარიშო ხარჯი მშრალ ხევზე  იქნება 

    ⌊
 
 
 ⁄                    

(    )    
⌋        

       ⌊
                       0.4     

(      )    
⌋                

        მ³/წ 

 

5.2.3.2  პკ 115+97 წყლის ნაკადის ხევზე თავსხმა წვიმების დროს წყალმოვარდნის 

ჰიდროგრაფის და მყარი ჩამონატანის გრაფიკის აგება 

a) ჰიდროგრაფის აგება 

წყლის ნაკადის ჰიდროგრაფს ვაგებთ საქართველოში მოქმედი კავკასიის მთიანი 

პირობებისათვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ЗакНИИ-ს მიერ 1980 წ დამუშავებული 

ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, რომლის მიხედვითაც ჰიდროგრაფის ელემენტებს 

წარმოადგენს: 

 Q - წყლის მაქსიმალური ხარჯი მ³/წმ-ში 

 T - თავსხმა წვიმის საანგარიშო ხანგძლივობა წთ-ში 

 tn - წყლის ხარჯის მატების ხანგრძლიობა - წთ 

 ts - წყლის ხარჯის დაკლების ხანგძლივობა - წთ 

 W -ჩამოდენილი წყლის ნაკადის მთლიანი მოცულობა თავსხმა წვიმის განმავლობაში - 

მ³ 
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 Wn - ჩამოდენილი წყლის ნაკადის მოცულობა წყლის ხარჯის მატების პერიოდში - მ³ 

 Wc - ჩამოდენილი წყლის ნაკადის მოცულობა წყლის ხარჯის დაკლების პერიოდში 

იანგარიშება  W=1000 x α x H x Ω - მ³ 

 α – წყლის ნაკადის კოეფიციენტი 

 H – თავსხმა წვიმის დროს წარმოქმნილი ნალექის სიდიდე მმ-ში 

 Ω – წყლის ნაკადის აუზის ფართობი კმ² 

ჰიდროგრაფის აღნიშნულ ელემენტებს ვანგარიშობთ შემდეგი ფორმულებით: 

თავსხმა წვიმის საანგარიშო ხანგძლივობა წთ-ში განისაზღვრება 

  [
   

 √           
    
]
    

წთ 

სადაც: 

  пр  
 

 
        მ (წყლის ნაკადის დაყვანილი სიგრძე) 

 L - წყლის ნაკადის სიგრძე კალაპოტში - კმ 

 S - წყლის ნაკადების სიჩქარეების შეფარდება წყლის  ნაკადის კალაპოტში და აუზის  

ფერდებზე 

  
 л
  
      

   - წყლის ნაკადის აუზის ფერდის საანგარიშო სიგრძე იანგარიშება ფორმულით 

   
      

  (    )
 

   - შენაკადების ჯამური სიგრძე კმ-ში 

როდესაც ჰიდროგრაფის ქსელი ცნობილი არ არის,    იანგარიშება ფორმულით: 

   
      

   
        

Z=8 ძლიერად განვითარებული ჰიდროგრაფის დროს 

Z=4 საშუალოდ განვითარებული ჰიდროგრაფიული ქსელის დროს 

Z=2.5 როდესაც არ არსებობს შენაკადები 

 - არის წყლის ნაკადის კოეფიციენტი იანგარიშება ფორმულით 

    (     )                 (როდესაც T=22 წ) 

  
 

 
      მმ -  წვიმის ინტენსიურობა მმ/წთ-ში 

  - ცხრილური მონაცემები დამოკიდებულია აუზის ნიადაგის სახეობაზე 

H - ნალექების საანგარიშო რაოდენობა (სისქე) იანგარიშება ფორმულებით 

                      მმ, როდესაც T>20 წთ 

                      როდესაც T<20 წთ 

მთის წყლის ნაკადის გასაშუალოებული სიჩქარე კალაპოტში Vლ (როდესაც ფორმირდება მისი 

მაქსიმუმი სიდიდე) იანგარიშება ფორმულით: 

 л       
      ̅

          ̅       მ/წმ-ში 

  ̅ - საშუალო შეწონილი ქანობი 

აუზის ფერდის წყლის ნაკადის გასაშუალოებული სიჩქარე იანგარიშება ფორმულით: 
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     √ 
              მ/წთ-ში 

  - ცხრილური მონაცემები ნიადაგის მცენარეული საფარის მიხედვით საშუალოდ მიიღება 

       (  0.42 ბალახით დაფარული და   0.46 მცენარეული საფარის გარეშე) 

  – აუზის საშუალო ქანობი რომელიც გამოითვლება ფორმულით 

  
 (
 
 
         

 
 
)

 
               

სადაც: 

             - აუზის ფარგლებში იზოჰიფსების სიგრძეები კმ-ში  

 –არის იზოჰიფსების დაცემის სიმაღლე კმ-ში 

აღნიშნული ინსტრუქციით ჰიდროგრაფის აგებას ვაწარმოებთ გრაფოანალიტიკური წესით, ანუ 

იმ მრუდეების დახმარებით, რომელთა კოორდინატებთან შეფარდებითი მნიშვნელობები 

მიღებულია მთიან მდინარეებზე მრავალი ნატურული დაკვირვებით განსაზღვრული 

ჰიდროგრაფების აგებით. მთის მდინარეებისათვის ჰიდროგრაფის საერთო განზოგადოებული 

გამოსახულება მოცემულია ზემოთ აღნიშნულ ინსტრუქციით.  

კერძით ვანგარიშობთ   –ს ფორმულით 

  
       

   
     მ³ 

სადაც: 

Q არის წყლის ნაკადის მაქსიმალური (ადრე გამოთვლილი ჩვენს შემთხვევაში 50 წლიანი 

ალბათობის) ხარჯი მ³/წმ; 

   - წყლის ნაკადის ხარჯის მატების დროის მთელი პერიოდი, რომელიც ტოლია  л–ის წთ-ში და 

გამოითვლება ფორმულით  л  
 

 л
, რის შემდეგაც ვანგარიშობთ ჩამოდენილი წყლის    

მოცულობას ხარჯს მატების პერიოდში და ჩამოდენილი წყლის მოცულობას    ხარჯის 

დაკლების პერიოდში ფორმულით: 

                , რის შემდეგაც საბოლოოდ გამოითვლება    (დროის ხანგძლივობა 

ხარჯის დაკლების პერიოდში) ფორმულით: 

   
       

    
      წთ 

აღნიშნული პარამეტრების გამოთვლის შემდეგ შესაძლებელი იქნება აღნიშნული ინსტრუქციის 

მიხედვით გრაფოანალიზური წესით წყალმოვარდნის ჰიდროგრაფის აგება 

ჰიდროგრაფის ფორმა წყლის ნაკადის ხარჯის დაკლების პერიოდში ასევე შეიძლება 

გამოითვალოს ფორმულით: 

      
 
 

    (t არის დროის კოორდინატი), ხოლო   –არის დროის ხანგძლივობა ხარჯის 

დაკლების პერიოდში 

ნატურალური რიცხვი (ნეპერის რიცხვი) 

N – მიიღება N=3 

როგორც ჩანს თავსხმა წვიმების T დროის სიდიდის (ხანგრძლივობა) გამოთვლის ამოცანის 

ამოხსნა (როგორც ყველა მრავალუცნობიანი ამოცანა) შესაძლებელია თანდათანობითი 

მიახლოების წესით, რომლებიც ეხება  лდა   –ს და (მათ შეფარდებას) ნალექების H სიდიდეების 

გამოთვლებს, რომლებიც თვითონ წარმოადგენენ T დროის ფუნქციებს. 



EIA Road Tianeti-Zhinvali                                                                                  Page 60 of 167  

GAMMA CONSULTING LTD  

ანგარიშს ვაწარმოებთ შემდეგი თანმიმდევრობით: 

პირველი მიახლოებით აიღება T დროის რაიმე მნიშვნელობა, რომლის მიხედვითაც მოცემულ 

T–ს გამოსათვლელი ფორმულით გამოითვლება T–ს მნიშვნელობა, მიღებული T–ს 

მნიშვნელობის ფორმულით გაანგარიშებულ T–ს მნიშვნელობასთან არ დამთხვევის 

შემთხვევაში აიღება სხვა T გამოთვლის პროცესი გაგრძელდება მანამ სანამ მიღებული T–ს 

მნიშვნელობა არ დაემთხვევა გამოთვლილი T–ს მნიშვნელობას 

გამოთვლილი T–ს შედეგის სისწორე მოწმდება ფორმულით 

   л     

T –ს და შესაბამისი პარამეტრების სიდიდეების გამოთვლას ვაწარმოებთ ჩვენს მიერ Excel – ში 

შედგენილი პროგრამით, რომლის შედეგებიც მოყვანილია ქვემოთ. 

მიღებული პარამეტრების ზემოთ მოცემულ ფორმულებში ჩასმის შემდეგ ვღებულობთ: 

Lпр=424.68 მ 

φ=0.34 

J^m=12.01 

α=0.59 

lo=190.77 მ 

k=7 

τ^0.27=2.87 

  [
      

    √                        
]
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შემოწმება 

   л          

 л  
 

 л   
       წთ 

   
  

  
     წთ 

 

b) მყარი ნაკადის გრაფიკის აგება 

მყარი გამონატანის მოცულობას ვანგარიშობთ ფორმულით: 

            მ³ 

სადაც: 

 არის ეროზიის კოეფიციენტი და გამოითვლება ფორმულით  

               л       

e - ნატურალური ლოგარითმის ფუძეა  

  =5 - გაშიშვლებული დამეწყრილი ან სხვა მიზეზებით დაშლილი აუზის უბანი 

 л - საშუალო შეწონილი წყლის ნაკადის ქანობი 

W - ჩამოდენილი წყლის ნაკადის თხევადი ჯამური მოცულობა და გამოითვლება ფორმულით: 
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                   მ³ 

სადაც:        ადრე გამოთვლილი საწყისი მონაცემებია 

სელური წყლის ნაკადის სიმღვრივე განისაზღვრება ფორმულით 

                     კგ/მ³ 

სადაც:  

   ნატანის ერთეული მოცულობის წონაა და მიიღება 2.6 ტ/მ³ 

მთლიანად ღვარცოფის წყლის ნაკადის მოცულობითი წონა იანგარიშება ფორმულით 

    В    (    В) კგ/მ³ 

             (         )       კგ/მ³ 

როგორც გამოთვლები გვიჩვენებს პროექტით მიღებული ხიდის L=6 მ ხვრეტის სიგრძე და 

პროექტით მიღებული კალაპოტის ქანობი საკმარისია ღვარცოფული ნაკადის შეუფერხებლად 

გატარებისათვის (მყარი ნაკადის დალექვის გარეშე). 

 

 

5.2.4 ბიოლოგიური გარემო  

5.2.4.1 ფლორა 

5.2.4.1.1 საკვლევი ტერიტორიის ფიტოგეოგრაფიული დახასიათება 

საკვლევი ტერიტორია ფშავ-მთიულეთის გეობოტანიკურ რაიონს მიეკუთვნება. იგი   მოიცავს 

მდინარეების - ქსნის, არაგვის და იორის აუზებს. რაიონის დასავლური საზღვარი გადის 

ხარაულის ქედის თხემზე, ხოლო აღმოსავლური საზღვარი - კახეთ-გომბორის ქედის თხემზე. 

აქვე შედის შიდა ქართლის ბარში ღრმად შეჭრილი საგურამო-იალნოს ქედი, რომელიც 

ფაქტობრივად ქართლის ქედის გაგრძელებაა.  

ფშავს –ჩრდილოეთიდან ესაზღვრება ხევსურეთი, დასავლეთიდან გუდამაყარი, 

აღმოსავლეთიდან თიანეთი, სამხრეთიდან შიდა ქართლი. ფართობი 584,4 კვ. კმ-ია. ღარიბია 

ბუნებრივი რესურსებით, ხოლო მიწის ფართობი მცირეა. 

ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში ძირითადად იურული და ცარცული ნაფენები 

მონაწილეობს, ხოლო უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში ფართო გავრცელებას აღწევს პალეოგენური 

ნაფენები: ქვიშაქვები, ფიქლები, კირქვები, მერგელები. მდინარე თეთრი არაგვის ხეობაში 

გვხვდება ლავური ღვარი, რომელზეც განვითარებულია ტალღური ვაკე. 

გეობოტანიკური რაიონის ტერიტორია რთული რელიეფით ხასიათდება. მის ჩამოყალიბებაში 

ძირითადად ეროზიულმა პროცესებმა მიიღო მონაწილეობა. მაღალი მთებისა და მწვერვალების 

კალთებზე გამოსახულია რელიეფის მყინვარული ფორმებიც.  

რაიონის ჰიდროგრაფიული ქსელი საკმაოდ მჭიდროა. მისი საფუძველია მდ. ქსანი, იორი, ოთხი 

არაგვი ( თეთრი, შავი, ფშავის, ხევსურეთის) და მათი მრავალრიცხოვანი შენაკადები. 

სხვადასხვა ტიპის წყაროები და მინერალური წყლები. ტბებით რაიონი ღარიბია. 

ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ძირითადად 3 ტიპის ჰავა, რომელსაც ახასიათებს    

სიმაღლეობრივი ზონალურობა. 

1. ზომიერად ნოტიო ჰავა, ზომიერად ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი 

თბილი ზაფხულით; 

2. ნოტიო ჰავა, ცივი ზამთრით და მოკლე გრილი ზაფხულით; 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
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3. მაღალმთის ნოტიო ჰავა, მუდმივი თოვლითა და მყინვარებით. 

ნალექების რაოდენობა მატულობს სიმაღლის ზრდასთან ერთად. 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განვითარებული ნიადაგური საფარი  მრავალფეროვანი 

შედგენილობით ხასიათდება.  ნიადაგთა ტიპოლოგიურ სპექტრში უმთავრესი ადგილი 

უჭირავს ალუვიურ, ტყის ყავისფერ, ტყის ყომრალ, მთა-ტყის გარდამავალ და მთა-მდელოს 

ნიადაგებს, რომლებიც მრავალრიცხოვანი ვარიანტებითაა წარმოდგენილი. 

მცენარეული საფარი 

ფშავ-მთიულეთის რეგიონი ერთ-ერთი პირველთაგანია, რომელთა მცენარეულმა საფარმა 

ანთროპოგენური პრესის მძლავრი გავლენა განიცადა. ამან განაპირობა  მცენარეული საფარის 

ბუნებრივი სტრუქტურის მნიშვნელოვანი ცვლილება. მიუხედავად გეობოტანიკური სურათის 

გარკვეული დეფორმირებული ხასიათისა, რეგიონის ტერიტორიაზე ამჟამად რეალურად 

არსებული მცენარეულობა მეტ-ნაკლებად თავსდება საერთო კანონზომიერებათა ფარგლებში, 

რაც გამოიხატება მცენარეულობის სარტყლიანობის აღმოსავლეთ-კავკასიური ტიპით და 

სარტყელთა სრული სპექტრით. 

ტყის სარტყელი ვრცელდება ზ.დ. 500-600 მ-დან 1800-1850 მ-მდე და იგი წარმოდგენილია 

სრული მოცულობით. მის ქვემო ნაწილში, ზ.დ. 1000-1100 მ-მდე, ტყის მცენარეულობის 

ძირითად ფორმაციას  (ქართული მუხა Quercus iberica , მაღალმთის მუხა Quercus macranthera 

)მუხნარი წარმოადგენს. მუხნარებს უჭირავს სამხრეთის, აღმოსავლეთის, სამხრეთ-დასავლეთის 

ექსპოზიციის ნაირგვარი დაქანების ფერდობები, რომლის შემადგენლობაში დომინირებს: 

მუხნარი ჯაგრცხილას ქვეტყით, მუხნარი ბალახოვანი მცენარეების საფარით და სხვ. ხშირია 

მრავალწლოვანი მუხის ხეები დაავადებული და გამხმარი. არანაკლებია ადამიანთა 

ზემოქმედებაც, რაც შემდგომში იწვევს ხე-მცენარეების დეგრადირებას და მათ ნაალაგარზე 

ტყისშემდგომი ნაირბუჩქნარების წარმოქმნას: ძეძვი Paliurus spina-christi, შავჯაგა  Ramnus 
pallasii, წითელი კუნელი Crataegus kyrtostyla, C. Microphylla, შავი კუნელი  Crataegus pentagyna, 

ჩიტავაშლა Pyracantha coccinea, გრაკლა Spiraea hypericifolia, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, 
შვინდი Cornus mas, კვიდო Ligustrum vulgare, ასკილი  Rosa sp. და სხვ.  

ზ.დ. 1000-1100 მ-დან 1800-1850 მ-მდე ტყის მცენარეულობის ძირეული ფორმაციებია წიფლნარი 

და რცხილნარ-წიფლნარი. წიფლნარი ტყეების ქვესარტყელში ფართო გავრცელებას ჰპოულობს 

მეორეული რცხილნარები და შერეული ფოთლოვანი ტყეები, რომლის შემადგენელია: 

კავკასიური რცხილა Carpinus caucasica, წიფელი Fagus orientalis, ლეკის ხე Acer platanoides, 
ცაცხვი Tilia caucasica, მაჟალო Malus orientalis, პანტა Pyrus caucasica, იფანი Fraxinus excelsior, 
მდგნალი Salix caprea და სხვ. ზოგან, აქა-იქ გვხვდება წიწვიანი ტყეებიც. ფიჭვნარის მომცრო 

ნაკვეთები კი რეგიონის ტერიტორიაზე ხშირად გვხვდება. სავარაუდოა, რომ წიწვიანი ტყეები 

ტერიტორიაზე წარსულში საკმაოდ ფართოდ იყო გავრცელებული, ამჟამად კი რელიქტური 

ტყის დაჯგუფებათა სახითაა შემორჩენილი. ტერიტორიაზე გავრცელებული ტყის 

მცენარეულობის შემადგენლობაში ძალზე მცირეა კოლხური ფიტოცენოზები. 

სუბალპური სარტყელი მოიცავს ჰიფსომეტრულ ზოლს ზ.დ-დან 1800-1850მ-დან 2500მ-დე. 

სუბალპების მცენარეული საფარი შექმნილია სუბალპური ტყეების, ბუჩქნარების, 

მაღალბალახეულობის და მდელოების მონაწილეობით. ტყის მცენარეულობა წარმოდგენილია 

მაღალმთის მეჩხერი და ტანბრეცილი, კერძოდ, მაღალმთის წიფლნარით - აღმოსავლური 

წიფელიPagus orientalis, არყნარით - თეთრი არყი  Betula litwinowii, მაღალმთის მუხნარით 

Quercus macrannthera, ნეკერჩხლიანით - მაღალმთის ბოყვი Acer trautvetteri, ცირცელიანით 

Sorbus caucasigena.  

სუბალპურ სარტყელში ფართო გავრცელებას აღწევს დეკიანი Rhododendron caucasicum, 
მარცვლოვანი და ნაირბალახოვანი მდელოები.  გვხვდება სუბალპური ღვიიანებიც- 

გრძელწიწვიანი ღვია Juniperus oblonga, გართხმული ღვია Juniperus depressa. თხილიანები - 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
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ჩვ.თხილის მონაწილეობით Caryius avellana და იელიანები  Rhododendron luteum. სუბალპური 

მდელოები ტიპოლოგიურად მდიდარი და მრავალფეროვანია. 

ალპური სარტყელი მოიცავს ჰიფსომეტრიულ ზოლს ზ.დ. 2450-2500 მ-დან 5000 მ-მდე. ალპური 

მდელოების შემადგენლობაში დომინირებს პოლიდომინანტური მარცვლოვან-ნაირბალახოვანი 

მდელო. საკმაოდ ფართო გავრცელებას აღწევს მონოდომინანტური მდელოებიც. ჩრდილოეთის 

ექსპოზიციის ფერდობებზე განვითარებულია დეკიანი Phodedendron caucasicum.  

 

5.2.4.1.2 ცენტრალური საკვლევი ტერიტორიის დეტალური  ბოტანიკური შესწავლა და 

კვლევის მეთოდოლოგია.  

დაგეგმილი პროექტის,  თიანეთი - ზარიძეები - ჟინვალის საავტომობილო გზის ძირითადი 

მონაკვეთი, მდებარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 

 დუშეთის მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულს 

აღმოსავლეთ საქართველოში, მცხეთა-მთიანეთის მხარეში და მდებარეობს მთავარი 

კავკასიონის სამხრეთ ნაწილში. იგი ღრმა ხევებით დასერილ მაღალ მთა-გორიან მხარეს 

წარმოადგენს. დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის უდიდესი ნაწილი საშუალო და 

მაღალმთიანია. მცირე ფართობზე არის დაბალმთიანი ადგილებიც, რომლის მდინარეთა 

ჭალებში შემორჩენილია ჭალის ტყის მომცრო ნაკვეთები და ფრაგმენტები, რომლის 

შემადგენლობაში არის ტირიფი Salix sp., Populus nigra ოფი და Populus hybrida ხვალო. 

საპროექტო სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო გზის მთლიანი მონაკვეთი წარმოადგენს ხაზოვან 

ობიექტს, რომლის საერთო სიგრძე 12 კმ-ია. იგი იწყება თიანეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. 

ზარიძეებიდან (X-0489310 Y-4666188 H-1268)  და სრულდება მდინარე არაგვის ხეობაში მის 

მარცხენა სანაპიროზე სოფელ ჩინთის ტერიტორიაზე (დუშეთის მუნიციპალიტეტი), ფშავ-

ხევსურეთის გზის კვეთასთან (X-0482049 Y-4664459 H-812 მ). 

2013 წლის სექტემბრის თვეში,  თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის 12 კმ-იან 

მონაკვეთზე, საპროექტო სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში  (დერეფნის სიგანე -40 მეტრი) 

სხვადასხვა ტიპის საველე კვლევა განხორციელდა. ერთ-ერთი, ითვალისწინებდა საკვლევ 

ტერიტორიაზე არსებული მცენარეთა სახეობების ფონური მდგომარეობის შესწავლას. 

ექსპედიციის სამუშაო ჯგუფის მიერ, განხორციელდა ტერიტორიის დეტალური ბოტანიკური 

კვლევა.  

ფლორისტული კვლევების უმთავრესი ამოცანა იყო მცენარეთა სახეობების,  სენსიტიური 

ჰაბიტატებისა და თანასაზოგადოებების გამოვლენა. გარდა ამისა,  დადგინდა ხე-მცენარეთა 

სახეობრივი და მოცულობითი რაოდენობა, ტყის მერქნის სახეობათა ჯგუფები და კატეგორიები, 

რომლებიც გზის სამშენებლო დერეფანში ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდება. ტერიტორიაზე 

აღნუსხული მცენარეული თანასაზოგადოებების განვრცობა  დაფიქსირდა GPS -ის 

კოორდინატების მეშვეობით. 

ტექსტში მოხსენიებულ მცენარეთა სახეობების ლათინური სახელწოდებები  მიღებული იქნება  

„საქართველოს ფლორის“ მეორე გამოცემის (I –XIV ტომი 1987-1996; ნ. კეცხოველი, ა. ხარაძე, რ. 

გაგნიძე);  მცენარეთა ნომენკლატურული ნუსხის (2005წ. რ. გაგნიძე), და ბოტანიკური 

ლექსიკონის (1991-ა. მაყაშვილი) მიხედვით. 

აღნიშნული ტერიტორიის  ბოტანიკური  კვლევა ჩატარდა სექტემბრის ბოლოს, აქედან 

გამომდინარე, სრულად ვერ მოხერხდა ყვავილოვან მცენარეთა პარამეტრების ობიექტური 

შეფასება კლასიკური მეთოდებით. შესწავლა წარმოებდა მრავალწლიანი ბალახოვანი 

მცენარეების ნარჩენებით და ზოგიერთი კონსტანტური მცენარეების(სახეობის მუდმივი 

შეხვედრილობა სხვადასხვა ნაწილში) ცოცხლად შემორჩენილი  ვეგეტატიური ნაწილებით. 

ჩატარდა უმაღლეს მერქნიან მცენარეთა სახეობრივი, რაოდენობრივი და მოცულობითი 
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აღრიცხვა. საპროექტო სამშენებლო გზის დერეფანი კვეთს შემაღლებული მთის ბორცვებს, 

გზისპირა ფერდობებს, მცირე ხევებს და გეომორფოლოგიურად დანაწევრებულ მასივებს, რაც 

განაპირობებს მცენარეთა მრავალფეროვნებას და შესაბამისად მდიდარ ფაუნას. 

 საპროექტო სამშენებლო დერეფნის უმეტესი ნაწილი გატარდება, ამჟამად მოქმედი  

საავტომობილო გზის დერეფანში, ხოლო მცირე ნაწილი კი გადაკვეთს მეჩხერი ტყის სანაპირო 

ზოლს, ერთ მონაკვეთზე ტყის მასივს და სოფელ  ბოდავის დასახლებული უბნის ტერიტორიას.   

საწყის და საბოლოო წერტილებს შორის სიმაღლე ცვალებადობს ზ.დ. 1268 მ-დან  812-მ-დე.  

საპროექტო სამშენებლო გზის 12 კმ-იანი დერეფანი პირობითად  3 უბნად დაიყო, ფლორისტულ 

და ფიტოსოციოლოგიურ ერთგვაროვნებაზე დაყრდნობით;  

1. სოფელი ზარიძეებიდან, სოფელ დოლოშას გადასახვევამდე;  დეგრადირებული, გაძოვილი,  

ნაირბალახოვანი მდელო, დაბალი წარმადობის    მეორადი ხეებით და ბუჩქნარებით.  

2. სოფელ  დოლოშას გადასახვევიდან ფუძნარის ღვთისმშობლის  ტაძრამდე(XIII - საუკუნე); 

ტიპოლოგიურად განსხვავებული ტყეებით. 

3. ფუძნარის ღვთისმშობლის  ტაძრიდან  (X-0487187  Y-4666147),  ფშავ-ხევსურეთის გზის 

კვეთამდე (X-0482049 Y-4664459 H-812 მ); საპროექტო-სარეაბილიტაციო გზის მიმდებარე 

ტერიტორიები. 

საპროექტო დერეფნის საზღვრებში (სიგანე-40მ), სამუშაოს გაადვილების მიზნით, ყოველ 

უბანზე GPS-ის საშუალებით დასმული იქნა ნიშნულები. ნიშნულებს შორის  დერეფანში 

განხორციელდა მცენარეული საფარის სახეობრივი და რაოდენობრივი აღრიცხვა; სულ 

საპროექტო დერეფნის 12 კმ-იან მონაკვეთზე დაისვა 30 ნიშნული. ნიშნულების დასმა მოხდა 

იმის მიხედვით თუ რა ადგილზე  გატარდება ახალი საპროექტო დერეფანი, როგორი 

სენსიტიურობის მაჩვენებელი არის ზემოქმედების ზონა და შესაბამისად როგორი იქნება 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება. დერეფანში, სადაც ძირეული სამუშაოების ჩატარება არ 

არის გათვალისწინებული, ნიშნულები არ იქნა დასმული. 

 

5.2.4.1.3 უბანი №1 სოფელი ზარიძეებიდან, სოფელ დოლოშას გადასახვევამდე;  

დეგრადირებული, ძლიერ გაძოვილი  მდელო, დაბალი წარმადობის მეორადი 

ხეების და ბუჩქნარების მონაწილეობით. 

 ათვლა იწყება სოფ. ზარიძეებში (X-0489310 Y-4666188 H-1268)  და ახალი საპროექტო დერეფანი 

გატარდება არსებული  საავტომობილო გზიდან ჩრდილო-დასავლეთით, 10 მეტრის სიღრმეში, 

არიდული ტყის  ფართობზე  აქ მცირე წარმადობის ხეები და ბუჩქები არის გავრცელებული, 

სადაც დომინანტი ჯაგრცხილაა (სურ.1). ამის შემდეგ, საპროექტო გზის დერეფანი მიემართება 

ჟინვალის მიმართულებით, შემაღლებული ფერდობების და სეროდნის ხევის ხიდის გავლით 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი ექსპოზიციის ველზე,  სოფელ დოლოშას გადასახვევამდე (X-0488498 Y-

4666246 H-1335). 

ადგილმდებარეობა 
სოფლები: ზარიძეები - დოლოშას 

მონაკვეთი (1-10 ნიშნული) 

სანიმუშო დერეფნის ფართობი მ2 45000 (4,5 ჰა)  

GPS კოორდინატები 
ზარიძეები;  X-0489310 Y-4666188;  

დოლოშა;  X-0488498 Y-4666246; 

სიმაღლე ზ.დ. (მ) 1268  - 1335 მ. 

ასპექტი 
ზარიძეები;  ჩრდილო-დასავლეთი;  

დოლოშა;  სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

დახრილობა 10-20-300 
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 საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის პირველი უბნის სიგრძე  1,5 კმ-ია,  სიგანე კი -40  მეტრი 

(ცხრილის მიხედვით, „‟სანიმუშო დერეფნის ფართობი მ2“-ში, ამჟამად არსებული სამანქანო 

გზის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დერეფანიც იგულისხმება.). 

აღნიშნულ უბანზე, ტერიტორიის დიდი ნაწილი გამოყენებულია საძოვრებად.   

ფლორისტულად იგი წარმოადგენს საშუალო სამეურნეო ღირებულების მდელოს. ტერიტორიის 

ლანდშაფტი:  საშუალოდ არამდგრადია, შეიმჩნევა ნიადაგის ეროზიის აშკარა ნიშნები. 

რელიეფის დახრილობა 10-20-300, ალაგ-ალაგ ვაკე ბაქნებია განვითარებული. საპროექტო 

დერეფნის ექსპოზიცია-სამხრეთ-აღმოსავლეთი (მცირე მონაკვეთზე ჩრდილო-დასავლეთი), 

ლანდშაფტის მდგომარეობა - ძლიერ შეცვლილი. მწირი რუდერალური და პასკუალური 

მცენარეულობის ნარჩენებით. უახლოეს წარსულში ეს მიდამოები ტყით იყო დაფარული. 

ანთროპოგენური ზემოქმედებით და ტყეების გაჩეხვით მათი ადგილი მეორეულმა სტეპებმა 

დაიკავა. ამიტომ ბუნებრივი მცენარეულობა უმნიშვნელო სიდიდის ფრაგმენტებად არის 

წარმოდგენილი. 

რადგან საპროექტო სამშენებლო დერეფანი ხე-მცენარეებისაგან ნაკლებად  არის დატვირთული, 

ამიტომ ერთგვარად გაადვილდება სამუშაო პროცესის წარმართვა და მცენარეებთან 

დამოკიდებულება. საპროექტო სამშენებლო დერეფნის გასხვისების  არეალში მოყვება 

არიდული ხე-ბუჩქნარი, რომელიც შექმნილია დაბალი წარმადობის ხეებისა და ბუჩქებისაგან. 

ხეები მცირე ზომისაა და მათი საშუალო დიამეტრი მკერდის დონეზე 3-5-12-სმ-ს შეადგენს ხე-

მცენარეები ჯიშობრივი მახასიათებლის და დიამეტრის სიმცირის გამო, კომერციული 

ღირებულებით არ ხასიათდება. აქ შესაძლებელია მხოლოდ საშეშე მერქნის მიღება და ნაყოფის 

გამოყენება ნადირ-ფრინველთა გამოსაკვებად. რაც შეეხება საავტომობილო გზის გადამკვეთ 

მცირე ხევებს, აქ იზრდება შედარებით მსხვილვარჯოვანი ხეები (დ.მ.დ.  25 სმ), რომელიც ქმნის 

საკვლევი დერეფნის მიმდებარე ხეობებში ფრაგმენტული ხასიათის მცირემასშტაბიან  

დაჯგუფებებს (X-0488647 Y-4666428 H-1320) (სურ. 5).გარდა ამისა, გაშლილ მდელოზე,  

ერთეულად მიმოფანტულია პანტის და მაჟალოს საშუალო წარმადობის მსხმოიარე  

ეგზემპლარები(X-0488828 Y-4666543 H-1321).  

სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში ხე-ბუჩქებიდან გავრცელებულია: ჯაგრცხილა Carpinus 
orientalis, რცხილა Carpinus caucasica, მდგნალი Salix caprea, მაჟალო Malus orientalis, პანტა Pyrus 
caucasica, იფანი Fraxinus sp., წითელი კუნელი Crataegus kyrtostyla, შავი კუნელი Crataegus 
pentagyna, შინდანწლა Thelycrania australis, ასკილი Rosa canina, მაყვალი Rubus sp.  

ტერიტორიაზე გავრცელებულ ბალახოვან მცენარეთა სახეობებიდან დაფიქსირდა: სამყურა 

Trifolium sp., ფოლიო Scabiosa, გოქშო Dipsacus, ფარსმანდუკი Achillea setacea, გვირილა 

Pyrethrum, კულმუხო Inula helenium, ვარდკაჭაჭა Cichorium intybus, ნარი Cirsium, კურდღლის 

ფრჩხილა Lotus caucasicus, ოქროქუდა Aetheopappus pulcherrimus, ღორის ბირკა Xanthium 
strumarium, ბაბუაწვერა(ბურბუშელა) Taraxacum officinale, ლენცოფა Hyoscyamus niger,  
ვირისტერფა Tussilago farfara,  ლურჯი ძირწითელა Echium vulgare  და სხვ.  

სამანქანო გზის განაპირა ზოლში და გზისპირა ხევების მიმდებარე ტერიტორიებზე, წყლით 

მდიდარ ადგილებში გავრცელებულია შვიტა Eguisetum palustre, წყლის მარწყვაბალახა Comarum 
palustre, ბუერა Petasites, წალიკა Polygonum hydropiper, ლელი Phragmites communis და სხვ.  

საძოვრებზე, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე, თხუნელების და  მღრღნელების გავლენით ხშირია 

ზედმეტად გაფხვიერებული ნიადაგის ამობურცული მიწაყრილები; ასეთ ადგილებზე  (X-

0488550 Y-4666362 H-1326) მდელოს ბალახოვანი მცენარეების ფესვთა სისტემის დაზიანების 

გამო იზღუდება  ტერიტორიაზე გავრცელებული ბალახოვანი მცენარეების გამრავლება. 

საკვლევი უბნის მცენარეულობის შესწავლის მიხედვით ჩანს, რომ საპროექტო დერეფნის და 

მისი მიმდებარე ტერიტორიების ბოტანიკურ რეცეპტორებზე, მშენებლობით და 

ექსპლოატაციით გამოწვეული მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება იქნება ძალზე 
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უმნიშვნელო, რადგან საპროექტო დერეფნის ეს რელიეფური მდელო არ წარმოადგენს 

ფლორისტული თვალსაზრისით განსაკუთრებულ ღირებულ ზონას. ხე-მცენარეების წარმადობა 

დაბალია. ხეების საშუალო დიამეტრი(დმს) ≥ 0,08 – 0,25 მ-ია. 

საკვლევ უბანზე გავრცელებული მეჩხრად განვითარებული ტყეები, დღესაც ადამიანისგან 

ზიანის მიმყენებელ ზეწოლას განიცდის (ტყის არაკანონიერი ჭრა, საქონლის ძოვება და ა.შ.); 

ამიტომ, საკვლევი ტერიტორიის ტყის ეკოსისტემები ფლორისტული თვალსაზრისით დაბალი 

საკონსერვაციო ღირებულების მქონე ბოტანიკურ ობიექტებს წარმოადგენს. საკვლევ დერეფანში 

გავრცელებული მცენარეულობა ტიპოლოგიურად ერთნაირია. მთლიანობაში,  მთელ 

მონაკვეთზე, ტერიტორია დაბალ სენსიტიურია. 

ცხრილიდან ჩანს, რომ პირველ უბანზე, საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში 

გავრცელებულია  სხვადასხვა სახეობის და წარმადობის 171 ხე. სადაც, რაოდენობრივად 

დომინანტია, საშუალო წარმადობის (დმდ) ≥ 0,08 – 0,2 -0,25მ   კავკასიური რცხილა და პანტა -

სულ 91 ძირი;  დანარჩენი, სხვადასხვა  სახეობის 80 ძირი ხე, მცირე წარმადობისაა (დმდ) ≤0,08 მ.  

და თითქმის თანაბარი ოდენობით ნაწილდება მოცემულ ტერიტორიაზე. აგრეთვე, სამშენებლო 

დერეფნის ფარგლებში აღმოჩნდა 0,2 ჰა-ზე გავრცელებული სხვადასხვა ბუჩქოვანი  მცენარე:  

ძეძვი Paliurus spina-christi, კუნელი Crataegus sp., შვინდი Cornus mas, ჭანჭყატი Evonimus, 
ზღმარტლი Mespilus germanica, შინდანწლა Thelycrania australis, ასკილი Rosa canina, მაყვალი 

Rubus sp.  

მთლიანად სამშენებლო დერეფანში ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდება 171 ხე, რომელთაგან ერთი 

ძირი კაკლის ხე Juglans regia (VU)  მოწყვლადი სახეობაა. სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, 

მოსალოდნელია დაზიანებულ ხე-მცენარეთა რაოდენობითი მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ 

გაიზარდოს.   

ზემოთ აღწერილი მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებს (II-

III-V);  საშეშე და სოციალური (II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს. 

საკვლევ ტერიტორიაზე ტყე მეჩხერი და დაბალი წარმადობისაა. 

სურათი 5.2.6.1.3.1.  პირველ უბანზე  გავრცელებული მცენარეულობის შესახებ. 
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ცხრილი 5.2.6.1.3.1.  პირველი უბანი. სარეაბილიტაციო დერეფანში გავრცელებული ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები, კატეგორიები და 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი. 

№ 
ქართული  

დასახელება 

ლათინური 

დასახელება 

ხეები და ბუჩქები 

(დიამეტრი 

მკერდის 

დონეზე). 

ტყის მერქნის 

სახეობათა 

ჯგუფები(I, II, III, 

IV, V) 

ტყის მერქნის 

სახეობათა 

კატეგორიები 

(I, II, III, IV) 

განადგურებას 

დაქვემდებარებული 

მცენარეების 

სავარაუდო 

რაოდენობა (ძირი) 

1 კავკასიური რცხილა 
Carpinus 
caucasica 

0,1-0,2 მ 

 
III II, III 23 

3 ჯაგრცხილა Carpinus orientalis ≤0,08 - 0,1მ III II, III 25 

4 მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula < 0,08 მ V III 2 

5 კაკლის ხე Juglans regia 0,2 მ I I,  III 1 

7 ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი Acer camprestre >0,08-0,15 მ II II, III 2 

8 მდგნალი Salix caprea ≥0,08-0,1 მ V III 20 

9 პანტა Pyrus caucasica >0,08 - 0,25 მ II, II,III 68 

10 მაჟალო Malus orientalis ≥0,1 - 0,15 მ V III 5 

11 ტყემალი Prunus divaricata >0,08 - 0,12 მ V III 4 

12 კუნელი Crataegus  sp. ≥0,08 - 0,12 მ V III 15 

13 ტირიფი Salix alba ≥0,08 - 0,15 მ V III 5 

14 ბალამწარა Cerasus silvestris ≥0,1 - 0,15 მ V II, III 1 

      სულ 171 ხე 
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5.2.4.1.4 უბანი  №2 - სოფელ  დოლოშას გადასახვევიდან ფუძნარის ღვთისმშობლის  

ტაძრამდე (XIII - საუკუნის ძეგლი); ტიპოლოგიურად განსხვავებული 

ტყეებით.  (X-0488498 Y-4666246; X-0488238 Y-4666205 ნიშნულებს შორის) 

საავტომობილო გზის, საპროექტო სამშენებლო დერეფანი გატარდება,  ამჟამად არსებული  გზის 

პარალელურად, 10მ სიღრმეში, დეგრადირებულ ტყის ზონაში   სადაც  ტყიანობის მაჩვენებელი, 

0,2-0,1. მონიშნულ ტერიტორიაზე, დერეფნის ფარგლებში სამშენებლო გზის სიგრძე 

მიახლოებით 200მ-ია, ხოლო ტყის ზონაში დერეფანი-10მ. (არსებულ გზასთან ერთად დერეფნის 

სიგანე 40მ) საპროექტო სამშენებლო დერეფნის ფართობი(200მ.×10მ) ტყის ზონაში 2000 მ2  (0,2 

ჰა).  

მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი დეგრადირებული ტყის ზონა  

საკონსერვაციო  ღირებულება დაბალი 

ადგილმდებარეობა 

თიანეთი-ჟინვალის საავტომობილო გზის 

სამხრეთ-აღმოსავლეთი მხარე. მოსაზღვრე 

ტყის ზონა.    

სანიმუშო დერეფნის ფართობი მ2 2000 მ2   

GPS კოორდინატები 
X-0488498 Y-4666246;  

X-0488238 Y-4666205; 

სიმაღლე ზ.დ. (მ) 1335 მ; 1318 მ. 

ასპექტი სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

დახრილობა 10-20-300 

თანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები 

მაქს. დმს (სმ) 25 

საშუალო  დმს (სმ) 10 

ხის მაქს. სიმაღლე (მ) 10 

საშუალო სიმაღლე (მ) 4 

ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე  164 

ხეების იარუსის დაფარულობა (%)  40 

ბუჩქების დაფარულობა (%) 40 

ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%) 50 

ხავსების დაფარულობა (%) 1 

უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა 22 ხე-მცენარე; 27  ბალახოვანი. სულ 49 

მშენებლობის დროს საკვლევ ტერიტორიაზე მოიჭრება და დაზიანდება: 164 ხე ≥ 0,08 – 0,2 -0,3(მ) 

დმს,  ახალგაზრდა აღმონაცენები - დმს ≤0,08 მ. და ქვეტყის ბუჩქოვანი მცენარეები 

გავრცელებული ტერიტორიის 300მ2 ფართობზე. რომლებიც მიეკუთვნება ტყის მერქნიან 

სახეობათა ჯგუფებს (II-III-V);  საშეშე და სოციალური მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა 

კატეგორიებს (II-III). აქ ტყე  დაბალი საკონსერვაციო ღირებულების და მცირე წარმადობისაა. 

ზემოქმედების ზონაში გავრცელებული  მცენარეების რაოდენობა შეადგენს 164  სხვადასხვა 

დასახელების ხე-ბუჩქს. მოცემული რიცხვი ხეების რაოდენობაზე  ნაწილდება შემდეგნაირად: 

კავკასიური რცხილა Caprinus caucasica  (49), აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis (18), 

ტყემალი Prunus divaricata  (3), პანტა Purus caucasica (33), ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, (5 

ბუჩქი), მდგნალი Salix caprea (13), მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula (2), კუნელი Crataegus  sp. 

( 10),  ჩვ.ნეკერჩხალი  Acer camprestre  (3 ), მაჟალო Malus orientalis  (12), შვინდი Cornus mas ( 6), 

ასკილი Rosa canina  და სხვადასხვა დასახელების ერთეული ხე-ბუჩქები; სულ (10) სახეობა 

ზემოაღნიშნული ტყის მასივის შემადგენლობაში დომინანტი - კავკასიური რცხილა Carpinus 
caucasica, აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis და პანტაა Pyrus caucasica. სხვა დანარჩენი 

სახეობები თანაბარი რაოდენობით ნაწილდება ტერიტორიაზე. 

ბალახოვან მცენარეთა იდენტიფიცირების შედეგად, დადგენილ იქნა ტერიტორიაზე 

გავრცელებულ მცენარეთა სახეობები: ხარისძირა Helleborus caucasicus, მთის სვინტრი 
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Polygonatum verticillatum, დიდჯამა ფურისულა Primula macrocalyx, შალამანდილი Salvia 
glutinosa, ოქროქუდა Aetheopappus pulcherrimus, მეკენძალა Aruncus vulgaris, ტელეკია Telekia 
speciosa, კუპფერის ია Viola kupfferi, ნარი Cirsium sp. ფარსმანდუკი Achilea setacea, ღიღილო 

Centaurea diffusa,  ვარდკაჭაჭა Cichorium intybus,  და სხვა. 

არსებული გზის მიმდებარე ტერიტორიები. (X-0488238 Y-4666205 H-1318; X-0487798 Y-4666303 

H-;) 

საპროექტო სამშენებლო დერეფანი(გზის სიგრძე 700მ ) ამჟამად არსებულ საავტომობილო გზას 

წარმოადგენს. მშენებლობის პროცესში გზის ორთავე მხარის გაფართოვებისას, რომელიც 

მთლიანად 10 მეტრი სიგანის ფარგლებში მოთავსდება, მნიშვნელოვანი ზიანი არ მიადგება 

მცენარეულ საფარს.  

საკვლევი უბნის მცენარეულობის შესწავლის მიხედვით ჩანს, რომ საპროექტო დერეფანში და 

მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებულ მცენარეებზე, მშენებლობით და 

ექსპლოატაციით გამოწვეული მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედება იქნება უმნიშვნელო, 

რადგან საპროექტო დერეფნის ეს ზონა არ არის ფლორისტული თვალსაზრისით მაღალ 

ღირებული. ხეების უმეტესობა ხანდაზმულია და ნახევრად ხმელი; ახალგაზრდა აღმონაცენები 

დაბალი წარმადობისაა.  

ზემოქმედების ზონაში გავრცელებული  მცენარეების რაოდენობა შეადგენს 279 სხვადასხვა 

დასახელების ხე-ბუჩქს. მოცემული რიცხვი ხეების რაოდენობაზე  ნაწილდება შემდეგნაირად: 

კავკასიური რცხილა Caprinus caucasica (52), ჯაგრცხილა Carpinus orientalis (63 ), მდგნალი Salix 
caprea (48), მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula  (30), აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis 
(23), პანტა Purus caucasica  (22),  ჩვ. ნეკერჩხალი Acer camprestre  ( 12),  მაღალმთის მუხა Quercus 
macranthera  (4) VU,  კუნელი Crataegus  sp. (23 ), მაჟალო Malus orientalis (2), ასკილი Rosa canina.  

აღნიშნულ მონაკვეთზე, საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დროს, 10 მეტრი 

სიგანის დერეფანში მოიჭრება და დაზიანდება სხვადასხვა სახეობის და სიდიდის  279 ხე ≥ 0,08 – 

0,2 -0,3-მ. დიამეტრი მკერდის სიმაღლეზე(დმს) და მცირე დიამეტრის ≤0,08მ. ქვეტყის 

ბუჩქოვანი მცენარეები 0,1ჰა. დერეფნის ფარგლებში გავრცელებული მცენარეები მიეკუთვნება 

ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებს (II-III-V); საშეშე და სოციალური (II-III) მიზნებისათვის 

გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს. საკვლევ დერეფანში ტყე თავისი შემადგენლობით და 

სიხშირით თითქმის ერთნაირია. 

ზემოაღნიშნული დერეფნის ტყის შემადგენლობაში დომინანტი - კავკასიური რცხილა Carpinus 
caucasica, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis და მდგნალია Salix caprea სხვა დანარჩენი სახეობები 

თანაბრად  ნაწილდება ტერიტორიაზე. 

ტყის მასივი  (X-0487791; Y-4666320; H-1326 მ; X-0487518; Y-4666320; H-1220მ ნიშნულებს შორის) 

დაგეგმილი საპროექტო-სამშენებლო დერეფანში გავრცელებულია, ბუნებრივთან ახლოს 

მდგომი რცხილნარ-წიფლნარი ტყის მასივი -  კავკასიური რცხილას დომინანტობით. ტყის ეს 

მასივი ადამიანის ზემოქმედებით ძალიან არის შეცვლილი. დასახლებულ პუნქტებთან და 

საავტომობილო გზასთან სიახლოვემ გამოიწვია პირველადი ტყის უსისტემო ჭრა, ხე-ტყის 

მასალისა და სათბობი საშუალებების მოპოვების მიზნით, რამაც პირუტყვის ძოვებასთან ერთად 

ხელი შეუწყო მის ძლიერ დეგრადაციას. მიუხედავად ამისა, საკვლევ დერეფანში კავკასიური 

რცხილას რეგენერაციის მაჩვენებელი მაღალია, რაც დასტურდება ამონაყარისა და აღმონაცენის 

სიმრავლით. აგრეთვე, აქ ვხვდებით შემორჩენილი წიფლის და რცხილას ერთეულ დერივატებს, 

რომლებიც ხანდაზმულობისგან  ძლიერ დაზიანებულია. 

ზემოაღნიშნული ტყის მასივის შემადგენლობაში ძირითადი - კავკასიური რცხილა Carpinus 
caucasica, აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis და პანტაა Pyrus caucasica. გარდა 

დასახელებული მცენარეებისა, ვხვდებით სხვა ფართოფოთლოვან სახეობებსაც, როგორიცაა: 

ჩვეულებრივი ნეკერჩხალი Acer camprestre, მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula, იფანი Fraxinus 
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sp, მაღალმთის მუხა Quercus iberica, მთის ბოკვი Acer pseudoplatanus; ქვეტყეში, ერთეული 

ხეების  სახით გავრცელებულია ბალამწარა Cerasus silvestris, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, 
შვინდი Cornus mas, ტყემალი Prunus divaricata, კუნელი Crataegus sp., მდგნალი Salix caprea, 

ასკილი Rosa canina, ძახველი Viburnum opulus და სხვ. აქ მათი გავრცელების სიხშირე დიდი არ 

არის. მიუხედევად ამისა, მნიშვნელოვანია თავისი სტრუქტურულ-ფუნქციური როლით 

შერეული ტყის ეკოსისტემაში. 

ტყის ეს მასივი თავისი შემადგენლობით და სიხშირით თითქმის ერთნაირია, ამიტომ მცენარეთა 

ტაქსონომიური ერთეულების აღსაწერად გამოვიყენეთ აღნიშნული ტყის მთელი სამშენებლო 

დერეფანი, რომლის ფართობი შეადგენს (500 მსიგრძე x 40 მ სიგანე=20000 მ2) 2 ჰა-ს და 

აღვრიცხეთ თითოეული მცენარე სახეობრივად, რაოდენობრივად და მოცულობით. 

აღსანიშნავია, რომ ტყის სიღრმეში დერეფნის ბოლოს, სადაც გარემო შედარებით  ჰუმიდურია 

(ტენიანი) აღმოსავლური წიფლის სიჭარბეა. ხოლო დერეფნის იმ საზღვრებში, სადაც ადამიანის 

ზემოქმედება გადამეტებულია, თავს იჩენს ჯაგრცხილა და ქვეტყის სხვადასხვა ბუჩქოვანი 

წარმონაქმნები - შვინდი Cornus mas, ტყემალი Prunus divaricata  და სხვ. 

საკვლევი ტყის დერეფანში ხე-მცენარეთა საერთო რაოდენობა შეადგენს 1245 ხეს. აქედან 800 

ძირი კავკასიური რცხილას ახალგაზრდა აღმონაცენია, რომელთა სიმაღლე 3-4 მ-ის 

ფარგლებშია, ხოლო დმს-ზე 0,3-0,4-0,6 მ-ს შეადგენს.  მცირე წარმადობის აღმონაცენების  

დასახელებული რაოდენობა  გავრცელებულია 2000 მ2 ფართობზე.  

რაც შეეხება ბალახოვან მცენარეებს, მათი სახეობრივი რაოდენობის აღრიცხვა 

არასრულყოფილია, რადგანაც კვლევა განხორციელდა სექტემბრის ბოლოს, როცა ცოცხლად 

შემორჩენილი მცენარის ვეგეტატიური ნაწილების და ხმელი ნარჩენების დაფიქსირება იყო 

შესაძლებელი. გარდა ამისა, წიფლნარის ქვეტყეში მათ სიმცირეს, თვით ტყის სიხშირე და 

ნაკლები განათლებულობა განაპირობებს. გავრცელებული ბალახოვანი მცენარეებიდან 

აღვრიცხეთ:  ხარისძირა Helleborus caucasicus, არჯაკელი Lathyrus roseus, მთის სვინტრი 

Polygonatum verticillatum, დიდჯამა ფურისულა Primula macrocalyx, შალამანდილი Salvia 
glutinosa, ოქროქუდა Aetheopappus pulcherrimus, მეკენძალა Aruncus vulgaris , შვრიელა Bromus, 
ტელეკია Telekia speciosa.  

ზემოღნიშნული ტყის, საპროექტო-სამშენებლო დერეფანში არსებული ფიტოცენოზების 

დეტალური აღწერები მოყვანილია ცხრილში. 

ბოტანიკური კვლევისას მცენარეულობის სიხშირე-დაფარულობა შეფასდა დრუდეს შკალის 

მიხედვით. დრუდეს შკალის სიმბოლოები აღნიშნავს სახეობათა სიხშირე-დაფარულობას.  

ეს სიმბოლოებია:  

 Soc (socialis)-დომინანტი სახეობა, სიხშირე დაფარულობა აღემატება 90%;  

 Cop3 (coptosal)-მაღალი რიცხოვნობის სახეობა, სიხშირე-დაფარულობა 70-90%; 

 Cop2-სახეობა წარმოდგენილია მრავალრიცხოვანი ინდივიდებით, სიხშირე-

დაფარულობა 50-70%;  

 Cop1- სიხშირე-დაფარულობა 50-70%; 

 Sp3 (Sporsal)-სიხშირე-დაფარულობა დაახლოებით 30%;  

 Sp2 (Sporsal)-სიხშირე-დაფარულობა დაახლოებით 20%;  

 Sp1 (Sporsal)- სიხშირე-დაფარულობა დაახლოებით 10%;  

 Sol (Solitarie)-მცირერიცხოვანი ინდივიდები, სიხშირე-დაფარულობა 10%-მდე;  

 Un(unicum) -ერთი ინდივიდი. 

 

 

 

 



EIA Road Tianeti-Zhinvali                                                                                  Page 71 of 167  

GAMMA CONSULTING LTD  

მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი ბუნებრივთან ახლოს მდგომი რცხილნარ-

წიფლნარი ტყე.  

საკონსერვაციო  ღირებულება მაღალი 

ადგილმდებარეობა თიანეთი-ჟინვალის საავტომობილო გზის 

ჩრდილო-დასავლეთი;  ტყის მასივი.  

სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი მ2 20000მ2 

GPS კოორდინატები (11....15) ნიშნული X-0487791; Y-4666320;  

X-0487518; Y-4666320;  

სიმაღლე ზ.დ. (მ) H-1326 მ.   H-1220მ. 

ასპექტი ჩრდილო-დასავლეთი 

დახრილობა 10-15-30 0 

თანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები 

Mმაქს. დმს (სმ) 30-40 

საშუალო  დმს (სმ) 15-20 

ხის მაქს. სიმაღლე (მ) 25 

საშუალო სიმაღლე (მ) 5-6 

ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე  1245 

ხეების იარუსის დაფარულობა (%)  65 

ბუჩქების დაფარულობა (%) 10 

ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%) 15-20 

ხავსების დაფარულობა (%) 3 

უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა 18 ხე-ბუჩქი; 12 ბალახოვანი;   სულ 30 სახეობა  

სახეობები სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს შკალით 

ხეების იარუსი 

Caprinus caucasica კავკასიური რცხილა Cop3 

Fagus orientalis აღმოსავლური წიფელი Cop1 

Purus caucasica პანტა Sp2 

Quercus macranthera  მაღალმთის მუხა  (VU) Sol 

Populus tremula მთრთოლავი ვერხვი Sol 

Malus orientalis მაჟალო Sol 

Acer camprestre ჩვეულებრ. ნეკერჩხალი Sol 

Cerasus silvestris ბალამწარა Sol 

Prunus divaricata ტყემალი Un 

Salix caprea მდგნალი Un 

Ulmus foliacea თელა Un 

ბუჩქები 

Crataegus  sp. კუნელი Sol 

Corulus avelana ჩვეულებრივი თხილი Un 

Cornus mas შვინდი                                    Sol 

Rosa canina. ასკილი Sp2 

Evonymus latifolia ტაბლაყურა Un 

Viburnum opulus  ძახველი Un 

ბალახოვანი საფარი 

Helleborus caucasicus  ხარისძირა Sol 

Polygonatum verticillatum  მთის სვინტრი Sol 

Salvia glutinosa  შალამანდილი Sol 

Aetheopappus pulcherrimus  ოქროქუდა Sol 

Telekia speciosa  ტელეკია Sol 

Cirsium sp. ნარი Sol 

Bromus   შვრიელა Sol 

Achilea setacea  ფარსმანდუკი Sol 

ზემოქმედების ზონაში გავრცელებული  მცენარეების რაოდენობა შეადგენს 1245 სხვადასხვა 

დასახელების ხე-ბუჩქს. მოცემული რიცხვი ხეების რაოდენობაზე  ნაწილდება შემდეგნაირად: 
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კავკასიური რცხილა Caprinus caucasica (132+800 (ნორჩი)=932), აღმოსავლური წიფელი Fagus 
orientalis  (178), მაღალმთის ბოკვი Acer trautvetteri  (3), მაღალმთის მუხა Quercus macranthera  
(10) VU,  ტყემალი Prunus divaricata  (2), თელა Ulmus foliacea (1), პანტა Purus caucasica (36), 

ბალამწარა Cerasus silvestris (3), მდგნალი Salix caprea (3), მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula 
(40),  კუნელი Crataegus  sp. (23 ), ჩვ.ნეკერჩხალი Acer camprestre  ( 2), მაჟალო Malus orientalis (8), 

ჩვ.თხილი Corulus avelana  (1), შვინდი Cornus mas  (4), ასკილი Rosa canina , ტაბლაყურა 

Evonymus  latifolia, ძახველი Viburnum opulus. 

ზემოთ აღწერილი მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებს (II-

III-V); სამასალე, საშეშე და სოციალური (I-II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა 

კატეგორიებს. საკვლევ ტერიტორიაზე ტყე ხშირი და მაღალი წარმადობისაა, თუმცა ტყეში 

ბევრია ხმელი და დაზიანებული ხეები. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანისაგან ზიანის მიმყენებელი ზეწოლის მიუხედავად, განხილული 

ტყის ტიპი უნდა შეფასდეს, როგორც მაღალი კონსერვაციული ღირებულების მქონე 

ეკოსისტემად, რადგან იგი ბუნებრივთან ახლო მდგომი რცხილნარ-წიფლნარი ტყის მაგალითია. 

გარდა ამისა, ტყეში გავრცელებულია მაღალმთის მუხა, რომელიც მოწყვლადი (VU) ტაქსონია 

და რომლის გავრცელების არეალი თანდათან იზღუდება. ამიტომ, ტყის აღნიშნულ ზონაში, 

დაგეგმილი საპროექტო-სამშენებლო  სამუშაოების განხორციელებისას  აუცილებელია, 

მშენებარე ორგანიზაციებმა განსაკუთრებული ფრთხილი დამოკიდებულება გამოიჩინონ 

დაცულ სახეობებთან მიმართებაში. 

მშენებლობის დროს საკვლევ ტერიტორიაზე(ტყის ზონა)მოიჭრება და დაზიანდება: სხვადასხვა 

ზომის 1245 ხე; 

445 ხე (დმს)≥ 0,2 -0,3- 0,4-0,6 მ.  ახალგაზრდა აღმონაცენები- 800 ხე- (დმს) 0,08-0,1 მ. 

აღმონაცენების საშუალო სიმაღლე 3-4 მ.  ქვეტყის ბუჩქოვანი მცენარეები გავრცელებული 

ტერიტორიის 2000მ2 ფართობზე.  

არსებული გზა და გზის მიმდებარე ტერიტორიები  (X-0487538; Y-4666243; H-1235მ ;    X-

0487337; Y-4666186; H-1205 მ) 

 საპროექტო სამშენებლო დერეფნის ეს მონაკვეთი ამჟამად მოქმედ საავტომობილო გზას 

წარმოადგენს, რომელსაც ჩრდილოეთით, ერთადერთი მოსახლის საკარმიდამო ტერიტორია 

ესაზღვრება. სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დროს, გზიდან სამხრეთით 10 მეტრი 

სიღრმეში დაზიანდება  საშუალო წარმადობის - პანტის Purus caucasica  (7), იფნის Fraxinus sp (2), 

კავკასიური რცხილას Caprinus caucasica  (14), წიფლის Fagus orientalis (2), მდგნალის Salix caprea 

(3), ნეკერჩხლის Acer camprestre (2), ტირიფის Salix alba (1) საშეშე და სოციალური (II-III) 

მიზნებისათვის გამოყენებადი მცენარეთა კატეგორიები; სულ 32 ხე (დმს 0,1- 0,2-0,3-0,5მ) და 

200მ2 ფართობზე გავრცელებული ბუჩქოვანი მცენარეები: შვინდი Cornus mas(5), კუნელი 
Crataegus  sp. (10), შინდანწლა, თხილი Corulus avelana (7), ასკილი Rosa canina , მაყვალი, 

კატაბარდა, ანწლი და სხვა ბალახოვანი მცენარეები. 

 ტერიტორია დაბალ სენსიტიურია.  

ახალი სამშენებლო გზის დერეფანი - ტყიანი ზონა.  (X-0487337; Y-4666186;  X-0487405; Y-

4666305; X-0487347; Y-4666303) 

 საავტომობილო გზის საპროექტო სამშენებლო დერეფანი არსებული გზის დერეფანს სცდება და 

გადადის ჩრდილოეთის მიმართულებით ტყიან ზონაში, შემაღლებულ ტერასაზე, რომელიც 

თანდათან დაბლა ეშვება ხევისაკენ და მიემართება არსებული გზის პარალელურად მის 

გადაკვეთამდე. 

 სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში მოცემულ ნიშნულებზე(ტყის ზონა), გავრცელებულ 

მცენარეთა სახეობრივი შემადგენლობა ასეთია: კავკასიური რცხილა Caprinus caucasica (200), 

აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis (12), ნეკერჩხალი Acer camprestre (5), მაღალმთის მუხა 
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Quercus macranthera (8), პანტა Purus caucasica (4), ჯაგრცხილა Caprinus  orientalis (10), ტირიფი 

Salix sp.( 7)  და ქვეტყის ელემენტები - თხილი Corulus avelana (10) შვინდი Cornus mas (5), 

მდგნალი Salix caprea (6). ასკილი Rosa canina.  

მონიშნულ ტერიტორიაზე, საპროექტო სამშენებლო დერეფნის სიგრძე 250მ-ია, დერეფნის 

სიგანე -  40მ. საპროექტო სამშენებლო დერეფნის ფართობი გზის ამ მონაკვეთში (250მ x 

40მ=10000 მ2) 1ჰა-ია. საპროექტო დერეფნის 17-18-19 ნიშნულებზე გზის მშენებლობის დროს 

მოიჭრება  267 ხე:  დმს≥ 0,08 – 0,2 -0,3-მ. და 0,1ჰა ფართობზე გავრცელებული, უმეტესად - 

კავკასიური რცხილას ახალგაზრდა აღმონაცენები. 

ზემოთ აღწერილი მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებს (II-

III-V); საშეშე და სოციალური (II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს. აქ 

ტყე საშუალო საკონსერვაციო ღირებულების და საშუალო წარმადობისაა. ტყიანობის 

მაჩვენებელი 0,4-0,3-ის ფარგლებშია.  

საპროექტო-სამშენებლო გზის დერეფანში გავრცელებულია საქართველოს წითელი ნუსხის 

მოწყვლადი (VU) სახეობა მაღალ მთის მუხა Quercus macranthera - 8 ხე (დმს)≥ 0,1 – 0,3 მ. 

X-0487347  Y-4666303;   X-0487187  Y-4666147;   

საპროექტო დერეფნის ნიშნულებზე, გზის გაფართოვების მიზნით, ჩამოიჭრება 2000მ2 ფართობი 

კირქვოვანი მთის ტყიანი მასივი, რის შედეგად დაზიანდება სხვადასხვა დასახელების ხეები და 

ბუჩქები. ქვეტყეში განსაკუთრებით ბევრია შვინდი და ზღმარტლი.  

ზემოღნიშნული ტყის, საპროექტო-სამშენებლო დერეფანში, მოიჭრება სხვადასხვა დასახელების 

199 ხე და ბუჩი. აქედან  38 ხე  (დმს) ≥ 0,08 – 0,2 -0,3მ. დანარჩენი არის მცირე წარმადობის 161 ხე 

(დმს)≤ 0,08 მ. მათ შორისაა  მეჩხერი ტყის შემქმნელი დაბალი წარმადობის ჯაგრცხილები 

Carpinus orientalis  და სხვადასხვა ბუჩქოვანი ხეები, რომლის გავრცელების არეალი   

მთლიანობაში 0,1ჰა-ს შეადგენს.  

გავრცელებული მცენარეების მოცემული რიცხვი (199) ნაწილდება ხეების რაოდენობაზე   

შემდეგნაირად: 

 კავკასიური რცხილა Caprinus caucasica (20), აღმოსავლური წიფელი  Fagus orientalis (8), 

ჯაგრცხილა Caprinus  orientalis (30) მაღალმთის მუხა Quercus macranthera (9) VU,  პანტა Purus 
caucasica (8), ტირიფი Salix (8),მდგნალი Salix caprea (7), მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula (4),  
კუნელი Crataegus  sp. (2), ჩვ.ნეკერჩხალი Acer camprestre ( 5), მაჟალო Malus orientalis (9), 

ჩვ.თხილი Corulus avelana (25), შვინდი Cornus mas (74), ზღმარტლი Mespilus germanica 
(4),ასკილი Rosa canina. და სხვ. 

მოცემულ ნიშნულებზე, საპროექტო-სამშენებლო გზის დერეფანში გავრცელებულია 

საქართველოს წითელი ნუსხის მოწყვლადი (VU) სახეობა მაღალ მთის მუხა Quercus macranthera 
- 9 ხე (დმს)≥ 0,1 – 0,25 მ. 

ზემოთ აღწერილი მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფებს (II-

III-V); საშეშე და სოციალური (II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს. აქ 

ტყე დაბალი საკონსერვაციო ღირებულების და საშუალო წარმადობისაა. ტყიანობის 

მაჩვენებელი 0,2-0,1-ის ფარგლებშია.  
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სურათი 5.2.6.1.4.1. მეორე უბანზე  გავრცელებული მცენარეულობის შესახებ. 
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5.2.4.1.5 უბანი №3 -ფუძნარის ღვთისმშობლის  ტაძრიდან  (X-0487187  Y-4666147),  

ფშავ-ხევსურეთის გზის კვეთამდე (X-0482049 Y-4664459 H-812 მ); საპროექტო-

სარეაბილიტაციო გზის მიმდებარე ტერიტორიები. 

 (X-0487187 Y-4666147; X-0482049 Y-4664459; არსებული სამანქანო გზის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე-დერეფანში, განსაკუთრებით სამხრეთი ექსპოზიციის ფერდობებზე შესამჩნევი 

ხდება მცენარეულობის მზარდი ქსეროფიტიზაცია.  

გზისპირა ტყის ფერდობებზე განვითარებულია დეგრადირებული მუხნარ-რცხილნარი ტყეები, 

რომელზეც მნიშვნელოვნადაა გამოხატული ანთროპოგენური ზემოქმედება. აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე  ხშირია მრავალწლოვანი მუხის დაავადებული და გამხმარი ხეები. აქ, ტყეში 

ფლორისტული შემადგენლობა შემდეგნაირია: ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, ქართული მუხა 
Quercus iberica,  მაღალმთის მუხა Quercus macranthera, იფანი Fraxinus sp, მინდვრის ნეკერჩხალი 
Acer camprestre, მდგნალი Salix caprea და სხვ.  

გზისპირა ტერიტორიებზე, სამშენებლო დერეფანში მრავლადაა მაყვლის, კატაბარდას და 

ასკილის ბუჩქები; არიდული მეჩხერი ტყის ჯაგეკლიანი კომპონენტები: კუნელი Crataegus sp., 

ჩიტავაშლა Pyracantha coccinea, გრაკლა Spiraea hypericifolia, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, 
შვინდი Cornus mas, ასკილი Rosa sp. გზისპირა ფერდობებზე, სამხრეთი დაქანების ღრმა, ქვიშნარ 

ნიადაგებზე გავრცელებულია ხემყრალას კორომი და გრძელწიწვიანი ღვია Juniperus oblonga.  
ასეთი ტიპის მცენარეები, გზისპირა ფერდობებზე  არიდულ ხე-ბუჩქებს წარმოადგენენ.  

საავტომობილო გზიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, ეზოს სიღრმეში(X-0487187  Y-4666147)  დგას 

XIIIსაუკუნის  ფუძნარის ღვთისმშობლის ტაძარი. საპროექტო სამშენებლო ტრასის დერეფანი 

სცდება ეკლესიის ტერიტორიას, ამიტომ გზის  სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები მასზე 

რაიმე უარყოფითი გავლენას ვერ მოახდენს. 

 ნიშნულებთან (X-0487187 Y-4666147; X-0486945 Y-4665948;) საავტომობილო გზის 

გაფართოვების მიზნით აუცილებელი ხდება გზისპირა კლდის ჩამოჭრა. მთიანი კლდის ეს 

მონაკვეთი დეგრადირებული ხეებით და ბუჩქებით არის დასახლებული. გზის განაპირა 

ფერდობზე დგას ორი საცხოვრებელი სახლი საკარმიდამო ნაკვეთებით და სათიბებით (სოფ. 

ბოდავი. სოფლის გარეუბანი). გზის გაყვანისას საკარმიდამო ტერიტორიებზე ზემოქმედება არ 

არის მოსალოდნელი.  

სამშენებლო დერეფანში გავრცელებული მცენარეებიდან უმეტესობა დაბალი წარმადობისაა. 

დარეფანში გავრცელებულ მცენარეთა სახეობრივი შემადგენლობა ასეთია: კავკასიური რცხილა 
Carpinus caucasica, ჩვ.ნეკერჩხალი Acer camprestre, მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula, 

მდგნალი Salix caprea , იფანი Fraxinus sp., ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, თხილი Corulus avelana, 

შვინდი Cornus mas, პანტა Purus caucasica, ზღმარტლი Mespilus germanica, კუნელი Crataegus  sp., 

ასკილი Rosa canina, მაყვალი Rubus, კატაბარდა Clematis orientalis, ანწლი Sambucus ebulus, წერწა 
Lonicera caucasica და სხვ.   ხეების ზომები მკერდის დონეზე მერყეობს (დმს)≥0,08 – 0,2 მ-ის 

ფარგლებში. ასეთი ტიპის მცენარეთა რაოდენობა ზემოქმედების ზონაში არის 34 ხე-ბუჩქი   

ბუჩქნარი და ქვეტყე, რომლის დიამეტრი <0,08 მ -ზე  იზომება ჰექტრობით. შესაბამისად, 

საკვლევ  დერეფანში  მისი ფართობი შეადგენს 0,1ჰექტარს. 

ახალი საპროექტო-სამშენებლო დერეფანი, მოქმედი საავტომობილო გზიდან ღრმა ხევში 

გადადის სადაც მაღალპროდუქტიული ტყის მასივია განვითარებული  X-0486177  Y-4665873; X-

0486138  Y-4665878; X-0486106  Y-4665862;  

 აღნიშნული ხევი ღრმა და მშრალია; სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დროს იგი 

გაიკაფება. საპროექტო-სამუშაოების დროს დაგროვილი გამონამუშევარი ქანები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ღრმა ხევის ამოსავსებად.  
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მცენარეული თანასაზოგადოების ტიპი ბუნებრივთან ახლოს მდგომი რცხილნარ-

წიფლნარი - ღრმა ხევი  

საკონსერვაციო  ღირებულება საშუალო 

ადგილმდებარეობა 24-25-26 ნიშნული  

სანიმუშო ნაკვეთის ფართობი მ2 4000მ2 

GPS კოორდინატები X-0486177; Y-4665873;  

X-0486138; Y-4665878;  

X-0486106; Y-4665862;  

სიმაღლე ზ.დ. (მ) H-1260მ. 

ასპექტი სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

დახრილობა 30-45 0 

თანასაზოგადოების სტრუქტურული მახასიათებლები 

მაქს. დმს (სმ) 30-40 

საშუალო  დმს (სმ) 15-20 

ხის მაქს. სიმაღლე (მ) 20 

საშუალო სიმაღლე (მ) 6-8 

ხეების რაოდენობა სანიმუშო ნაკვეთზე  51 

ხეების იარუსის დაფარულობა (%)  60 

ბუჩქების დაფარულობა (%) 10 

ბალახოვანი საფარის დაფარულობა (%) 15-20 

ხავსების დაფარულობა (%) - 

უმაღლეს მცენარეთა სახეობების რაოდენობა 6 ხე-ბუჩქი; 10 ბალახოვანი;  

 სულ 15 სახეობა  

სახეობები 
სიმრავლე-დაფარულობა დრუდეს 

შკალით 

ხეების იარუსი 

Caprinus caucasica კავკასიური რცხილა Cop3 

Fagus orientalis აღმოსავლური წიფელი Cop1 

Populus tremula მთრთოლავი ვერხვი Sol 

  Salix caprea  მდგნალი Sol 

Carpinus orientalis ჯაგრცხილა Sp1 

Rosa canina ასკილი Sol 

ზემოღნიშნულ ხევში, საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის  ნიშნულებზე X-0486177  Y-4665873; 

X-0486138  Y-4665878; X-0486106  Y-4665862;  მოიჭრება ხუთი დასახელების 37 ხე და ბუჩქი. 

მოცემული რიცხვი ნაწილდება ხეების რაოდენობაზე   შემდეგნაირად: კავკასიური რცხილა 
Caprinus caucasica (21), აღმოსავლური წიფელი  Fagus orientalis (9), ჯაგრცხილა Caprinus  orientalis 
(5),მდგნალი Salix caprea (4), მთრთოლავი ვერხვი Populus tremula (2),  ასკილი Rosa canina. და 

სხვ. 

ზემოაღნიშნული ხევში გავრცელებული მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან 

სახეობათა ჯგუფებს (III-V); სამასალე, საშეშე და სოციალური (I-II-III) მიზნებისათვის 

გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს. აქ ტყე საშუალო საკონსერვაციო ღირებულების და 

მაღალი წარმადობისაა. ტყიანობის მაჩვენებელი 0,5. 

საკვლევი ტერიტორიის შესწავლისას არ დაფიქსირდა ხე-მცენარეთა ისეთი სახეობები, 

რომლებიც განსაკუთრებული დაცვის სტატუსით სარგებლობს და შეტანილი იყოს  

საქართველოს თუ საერთაშორისო წითელ ნუსხებში. 

 (X -0 486106  Y-4665862;   X-0483929   Y-4663858,X-0483880  Y-4663902;   X-0483864   Y-4663838;   

X-0482049  Y-4664459;)   

სამშენებლო  დერეფანში, კლდის ფერდის ქვეშ დიდი მეწყრული ადგილია X-0486106  Y-

4665862;   X-0483929   Y-4663858, რომელიც გადადის დიდ ღრმა ხევში. გზის გაფართოვების 

მიზნით მოხდება კლდის ფერდის ჩამოჭრა და დერეფნის მიმდებარე ფერდობების გაწმენდა 
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ზედმეტი ბალასტისაგან, როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი მშენებლობის დროს. აქ 

გავრცელებული მცენარეულობა დაბალი წარმადობის ხეები და ბუჩქებია.  

კლდის ზევით მთის ფერდობი წარმოდგენილია მუხნარ-რცხილნარი ტყით, რაზეც 

მნიშვნელოვნადაა გამოხატული ანთროპოგენური ზემოქმედება და ადამიანის ჩარევით იგი 

ძალიან არის შეცვლილი. მცენარეებზე ასეთი უარყოფითი დამოკიდებულება შემდგომში იწვევს 

ხე-მცენარეების დეგრადირებას და მათ ნაალაგარზე ტყისშემდგომი ნაირბუჩქნარების 

წარმოქმნას. აღნიშნულ ტერიტორიაზე და მსგავსი ტიპის მუხნარ ტყეებში ხშირია მუხის 

დაავადებული და გამხმარი ხეები.  ბუნებრივი კორომის დეგრადაციის შედეგად მასში 

შერეულია არიდული მეჩხერი ტყის ჯაგეკლიანი კომპონენტები: კუნელი  Crataegus pentagyna, 

ჩიტავაშლა Pyracantha coccinea, გრაკლა Spiraea hypericifolia, ჯაგრცხილა Carpinus orientalis, 
შვინდი Cornus mas, კვიდო Ligustrum vulgare, ასკილი  Rosa sp. და სხვ. თუმცა აღნიშნული ტყიანი 

ფერდობი ძალზე უმნიშვნელოდ დაზიანდება. 

საავტომობილო გზის მიმდებარე ფერდობებზე მცენარეულობა პრაქტიკულად  იდენტურია  

ანალოგიურ ტერიტორიებზე გავრცელებული   მცენარეულობის.  

გზის გაგრძელებას შევყავართ სოფელ ბოდავის დასახლებაში (X-0484644  Y-4664665  H-1128 მ.). 

სოფელში შესვლამდე რამდენიმე მცირე ხევი გადავკვეთეთ. ერთ-ერთ ხევში, გზის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე შემაღლებული დამბის ქვეშ გადის არხი, რომელიც  ღრმა ხევიან დაბლობში 

გადადის, სადაც ტირიფის სხვადასხვა სახეობის  Salix  sp.  და მდგნალის Salix caprea  ხშირი 

კორომია განვითარებული. ასეთი სიხშირის კორომი გზის მთელ მონაკვეთზე ძალზე იშვიათია.  

გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დროს მათი დაზიანება არ არის მოსალოდნელი, რადგან 

იგი სცდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრებს. სოფლის დასახლებულ უბანში კი საპროექტო-

სამშენებლო გზის დერეფანი უმნიშვნელოდ ეხება მხოლოდ ერთი მაცხოვრებლის საკარმიდამო 

ნაკვეთს. 

 სოფლის  ბოლოში, ხეობიდან გამოდის წყარო (X-0484480  Y-4664658  H-1120 მ.), რომელსაც 

სასმელად იყენებს მოსახლეობა. სხვა სასმელი წყარო სოფლის ტერიტორიაზე არ მოიპოვება.  

ტრასის გაგრძელებისას, ფერდობებზე მატულობს ურო Andropogon ischaemum, ვაციწვერა Stipa 

sp., გრძელწიწვიანი ღვია Juniperus oblonga,  ხემყრალა Ailanthus altissima, კატაბარდა Clematis 
orientalis, ასკილი Rosa canina, ანწლი Sambucus ebulus, გლერძი Astragalus caucasucus, თივაქასრა 

Poa, ნარი Cirsium sp., ბუსკანტურა Campanula alliariaefolia, ძირწითელა Echium rubrum, 

ვარდკაჭაჭა Cichorium intybus და სხვ. 

საპროექტო დერეფანი  ჩრდილო-აღმოსავლეთით იჭრება მთის სიღრმეში (X-0483887  Y-

4663889), მკვეთრი მოსახვევის შესარბილებლად, სადაც დაზიანდება მცირე წარმადობის 

სხვადასხვა დასახელების ხე და ბუჩქოვანი ტიპის აღმონაცენები: იფანი Fraxinus sp, ნეკერჩხალი 
Acer camprestre, ქართული მუხა Quercus iberica,  მაღალმთის მუხა Quercus macranthera,  

ბალამწარა Cerasus silvestris, ჯაგრცხილა Caprinus  orientalis. გზის განაპირა ფერდობებზე, 

მიახლოვებით 1კმ მანძილზე გავრცელებულია ბუჩქოვანი ტიპის მცენარეები: გრაკლა Spiraea 
hypericifolia , ასკილი Rosa canina, ტყემალი Prunus divaricata, მაყვალი Rubus, კატაბარდა Clematis 
orientalis და სხვ.  

სულ, მოცემულ ნიშნულებზე (X -0 486106  Y-4665862;   X-0483929   Y-4663858,X-0483880  Y-

4663902;   X-0483864   Y-4663838;   X-0482049  Y-4664459;)  განადგურდება დაბალი წარმადობის 

162 ხე და ბუჩქი; 94 ხე(დმს)≥0,08–0,2 1მ;   68 ხე-ბუჩქი(დმს)≤ 0,08-0,05 მ.ს 

საკვლევ დერეფანში გავრცელებული მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან 

სახეობათა ჯგუფებს(III-V); საშეშე და სოციალური(II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად 

მცენარეთა კატეგორიებს. 

ფშავ-ხევსურეთის გზის კვეთა (X-0482049 Y-4664459 H-812 მ); - სამშენებლო გზის დასასრული 
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სურათი 5.2.6.1.5.1.  მესამე უბანზე გავრცელებული მცენარეულობის შესახებ. 
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5.2.4.1.6 კვლევის შედეგები 

საკვლევი ზონა მოიცავს, შემოთავაზებული საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის, თიანეთი- 

ზარიძეები- ჟინვალის საავტომობილო გზის 12 კმ სიგრძის მონაკვეთს. სადაც დაწვრილებით 

იქნა შესწავლილი დაგეგმილი ტრასის დერეფანი. აღნუსხული იყო ჭურჭლოვან მცენარეთა 

ნანახი სახეობები და შეგროვდა ფიტოცენოზის რაოდენობრივი მონაცემები. 

ტრასის 12კმ-იანი მონაკვეთი დაიყო სამ უბნად (№1,№2,№3), ფლორისტულ და 

ფიტოსოციოლოგიურ ერთგვაროვნებაზე დაყრდნობით. კვლევის პროცესში, №2 უბანი 

მიეკუთვნა საშუალო-მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების ეკოსისტემას, რადგანაც ამ უბანზე 

მიუხედავად მაღალი ანთროპოგენული ზემოქმედებისა,  ჯერ კიდევ შემორჩენილია მცენარეთა 

სახეობრივი მრავალფეროვნება პირველადი ტყის ნარჩენების სახით.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია №2 უბნის ტყიანი მასივი, (X-0487791; Y-4666320; H-1326 მ; X-

0487518; Y-4666320; H-1220), რომელსაც მიეკუთვნა მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების 

სტატუსი, რამდენადაც მოცემული ტყის დერეფანში გავრცელებულია ბუნებრივთან ახლოს 

მდგომი რცხილნარ-წიფლნარი, მაღალმთის მუხის მონაწილეობით. მუხის ეს სახეობა 

შეტანილია საქ-ოს წითელ წიგნში და წითელ ნუსხაში –როგორც მოწყვლადი(VU) ტაქსონი. 

№1 და №3 უბნებს მიესადაგება დაბალი-საშუალო საკონსერვაციო ღირებულება, რადგანაც იგი 

ნაწილობრივ გამოიყენება სათიბად და საძოვრად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ. გარდა 

ამისა ამავე უბნებზე, საკვლევ დერეფანში დაფიქსირდა არა ერთი ეგზემპლარი, მცირე 

წარმადობის მაღალმთის მუხა( VU), დაავადების გამო ხშირად გამხმარი.  

№1,№2,№3 უბნებზე აღირიცხა, საპროექტო-სამშენებლო დერეფანში მოყოლილი მცენარეების 

სახეობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებელი. დადგინდა, საკვლევ დერეფანში გავრცელებული 

მცენარეების ტყის მერქნის სახეობათა ჯგუფები, კატეგორიები და დაცულობის სტატუსი. 

დაწვრილებით იქნა შესწავლილი დერეფანში გავრცელებული გავრცელებული მცენარეების 

წარმადობა და ზომები.  

საპროექტო დერეფანში,  №1, №2, №3 უბნებზე მშენებლობის დროს განადგურებას 

დაქვემდებარებული მცენარეების სავარაუდო რაოდენობა.  

№1 უბანი 

სოფელი ზარიძეებიდან (X-0489310 Y-4666188 H-1268), სოფელ დოლოშას 

გადასახვევამდე (X-0488498 Y-4666246 H;  დეგრადირებული, ძლიერ გაძოვილი  

მდელო, დაბალი წარმადობის მეორადი ხეების და ბუჩქნარების მონაწილეობით.  

ხეების რაოდენობა ჯამში - 171 ძირი.    91 ხე(დმს)≥0,08–0,2-0,25მ.  80 ხე-ბუჩქი(დმს)≤ 

0,08-0,05 მ.      0,1 ჰა- ბუჩქოვანი მცენარეები.  

გავრცელებული მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა 

ჯგუფებს(III-V); საშეშე და სოციალური(II-III) მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა 

კატეგორიებს. 

კაკლის ხე Juglans regia   - 1 ეგზემპლარი (VU) მოწყვლადი ტაქსონი.   საქ. წითელი 

ნუსხა.   საქ-ოს წ.წ.   (დმს)- 0,2მ.   (I)-ჯგუფი;  

(III)- კატეგორია  - სოციალური მიზნებისთვის გამოყენებადი. 
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2 უბანი 

სოფელ  დოლოშას გადასახვევიდან ფუძნარის ღვთისმშობლის  ტაძრამდე -  

X-0488498 Y-4666246; ---X-0487187 Y-4666147; 

უბანში ხეების რაოდენობა  2208 ხე.  1193 ხე (დმს) ≥ 0,08–0,2-0,3-0,5 მ.  1015ხე-

ბუჩქი(დმს)≤0,08 -0,05-0,02 მ  

დაბალი წარმადობის ბუჩქოვანი მცენარეების გავრცელება სამშენებლო დერეფანში  - 

1,5 ჰა. გავრცელებული მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან 

სახეობათა ჯგუფებს( II -III-V);   სამასალე, საშეშე და სოციალური (I-II-III) 

მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს  მაღალმთის მუხა Quercus 
macranthera  - 39 ეგზემპლარი  (VU) მოწყვლადი ტაქსონი.   საქ. წითელი ნუსხა.   საქ-

ოს წ.წ.    

(დმს) ≥ 0,1- 0,2-0,3მ.  ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფი  (II) ;  საშეშე და სოციალური( 

II-III) მიზნებისათვის გამოყენებადი მცენარეთა კატეგორია(მცირე დიამეტრის გამო) 

3 უბანი 

ფუძნარის ღვთისმშობლის  ტაძრიდან  (X-0487187  Y-4666147),  ფშავ-ხევსურეთის 

გზის კვეთამდე (X-0482049 Y-4664459 H-812 მ); საპროექტო-სარეაბილიტაციო გზის 

მიმდებარე ტერიტორიები. 

უბანში ხეების რაოდენობა  233 ხე. 

 165 ხე(დმს)≥0,08–0,2-0,3- 0,4-0,5მ.    68 ხე (დმს)≤0,08 -0,05 

დაბალი წარმადობის ბუჩქოვანი მცენარეების გავრცელება სამშენებლო დერეფანში  - 

0,2 ჰა. 

მაღალმთის მუხა Quercus macranthera  - 5 ეგზემპლარი  (VU) მოწყვლადი ტაქსონი.   

საქ. წითელი ნუსხა.   საქ-ოს წ.წ.    

გავრცელებული მცენარეთა სახეობები მიეკუთვნებიან ტყის მერქნიან სახეობათა 

ჯგუფებს ( II -III-V);   სამასალე  (მცირე რაოდენობით),  საშეშე და სოციალური (I-II-III) 

მიზნებისათვის გამოყენებად მცენარეთა კატეგორიებს.  

1; 2; 3 უბანი. 

 ჯამი 

სამივე უბანზე გავრცელებული ხეების რაოდენობა - 2612 ხე. 

1449 ხე(დმს)≥0,08–0,2-0,3- 0,4-0,5მ;    1163 ხე (დმს)≤0,08 -0,05მ.   

დაბალი წარმადობის ბუჩქოვანი მცენარეების გავრცელება სამშენებლო დერეფანში  - 

1,8 ჰა. 

დაცული სახეობები: მაღალმთის მუხა Quercus macranthera  და კაკლის ხე Juglans regia   
(VU) მოწყვლადი ტაქსონი.   საქ. წითელი ნუსხა.   საქ-ოს წ.წ.   სულ 40 ხე. 

 

 

5.2.4.2 ფაუნა 

საპროექტი გზის განტავსების რეგიონი ცხოველთა სამყაროს თვალსაზრისით ძალზე 

მრავალფეროვანია. ლიტერატურული წყაროების მიხედვით საპროექტო ტერიტორიის 

განთავსების რაიონში შესაძლო მობინადრე   ცხოველთა სახეოებების შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია ცხრილებში 5.2.6.2.1. და 5.2.6.2.2.   

ცხრილი 5.2.6.2.1. ძუძუმწოვართა სახეობები 

# დასახელება ლათინურად დასახელება ქართულად 
საქართველოს 

წითელი ნუსხა 

1 Erinaceus concolor აღმოსავლეთ-ევროპული ზღარბი  

 Ursus arctos მურა დათვი  * 

 Lynx lynx ფოცხვერი * 

 Lutra lutra წავი * 

2 Talpa caucasica კავკასიური თხუნელა  

3 Talpa levantis მცირე თხუნელა  

4 Sorex volnuchini ვოლნუხინის ბიგა  

5 Suncus etruscus ფუღუ  

6 Crocidura leucodon კოლხური კბილთეთრა  

7 Crocidura gueldenstaedtii გრძელკუდა კბილთეთრა  
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8 Rhinolophus ferrumequinum დიდი ცხვირნალა  

9 Rinolophus hipposideros მცირე ცხვირნალა  

10 Rhinolophus euryale სამხრეთული ცხვირნალა * 

11 Rhinolophus mehelyi მეჰელის ცხვირნალა * 

12 Myotis blyhii ყურწვეტა მღამიობი  

13 Myotis emarginatus სამფერი მღამიობი  

14 Myotis nattereri ტყის (ნატერერის) მღამიობი  

15 Myotis mystacinus ულვაშა მღამიობი  

16 Myotis daubentonii წყლის მღამიობი  

17 Barbastella barbastellus ევროპული მაჩქათელა  

18 Plecotus auritus რუხი ყურა  

19 Nyctalus noctula წითური მეღამურა  

20 Pipistrellus pipistrellus ჯუჯა რამორი  

21 Pipistrellus pygmaeus პაწია ღამორი  

22 Pipistrellus nathusii ტყის ღამორი  

23 Pipistrellus kuhlii ხმელთაშუაზღვის (კულის) ღამორი  

24 Hypsugo savii სავის ღამორი  

25 Eptesicus nilsonii ჩვეულებრივი მეგვიანე  

26 Eptesicus serotinus ჩვეულებრივი მეგვიანე  

27 Vespertilio murinus ჩვეულებრივი ღამურა  

28 Miniopterus  schreibersii ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი  

29 Lepus europeus კურდღელი  

30 Sciurus anomalus კავკსიური ციყვი * 

31 Sciurus vulgaris ჩვეულებრივი ციყვი  

32 Myoxus glis ჩვეულებრივი ძილგუდა  

33 Driomys nitedula ტყის ძილგუდა  

34 Mesocricetus brandtii ამიერკავკასიური ზაზუნა * 

35 Cricetulus migratorius ნაცრისფერი ზაზუნელა * 

36 Arvicloa terestris წყლის მემინდვრია  

37 Terricola majori ბუჩქნარის მემინდვრია  

38 Microtus arvalis ჩვეულებრივი მემინდვრია  

39 Microtus socialis საზოგადოებრივი მემინდვრია  

40 Meriones libycus წითელქუდა მექვიშია  

41 Sylvaemus uralensis მცირე ტყის თაგვი  

42 Sylvaemus fulvipectus კავკასიური ტყის თაგვი  

43 Sylvaemus ponticus კავკასიური თაგვი  

44 Mus musculus სახლის თაგვი  

45 Mus macedonicus ველის თაგვი  

46 Rattus rattus შავი ვირთაგვა  

47 Rattus norvegicus რუხი ვირთაგვა  

48 Vulpes vuples მელა  

49 Meles meles მაჩვი  

50 Mustela nivalis დედოფალა  

51 Martes martes ტყის კვერნა  

52 Martes foina კლდის კვერნა  

53 Canis aureus ტურა  

ცხრილი 5.2.6.2.2. ფრინველთა სახეობები 

№ 
ლათინური 

დასახელება  
ქართული დასახელება  № 

ლათინური 

დასახელება  

ქართული 

დასახელება  

1 Tachybabtus ruficollis პატარა მურტალა 53 Asio otus ყურებიანი ბუ 

2 Podiceps grisegena რუხლოყება მურტალა 54 Athene noctua ჭოტი 

3 Podiceps cristatus დიდი მურტალა 55 Aegolius funereus ბუკიოტი 
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4 Phalacrocorax carbo დიდი ჩვამა 56 Dryocopus martius შავი კოდალა 

5 Phalacrocorax pygmaeus პატარა ჩვამა 57 Dendrocopus major 
დიდი ჭრელი 

კოდალა 

6 Ardea cinerea რუხი ყანჩა 58 
Dendrocopus 

medius 
საშუალო  კოდალა 

7 Ardea alba დიდი თეთრი ყანჩა 59 
Dendrocopus 

minor 

პატარა ჭრელი 

კოდალა 

8 Gyps fulvus ორბი 60 
Dendrocopus 

leucotos 

თეთრზურგა 

კოდალა 

9 Buteo buteo ჩვეულებრივი კაკაჩა 61 Picus viridis მწვანე კოდალა 

10 Buteo rufinus ველის კაკაჩა 62 Galerida cristata ქოჩორა ტოროლა 

11 Buteo lagopus ფეხბანჯგვლიანი კაკაჩა 63 
Eremophila 

alpestris 
რქოსანი ტოროლა 

12 Accipiter nisus მიმინო 64 Motacilla cinerea მთის ბოლოქანქალა 

13 Accipiter gentilis ქორი 65 Lanius excubitor რუხი ღაჟო 

14 Circus aeruginosus ჭაობის ძელქორი 66 Regulus regulus 
ყვითელთავა 

ღაბუაჩიტი 

15 Milvus milvus ძერა 67 
Troglodytes 

troglodytes 
ჭინჭრაქა 

16 Aquila heliaca ბექობის არწივი 68 Prunella modularis ტყის ჭვინტაკა 

17 Aquila chrysaetos მთის არწივი 69 Erithacus rubecula გულწითელა 

18 Falco tunnunculus ჩვეულებრივი კირკიტა 70 Turdus merula შავი შაშვი 

19 Falco vespertinus თვალშავი 71 Turdus viscivorus ჩხართვი 

20 Falco columbarius ალალი 72 Turdus pilaris ბოლოშავი 

21 Falco cherrug ბარი ანუ გავაზი 73 Turdus iliacus თეთრწარბა შაშვი 

22 Falco peregrinus შავარდენი 74 Parus major დიდი წივწივა 

23 Cygnus cignus მყივანი გედი 75 Parus ater შავი წიწკანა 

24 Anser anser რუხი ბატი 76 Parus caeruleus ლურჯთავა წიწკანა 

25 Anser erytropus პატარა ღერღეტი 77 
Aegithalos 

caudatus 
თოხიტარა 

26 Anas acuta ბოლოსადგისა იხვი 78 Panurus biarmicus ულვაშა წივწივა 

27 Anas crecca სტვენია იხვინჯა 79 Sitta eropaea ჩვ. ცოცია 

28 Anas platyrhynchos გარეული იხვი 80 Certhia familiaris ჩვ. მგლინავა 

29 Aythya ferina წითელთავა ყურყუმელა 81 
Tichodroma 

muraria 
კლდეცოცია 

30 Netta rufina 
წითელცხვირა 

ყურყუმელა 
82 Emberiza citrinella ჩვ. გრატა 

31 Aythya nyroca 
თეთრთვალა 

ყურყუმელა 
83 Emberiza cia მთის გრატა 

32 Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 84 
Emberiza 

schoeniclus 
ლერწმის გრატა 

33 Aythya marila ზღვის ყვინთია 85 Miliaria calandra მეფეტვია 

34 Melanitta fuska გარიელი 86 Serinus pusillus 
წითელთავა 

მთიულა 

35 Tadorna ferruginea წითელი იხვი 87 Carduelis carduelis ნარჩიტა 

36 Tadorna tadorna ამლაყი იხვი 88 Carduelis chloris მწვანულა 

37 Mergus merganser დიდი ბატასინი 89 
Carduelis 

cannabina 
მეკანაფე 

38 Perdix perdix გნოლი 90 Fringilla coelebs სკვინჩა 

39 Phasianus colchicus ხოხობი 91 
Fringilla 

montifringilla 
მთიულა 

40 Alectoris chukar კაკაბი 92 Pyrrhula pyrrhula სტვენია 

41 Fulica atra მელოტა 93 
Coccothraustes 

coccothraustes 
კულუმბური 

42 Tetrax tetrax სარსარაკი 94 Sturnus vulgaris შოშია 

43 Tringa ochropus შავულა 95 
Bombycilla 

garrulus 
მედუდუკე 

44 Larus genei წვრილნისკარტა თოლია 96 Passer montanus მინდვრის ბეღურა 

45 Larus minutus პატარა თოლია 97 Passer domesticus სახლის ბეღურა 
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46 Larus armenicus სომხური თოლია 98 Petronia petronia ქვის ბეღურა 

47 Larus cachinnans ყვითელფეხა თოლია 99 Garrulus glandarius ჩხიკვი 

48 Columba livia გარეული მტრედი 100 Pica pica კაჭკაჭი 

49 Columba palumbus ქედანი 101 Corvus frugilegus ჭილყვავი 

50 Columba oenas გვიძინი 102 Corvus cornix ყვავი 

51 Streptopelia decaocto რგოლა გვრიტი 103 Corvus corax ყორანი 

52 Streptopelia senegalensis პატარა გვრიტი    

 

საპროექტო გზის საწყისი მონაკვეთი განთავსებულია მდებარეობს დასახლებული პუნქტების 

ფარგლებში და შესაბამისად ამ ტერიტორიებზე ცხოველთა სამყაროს მრავალფეროვნება 

ნაკლებადაა წარმოდგენილი. გზის დანარჩენი მონაკვეთი პრაქტიკულად ხშირი ტყით 

დაფარულ ფერდოებებზე გადის და ცხოველთა სამყაროზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი 

შედარებით მაღალია, რაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესრულების პროცესში.  

 

5.2.4.3 დაცული ტერიტორიები 

როგორც აუდიტის პროცესში დადგინდა, თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაციის პროექტის გავლენის ზონაში დაცული ტერიტორიები განთავსებული არ არის.  

 

5.2.5 ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების მდგომარეობა 

თიანეთის და დუშეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხზე დაკვირვების პუნქტები არ არსებობს  და გამომდინარე აღნიშნულიდან მავნე 

ნივთიერებათა კონცენტრაციების ზუსტი მონაცემების მოპოვება არ არის შესაძლებელი. 

საპროექტო დერეფანში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ერთად წყაროდ შეიძლება 

ჩაითვალოს საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა, რაც ძალზე დაბალი ინტენსივობისაა და 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების რისკი მინიმალურია და 

ატმოსფერული ჰაერი პრაქტიკულად სუფთაა.   

 

5.2.6 ხმაურის გავრცელება 

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტით-

სანიტარიული ნორმები 2.2.4/2.1.8. 003/004-01 „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“  

(ს.ს.მ. №90, 24.08.2001, მუხლი 647). აღნიშნული ნორმატული დოკუმენტის მიხედვით 

საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიის საზღვარზე ხმაურის გავრცელების დონის ნორმად 

ღამის საათებისათვის (19 სთ-დან 7 სთ-მდე) მიღებულია 45 დბა, ხოლო დღის საათებისათვის (7 

სთ-დან 19 სთ-მდე)  55 დბა.  

საპროექტო გზის განთავსების დერეფანში ხმაურის გამოწვევი სტაციონარული წყაროები არ 

არის განთავსებული. ხმაურის გავრცელების ერთადერთ წყაროდ შეიძლება  ჩაითვალოს 

საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა, რაც დღეისათვის დაბალი ინტენსივობით 

გამოირჩევა.  

 

5.2.7 ბუნებრივი რადიაციული ფონი  

საპროექტო გზის განთავსების დერეფანში 2013 წლის სექტემბრის თვეში ჩატარდა რადიაციული 

ფონის მონიტორინგი, რაც მიზნად ისახავდა ტერიტორიის გამა-ფონის შესწავლას და შესაძლო 

უკონტროლო რადიოაქტიური წყაროების მოძიებას.  
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რადიაციული მონიტორინგის დროს გამოყენებული იქნა სცინტილაციური დოზიმეტრი СPП-

68-01, №3213, გამოშვების წელი 1988, მწარმოებელი - რუსეთის ფედერაცია. დოზიმეტრი 

განკუთვნილია ტერიტორიის რადიომეტრული გამა-ფონის დასადგენად, რადიოაქტიური 

საბადოების მოსაძიებლად და სხვა.  

გაზომვის დროს პერიოდულად მოწმდებოდა СPП-68-01 აპარატის მგრძნობიარობა 

საკონტროლო წყაროს მეშვეობით, ხოლო საათში ერთხელ მოწმდებოდა ხელსაწყოს კვების 

რეჟიმი.  

რადიაციული მონიტორინგის პროცესში დეტალურად შემოწმდა შერჩეული უბნების ღია 

ნაწილები. გაზომვის შედეგების მიხედვით, საკვლევ ტერიტორიაზე რადიაციულმა გამა-ფონმა 

შეადგინა 12-16 მკრ/სთ, რაც დამახასიათებელია საკვლევი ტერიტორიებისათვის. ამასთანავე, 

გამოკვლეულ უბნებზე უკონტროლო რადიოაქტიური წყაროები და რადიოაქტიური 

დაბინძურება არ გამოვლენილა. 
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6 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

6.1 გზშ-ს მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები 

ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა 

შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის 

არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება 

გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების მიმღები 

ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია 

ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრისთვის. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების 

განსაზღვრის შემდეგ კი დგინდება რამდენად მისაღებია იგი, საქმიანობის ალტერნატიული, 

ნაკლები უარყოფითი ეფექტის მქონე ვარიანტები, შემარბილებელი ზომების საჭიროება და 

თავად შემარბილებელი ზომები.  

საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებისას გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა:  

საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა 

საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა, 

რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის პროექტებისთვის 

საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის მოძიება 

და ანალიზი  

იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი 

საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.  

საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება 

ზემოქმედების ხასიათის, ალბათობის, მნიშვნელოვნებისა და სხვა 

მახასიათებლების განსაზღვრა რეცეპტორის სენსიტიურობის 

გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი 

მნიშვნელოვნების შეფასება. 

საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების, თავიდან აცილების ან 

მაკომპენსირებელი  ზომების განსაზღვრა.  

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

შემარბილებელ ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გარემოში 

მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა.  

საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება 

შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ 

განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების 

ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება.  

 

6.1.1 ზემოქმედების რეცეპტორები და მათი მგრძნობიარობა 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის ფაზებზე გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეებია: 

 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება; 

 ხმაურის გავრცელება; 
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 ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე - საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების 

რისკები; 

 ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები; 

 გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები; 

 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე; 

 ნარჩენების მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება; 

 სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა; 

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები. 

რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის 

უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით 

ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან.  

 

6.1.2 ზემოქმედებების შეფასება 

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები. 

მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად: 

 ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი; 

 სიდიდე - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი 

 მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი; 

 ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი; 

 ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი; 

 შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი.  

ანუ განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად გარემოში მოსალოდნელი 

ცვლილება და ხასიათი, ზემოქმედების არეალი და  ხანგრძლივობა, შექცევადობა და რისკის 

რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი მნიშვნელოვნება.  

ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და შემოღებული 

კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა, ასევე 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და მასშტაბები. 

 

6.2 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე    

6.2.1 მშენებლობის ფაზა  

მშენებლობის ფაზაზე ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს მიწის 

სამუშაოების, გრუნტის ან სხვა წვრილმარცვლოვანი სამშენებლო მასალების (ცემენტი, ქვიშა და 

ა.შ) შენახვისა და გადატანისას, ასევე გრუნტის საფარიან ან არაასფალტირებულ გზაზე 

სატრანსპორტო ნაკადით წარმოქმნილი მტვერი,  მანქანა-დანადგარებისა და მძიმე სატვირთო 

მანქანების გამონაბოლქვი და ასევე ბეტონის კვანძის ექსპლუატაცია.  

 

6.2.1.1 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევების გაანგარიშება საგზაო-სამშენებლო 

მანქანების ძრავებიდან 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევების გაანგარიშება საგზაო-სამშენებლო მანქანების 

ძრავებიდან ხორციელდება [УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-
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Петербург 2001-2005г]-ის შესაბამისად. თუმცა, აღნიშნული მეთოდიკა არ ითვალისწინებს 

საგზაო-სამშენებლო მანქანების დატვირთვის სხვადასხვა რეჟიმებს. ასეთ შემთხვევაში 

შემოთავაზებულია მიდგომა [«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005.], რომლის დროსაც 

მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა გაიანგარიშება 30 წუთიან ინტერვალში, რა პერიოდშიც 

ადგილი აქვს ყველა მუშა  რეჟიმის ერთობლიობას. 
 

ეს ინტერვალი შედგება შემდეგი პერიოდებისაგან: 

 ტექნიკის მოძრაობა დატვირთვის გარეშე (ბულდოზერის უკუსვლა, გადაადგილება 

შემდგომი დატვირთვისთვის და ა.შ.), ხასიათდება (ტმოძრ.); 

 ტექნიკის მოძრაობა დატვირთვით (ექსკავატორი გადაადგილებს მასალას ჩამჩით, 

ბულდოზერი გადაადგილებს ტვირთს და ა.შ.) ხასიათდება დროით (ტდატვ.); 

 უქმი სვლა (ძრავი მუშაობს ტექნიკის გადაადგილების გარეშე, ექსკავატორის ისრის 

შეჩერება და ა.შ.) ხასიათდება დროით (tუქმ.სვლა.). 
 

პერიოდების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სამუშაოს შესრულების სპეციფიკასა და ტექნიკის 

სახეობაზე და საშუალოდ მიღებულია  შემდეგი მნიშვნელობები [«Методическим пособием по 

расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух»] : 
 

მუშაობის ინტერვალის დასახელება tმოძრ. tდატვ. tუქმ.სვლა. 

დრო წუთებში 15 11 4 
 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასებისათვის სამშენებლო მოედანზე მომუშავე 

ტექნიკის ძრავებიდან გაფრქვევის ერთჯერადი მაქსიმალური მნიშვნელობა თითოეული 

დამაბინძურებელი  ნივთიერებისათვის გაიანგარიშება ფორმულით:  
 

Gi = ∑[(Mმოძრi x  tმოძრi )  + 1.3( Mდატვi x  tდატვi )+  (Mუქმ.სვლi  x  tუქ.სვლაi)]/(30 x 60) გ/წმ. 
 

სადაც: Mმოძრi – და Mუქმ.სვლi  -არის საგზაო მანქანების კუთრი ემისიის მახასიათებლები 

შესაბამისად მოძრაობისა და უქმი სვლის რეჟიმზე [УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00] ; 

1.3 Mდატვi- არის საგზაო მანქანის კუთრი ემისიის მახასიათებელი დატვირთვის რეჟიმზე, 

რომელიც გაიანგარიშება იმის გათვალისწინებით, რომ დატვირთვის გაზრდისას იზრდება 

საწვავის ხარჯი.  
 

განსახილველი მანქანებისა და დანადგარების მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება 100 კვტ-ს, 

ამიტომ ქვემოთ მოცემულია 61-100 კვტ. სიმძლავრის საგზაო მანქანებისათვის კუთრი ემისიის 

მახასიათებლები [УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00]-ის მიხედვით. 

 

მანქანის 

კატეგორია 

დიზელის 

ძრავის 

ნომინალური 

სიმძლავრე, კვტ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია ტექნიკის მოძრაობის 

პროცესში (გ/წთ) 

ნახშირჟანგი 
ნახშირ 

წყალბადები 

აზოტის 

ჟანგეულები 
ჭვარტლი 

გოგირდის 

ორჟანგი 

4 61↔100 1.29 0.43 2.47 0.27 0.19 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია ტექნიკის უქმი სვლის რეჟიმზე (გ/წთ) 

4 61↔100 2.40 0.30 0.48 0.06 0.097 

 

ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით მოხდენილია  ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ 

წყაროთა იდენტიფიკაცია, ხოლო მათ გაფრქვევებში მოსალოდნელი ემისია გაანგარიშებულია 

მოქმედ ნორმატიულ, საცნობარო და ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით. 

შესრულდა საგზაო ტექნიკის (ექსკავატორის, ბულდოზერის, ტრაქტორის და ა.შ.) 

ფუნქციონირებისას ემისიების, არაორგანული მტვრისა, შედუღების ოპერაციების გაანგარიშება. 
 

ქვემოთ მოყვანილია ემისიის გაანგარიშებების მიმდევრობა წყაროების მიხედვით და მათი 

შედეგები. 
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საექსკავაციო სამუშაოები - გაფრქვევის წყარო, ექსკავატორი 
 

საანგარიშო ფორმულები, საწყისი მონაცემები. 

ტექნიკის ტიპი: ერთჩამჩიანი ექსკავატორი; 

ქანის სიმაგრე: ქანი  f = 4; 

ერთჩამჩიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება 

ფორმულით:  
 

M = Qექს x (3.6  x  E x  Kექს/ Tეც ) x K1 x K2 x T  x Nг x N)/(1000), ტ/წელ;   

Qექს = მტვრის კუთრი გამოყოფა 1მ3 გადატვირთული მასალისგან, გ/მ3 (4.4); 

E - ჩამჩის ტევადობა, მ3 (0,65); 

Kэ =0.6 (პირდაპირი ჩამჩა- 2.0 ტ/მ3  (ქანი სიმკვრივით 2.7ტ/მ3,); 

Tეც -ექსკავაციის ციკლის დრო, წმ. (30); 

K1 =1.20 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქარის სიჩქარეს (2.1-5 მ/წმ); 

K2 =1.20 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას. (ტენიანობა: 3.1-5%); 

T = 7 სთ. –ცვლაში მუშაობის სუფთა დრო; 

Nг = 730 – წელიწადში დღეების  რ-ბა;   

N = 1 – ერთდროულად მომუშავე ტექნიკის რ-ბა;  
 

M = Qექს x (3,6  x  E x  Kექს/ Tეც ) x K1 x K2 x T  x Nг x N)/(1000)= 4.4 x (3.6 x 0.65 x 0.6 /30) x 

(1.2x1.2x7x730x1)/1000 = 1.515 ტ/წელ; 

 

ერთჩამჩიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა 

განისაზღვრება ფორმულით: 
 

G = Qექს x  E x  Kე x K1 x K2 x N/Tეც, გ/წმ  Kექს_ ექსკავაციის კოეფიციენტი. 

G = Qექს x  E x  Kე x K1 x K2 x N/Tეც, = 4.4 x 0.65 x 0.6 x 1.2 x1.2 x 1/30 = 0.082გ/წმ 

 

აირადი ნივთიერებების ემისიის გაანგარიშება  

 

Gi = ∑[(Mმოძრi x  tმოძრi )  + 1.3( Mდატვi x  tდატვi )+(Mუქმ.სვლi  x  tუქ.სვლაi)] / (30 x 60) გ/წმ; 

 

G(co) = [(Mმოძრ(co) x  tმოძრ(co) ) +1.3( Mდატვ.(co) x  tდატვ.(co) )+(Mუქმ.სვლ.(co) x  tუქ.სვლა.(co))]/(30x 60)+ (1.29x15)+ 

1.3(1.29x11)+ (2.4 x 4)/(30 x 60)= 0.026 გ/წმ; 

 

G (CH) = [(Mმოძრ(CH) x  tმოძრ(CH)) + 1.3( Mდატვ(CH)x  tდატვ(CH))+(Mუქმ.სვლ.(CH) x  tუქ.სვლა(CH))]/(30x60) = (0.43x15) + 

1.3(0.43x11) + (0.3x4)/(30x60) = 0.0076 გ/წმ; 

 

G (NOx) = [(Mმოძრ(NOx) x  tმოძრ(NOx)) + 1.3( Mდატვ(NOx)x  tდატვ(NOx))+(Mუქმ.სვლ (NOx)x  tუქ.სვლა(NOx))]/(30x60) = 

(2.47x15)+1.3(2.47x11)+ (0.48x4)/(30x60)= 0.041 გ/წმ; 

 

მეთოდური მითითების შესაბამისად აზოტის ოქსიდების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით აზოტის დიოქსიდისა და ოქსიდის რაოდენობა გადაიანგარიშება 

დადგენილი კოეფიციენტების მიხედვით (NO2 = 0.8 ; NO = 0.13); მაშასადამე გვექნება:   
 

NO2 = 0.041 x 0.8 = 0.0328 გ/წმ; NO = 0.041 x 0.13 = 0.0053 გ/წმ; 

 

G (ჭვ.) = [(Mმოძრ(ჭვ.)x  tმოძრ(ჭვ))  + 1.3( Mდატვ(ჭვ.)x  tდატვ(ჭვ.))+ (Mუქმ.სვლ (ჭვ.) x  

tუქ.სვლა(ჭვ.))]/(30x60) = (0.27x15) + 13(0.27 x 11) + (006 x 4) / (30 x 60)  = 0.0045 გ/წმ; 
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G(SO2.) = [(Mმოძრ(SO2) x  tმოძრ(SO2))  + 1,3( Mდატვ(SO2) x  tდატვ(SO2)) +  (Mუქმ.სვლ (SO2) x  

tუქ.სვლა(SO2))] / (30 x 60) = (0.,19 x 15) + 1.3(0.19 x 11) + (0.097x 4)/(30 x 60)  = 0.0033 გ/წმ; 

 

გაანგარიშების შედეგები: 
ნივთიერებ-ის კოდი ნივთ. დასახელება მაქს. გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

ჯამური გაფრქვევა 

(ტ/წელ) 

337 ნახშირჟანგი (CO) 0.0260 0.478 

330 გოგირდის ორჟანგი (SO2) 0.0033 0.060 

328 ჭვარტლი (C) 0.0045 0.082 

301 აზოტის დიოქსიდი (NO2) 0.0328 0.600 

304 აზოტის ოქსიდი (NO) 0.0053 0.097 

2732 ნახშირწყალბადები (CH) 0.0076 0.140 

2902 არაორგანული მტვერი 0.0823 1.515 
 

სულ, მშენებლობის პროცესში გასაყვანი ტრასის კონკრეტულ მონაკვეთზე ერთდროულად 

შესაძლებელია 1 ექსკავატორის ექსპლუატაცია და ეს რაოდენობა გათვალისწინებულია 

მშენებლობის მთელი პერიოდის ჯამური ემისიის გამოსათვლელად. (K= გ/წმ x 3600წმ x 7სთ x 

730დღე/106 = 18.396). 

 

საბულდოზერო სამუშაოები - გაფრქვევის წყარო, ბულდოზერი. 
 

საანგარიშო ფორმულები, საწყისი მონაცემები. 

ტექნიკის ტიპი: ბულდოზერი; 

ქანების სიმაგრე: ქანი f = 4; 

ბულდოზერის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით: 

M  =  (3.6 x Qბულ x Gm x V x  K1   x  K2  x T x  Nr x  N) / (1000 x Tბც x Kგკ ), ტ/წ; 

Qბულ _ მტვრის კუთრი გამოყოფა 1 ტ. გადასატანი მასალისაგან, გ/ტ (0.85); 

Gm – ქანის სიმკვრივე ტ/მ3 (2.70); 

V _ გადაადგილების პრიზმის მოცულობა  (მ3) (2); 

Tბც  _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ (80); 

Kр – 2.7 ქანის სიმკვრივე ტ/მ3 (ქანის სიმკვრივე 2.70ტ/მ3); 

K1 =1.00 – ქარის სიჩქარეზე დამოკიდებული კოეფიციენტი ( 2-5 მ/წმ); 

K2 =1.20 – მასალის ტენიანობაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (3.1-5%); 

T = 7 სთ – ცვლაში მუშაობის სუფთა დრო; 

Nг = 730 -  წელიწადში სამუშაო დღეების რ-ბა; 

N = 1 – ერთდროულად მომუშავე ტექნიკის რ-ბა;  

 

M  =  (3.6 x Qბულ x Gm x V x  K1   x  K2  x T x  Nr x  N) / (1000 x  Tბც x Kგკ )= 3.6 x 0.85 x 2.7 x 2 x 1 

x 1.2 x 7 x 730 x 1 / 1000 x 80 x 1.35 = 0.938 ტ/წელ. 
 

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევები ბულდოზერის მუშაობისას განისაზღვრება 

ფორმულით: 

G  =  (Qბულ x Gm x V x  K1   x  K2  x  N)/(Tბც x Kр); 

G  =  (Qბულ x Gm x V x  K1   x  K2  x  N)/(Tბც x Kр)= 0.85x2.7x2x1x1.2x1/80 x 1.35 = 0.051 გ/წმ; 
 

აირადი ნივთიერებების ემისიის გაანგარიშება  

Gi = ∑[(Mმოძრi x  tმოძრi )  + 1.3( Mდატვi x  tდატვi ) +  (Mუქმ.სვლi  x  tუქ.სვლაi)]/(30 x 60) გ/წმ; 

G(co) = [(Mმოძრ(co) x  tმოძრ(co) )  + 1.3( Mდატვ.(co) x  tდატვ.(co) )+ (Mუქმ.სვლ.(co)  x  tუქ.სვლა.(co))]/(30 x 60) = (1.29 x 15) + 

13(129x11) + (24 x 4)/ (30 x 60)  = 0.026 გ/წმ; 

G (CH) = [(Mმოძრ(CH) x  tმოძრ(CH))  + 13( Mდატვ(CH) x  tდატვ(CH))+  (Mუქმ.სვლ (CH) x  tუქ.სვლა( CH))]/(30 x 60) = (043x15) + 

13(043 x 11) + (0.3 x 4)/(30 x 60)  = 0.0076 გ/წმ; 

G (NOx) = [(Mმოძრ(NOx) x  tმოძრ(NOx))  + 1.3( Mდატვ(NOx)x tდატვ(NOx)) +  (Mუქმ.სვლ (NOx) x  tუქ.სვლა(NOx))]/(30 x 60) = (247 
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x 15) + 13(247 x 11) + (048 x 4)/(30 x 60) = 0.041 გ/წმ; 
 

მეთოდური მითითების შესაბამისად აზოტის ოქსიდების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით აზოტის დიოქსიდისა და ოქსიდის რაოდენობა გადაიანგარიშება 

დადგენილი კოეფიციენტების მიხედვით (NO2 = 0,8 ; NO = 0,13); მაშასადამე გვექნება:   
 

NO2 = 0.041 x 0.8 = 0.0328 გ/წმ; NO = 0.041 x 0,13 = 0.0053 გ/წმ; 
 

G (ჭვ.) = [(Mმოძრ(ჭვ.) x  tმოძრ(ჭვ))  + 1.3( Mდატვ(ჭვ.) x  tდატვ(ჭვ.)) +  (Mუქმ.სვლ (ჭვ.) x  tუქ.სვლა(ჭვ ))]/(30 x 60) = (0.27 x 15) 

+ 1,3(0,27 x 11) + (0.06 x 4) / (30 x 60)  = 0.0045 გ/წმ; 
 

G(SO2.) = [(Mმოძრ(SO2) x  tმოძრ(SO2))  + 1.3( Mდატვ(SO2) x  tდატვ(SO2)) +  (Mუქმ.სვლ (SO2) x  tუქ.სვლა(SO2))]/(30 x 60) = (0.19 x 

15) + 1.3(0,19 x 11) + (0.097x 4) / (30 x 60)  = 0.0033 გ/წმ; 
 

გაანგარიშების შედეგები: 

ნივთ-იერების კოდი ნივთ. დასახელება 
მაქს. გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

ჯამური გაფრქვევა 

(ტ/წელ) 

337 ნახშირჟანგი (CO) 0,0260 0,478 

330 გოგირდის ორჟანგი (SO2) 0,0033 0,060 

328 ჭვარტლი (C) 0,0045 0,082 

301 აზოტის დიოქსიდი (NO2) 0,0328 0,600 

304 აზოტის ოქსიდი (NO) 0,0053 0,097 

2732 ნახშირწყალბადები (CH) 0,0076 0,140 

2902 არაორგანული მტვერი 0.051 0.938 
 

სულ მშენებლობის პროცესში გასაყვანი ტრასის კონკრეტულ მონაკვეთზე ერთდროულად 

შესაძლებელია 1 ბულდოზერის ექსპლუატაცია და ეს რაოდენობა გათვალისწინებულია 

მშენებლობის მთელი პერიოდის ჯამური ემისიის გამოსათვლელად. (K=18.396). 
 

იდენტურად გაიანგარიშება ტრაქტორისა  და სხვა მექანიზმების  ემისიები. 

 

 

6.2.1.2 ბეტონის საწარმოო საამქრო 

ბეტონის საწარმოო საამქრო გათვალისწინებულია მყარი და გადასატანი ბეტონის მასის 

დასამზადებლად. იგი წარმოადგენს ასაწყობ სტაციონარულ ნაგებობას. ნაგებობის კომპლექსში 

შედის: ბეტონშემრევი, ინერტული მასალების მიწოდების სისტემა, პნევმოსისტემა, 

ავტომატური მართვის სიტემა და ოპერატორის კაბინა. 
 

ბეტონშემრევი შედგება შიდა ამწე მოწყობილობების, ასევე ტრანსპორტიორებისა და ლენტური 

კონვეირებისაგან, რაც უზრუნველყოფს ინერტული მასალების ავტომატურ მიწოდებას. 
 

ინერტული მასალების დოზირების სისტემა შედგება შემგროვებელი ბუნკერისა და 

ავტომატური დოზატორისაგან. დოზატორი აღჭურვილია ზუსტი დოზირებისა  და მიწოდების 

სისტემით, რაც უზრუნველყოფს ბეტონის მასის ავტომატურ კორექტირებას. 
 

წყლისა და დანამატის (იმყოფება თხევად ფაზაში) მიწოდების სისტემა მოიცავს 

დამაბალანსებელ კამერას, რაც უზრუნველყოფს ზუსტ განზავებას. სისტემა აღჭურვილია 

ანტიკოროზიული სატუმბი მოწყობილობით. 
 

მართვის სისტემა ავტომატურია. გააჩნია თანამედროვე კომპიუტერული კონტროლერი, რაც 

უზრუნველყოფს ავტომატურ მართვას ბეტონის მომზადების პროცესში, ასევე წყლის 

რაოდენობის ავტომატურ კორექტირებას. 
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სილოსებში ცემენტის ჩატვირთვა (აღჭურვილია ქსოვილის ფილტრით), ტრანსპორტირება და 

ცემენტის მასის მომზადება განხორციელდება ჰერმეტულად დაცულ პირობებში, რაც 

შეამცირებს ატმოსფეროს დაბინძურებას. 
 

ბეტონის დამამზადებელი საწარმოები (ბეტონის კვანძი) გამოირჩევიან ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების მცირე მოცულობით, რადგან ბეტონის დამზადების პროცესი ბუნებრივად 

ტენიანი ინერტული მასალებისა და ცემენტის  შერევის შემდეგ ტექნოლოგიური პროცესი 

მიმდინარეობს  სველი მეთოდით.  
 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროებს წარმოადგენენ შემდეგი ტექნოლოგიური 

პროცესები და დანადგარები:  

 ინერტული მასალების  დროებითი განთავსების საწყობი,  ქვიშისა და ხრეშის სახარჯი 

ბუნკერები, ლენტური ტრანსპორტიორები,  ცემენტის სილოსები. ფაქტიური ტენიანობა 

ხრეშისა მერყეობს 9-10%-ის ფარგლებში, ხოლო ქვიშის > 10% . 

 საწარმოში დამონტაჟდება 2  ცემენტის  სილოსი-თითოეული მოცულობით 100 

ტ.(აღიჭურვება სათანადო ფილტრებით).  ღია საწყობები ქვიშისა და ხრეშისათვის 

(თვითეულის ფართი- 300 მ2); 

 ლენტური ტრანსპორტიორების საერთო სიგრძე-40მ; სიგანე-1,0მ. 
 

ემისიის გაანგარიშება შესრულებულია სახარჯი მასალების მაქსიმალური 

მნიშვნელობებისათვის. ბეტონის მიღების რეცეპტურა (1 მ3-ისათვის) შემდეგია: ქვიშა- 600კგ; 

ხრეში-1092 კგ; ცემენტი-492 კგ;  წყალი-204 ლიტრი; ქიმ. დანამატი-7,5კგ. 
  
ბეტონშემრევის მაქსიმალური საპასპორტო წარმადობა შეადგენს 50 მ3/სთ-ს.  მაქსიმალური 

წლიური სავარაუდო წარმადობა ერთცვლიანი მუშაობისა და წელიწადში 120 დღიანი მუშაობის 

ხანგრძლივობით შესაბამისად იქნება: 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 48,0ათ.მ3/წელ.  
 

გამომდინარე წლიური წარმადობიდან განსაზღვრულია მასალების მაქსიმალური  ხარჯი: 

ქვიშა- 0,6ტ * 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 28,8 ათ.ტ/ წელ. (ქვიშის ტენიანობა აღემატება 3%-

ს, ამდენად [2]-ს შესაბამისად ემისია არ გაიანგარიშება. იხ. გვ. 76, პ.1.3). 
 

ღორღი-1,092ტ * 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 52,416 ათ.ტ/ წელ. [54,6 ტ/სთ] 

ცემენტი-0,492ტ * 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 23,616 ათ.ტ/ წელ. [24,6ტ/სთ] 

წყალი-0,204ტ * 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 9,792 ათ.ტ/ წელ. 

ქიმ. დანამატი-0,0075ტ * 50მ3/სთ * 8სთ/დღ * 120დღ/წელ = 0,36 ათ.ტ/ წელ. 
 

აღნიშნული პროდუქციის მისაღებად საწარმოში დამონტაჟდება შესაბამისი მოწყობილობები და 

მოეწყობა შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. 
 

საბაზო ტიპიური ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად, ავტოდამტვირთველი პანდუსის 

მეშვეობით გადაიტანს ქვიშასა და ხრეშს სახარჯ ბუნკერებში (4 ბუნკერი ზომებით 3 * 3 მ), რის 

შემდეგაც დოზირების სისტემის საშუალებით და ლენტური კონვეირების გავლით იგი 

მიეწოდება ბეტონის კვანძს. პარალელურად მისაღები ბეტონის მარკის შესაბამისად 

კომპიუტერული სისტემა არეგულირებს ინგრედიენტების შესაბამის  პროპორციას (ქვიშა, 

ხრეში, ცემენტი, დანამატი) და აგზავნის შემრევ აგრეგატში. საათური საპროექტო წარმადობა 50 

მ3/სთ. მომზადებული ბეტონი მიემართება ბეტონმზიდებით საბოლოო მომხმარებლებთან. 

ემისია ცემენტის მიმღები სილოსიდან  (გ-1) 

ბეტონის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი მდგომარეობს ცემენტის ცემენტმზიდიდან 

პნევმატური მეთოდით სილოსში ჩატვირთვაში და შემდგომ იქიდან მის დოზირებულ 

მიწოდებაში ჭიახრახნული მეთოდით  სასწორის გავლით უშუალოდ მიქსერში, სადაც წინასწარ 
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ხდება ქვიშის, და ღორღის, წყლისა და ქიმ. დანამატის (პლასტიფიკატორის) კომპონენტებით 

შევსება დადგენილი რეცეპტურის შესაბამისად. 

 

საწარმოს მონაცემებით  წლის განმავლობაში სილოსში  უნდა მიეწოდოს   49,2 ათ.ტ  ცემენტი.  

სილოსი აღჭურვილია სტანდარტული ქსოვილიანი ფილტრით, საპასპორტო ეფექტურობით-

99,8%. (მცირე ზომის სახელოებიანი ქსოვილის ფილტრი, მარკა КФЕ-С, ე.წ. „სასილოსე 

ფილტრები“, განკუთვნილია სილოსების ჭარბი წნევის ასპირაციისათვის. რეგენერაცია 

შეკუმშული აირით. გაფილტრული მტვერი ბრუნდება უკან სილოსში. ფილტრის სიგრძე 1 

მეტრი.   ჰაერის ხარჯის დიაპაზონი 300-1000მ3/სთ. ფილტრაციის ფართი-5-200 მ2.  
 

[5]-ს მიხედვით ცემენტის მტვრის წლიური გამოყოფა იქნება  23616  ტ * 0,8კგ/ტ  * 10-3 = 18,9 

ტ/წელ;  ქსოვილიანი ფილტრის საპასპორტო ეფექტურობის გათვალისწინებით ემისია იქნება: 

18,9 ტ/წელ * (1-0,998)= 0,0378 ტ/წელ. 
 

მაქსიმალური წამური ემისიის გაანგარიშება: 

ერთი ცემენტმზიდის საშუალო ტვირთამწეობაა 25 ტნ, დაცლის დრო 2სთ. (7200 წმ); ცემენტის 

მტვრის წამური გამოყოფა იქნება 25ტ * 0,8კგ/ტ  * 103 / 7200წმ = 2,78 გ/წმ; ქსოვილიანი ფილტრის 

ეფექტურობის გათვალისწინებით გვექნება:  2,78 გ/წმ * (1-0,998)= 0,0056 გ/წმ. 
 

უშუალოდ ბეტონშემრევი წარმოადგენს ყველა მხრიდან დახურულ სისტემას და მას  არ გააჩნია 

კავშირი  ატმოსფერულ ჰაერთან, შესაბამისად ატმოსფეროში მტვრის გამოყოფას ადგილი არა 

აქვს. (ბეტონშემრევზე დამონტაჟებული  დრეკადი მილი  მიერთებულია  ზედა ბუნკერთან და 

მასალების ჩატვირთვის მომენტში წარმოქმნილი მტვერი მიემართება უკან.)  

 

გაანგარიშებული ემისია 

 კოდი     კოდი ნივთიერების დასახელება % მასა (გ/წმ) მასა (ტ/წელ) 

2908 არაორგანული (ცემენტის) მტვერი 100 0.0056 0.0378 

ემისია კონვეიერებით ტრანსპორტირებისას    (გ-2) 

საანგარიშო ფორმულები [3, 4]-ს მიხედვით. ტრანსპორტირება ხორციელდება ღია კონვეირული 

ლენტების საშუალებით, სიგანით-1მ. საერთო სიგრძე შეადგენს 40 მეტრს. ქარის საანგარიშო 

სიჩქარეები შეადგენს, მ/წმ: 0,5((K3 = 1); 2,6(K3 = 1,2). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 2,6(K3 = 

1,2).  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები: 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

2908 არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის 

შემცველობით 70-20%  

0,0008624 0,003 

 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის: 

მასალა პარამეტრები ერთდროულობა 

ღორღი მუშაობის დრო-960სთ/წელ; ტენიანობა 10%-მდე. (K5 = 0,1). 

ნაწილაკების ზომა-50-10მმ. K7 = 0,5). კუთრი ამტვერება- 

0,0000004 კგ/მ2*წმ.  

+ 

 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები,აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრბი 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

 

შეწონილი ნაწილაკების ჯამური მასის ემისია, რომელიც წარმოიქმნება მასალის 
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ტრანსპორტირებისას ღია ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით: 

 
МК = 3,6 · K3 · K5 · WК · L · l · γ · T, ტ/წელ; 

სადაც: 

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს ; 

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;  

WК - ლენტური ტრანსპორტიორიდან კუთრი ამტვერება, კგ/მ2*წმ;  

L - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგანე, მ.  

l - ლენტური ტრანსპორტიორის სიგრძე, მ.  

γ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის დაწვრილმარცვლოვანებას; 

T - მუშაობის წლიური დრო, სთ/წელ;  
 

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიარომელიც წარმოიქმნება მასალის ტრანსპორტირებისას ღია 

ლენტური კონვეირიდან, განისაზღვრება ფორმულით: 
 

М'К = K3 · K5 · WК · L · l · γ · 103, გ/წმ; 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

 

ღორღი (ხრეში) 

M'29080.5 მ/წმ = 1 · 0,1 · 0,0000004 · 40 · 1 · 0,5 · 103 = 0,0007187 გ/წმ; 

M'29083 მ/წმ = 1,2 · 0,1 · 0,0000004 · 40 · 1 · 0,5 · 103 = 0,0008624 გ/წმ; 

M2908 = 3,6 · 1,2 · 0,1 · 0,0000004 · 40 · 1 · 0,5 · 960 = 0,003 ტ/წელ.  

ემისია ინერტული მასალების დასაწყობება-შენახვისას  

ემისია ღორღის დასაწყობება-შენახვისას (გ-3) 

ემისია ღორღის დასაწყობებისას 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [2,3,4] 

ფხვიერი მასალების გადატვირთვა ხორციელდება ჩამტვირთავი სახელოს გარეშე. 

ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ერთი მხრიდან.(K4 = 1). მასალის გადმოყრის სიმაღლე-

1,0მ. (B = 0,5) ზალპური ჩამოცლა ავტოთვითმცლელიდან არ ხორციელდება.(K9 = 1). ქარის 

საანგარიშო სიჩქარეები, მ/წმ: 0,5 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე, მ/წმ: 3  

(K3 = 1,2).  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები: 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

2908 არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის 

შემცველობით 70-20%  

0,0746667 0,251 

 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის: 

მასალა პარამეტრი ერთდროულობა 

ღორღი(ხრეში) გადატვირთული მასალის რ-ბა: Gч = 54,6 ტ/სთ; Gгод = 52416 

ტ/წელ. მტვრის ფრაქციის მასური წილი მასალაში: K1 = 0,04.  

მტვრის წილი, რომელიც გადადის აეროზოლში: K2 = 0,02. 

ტენიანობა >10% (K5 = 0,01). მასალის ზომები 50-10 მმ (K7 = 0,5).  

+ 
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მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით: 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, გ/წმ  

სადაც K1 -მტვრის ფრაქციის (0-200მკმ) წონითი წილი  მასალაში;  

K2 - მტვრის წილი (მტვრის მთლიანი წონითი წილიდან), რომელიც გადადის აეროზოლში (0-

10მკმ);  

K3 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ მეტეო პირობებს;  

K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის 

ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;   

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;   

K7 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;  

K8 - შემასწორებელი კოეფიციენტი სხვადასხვა მასალისათვის გრეიფერის ტიპის 

გათვალისწინებით, სხვა ტიპის გადამტვირთავი მოწყობილობების გამოყენებისას  K8 = 1;  

K9 - შემასწორებელი კოეფიციენტი ზალპური ჩამოცლისას ავტოთვითმცლელიდან.   

B - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს გადმოყრის სიმაღლეს;  

Gч – сგადასატვირთი მასალის რ-ბა სთ-ში, (ტ/სთ).  

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ხორციელდება ფორმულით:  

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, ტ/წელ  

სადაც Gгод - გადასატვირთი მასალის წლიური რ-ბა, ტ/წელ;  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

 

ღორღი (ხრეში) 

M29080.5 მ/წმ =  0,04 · 0,02 · 1 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 112 · 106 / 3600 = 0,0622222 გ/წმ; 

M29083 მ/წმ = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 112 · 106 / 3600 = 0,0746667 გ/წმ; 

П2908 = 0,04 · 0,02 · 1,2 · 1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,5 · 52416 = 0,251 ტ/წელ. 

ემისია ღორღის შენახვისას (გ-3) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [2,3,4]  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები: 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

2908 არაორგანული მტვერი სილიციუმის ორჟანგის 

შემცველობით 70-20%  

0,0086 0,022 

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას 

ხორციელდება ფორმულით:  

 МХР = K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fраб + K4 · K5 · K6 · K7 · 0,11 · q · (Fпл - Fраб) · (1 -  ), გ/წმ  

სადაც, 
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K4 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივ  პირობებს, კვანძის დაცულობის 

ხარისხს გარეშე ზემოქმედებისაგან, ამტვერების პირობებს;   

K5 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას;   

K6 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის 

პროფილს;  

K7 -კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ზომებს;   

Fраб - ფართი გეგმაზე, რომელზედაც სისტემატიურად მიმდინარეობს დასაწყობების 

სამუშაოები, მ2  

Fпл - ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2; 

q - მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე, გ/(მ2*წმ);  

  - გაფრქვევის შემცირების ხარისხი მტვერდამხშობი სისტემის გამოყენებისას.  

კოეფიციენტ K6 -ის მნიშვნელობა განისაზღვრება ფორმულით:  

 K6 = Fмакс / Fпл  

სადაც, 

Fмакс - საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის 

ფაქტიური ფართი საწყობის მაქსიმალურად შევსებისას, მ2;  

მტვრის კუთრი ამტვერების მაქსიმალური სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:  გ/(მ2*წმ);  

q = 10-3 · a · Ub, გ/(მ2*წმ); 

სადაც a და b – ემპირიული კოეფიციენტებია, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი 

მასალის ტიპზე; Ub - ქარის სიჩქარე, მ/წმ. 

 

მტვრის ჯამური წლიური ემისიის გაანგარიშება ფხვიერი მასალის შენახვისას ხორციელდება 

ფორმულით:  

 ПХР = 0,11 · 8,64 · 10-2 · K4 · K5 · K6 · K7 · q · Fпл · (1 -  ) · (T - Tд - Tc) ტ/წელ;  

სადაც, 

T – оმასალის შენახვის საერთო დრო განსახილველ პერიოდში (დღე); 

Tд - წვიმიან დღეთა რიცხვი;  

Tс - მდგრადი თოვლის საფარიან  დღეთა რიცხვი;  

საანგარიშო პარამეტრები და მათი მნიშვნელობები: 

საანგარიშო პარამეტრები  მნიშვნელობები  

გადასატვირთი მასალა: ღორღი (ხრეში) 

ემპირიული კოეფიციენტები, რომლებიც დამოკიდებულია გადასატვირთი 

მასალის ტიპზე;  

a = 0,0135 

b = 2,987 

ადგილობრივი პირობები-საწყობი ღია ოთხივე მხრიდან  K4 = 1 

მასალის ტენიანობა 10%-მდე  K5 = 0,1 

დასასაწყობებელი მასალის ზედაპირის პროფილი  K6 = 480 / 300 = 1,6 

მასალის ზომები  – 50-10 მმ K7 = 0,5 

ქარის საანგარიშო სიჩქარეები,მ/წმ  U' = 0,5; 3 

ქარის საშუალო წლიური  სიჩქარე,მ/წმ  U = 3 

გადატვირთვის სამუშაოების ზედაპირის მუშა ფართი, მ2  Fраб = 300 

ამტვერების ზედაპირის ფართი გეგმაზე, მ2  Fпл = 300 

ამტვერების ზედაპირის ფაქტიური ფართი გეგმაზე, მ2  Fмакс = 480 

მასალის შენახვის საერთო დრო განსახილვევლ პერიოდში, დღ.  T = 366 
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საანგარიშო პარამეტრები  მნიშვნელობები  

წვიმიან დღეთა რიცხვი Tд = 81 

მდგრადი თოვლის საფარიან  დღეთა რიცხვი Tс = 17 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

 

ღორღი (ხრეში) 

q29080.5 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 0,52.987 = 0,0000017 გ/(მ2*წმ); 

M29080.5 მ/წმс = 1 · 0,1 · 1,6 · 0,5 · 0,0000017 · 300 +  

  + 1 · 0,1 · 1,6 · 0,5 · 0,11 · 0,0000017 · (300 - 300) = 0,0000409 გ/წმ; 

q29083 მ/წმ = 10-3 · 0,0135 · 32.987 = 0,0003593 გ/(მ2*წმ); 

M29083 მ/წმ= 1 · 0,1 · 1,6 · 0,5 · 0,0003593 · 300 +  

  + 1 · 0,1 · 1,6 · 0,5 · 0,11 · 0,0003593 · (300 - 300) = 0,0086239 გ/წმ; 

q2908 = 10-3 · 0,0135 · 32.987 = 0,0003593 გ/(მ2*წმ); 

П2908 = 0,11∙8,64∙10-2∙1∙0,1∙1,6∙0,5∙0,0003593∙300∙(366-81-17) = 0,022 ტ/წელ. 

 

 

6.2.2 ექსპლუატაციის ფაზა 

ექსპლუატაციის ფაზაზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები დაკავშირებული 

იქნება საავტომობილო გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვთან. 

გასათვალისწინებელია, რომ რეაბილიტაციის შემდგომ გზაზე სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილების პირობები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და მკვეთრად დაიკლებს 

სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვის რისკები. სატრანსპორტო საშუალებების 

თავისუფალი გადაადგილება კი თავის მხრივ შეამცირებს ძრავებიდან წვის პროდუქტების 

გაფრქვევის მოცულობებს. 

 

 

6.2.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების შემარბილებელი ღონისძიებები 

ძირითადად შემუშავებულია მოსამზადებელი და მშენებლობის ფაზებისთვის. მშენებელი 

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს შემდეგი სახის შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარება: 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების  ტექნიკური გამართულობის 

უზრუნველყოფა; 

 სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში ერთხელ არაასფალტირებული 

გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი ტერიტორიების  მორწყვა; 

 ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს მათი ამტვერება 

ქარიან ამინდებში; 

 სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების 

ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; 

 მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის 

ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა 

გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა); 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

 მანქანების ბორბლების რეცხვა (მიზანშეწონილია კომერციული ავტოსამრეცხაოების 

მომსახურების გამოყენება); 
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 პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის მძღოლების) 

ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 
 

ექსპლუატაციის ფაზაზე, სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს საჭიროა 

მშენებლობის ფაზისთვის შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. სხვა მხრივ დაცული 

უნდა იყოს საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის პირობები და მინიმუმამდე უნდა იყოს 

დაყვანილი სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვის ალბათობა. 
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6.2.4 ზემოქმედების შეჯამება  

ცხრილი 6.3.4.1.  ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება  

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ფაზა 

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა და 
სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ 
ჰაერში 
 წვის პროდუქტების წყარო -სამშენებლო და სპეც. 

ტექნიკა, ტრანსპორტირება და სხვა.  

 სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე არსებული 

ქიმიური ნივთიერებების (საწვავ-საპოხი მასალა, 

საწვავის რეზერვუარები და სხვ.) აირადი ემისიები 

მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი, 

მოსახლეობა, 

ბიოლოგიური 

გარემო 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

დაბალი 

რისკი 

სამშენებლო ბანაკის, 

სამშენებლო 

მოედნების  

მიმდებარე 

ტერიტორიები  

6-8 თვე შექცევადი 

დაბალი, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი 

მტვრის გავრცელება 
 წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი სამშენებლო 

მასალების შენახვა-გამოყენება, ტექნიკისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება და სხვ. 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

საშუალო 

რისკი 

სამშენებლო ბანაკის, 

სამშენებლო 

მოედნების  

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

6-8 თვე შექცევადი 

დაბალი, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- ძალიან დაბალი  
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6.3 ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება  

6.3.1 მშენებლობის ეტაპი 

საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ინტენსიურ საქმიანობას ითვალისწინებს, რაც 

სავარაუდოდ იმოქმედებს ფონურ ხმაურზე. მოსალოდნელი ზემოქმედების  განსაზღვრისათვის 

აკუსტიკური გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 

 შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 

 განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო 

წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, 

რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე 

ნარგაობა და ა.შ.); 

 განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 

შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

 საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების 

ღონისძიებები. 
 

ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო ბანაკის  ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა 

და სატრანსპორტო საშუალებები: ბულდოზერი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 90 დბა-ს, 3 

სატვირთო ავტომობილი (თითოეულის 85 დბა) და ბეტონის კვანძი (92 დბა). დაშვებულია რომ 

ყველა ხმაურის წყარო ერთდროულად მუშაობს, სამშენებლო ბანაკის ცენტრალურ უბანში. 
 

საანგარიშო წერტილად შერჩეული იქნა სამშენებლო ბანაკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე 

სოფ. ზარიძეების საზღვარი. მისი დაშორების მანძილი ბანაკის ტერიტორიის საზღვრიდან 1300 

მ-ს შეადგენს. შესაბამისად გაანგარიშება შესრულებულია 220 მ დაშორების გათვალისწინებით. 
 

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:  

L L r Ф
r

p

a
    15 10

1000
10lg lg lg ,


  

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან 

დამოკიდებულებით);  
r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;  

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში 

განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან 

კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში; 

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  

 
 

ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული 

სიხშირეები, Hჰც. 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 
 

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 




n

i

Lpi

1

1,010lg10  

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 
 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:  
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1) თუ ერთ სამრეწველო უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი 

გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია 

ერთ ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 


n

i

Lpi

1

101010 ,
lg  ; 

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  

შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 

ცენტრიდან დაშორება, ანუ როგორც აღინიშნა დაშორების მანძილი შეადგენს 1300 მ-ს; 

3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის 

(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური 

მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 
 

გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობის ერთდროული მუშაობის 

შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი 

სცენარი). გაანგარიშების შედეგი იხ. ცხრილში 6.3.1.1. 
 

ცხრილი 6.3.1.1. ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგები 
 

უბანი 

ძირითადი მომუშავე 

მანქანა-

მოწყობილობები 

ხმაურის ექვივ. 

დონე გენერაც. 

ადგილზე, დბა 

მანძილი 

უახლოეს 

რეცეპტ-მდე, 

მ 

ხმაურის ექვ. 

დონე უახლოეს 

რეცეპტორთან,  

დბა 

ნორმა1 

სამშენებლო 

ბანაკის 

ტერიტორია 

o ბულდოზერი 

o 3 სატვირთო 

o ბეტონის კვანძი 
95.482 1300 43,6 

დღის 

საათებში - 55 

დბა. 

ღამის 

საათებში- 45 

დბა- 
 

როგორც გათვლებმა ცხადყო, სამშენებლო ბანაკში შესასრულებელი სამუშაოების შედეგად 

საცხოვრებელ ზონასთან ხმაურის დაშვებულ ნორმებზე გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება.    
 

ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ სამშენებლო სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ 

დღის საათებში, რომლის დროს ცხრილში მოცემული მანქანა-დანადგარების  ერთდროული  

მუშაობა ნაკლებ სავარაუდოა. ასევე აღსანიშნავია, რომ გათვლების დროს გათვალისწინებული 

არ ყოფილა ხმაურის წყაროებსა და რეცეპტორებს შორის დღეისათვის არსებული ბუნებრივი და 

ხელოვნური ბარიერების არსებობის ფაქტორი, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხმაურის 

გავრცელების ხარისხს. აღნიშნულის შესაბამისად  ხმაურის გავრცელებით მოსახლეობაზე 

უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  
 

ხმაურის გავრცელებით უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელია მშენებლობაზე 

დასაქმებული პერსონალზე. ცალკეულ სამშენებლო მოედანზე ხმაურის დონემ შეიძლება 95 

დბა-ს გადააჭარბოს. პერსონალი (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხმაურის გამომწვევ 

დანადგარებთან მუშაობის დროს), საჭიროებისამებრ აღჭურვილი იქნება დამცავი 

საშუალებებით (ყურთსაცმები).  

 

6.3.2 ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაციით წარმოქმნილი ხმაური ძირითადად უკავშირდება: ავტომანქანების 

ძრავის  და საბურავი-გზის ხახუნით გამოწვეულ ხმაურს. ხმაურის დონე მოძრაობის სიჩქარის 

ზრდასთან ერთად იზრდება (გზის რეაბილიტაციის შემდეგ სიჩქარის შეზღუდვა 

                                                      
1 სანიტარიული ნორმები ”ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსოებში 

და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე”  



EIA Road Tianeti-Zhinvali                                                                                  Page 101 of 167  

GAMMA CONSULTING LTD  

განისაზღვრება 40 კმ/სთ-ით). მეორეს მხრივ, იმ შემთხვევაში თუ პროექტის განხორციელების  

შემდგომ ამჟამინდელთან შედარებით სატრანსპორტო ნაკადები განიტვირთება, 

მნიშვნელოვნად შემცირდება ხმოვანი სიგნალებით გამოწვეული ხმაურის გავრცელება. 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციისას ხმაურის დონე მიახლოებით 3-5 დბა-ით გაიზრდება, 

რაც უახლოესი დასახლებული პუნქტების მაცხოვრებლებზე საგულისხმო ნეგატიურ 

ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს. 

 

6.3.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით 

მიზანშეწონილია გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 „ხმაურიანი” სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; 

 ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრა, ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა 

გამრავლების სეზონი) საკითხების გათვალისწინებით; 

 გენერატორების და სხვა ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე 

რეცეპტორებისგან (ტყის ზონა) მოშორებით;  

 შესაძლებლობისამებრ მნიშვნელოვანი ხმაურის წყაროსა და მგრძნობიარე რეცეპტორებს 

(ტყის ზონა) შორის დროებითი ხმაურდამცავი ბარიერების (ეკრანების) განთავსება. 

აღნიშნული ეკრანების მოწყობა შესაძლებელია სხვადასხვა კონსტრუქციების 

გამოყენებით (მაგ. ხე-ტყის მასალის ჩამოგანილი ფიცრისაგან დამზადებული ფარები). 

ეკრანების ხმაურდამცავი თვისებები დამოკიდებულია მასალის სახეობაზე და ფიცრის 

სისქეზე. ასე მაგალითად:   

o შემოღობვა ფიჭვის ფიცრებისაგან (სისქით 30 მმ) - 12 დბა; 

o შემოღობვა მუხის ფიცრებისაგან (სისქით 45 მმ) – 27 დბა). 

 საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა პირადი დაცვის საშუალებებით 

(ყურსაცმები); 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ პერიოდულად; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 

რეაგირება. 
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6.3.4 ზემოქმედების შეფასება 

 მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე აკუსტიკური ფონის ზრდა მოსალოდნელი არ არის.  
  მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მიმდებარე ტერიტორიებზე (ტყის ზონა) გაიზრდება ხმაურის ფონური დონეები. ზემოქმედება შეიძლება 

შეფასდეს, როგორც საშუალო  

ცხრილი 6.3.4.1.  ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

ხმაურის გავრცელება ჰაერში 
 სამშენებლო ტექნიკით, 

სამშენებლო ოპერაციებით 

გამოწვეული ხმაური; 

 სატრანსპორტო 

საშუალებებით 

გამოწვეული  ხმაური. 

პროექტის მუშახელი, 

მოსახლეობა, ახლომახლო 

მობინადრე ცხოველები. 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 
მაღალი რისკი 

დაახლოებით 1,0-

2,0 კმ რადიუსში 

(დამოკიდებულია 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე ≈ 

6-8 თვე) 

შექცევადი 

საშუალო.  

შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ

ით - დაბალი 
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6.4 ზემოქმედება ნიადაგებზე 

6.4.1 მშენებლობის ეტაპი 

მშენებლობის დროს ადგილი ექნება გზის მონაკვეთის გასწვრივ მცენარეული საფარის 

დაკარგვას; შეიცვლება ნიადაგის თვისებები და მისი პროდუქტიულობა. 

გზის მშენებლობის დროს შესაძლო ზემოქმედება ნიადაგზე ძირითადად დაკავშირებული 

იქნება სამშენებლო ბანაკის მოწყობასა და ოპერირებასთან; მანქანებიდან და/ან სხვა 

დანადგარებიდან (ბანაკის ან სამშენებლო მოედანზე არსებობის შემთხვევაში) საწვავის/ზეთის 

დაღვრის რისკთან.  

ნიადაგის ზედა ფენის ზემოქმედების და/ან დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით, საჭიროა 

მისი მოხსნა გზის ვაკისის ტერიტორიიდან. მოხსნილი ნიადაგი დროებით უნდა დასაწყობდეს 

გასხვისების ზოლის ფარგლებში სხვა მასალისგან განცალკევებით რეკულტივაციის ეტაპზე 

გამოყენებამდე. ახალი გზის პროფილიდან მოხსნილი და გზის გაფართოების სამუშაოების 

დროს მოხსნილი ნაყოფიერი ნიადაგი (თუ მისი ხარისხი დამაკმაყოფილებელია) შესაძლებელია 

გადაეცეს ადგილობრივ მოსახლეობას, ნიადაგის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. 

სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიიდან მოხსნილი ნიადაგის ფენა უნდა დასაწყობდეს ბანაკის 

ტერიტორიაზე, შესაბამისი წესების დაცვით. სამუშაოების დასრულების შემდგომ კი იგი 

გამოყენებული უნდა იყოს სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიის რეკულტივაციისთვის. 

მიწის სამუშაოები გამოიწვევს ეროზიის რისკების მცირე ზრდას.  ზემოქმედების რისკები 

შედარებით მოიმატებს ნალექიან პერიოდში და თოვლის დნობისას.  

ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ნარჩენების არასწორმა მართვამ 

(როგორც მყარი, ისე თხევადი), საწვავ-საპოხი მასალების და სამშენებლო მასალების შენახვის 

წესების დარღვევამ, ასევე სამშენებლო ტექნიკიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

საწვავის/საპოხი მასალების შემთხვევითმა დაღვრამ. ასე რომ, ნიადაგის დაბინძურების 

შედარებით მაღალი რისკები არსებობს იმ ტერიტორიებზე, სადაც განთავსდება საწვავის 

რეზერვუარი, ავტოსადგომი და ნიადაგის დაბინძურების სხვა პოტენციური წყაროები.  

 

6.4.1.1 ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაცია, ჩვეულებრივ დაკავშირებულია გვერდულების ნიადაგის 

დაბინძურებასთან მძიმე ლითონებით. დაბინძურების მეორე მიზეზად გზისპირა ნაგავი 

შეიძლება ჩაითვალოს. 

 

გზის ექსპლუატაციის დროს, ნიადაგზე ზემოქმედების მართვა გაცილებით რთულია, ვინაიდან 

ამ შემთხვევაში, დაბინძურების წყაროს - გზის „მომხმარებლები“ წარმოადგენენ. ზემოქმედების 

ნაწილობრივ შესუსტება შესაძლებელია საზოგადოების ინფორმირებით და ცნობიერების 

ამაღლებით.  

 

6.4.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

6.4.2.1 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განადგურების პრევენციული ღონისძიებები 

ნიადაგის/გრუნტის დაზიანება-დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით მოსამზადებელ და 

მშენებლობის ეტაპებზე აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას შემდეგი გარემოსდაცვითი 

მოთხოვნები:  

 უნდა შეიზღუდოს სამშენებლო ბანაკზე მანქანების შეკეთება/ტექნიკური 

მომსახურეობა/რეცხვა. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს  სამშენებლო ბანაკის გარეთ 

არსებულ კომერციულ სარემონტო და ავტოსამრეცხაო პუნქტებს; 
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 საწვავით გამართვა უნდა მოხდეს ტერიტორიის გარეთ ბენზოგასამართ ობიექტზე;  

 რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და 

საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების 

შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი 

უნდა იყოს  შესაბამისი საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი 

დაცვის საშუალებებით; 

 ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი 

რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე სათანადო 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ; 

 მასალების და ნარჩენების განთავსება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ ადგილი არ 

ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო 

მოედნიდან გატანა; 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, ის უნდა მოიხსნას და 

დროებით დასაწყობებულ ტერიტორიის რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე: 

ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს 

შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე უნდა არსებობდეს ან მოეწყოს 

წყალამრიდი არხები;  

 გრუნტის დატკეპნა შესაძლებელია შემცირდეს დროებითი გზების, ბანაკის/სამშენებლო 

მოედნების საზღვრების მკაცრად დაცვის გზით; 

 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

 რეაბილიტაციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამშენებლო ბანაკის და სამშენებლო 

მოედნების გაწმენდა და რეკულტივაციისთვის მომზადება.  

 პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ტრეინინგი გარემოსდაცვით და უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 

 უნდა მოხდეს საზოგადოების ცოდნის/ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის 

საკითხებზე. 

 მშენებლობის პერიოდში, ნიადაგის დაბინძურებისაგან დაცვის პასუხისმგებლობა 

ეკისრება კონტრაქტორს.  

 

6.4.2.2 ნიადაგის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებები 

მშენებელმა კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ნიადაგის დაბინძურების რისკების 

შემამცირებელი შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 

 რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და 

საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების 

შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ 

უბანზე;   

 წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა:  

 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს 

ატმოსფერული ნალექებისგან; 

 საწვავის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, მას უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან 

თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის 

110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის 

შემთხვევაში შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია; 

 საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს ხრეში ფენით. საწვავით გამართვა 

უნდა ხორციელდებოდეს სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით; 

 სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის 

ან/და ტექმომსახურების აკრძალვა. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს უნდა 
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მოხდეს წყლისგან მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის 

განსაზღვრული უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით; 

 დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის 

დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  შესაბამისი 

საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი დაცვის საშუალებებით; 

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან 

გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ. 

 სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიის გაწმენდა და 

რეკულტივაციისთვის მომზადება. 
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6.4.3 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.4.3.1.  ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი მოხდენის ალბათობა 
ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლ. შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 
ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების 
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ. 
 მიწის სამუშაოები; 

 სატრანსპორტო ოპერაციები, 

მძიმე ტექნიკის გამოყენება 

მიწისა და მიწაზე 

არსებული ყველა 

რესურსი  

პირდაპირი, 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

სამუშაო უბნები 

და 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სამოძრაო გზების 

დერეფნები 

მოკლევადიანი 
ძირითადად 

შექცევადი 

საშუალო. შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი. 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა 
 მიწის სამუშაოები; 

 მანქანებისა და სამშენებლო 

ტექნიკის გადაადგილება და სხვ. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

სამუშაო უბნები 

და სამოძრაო 

გზების 

დერეფნები 

მოკლევადიანი 

შექცევადი. 

გამონაკლის 

შემთხვევებში 

- შეუქცევადი 

საშუალო. შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი. 

ნიადაგის დაბინძურება 
 ნავთობპროდუქტების ან სხვა 

ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, 

ნარჩენებით დაბინძურება. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

მოსალოდნელია 

ძირითადად 

ლოკალური 

დაღვრები 

მოკლევადიანი შექცევადი 

საშუალო, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი 
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6.5 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე 

6.5.1 მშენებლობის ფაზა 

საპროექტო გზის დერეფანი გადაკვეთს რამდენიმე მციერ მდინარეს და ბუნებრივ ხევს და 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში არსებობს ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების მარალი რისკი.     
 

ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება შეიძლება გამოიწვიოს ნარჩენების არასწორმა 

მართვამ და მდინარეში ჩაყრამ/ჩაღვრამ, საწვავისა და ზეთების დაღვრამ და შემდგომ 

ზედაპირული ჩამონადენით დამაბინძურებლების ჩატანამ. წყლის სიმღვრივის მომატებას 

ადგილი შეიძლება ჰქონდეს მდინარის კალაპოტის მახლობლად სამუშაოების წარმოებისას. 

ზედაპირული წყლების დაბინძურების გამორიცხვის მიზნით მშენებელი კონტრაქტორი 

ვალდებულია გაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. 
 

მუხედავად იმისა, რომ საპროექტო ობიექტის (საავტომობილო გზა) რეაბილიტაცია და სხვა 

დროებითი ნაგებობების მოწყობა ღრმა ფუნდამენტის ამოღებას არ მოითხოვს და ამასთან 

ტრასის ფარგლებში გრუნტის წყლების ზედაპირთან ახლოს დგომა არ ფიქსირდება, 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მაინც არსებობს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების 

გარკვეული რისკები. მიწისქვეშა წყლების ხარისხის გაუარესება (როგორც მშენებლობის, ასევე 

ექსპლუატაციის ეტაპზე) შესაძლოა გამოიწვიოს ნავთობპროდუქტების ავარიულმა დაღვრამ და 

დამაბინძურებლების ნიადაგის ღრმა ფენებში გადაადგილებამ,   
 

გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ნიადაგის 

დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, ვინაიდან გარემოს ეს 

ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ტერიტორიაზე მოსული 

ატმოსფერული ნალექებით  დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების 

რისკების შემცირებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული 

ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. გრუნტის წყლების დებიტის ცვლილება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

6.5.2 ექსპლუატაციის ფაზა 

გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკი 

შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს. 

ზემოქმედების შემცირების მიზნით საჭირო იქნება მშენებლობის ფაზისთვის შემუშავებული 

ღონისძიებების გატარება. 

 

 

6.5.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ზედაპირულ წყლებზე ნეგატიური ზემოქმედების შემცირების მიზნით მშენებელი 

კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს შემდეგი პირობების დაცვა:  

 გზის საფარის დაგება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ მშრალ ამინდში,  ჩამონადენის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად; 

 გზის საფარის დაგება უნდა მოხდეს შესაბამისი უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვით - 

მასალა, ნარჩენები არ უნდა გაიფანტოს და სხვ.    

 ტექნიკის განთავსება ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით 

(სადაც ამის საშუალება არსებობს. თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი კონტროლის და 

უსაფრთხოების ზომების გატარება წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად);  
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 მდინარეების და ხევების კალაპოტებში და მის მახლობლად მუშაობისას კალაპოტის 

ჩახერგვის თავიდან აცილება; 

 ღია წყალსატევების სიახლოვეს მანქანების რეცხვის აკრძალვა - ტექნიკისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვისთვის რეკომენდირებულია გამოყენებული იქნას 

კომერციული სამრეცხაოების მომსახურება. აღსანიშნავია რომ საპროექტო ტრასის 

მომიჯნავედ მრავლად არის კომერციული ავტოსამრეცხაოები; 

 სამშენებლო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის ან/და ტექმომსახურების 

აკრძალვა; 

 მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა 

საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; 

 მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

 მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და  დროებით დასაწყობდება 

ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, წყლის ობიექტისგან მოცილებით; 

 ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა დაბინძურების წყალში მოხვედრის 

თავიდან ასაცილებლად.   

 ზედაპირული ჩამონადენის პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების ირგვლივ 

(მაგალითად გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების დასაწყობების უბნების პერიმეტრზე) 

სადრენაჟო სისტემების მოწყობა; 

 მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით საჭიროა ნიადაგის დაცვასთან 

დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება; 

 პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე. 
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6.5.4 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.5.4.1.  ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 
ზედაპირული წყლების  დაბინძურება 
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 
 შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურების 

წყარო - დაბინძურებული ზედაპირული 

ჩამონადენი; 

 ნახშირწყალბადებით/ქიმიური 

ნივთიერებებით დაბინძურების წყარო - 

მათი დაღვრის შედეგად დაბინძურებული 

ზედაპირული ჩამონადენის ჩადინება, ან 

მათი უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა;  

 სხვა დაბინძურების წყარო - სამშენებლო 

ბანაკზე წარმოქმნილი სამშენებლო ან 

საყოფაცხოვრებო მყარი/თხევადი 

ნარჩენები 

ცხოველთა 

სამყარო, 

მიწისქვეშა 

წყლები და სხვ.  

პირდაპირი. 

ზოგიერთ 

შემთხვევაში - 

ირიბი (მაგ. 

დამაბინძურებლე

ბის  დაღვრის 

შედეგად 

დაბინძურებული 

ზედაპირული 

ჩამონადენის 

ჩადინება 

მდინარეებში).  

უარყოფითი 

საშუალო 

რისკი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ

ით - დაბალი 

რისკი 

დერეფანში 

არსებული მცირე 

მდინარეები და  

ბუნებრივი ხევები 

საშუალო ვადიანი 

(ზემოქმედება 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით) 

შექცევადი 

საშუალო, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 

დაბალი 
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6.6 ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე 

6.6.1 ზემოქმედების დახასიათება 

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწისქვეშა წყლების დებიტზე 

პირდაპირი ზემოქმედების რისკები მცირეა როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის 

ეტაპზე. პროექტი ითვალისწინებს არსებული გზის რეაბილიტაციას და ღრმა ფუნდამენტების 

მოწყობა გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად ღრმა წყალშემცველი ფენების გადაკვეთა არ 

მოხდება.  

გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ნიადაგის 

დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, ვინაიდან გარემოს ეს 

ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ტერიტორიაზე მოსული 

ატმოსფერული ნალექებით  დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების 

რისკების შემცირებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული 

ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. გრუნტის წყლების დებიტის ცვლილება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

6.6.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

გრუნტის წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით საჭიროა ნიადაგის და ზედაპირული 

წყლების ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. მათ 

შორის: 

 რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და 

საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების 

შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ 

უბანზე;   

 წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა:  

 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს 

ატმოსფერული ნალექებისგან; 

 საწვავის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, მას უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან 

თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის 

110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის 

შემთხვევაში შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია; 

 საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს ხრეში ფენით. საწვავით გამართვა 

უნდა ხორციელდებოდეს სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით; 

 სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის 

ან/და ტექმომსახურების აკრძალვა. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს უნდა 

მოხდეს წყლისგან მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის 

განსაზღვრული უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით; 

 დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის 

დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს  შესაბამისი 

საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი დაცვის საშუალებებით; 

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან 

გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ. 

 სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ტერიტორიის გაწმენდა და 

რეკულტივაციისთვის მომზადება. 
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6.6.3 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.6.4.1. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

მიწისქვეშა წყლების დებიტის 
ცვლილება 
 ზედაპირული წყლის ათვისება და 

გრუნტის წყლების კვების არეს 

შეზღუდვა 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

ირიბი 
დაბალი 

რისკი 

საწარმოს 

ტერიტორია და  

მიმდებარე 

უბნები 

მოკლევადიანი შექცევადი 

ძალიან დაბალი ან 

ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ 

არის 

გრუნტის წყლების ხარისხის 
გაუარესება 
 დამაბინძურებლების ღრმა 

ფენებში გადაადგილების გამო 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

ირიბი ან 

პირდაპირი 

მაღალი 

რისკი 

საწარმოს 

ტერიტორია და  

მიმდებარე 

უბნები 

მოკლევადიანი შექცევადი 

საშუალო. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი ან 

ძალიან დაბალი 
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6.7 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება 

6.7.1 მშენებლობის ფაზა 

საპროექტო გზის განთავსების ტერიტორიაზე წარმოდგენილია მაღალი ღირებული 

ლანდშაფტი. შესაბამისად სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაკავშირებული იქნება მნიშნელოვან 

ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ცვლილებებთან, რაც დაკავშირებული იქნება ტექნიკის და 

სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების მომატებულ გადაადგილებასთან, სამშენებლო 

მასალების დასაწყობებასთან, დროებითი ნაგებობების მოწყობასთან და სხვ., რაც პირველ რიგში 

უარყოფითად იმოქმედებს ტრასის მომიჯნავედ არსებული სახლების მაცხოვრებლებზე. 

მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებული იქნება გაატაროს შესაბამისი შემარბილებელი 

ღონისძიებები. 

 

 

6.7.2 ექსპლუატაციის ფაზა 

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საპროექტო ტერიტორიებზე განთავსდება გზის 

ინფრასტრუქტურის ობიექტები, რაც მნიშვნელოვნად არ შეცვლის არსებულ ლანდშაფტებს და 

არ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ვიზუალურ ცვლილებებს. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 

არსებული ამორტიზებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი გარკვეულ დადებით ვიზუალურ 

ეფექტთან იქნება დაკავშირებული. ამასთან გზის მშენებლობის დეტალური საინჟინრო 

პროექტით გათვალისწინებული უნდა იქნას გამწვანების სამუშაოები, ხოლო შენობა 

ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების შეღებვა უნდა მოხდეს გარემოსთან 

შეხამებული ფერებით. 

 

 

6.7.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპზე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელია 

დროებითი ნაგებობების ფერის და დიზაინის გონივრული შერჩევით და ასევე 

კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს 

ვიზუალური რეცეპტორებისთვის. ექსპლუატაციის ფაზისთვის მოსალოდნელია დადებითი 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება. 
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6.7.4 ზემოქმედების შეფასება 

 მშენებლობის ეტაპზე მოსახლეობისთვის ხედის ცვლილება შეუმჩნეველია.  ლანდშაფტის ცვლილება უმნიშვნელოა. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი. 
 ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადად მოსალოდნელია დადებითი ზემოქმედება. სატრანსპორტო ოპერაციების გამო ვიზუალური ცვლილება შეიძლება შეფასდეს, 

როგორც დაბალი. 
 

ცხრილი 6.7.4.1.  ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 
ზემოქმედების არეალი ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური 
ზემოქმედება: 
 გზის დერეფნის მიმდებარე 

ტერიტორიებზე 

ალტერნატიული 

მონაკვეთების ფარგლებში 

მცენარეული საფარის 

გაკაფვა; 

 ნარჩენების განთავსება 

 სამშენებლო და 

სატრანსპორტო ოპერაციები 

მახლობლად მობინადრე 

ცხოველები, 

მონადირეები, ტყის 

მჭრელები, ტურისტები 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

მარალი 

რისკი 

სამშენებლო 

მოედნების მიმდებარე 

ტერიტორიები. 

(გავრცელების არეალი 

დამოკიდებულია 

ადგილობრივ 

რელიეფზე, ანუ 

ხილვადობის 

პირობებზე) 

საშუალო 

ვადიანი 
შექცევადი საშუალო  
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6.8 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

სარეაბილიტაციო გზის დერეფნის უმეტესი ნაწილი გადის ხშირი ტყით დაფარულ 

ტერიტორიებზე და სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების პროცესში 

მოსალოდნელია ბიოლოგიურ გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ზემოქმედება 

განსაკუთრებით მაღალი იქნება ახალი ალტერნატიული მონაკვეთების სამშენებლო 

სამუშაოების პროცესში.  

პროექტის ადგილმდებარეობის და დაცული ტერიტორიის დიდი მანძილით დაშორების გამო 

შეიძლება ითქვას, რომ მასზე ზემოქმედების რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. 

 

6.8.1.1 მშენებლობის ეტაპი 

საავტომობილო გზის საამშენებლო პროექტის განხორციელებისას მცენარეულ საფარზე 

ზემოქმედება, როგორც მშენებლობის პროცესში, ასევე პროექტის ექსპლუატაციის დროს იქნება 

მნიშვნელოვანი. მცენარეები, რომლებიც გვხვდება საპროექტო გზის დერეფანში  ან არსებული 

ტრასის მიმდებარე ტერიტორიებზე აღმოჩნდება ზემოქმედების ქვეშ და გარკვეულწილად 

დაზიანდება. 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მცენარეთა სახეობები გარდა მაღალმთის მუხისა (წ.ნ.VU), არ 

განეკუთვნება განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფ  კატეგორიებს. მაინც, ყველა შემთხვევაში 

უნდა გატარდეს დაცვითი ღონისძიებები დერეფანში გავრცელებულ სახეობათა 

შესანარჩუნებლად და გადასარჩენად. თუმცა ის მცენარეები, რომლებიც გვხვდება სამშენებლო 

დერეფანში და არ მიეკუთვნება დაცულ სახეობებს, არანაკლებ ღირებულია.  

საავტომობილო გზის საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის 12 კმ-იან მონაკვეთზე 

გავრცელებული მცენარეები ყველა ტყის ტიპის მცენარეულ თანასაზოგადოებაში გვხვდება. ამ 

თვალსაზრისით მათი პოპულაციების შემცირების რისკი და მოსალოდნელი დაზიანების 

ხარისხიც არ უნდა იყოს საგანგაშო. მიუხედავად ამისა, მშენებლობისას უნდა მოხდეს 

ტერიტორიის დაცვა და შესაბამისად შესაძლო დაზიანების მაქსიმალური მინიმიზაცია. 

პროექტთან დაკავშირებული ზემოქმედება ფლორაზე, შეიძლება შემცირდეს სამუშაოთა სწორი 

ორგანიზაციის/მენეჯმენტის პრაქტიკის და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებით.   

მცენარეული საფარის კონსერვაციის და აღდგენის მიზნით, ყოველი ერთი ჰა დაზიანებული  

ტყის სანაცვლოდ, დერეფნის მიმდებარე თავისუფალ ადგილებზე უნდა გაშენდეს ანალოგიური 

მცენარეებით  წინასწარ შერჩეული 2-ჯერ მეტი ფართობის  ტერიტორია. ამავე დროს,   

დაევალოს პასუხისმგებელ ორგანიზაციას ნარგავების და განაშენიანებული ტერიტორიის 

მოვლა-პატრონობა.  

რაც შეეხება საკონსერვაციო  მნიშვნელობის ბალახეულ სახეობებს, რომელიც შესაძლებელია 

არსებობდეს კვლევის ზონაში, სამშენებლო დერეფნის ხელმეორედ შესწავლა  უნდა  ჩატარდეს 

გაზაფხულზე, როდესაც ვეგეტაციას იწყებენ  ეფემერული და ეფემეროიდული სახეობები. სადაც  

მოხდება, მშენებლობის წინა ფლორისტული საკონსერვაციო აღწერა, სახეობების 

იდენტიფიცირება და გადანერგვა მსგავს ალტერნატიულ ჰაბიტატებში.  

მცენარეულ საფარზე უარყოფითად იმოქმედებს: სამშენებლო მასალების ნარჩენებით, 

მიმდებარე  ტერიტორიების დაბინძურება; მშენებლობის პროცესში ნიადაგის 

დაზიანება/დატკეპნა,    ნავთობპროდუქტების დაღვრა;   ასეთი ზეგავლენების შედეგად 

მცენარეული საფარის ბუნებრივი ფუნქციონირების აღდგენას შეიძლება მრავალი წელი 

დასჭირდეს, რაც  ეკოსისტემებზე უარყოფით გავლენას იქონიებს. მშენებლობის პროცესში, 

მცენარეულ საფარზე მავნე ზემოქმედებების თავიდან აცილების, გამოსწორებისა და 

კომპენსაციის მიზნით, უნდა შეიქმნას გარემოს დაცვის მონიტორინგის მუდმივმოქმედი 
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ჯგუფი, რომელიც  განახორციელებს სამიზნე ტერიტორიების მონიტორინგს გარემოს სხვა 

კომპონენტებთან ერთად. 

მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დაცვის მიზნით, მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია  

მკაცრად დაიცვას სამშენებლო უბნების და დერეფნის საზღვრები. სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს ტერიტორიის გაწმენდა და მოხსნილი ზედაპირული ფენის 

დაბრუნება. ამის შედეგად, გარკვეულ წილად  აღდგება მცენარეული საფარიც,  გარდა  მუდმივი 

ნაგებობების განთავსების ტერიტორიებისა.  

გადაშენების გზაზე მყოფ სახეობებთან და სენსიტიურ ჰაბიტატებთან ერთად, რომელთაც 

სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულება აქვთ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტყიან 

ადგილებს ხელოვნური ტყის მასივების ჩათვლით.  მათზე ნარჩენი ზემოქმედების 

დაფიქსირების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს ეკო-საკომპენსაციო ღონისძიებები,  რაც  

გულისხმობს ექვივალენტური ტყის ჰაბიტატების აღდგენას.  

 დასაბუთებულია, რომ ტყეები მიჩნეულია განსაკუთრებულ გარემოსდაცვით ადგილებად, 

ეკოლოგიური, ესთეტიური, კულტურული, ისტორიული და გეოლოგიური თვალსაზრისით 

უნიკალურ და ყველაზე მნიშვნელოვან ეკოსისტემებად. საქართველოს ტყის კოდექსის 

მიხედვით (2000), თავი 41, «სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდის საკურორტო და მწვანე 

ზონებს, აგრეთვე ჭალის ტყეებს და ტყის სუბალპურ ზოლს მიეკუთვნება დაცვის 

განსაკუთრებული რეჟიმი”.  

 ამასთან აღსანიშნავია, რომ საავტომობილო გზის საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის  ზონაში 

ყველა ტყიანი ტერიტორია ასეთ კატეგორიებს მიეკუთვნება.  

ბიომრავალფეროვნებაზე და ტყეებზე უარყოფითი ზემოქმედება უნდა შემცირდეს აბსოლუტურ 

მინიმუმამდე, ხოლო ისეთ შემთხვევებში, როდესაც გარემოს დაზიანების თავიდან აცილება 

შეუძლებელია, ზარალის ანაზღაურება უნდა მოხდეს ეკო-კომპენსაციის პროგრამის მიხედვით. 

სახელდობრ, უნდა ჩატარდეს ტყის ეკოსისტემებზე ზეგავლენის შეფასება და ზარალის 

ანაზღაურება ადექვატური შემარბილებელი და ეკო-საკომპენსაციო ზომების მისაღებად, 

რომელთა მიზანია დაკარგული ექვივქლენტური ტყის ჰაბიტატების აღდგენა. 

მცენარეულ საფარზე უარყოფითად იმოქმედებს: სამშენებლო მასალების ნარჩენებით, 

მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურება; მშენებლობის პროცესში ნიადაგის 

დაზიანება/დატკეპნა   ნავთობპროდუქტების დაღვრა;  ნავთობპროდუქტების გადაზიდვისას 

ხანძრის შესაძლო  გაჩენა და სხვა. ასეთი ზეგავლენების შედეგად მცენარეული საფარის 

ბუნებრივი ფუნქციონირების აღდგენას შეიძლება მრავალი წელი დასჭირდეს, რაც  

ეკოსისტემებზე უარყოფით გავლენას იქონიებს.  

საავტომობილო გზის ექსპლოატაციის პროცესში, მცენარეული საფარის დაზიანების 

შემთხვევაში (ნავთობის დაღვრა, ნიადაგის ჰორიზონტის მოშლა და სხვ.), დროულად უნდა 

განხორციელდეს შესაბამისი ქმედებები დაბინძურების სალიკვიდაციოდ და მცენარეული 

საფარის სარეაბილიტაციოდ.  

მშენებლობის პროცესში, ასევე მის შემდეგ,  მცენარეულ საფარზე მავნე ზემოქმედებების 

თავიდან აცილების, გამოსწორებისა და კომპენსაციის მიზნით, უნდა შეიქმნას გარემოს დაცვის 

მონიტორინგის მუდმივმოქმედი ჯგუფი, რომელიც მონიტორინგს განახორციელებს სამიზნე 

ტერიტორიების გარემოს სხვა კომპონენტებთან ერთად. 

მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დაცვის მიზნით, მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია  

მკაცრად დაიცვას სამშენებლო უბნების და დერეფნის საზღვრები. სამშენებლო სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ მოხდება ტერიტორიის გაწმენდა და მოხსნილი ზედაპირული ფენის 

დაბრუნება. გარკვეულ წილად  აღდგება მცენარეული საფარიც,  გარდა  მუდმივი ნაგებობების 

განთავსების ტერიტორიებისა.  
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6.8.1.2 ექსპლუატაციის ეტაპი 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე მცენარეულ საფარის დაზიანება-განადგურების 

რისკები მინიმალურია. ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის მხრივ ზემოქმედება არსებული გზის 

ექსპლუატაციის პირობების იდენტურია და ზემოქმედების ხარისხის გაზრდა შეიძლება 

დაკავშირებული იყოს მოძრაობის ინტენსივობის ზრდასთან.  

 

 

6.8.1.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპზე მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ზემოქმედების 

შემარბილებელი ღონისძიებებია: 

 მცენარეული საფარის ზედმეტად დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად განისაზღვროს 

სამშენებლო დერფნის საზღვრები და ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები; 

 დაცული სახეობების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გარემოდან ამოღება უნდა მოხდეს  

„საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-

ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად,  საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებით; 

 სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე პერსონალისათვის 

ინსტრუქტაჟის ჩატარება; 

 მომსახურე პერსონალისთვის უკანონო ჭრების ქცევის კოდექსის შემუშავება; 

 ჰაბიტატების ფრაგმენტაციის რისკების შემცირების მიზნით: 

o მიწის სამუშაოები შესრულდეს რაც შეიძლება მოკლე ვადებში - მაქსიმალურად 

შეიზღუდოს თხრილების მოწყობასა და მათ შევსებას შორის დროის პერიოდი; 

o გამყვანი კოლექტორის დერეფნის ფარგლებში ხელოვნური გადასასვლელების 

მოწყობა (მაგ. თხრილზე ფიცრების გადება). 

ექსპლუატაციის ეტაპზე მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ზემოქმედების 

შემარბილებელი ღონისძიებებია: 

 მაშტაბური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას მშენებლობის 

ეტაპისთვის შემუშავებული მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

 საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე ტყის ზონაში უკანონო ჭრების ამკრძალავი 

ნიშნების დამაგრება.  

 

6.8.2 ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე, სახეობათა განადგურება ან ქცევის ცვლილება 

6.8.2.1 მშენებლობის ეტაპი 

ობიექტის მშენებლობა გამოიწვევს ფაუნის დროებით შეშფოთებას და შესაძლო მიგრაციას 

პროექტის ზემოქმედების ტერიტორიიდან. სადემონტაჟო და სამშენებლო სამუშაოებმა 

შესაძლოა შემდეგნაირად იმოქმედოს ცხოველთა ბიომრავალფეროვნებაზე: 

 გაიზრდება შეწუხების ფაქტორი საავტომობილო გზების და სამშენებლო მოედნების 

მახლობლად მობუდარი ფრინველებისათვის და ხელფრთიანებისათვის; 

 მიწის სამუშაოების დროს თხრილები გარკვეულ რისკს უქმნის მცირე ძუძუმწოვრებს: 

შესაძლებელია თხრილში მათი ჩავარდნა,  დაშავება და სიკვდილიანობა; 

 შესაძლოა გამოვლინდეს მომსახურე პერსონალის მიერ უკანონო ნადირობის ფაქტები; 

 არსებობს ინვაზიური ჯიშების გავრცელების საფრთხე; 

ასევე მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედებები, რაც განხილულია შესაბამის 

პარაგრაფებში: 
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 მშენებლობისას გაიზრდება ხმაური და ვიბრაცია, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა 

და სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისიები. მოსალოდნელია ცხოველთა გარკვეული 

სახეობების მიგრაცია მიმდებარედ არსებული ტყის ზონიდან; 

 მცენარეული საფარის განადგურება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ხერხემლიან და 

უხერხემლო ცხოველთა საკვებ ბაზასა და მათ აღწარმოებაზე; 

 ადგილობრივი წყაროს ათვისება ცხოველებს შეუზღუდავს სასმელი წყლის 

ხელმისაწვდომობას; 

 გარემოში ნარჩენების მოხვედრამ და ვიზუალურ-ლანდშაფტურმა ცვლილებამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს ცხოველთა დაღუპვა ან მიგრაცია; 

 წყალში და ნიადაგზე მავნე ნივთიერებების მოხვედრის შემთხვევაში დაზარალდებიან 

ამფიბიების, წყლის მახლობლად მობინადრე ფრინველები, აგრეთვე ამ ნივთიერებათა 

დაღვრის ადგილზე და მის მახლობლად მობინადრე ხმელეთის ცხოველები; 

 დროებითი ნაგებობების განთავსების გამო მოსალოდნელია თავისუფალი 

გადაადგილების  შეზღუდვა, ჰაბიტატის დანაწევრება (ფრაგმენტაცია). 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა სამყაროზე მოსალოდნელია პირდაპირი 

(შეჯახება/დაზიანება) და არაპირდაპირი (მიგრაცია ხმაურის/ვიბრაციის გამო, ემისიების 

ზემოქმედება და სხვ.) ხასიათის ზემოქმედებები, ხოლო ზემოქმედებების ძირითადი წყაროებია:  

 ტრანსპორტის მოძრაობა;  

 ტერიტორიაზე მომუშავე მანქანა-მოწყობილობები და ხალხი; 

 სადემონტაჟო სამუშაოები, მიწის სამუშაოები და დროებითი ნაგებობების მშენებლობა. 

აღსანიშნავია, რომ მშენებლობის ეტაპი არ გაგრძელდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 

ცხოველთა/ფრინველთა მიგრაცია შორ მანძილზე არ მოხდება. მშენებლობის დასრულების და 

შემდეგ ზოგიერთი სახეობის ცხოველები/ფრინველები დაუბრუნდებიან პირვანდელ 

სამყოფელს.  

ყოველივე აღნიშნულის შესაბამისად, მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება 

შეიძლება შეფასდეს როგორც საშუალო. შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურად გატარების და მუდმივი მონიტორინგის პირობებში შესაძლებელია ცხოველებზე 

ზემოქმედების დაბალ მნიშვნელობამდე დაყვანა. 

 

6.8.2.2 ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაციაში გადაცემის შემდგომ, ცხოველთა სამყაროზე პირდაპირი და 

არაპირდაპირი ზემოქმედების ზოგიერთი წყარო (მაგ. მიწის და სამშენებლო სამუშაოები და 

სხვ.) აღარ იარსებებს. თუმცა სატრანსპორტო მოძრაობის ინტენსივობა მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება. შესაბამისად გაიზრდება ცხოველების სატრანსპორტო საშუალებებთან შეჯახების  

და ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკები.   

გზის ექსპლუატაცია დაკავშირებული იქნება ხმაურის გავრცელებასთან, რაც გარკვეულ 

ნეგატიურ ზემოქმედებას მოახდენს მიმდებარე ტერიტორიაზე მობინადრე ცხოველთა 

სახეობებზე.   

საპროექტო გზის დერეფანში არსებული  მცირე მდინარები და ბუნებრივი ხევები 

მცირეწყლიანია და მათში იქთიოფაუნა წარდგენილი არ არის. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის 

ფაქტი, რომ ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება არ მოხდება და 

შესაბამისად წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.     

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მასშტაბი არ 

იქნება მნიშნელოვანი და დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით 

შესაძლებელია ზემოქმედების რისკების მინიმუმადე შემცირება.  
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6.8.2.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე, ცხოველებზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებებია: 

 ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო უბნების საზღვრების მკაცრი 

დაცვა; 

 მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა ცხოველებზე უშუალო ზემოქმედების 

ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

 აღირიცხოს კანონით ფრინველთა ბუდეები და აიკრძალოს მათთან მისვლა გამრავლების 

პერიოდში; 

 ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების 

შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის მკვეთრი 

ფერის ლენტი, მცირე ზომის ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა – 

თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული იქნას 

გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს საშუალება 

ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები შემოწმდეს მიწით შევსების წინ; 

 მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების შემცირების 

მიზნით; 

 ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად შეშფოთებას, უნდა 

განხორციელდეს რაც შეიძლება მოკლე ვადებში (მაგ. მაღალი ხმაურის გამომწვევი 

სამუშაოები), შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების პერიოდში; 

 უკანონო ნადირობის ამკრძალავი ქცევის კოდექსის შემუშავება და პერსონალის 

ინსტრუქტაჟი; 

 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

 წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, ხმაურის გავრცელების, 

მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების და ა.შ. შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურად გატარება (იხ. შესაბამისი ქვეთავები). 
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6.8.3 ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.8.1.  ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია. 
 პირდაპირი ზემოქმედება: 

o მცენარეების გაჩეხვა  

o ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

 ირიბი ზემოქმედება:  

o წყლების დაბინძურება 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 

საპროექტო გზის 

დერეფანში 

წარმოდგენილი 

მცენარეთა 

სახეობები, 

ცხოველთა 

სამყარო 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

მაღალი რისკი 

 პირდაპირი 

ზემოქმედების 

არეალი -  

საავტომობილო 

გზის   დერეფანი 

 ირიბი 

ზემოქმედების 

არეალი - 

საავტომობილო 

გზის დერეფნის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

საშუალო 

ვადიანი.  

ძირითადად 

შექცევადი.  
საშუალო 

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.: 
 პირდაპირი ზემოქმედება: 

o ტრანსპორტის დაჯახება, თხრილებში 

ჩავარდნა და სხვ. 

o უკანონო ნადირობა; 

 ირიბი ზემოქმედება:  

o მცენარეული საფარის გაკაფვა 

ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 

o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება  

o აკუსტიკური ფონის შეცვლა 

o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების 

შესაძლო დაბინძურება 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 

o ვიზუალური ზემოქმედება 

პროექტის 

განხორციელების 

რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

სახეობები 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

მაღალი რისკი 

საავტომობილო გზის 

დერეფნის მიმდებარე 

ტერიტორიები 1,0-2,0 

კმ-ის რადიუსში 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

ძირითადად 

შექცევადი 
საშუალო 

ოპერირების ეტაპი: 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
ფრაგმენტაცია. 
 

საავტომობილო 

გზის დერეფნის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

პირდაპირი 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

საავტომობილო გზის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

 

გრძელვადიანი შექცევადი დაბალი 
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მცენარეული 

საფარი, ცხოველთა 

სამყარო 

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.: 
 პირდაპირი ზემოქმედება: 

o ტრანსპორტის დაჯახება და სხვ. 

o უკანონო ნადირობა; 

 ირიბი ზემოქმედება:  

o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება  

o აკუსტიკური ფონის შეცვლა 

o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების 

შესაძლო დაბინძურება 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 
o ვიზუალური ზემოქმედება 

პროექტის 

განხორციელების 

რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

სახეობები 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

საშუალო რისკი 

საავტომობილო გზის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 1,0-2,0 

კმ-ის რადიუსში 

გრძელვადიანი 
ძირითადად 

შექცევადი 
დაბალი 
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6.9 ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება 

6.9.1 მშენებლობის ფაზა 

საავტომობილო გზის/რეკონსტრუქცია რეაბილიტაციის  პროცესში წარმოიქმნება სხვადასხვა 

ტიპის ნარჩენები: საყოფაცხოვრებო, მოხსნილი ასფალტის საფარი, ინერტული სამშენებლო 

ნარჩენები, ჯართი და სხვ.    

მშენებლობის ფაზაზე წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების თავიდან აცილების 

მიზნით ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და დროებით დასაწყობდეს წინასწარ შერჩეულ უბანზე 

ქვემოთ ჩამოთვლილი  მოთხოვნების დაცვით.  

გატანამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (საკვები პროდუქტების ნარჩენები, პლასტმასის 

ბოთლები, შესაფუთი საშუალებები) შეგროვდება სახურავიან კონტეინერებში ცხოველების 

მიზიდვის, სუნის გავრცელებისა და ქარით გაფანტვის თავიდან ასაცილებლად. თავსახურები 

ასევე იცავენ ნაგავს წვიმისა და თოვლისაგან. კონტეინერები უნდა განთავსდეს წინასწარ 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, წყლის ობიექტებისგან და სამოძრაო გზიდან მოშორებით. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება დაბა თიანეთის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

პოლიგონზე, რომელიც სამშენებლო ბანაკიდან დაახლოებით 6-8 კმ მანძილის დაშორებით 

მდებარეობს.  

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში მოსალოდნელია  

დაახლოებით 0.73 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, სულ სამშენებლო სამუშაოების 

პროცესში მოსალოდნელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 

100x0.73=73 მ3/წელ.    

სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა: 

• გამოყენებული საბურავები - 30-40 ერთ/წ; 

• სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები და სხვა - 18-20 

ერთ/წ; 

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები 8-10 ერთ/წ; 

• საწვავ-საპოხი მასალის ნარჩენები - 80-100 კგ/წ; 

• შედუღების ელექტროდები - 40-50 კგ/წ; 

• ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში წარმოქმნილი ნავთობის 

ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი - რაოდენობა 

დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე; 

• გზის გაფართოების/მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ინერტული სამშენებლო ნარჩენები, 

შესაძლოა აზბესტის ნარჩენები.   

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია უფრო მკაცრ პირობებს უნდა 

აკმაყოფილებდეს, კერძოდ კონტეინერებს უნდა ჰქონდეთ მეორადი შემოღობვა, ნარჩენების 

შერევა ინერტულ მასალასთან არ უნდა მოხდეს. სახიფათო ნარჩენების განთავსების 

კონტეინერების სიმთელე უნდა მოწმდებოდეს.  ნარჩენების, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენების,  მართვაში ჩართულ თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ სწავლება ნარჩენების 

მართვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს  არაუგვიანეს 3 

დღეში ერთხელ. ნარჩენების გაუვნებლობა, უტილიზაცია, განთავსება შესრულდეს ამ 

საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების მიერ. 

ადგილზე შესაძლებელია მცირე დაღვრების (საწვავის/ზეთის) შემთხვევაში წარმოქმნილი 

ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგის და გრუნტის (3-5 მ3) რემედიაცია 

(მაგ. in situ ბიორემედიაცია). დიდი დაღვრების შემთხვევაში საჭიროა დაღვრის ლოკალიზაცია, 

დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის მოხსნა ტერიტორიის გარეთ გატანა და რემედიაცია. 

დაბინძურების ადგილზე შეტანილი უნდა იქნას ახალი გრუნტი და ჩატარდეს რეკულტივაციის 
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სამუშაოები. მიზანშეწონილია დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტი რემედიაციისათვის 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის დახმარება. 

ინერტული მასალის დროებითი დასაწყობებისთვის ბანაკის/სამშენებლო მოედნის ფარგლებში 

უნდა შეირჩეს ტერიტორია. ნარჩენები ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ ხელი არ შეუშალოს 

მანქანების და ხალხის მოძრაობას, ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100 მ 

დაშორებით. სათანადო მართვის და ხელახლა გამოყენების ეფექტურობისთვის ნარჩენები 

სეპარირებული უნდა იყოს.  

პროექტის საჭიროებისთვის გადამუშავებადი ნარჩენები გამოიყენება სამშენებლო უბანზე, 

დანარჩენი  გატანილ  იქნას დაბა თიანეთის სამშენებლო ნარჩენების პოლიგონზე, ან 

გამოყენებულ იქნას ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით  თემის 

საჭიროებისთვის. მაგ. ხემასალა შეიძლება გადაეცეს ადგილობრივ მოსახლეობას შესაბამისი 

პროცედურების დაცვით. 

საავტომობილო ზის ზოგიერთ მონაკვეთზე დარჩენილი მოხსნილი ასფალტის საფარი დიდი 

ალბათობით დაექვემდებარება გადამუშავებას. გადამუშავება მოიცავს შემდეგ საფეხურებს: 

საფარის მოხსნა, მასალის დაქუცმაცება მაქსიმუმ 32.5 მმ-მდე ან უფრო მცირე ნაწილებად 

შემდგომი გამოყენების გათვალისწინებით. შერევა მარცვლოვან მასალასთან შესაბამისი 

მოთხოვნების გათვალისწინებით და გამოყენება მაპროფილირებელ ფენად ან გზის სამოსის 

ქვედა ფენების შესაქმნელად. ეს გადაჭრის ნარჩენი ასფალტის განთავსების პრობლემას. მაგრამ, 

არსებული მასალის მოცულობის ცვალებადობის გამო, სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროა 

ხშირი ტესტირება სტანდარტებთან შესაბამისობის დასაზუსტებლად. 

ნარჩენების დროებითი და საბოლოო განთავსება მოხდება ადგილობრივი მმართველობის 

ოფიციალური ნებართვის შესაბამისად.  

 

6.9.2 ექსპლუატაციის ფაზა 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის პერიოდში წარმოქმნილი ნარჩენები მოიცავს გზისპირას 

გაფანტულ ნაგავს და მომსახურეობის ობიექტებში დაგროვილ ნარჩენებს. ამ ნარჩენების მართვა 

დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს. ეს უბნები უნდა აღიჭურვონ ნარჩენების ურნებით და 

ბუნკერებით. უფრო რთულია გზისპირა გაფანტული ნარჩენების მართვა. გზისპირა ნარჩენებს 

ძირითადად მგზავრების მიერ გადმოყრილი საკვების ნარჩენები, პლასტმასის ბოთლები და 

ქაღალდები შეადგენს. ნაგავი შესაძლებელია მოხვდეს მდინარეებსა და არხებში. რაც არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია, გზისპირა ნარჩენები (მინის ტარა და სხვ.) საშიშროებას უქმნის რისკს 

მოძრაობის უსაფრთხოებას, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს უბედურ შემთხვევებს.  
 

გზისპირა ნარჩენების შემცირება შესაძლებელია მოსახლეობის სწავლების/თვითშეგნების 

ამაღლების საფუძველზე, რომლისთვისაც საჭიროა: 

 მოსახლეობის და მგზავრების თვითშეგნების ამაღლება, და ინფორმაციის მიწოდება 

ნარჩენების სათანადო მართვის გზების შესახებ; 

 მოსახლეობის და მგზავრების ინფორმირება დანაგვიანებისთვის ჯარიმის რაოდენობის 

შესახებ; 

 სპეციალური ბანერები შეიძლება იქნას გამოყენებული როგორც გზისპირა ნარჩენებთნ 

ბრძოლის ერთერთი ელემენტი. დატანილი ინფორმაცია უნდა მიუთითებდეს, რომ 

დანაგვიანება არაკანონიერია, მასზე დაწესებულია ჯარიმა და რომ წარმოებს შესაბამისი 

მონიტორინგი. გზის საპროექტო მონაკვეთში შეიძლება განთავსდეს 2-3 ასეთი ნიშანი 

სხვადასხვა ფორმით მიწოდებული მსგავსი ინფორმაციით. 
 

 ოპერირების პროცესში ნარჩენების მართვა საავტომობილო გზების  დეპარტამენტის 

კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა. 
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6.9.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

 ჯართი ჩაბარდება შესაბამის სამსახურს; 

 ხე-მასალის დასაწყობებისთვის გამოყოფილი უნდა იქნას შესაბამისი ტერიტორიები. 

წარმოქმნილი ხე-მასალას შესაბამისი წესების და პროცედურების დაცვით უნდა 

გაუკეთდეს რეალიზაცია ან გადაეცეს მოსახლეობას/თვითმმართველ ერთეულს; 

 სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის სამშენებლო  ბანაკში და სამშენებლო მოედნებზე 

განთავსდეს სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები; 

 სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის საჭიროა გამოიყოს სპეციალური სასაწყობე 

სათავსი, რომელიც მოწყობილი უნდა იქნას გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვით, 

კერძოდ:   

o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული უნდა იქნას კერამიკული ფილებით; 

o სათავსის ჭერი შეღებილი უნდა იყოს ტენმედეგი საღებავით; 

o სათავსის აღჭურვილი უნდა იქნას გამწოვი სავენტილაციო სისტემით, ხელსაბანით 

და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით; 

o ნარჩენების განთავსებისათვის საჭიროა მოეწყოს სტელაჟები და თაროები; 

o ნარჩენების განთავსება დასაშვებია მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ 

მდგომარეობაში, რომელსაც უნდა გააჩნდეს სათანადო მარკირება. 

 სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ 

საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით. 

 ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე 

პერსონალი, რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. 

აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება ჩანაწერები 

წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების 

შესახებ. 

რეაბილიტაციის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის სქემა იხ. დანართში №2. 

 

 

6.10 ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე 

6.10.1 ზემოქმედების დახასიათება 

ვიზუალური აუდიტის და საფონდო მასალების კვლევის შედეგების მიხედვით 

სარეკონსტრუქციო საავტომობილო გზის განთავსების დერეფნის მიმდებარე ტერიტორიებზე 

წარმოდგენილი ხილული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებიდან აღსანიშნავია ფუძნარის 

ღვთისმშობლის სახელოების ტაძარი, რომელსა დღეისათვის უტარდება სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები. ტაძარი განთავსებულია საპროექტო გზიდან დაახლოებით 150-200 მ-ის 

დაცილებით და გზაზე დაგეგმილი სამუშაოების ზემოქმედების რისკი მინიმალურია.  

საპროექტო გზის  დერეფნის დანარჩენ მონაკვეთებზე ხილული ისტორიულ–კულტურული 

ძეგლების არსებობა არ ფიქსირდება.  მშენებლობის პროცესში რაიმე არტეფაქტის გვიანი 

გამოვლენის შემთხვევაში მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე 

საქართველოს კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური 

ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის. 
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6.11 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე 

6.11.1 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

გზის რეკონსტრუქციის შედეგად, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის გაუარესება, ხმაურის და სხვ, რომლებიც აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში), 

არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალი) 

ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები. 
 

პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის 

დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და 

სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების 

მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს: 

 სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში რამდენჯერმე პერსონალს უნდა 

ჩაუტარდეს ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და 

სპეციალური სამაგრებით; 

 პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების მიზნით სამშენებლო 

მოედნებთან შესაბამის ადგილებში უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და 

მიმთითებელი ნიშნები; 

 სამშენებლო ბანაკზე და ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით სახიფათო უბნებზე 

უნდა არსებობდეს სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 

 გაკონტროლდეს და აიკრძალოს სამშენებლო მოედნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან 

სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრა და გადაადგილება; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა; 

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის 

კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის 

მიზნით; 

 მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.)   

 სასურველია პერსონალის სამედიცინო დაზღვევა. 
 

გზის ექსპლუატაციის პროცესში განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს სატრანსპორტო 

შემთხვევების რისკები. გასათვალისწინებელია, რომ გზის რეაბილიტაციის შედეგად  ტრასა 

გაფართოვდება, მკვეთრად გამოსწორდება გზის საფარის ხარისხი, განახლდება და დაემატება 

საგზაო ნიშნები, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები და ა.შ. ყოველივე აღნიშნული  

მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანსპორტო ავარიების რისკებს, რაც დადებით ზემოქმედებად 

უნდა ჩაითვალოს. 

 

 

6.11.2 შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების მიზნით ახალი დასახლების (მუდმივი 

საცხოვრებელი ფართებით) მშენებლობა და უცხო კონტიგენტის გადმოსახლება 

გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად ამ მხრივ დემოგრაფიული ცვლილებები 

მოსალოდნელი არ არის. 

საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის შემდგომ მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური 

სარგებელი და მისი თანმდევი პროცესები. როგორც ფონური მდგომარეობის აღწერისას 

აღინიშნა, რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე და უმუშევრობა 

იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის (სამუშაოს მაძიებელთა) მიგრაციას საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონებსა თუ საზღვარგარეთ. შესაბამისად გზის რეკონსტრუქციის პროცესში 
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შექმნილი დროებითი სამუშაო ადგილები გარკვეულ როლს შეასრულებს ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმების და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

საქმეში.  

 

6.11.2.1 ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისთვის შერჩეული ტერიტორიების დიდი ნაწილი 

სახელმწიფო საკუთრებაშია. შესაბამისად თემის ან მოსახლეობის კერძო საკუთრების მიწებზე ან 

ქონებაზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი დაბალია. მოსახლეობის კუთვნილი მიწის 

ნაკვეთების დაზიანება მოსალოდნელია სოფ. ბოდავის ტერიტორიაზე, სადაც პროექტის 

გავლენის ქვეშ მოექცევა 7-8 ოჯახის კუთვნილი მიწის ნაკვეთები. ზემოქმედების ზოლში 

მოხვედრილი მიწის ნაკვეთების მფლობელებისთვის, ინდივიდუალური მოლაპარაკებების 

საფუძველზე მოხდება შესაბამისი კომპენსაციის გადახდა. 

პროექტის განხორციელება ფიზიკური განსახელების არცერთ ფაქტთან დაკავშირებული არ 

იქნება. აღსანიშნავია, რომ გარემოზე ზემოქმედების პროცესში საკუთრებასთან დაკავშირებული 

საჩივრები ან დავები არ ყოფილა დაფიქსირებული.   

 

6.11.2.2 დასაქმება და მასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები 

პირველ რიგში აღსანიშნავია გზის რეაბილიტაციის პროცესში მოსახლეობის დასაქმებით 

გამოწვეული დადებითი ზემოქმედება. როგორც აღინიშნა რეაბილიტაციის ფაზაზე სულ 

დასაქმდება დაახლოებით 100 ადმიანი. დასაქმებულთა შორის აბსოლუტური უმრავლესობა 

იქნება ადგილობრივი, ხოლო მცირე ნაწილი მოწვეული იქნება თბილისიდან ან რეგიონებიდან. 

აღნიშნული საკმაოდ მნიშვნელოვანი დადებითი ზეგავლენა იქნება მიმდებარე სოფლების 

მოსახლეობის დასაქმების და მათი სოციალურის მდგომარეობის გაუმჯობესების 

თვალსაზრისით. 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ დასაქმებასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სახის 

ნეგატიური ზემოქმედების რისკებიც, კერძოდ: 

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მოლოდინი და უკმაყოფილება; 

 დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა; 

 მშენებლობის დასრულებასთან დაკავშირებით სამუშაო ადგილების შემცირება და 

უკმაყოფილება; 

 უთანხმოება ადგილობრივ მოსახლეობასა და დასაქმებულთა (არა ადგილობრივები) 

შორის. 

პროექტში დასაქმებული პერსონალის და ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების 

გამოსარიცხად საჭიროა: 

 პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), 

მუნიციპალურ (გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე; 

 პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე; 

 თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური სამუშაო კონტრაქტის გაფორმება;    

 პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მუხლების ჩართვა ყველა გეგმის, 

პროცედურის და შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, იმ 

მუხლების ჩართვა, რომლებიც ეხება  უსაფრთხოების გეგმების მონიტორინგსა და 

უბედური შემთხვევების შესახებ ანგარიშებს;     

 ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა ინფორმაციით მათი სამსახურის შესახებ - 

სამუშაო ქცევის კოდექსის შემუშავება; 

 ყველა არა ადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება ადგილობრივი უნარ-ჩვევების 

და კულტურის შესახებ; 
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 სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას უპირატესობის მინიჭება ადგილობრივი 

პროდუქციისთვის და ადგილობრივი საწარმოების მხარდაჭერა; 

 პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის შემუშავება და პრაქტიკულად 

გამოყენება; 

 პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება.    
 

 

6.11.2.3 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე 

საგულისხმოა, რომ გზის რეკონსტრუქციის ეტაპზე მნიშვნელოვნად შეფერხდება 

სატრანსპორტო ნაკადების გადაადგილება. მშენებელმა კონტრაქტორმა სამშენებლო სამუშაოები 

უნდა დაგეგმოს, ისე რომ მინიმუმამდე დავიდეს მსგავსი ხასიათის ზემოქმედებები. საჭიროების 

შემთხვევაში საავტომობილო საშუალებების მოძრაობას უნდა აკონტროლებდეს სპეციალურად 

გამოყოფილი პერსონალი (მედროშე). სამშენებლო მოედნების სიახლოვეს უნდა არსებობდეს 

შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები. 
 

რაც შეეხება ექსპლუატაციის ფაზას: აღსანიშნავია, რომ პროექტის ძირითად მიზანს გზის 

აღნიშნულ მონაკვეთზე სატრანსპორტო მოძრაობის გაადვილება წარმოადგენს და 

მოსალოდნელია სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა.   
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6.11.3 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.11.3.1.  სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება 

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 
შესაძლო დემოგრაფიული 
ცვლილებები 
 სამუშაო ადგილების შექმნის 

გამო მოსახლების მიგრაციის 

შენელება.   

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

პირდაპირი, 

დადებითი 

 

დაბალი 

ალბათობა 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

შექცევადი ძალიან დაბალი 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
დადებითი ზემოქმედებები 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

პირდაპირი 

დადებითი 

მაღალი 

ალბათობა 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

შექცევადი საშუალო  

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
ნეგატიური ზემოქმედებები: 
 ადგილობრივი მოსახლეობის 

დასაქმების მოლოდინი და 

უკმაყოფილება; 

 დასაქმებულთა უფლებების 

დარღვევა; 

 მშენებლობის დასრულებისას 

ადგილების შემცირება და 

უკმაყოფილება; 

 უთანხმოება ადგილობრივ 

მოსახლეობასა და 

დასაქმებულთა შორის. 

მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი და 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

პირდაპირი 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

სამშენებლო უბნები 

და მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

შექცევადი საშუალო 

გზების საფარის დაზიანება  
 მძიმე ტექნიკის გადაადგილება 

სატრანსპორტო ნაკადების 
გადატვირთვა 
 ყველა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და ტექნიკის 

გადაადგილება 
 

ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურა, 

მოსახლეობა, 

მგზავრები 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 
საშუალო რისკი 

პროექტის 

ფარგლებში 

გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

გზები, რომლებიც 

ამავე დროს 

გამოიყენება 

მოსახლეობის მიერ.  

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

შექცევადი 

საშუალო. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

– დაბალი 
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ჯანმრთელობის გაუარესების და 
უსაფრთხოების რისკები: 
 პირდაპირი (მაგ: 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაჯახება, დენის დარტყმა, 

სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, 

ტრავმატიზმი სამშენებლო 

ტექნიკასთან მუშაობისას და 

სხვ.) და 

 არაპირდაპირი 

(ატმოსფერული ემისიები, 

მომატებული აკუსტიკური 

ფონი, წყლისა და ნიადაგის 

დაბინძურება). 

ძირითადად 

მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი, 

ნაკლები 

ალბათობით  

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

პირდაპირი 

ან ირიბი, 

უარყოფითი 

საშუალო 

რისკი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ

ით - დაბალი 

რისკი 

სამშენებლო უბნები 

და მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

შექცევადი დაბალი 
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6.12 კუმულაციური ზემოქმედება 

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი რეგიონის 

ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) კომპლექსური 

ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ ეფექტს. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროექტის გავლენის ზონაში სამშენებლო სამუშაოები არ 

წარმოებს, კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 

 

7 გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა 

7.1 ზოგადი მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:  

 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

 ზემოქმედების შემცირება; 

 ზემოქმედების შერბილება; 

 ზიანის კომპენსაცია. 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის 

გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია 

პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება 

შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა.  

გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო 

პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე ეკისრება ოპერატორი კომპანიის 

გარემოსდაცვით საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს. მშენებლობის პროცესში გარემოსდაცვითი 

მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ნაწილდება მშენებელ კონტრაქტორსა და კომპანიას შორის.  

 

 

7.2 საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებების 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების 

შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო 

მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ: 

I. სვეტში მოცემულია: მოსალოდნელი ზემოქმედების აღწერა ცალკეული რეცეპტორების 

მიხედვით, რა სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი აღნიშნული 

ზემოქმედება და ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობა (ზემოქმედების სავარაუდო 

მნიშვნელობის შეფასება მოხდა 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით: „ძალიან დაბალი“, 

„დაბალი“, „საშუალო“, „მაღალი“ ან „ძალიან მაღალი“); 

II. სვეტი - გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების ძირითადი 

ამოცანების აღწერა; 

III. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც შეამცირებს ან 

აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს), ნარჩენი 

(შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემდგომ მოსალოდნელი) ზემოქმედების 
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სავარაუდო მნიშვნელობა (ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება ასევე შეფასებულია 

ზემოთ აღნიშნული 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით; 

IV. სვეტი - 

 შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებელი; 

 პროექტის განხორციელების რომელ ეტაპებზე იქნება უფრო ეფექტური შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიების გატარება; 

 შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო ხარჯების შეფასება. 

(ხარჯების შეფასება მოხდა მიახლოებით, 3 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით: 

„დაბალი“ - <25000$; „საშუალო“ - 25000-100000$;  „მაღალი“ - >100000$); 

V. სვეტი - საჭირო მონიტორინგული სამუშაოების ზოგადი აღწერა.  
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7.2.1 შემარბილებელი ღონისძიებები მშენებლობის ეტაპზე 

რეცეპტორი/ 

ზემოქმედება 
ზემოქმედების აღწერა შემარბილებელი ღონისძიებები დახასიათება 

ატმოსფერულ ჰაერში 

არაორგანული 

მტვერის გავრცელება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 მიწის სამუშაოების და 

არსებული ასფალტის 

ფენის მოხსნის შედეგად 

წარმოქმნილი მტვერი; 

 მანქანების 

გადაადგილებისას 

წარმოქმნილი მტვერი; 

 ინერტული მასალების, 

სამშენებლო მასალების 

დატვირთვა-

გადმოტვირთვისას (მ.შ. 

გზის საგები ფენის 

მოწყობისას) 

წარმოქმნილი მტვერი. 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების  ტექნიკური 

გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში ერთხელ 

არაასფალტირებული გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი 

ტერიტორიების  მორწყვა; 

 ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს 

მათი ამტვერება ქარიან ამინდებში; 

 სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს 

ამტვერების ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; 

 მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას 

მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად სიფრთხილის ზომების 

მიღება (მაგ. დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის 

დაყრის აკრძალვა); 

 ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

 მანქანების ბორბლების რეცხვა (მიზანშეწონილია კომერციული 

ავტოსამრეცხაოების მომსახურების გამოყენება); 

 პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის 

მძღოლების) ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის შემოწმება; 

მძღოლების და ტექნიკაზე მომუშავე 

პერსონალის ინსპექტირება; ინსპექტირება 

მშრალ ამინდებში. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ატმოსფერული 

ჰაერში წვის 

პროდუქტების 

გავრცელება  

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ ან 

„დაბალი“ 

 მანქანების, სამშენებლო 

ტექნიკის 

გამონაბოლქვი; 

 შედუღების 

აეროზოლები. 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის და სიჩქარის 

შერჩევა; 

 მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება 

მათი გამოყენება. 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური გამართულობის შემოწმება. 

მძღოლების და ტექნიკაზე მომუშავე 

პერსონალის ინსპექტირება. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 
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არის.  

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ხმაურის გავრცელება 

სამუშაო ან 

ინდუსტრიულ 

ზონაში 
 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 სატრანსპორტო 

საშუალებებით 

გამოწვეული  ხმაური; 

 სამშენებლო ტექნიკით 

გამოწვეული ხმაური. 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით 

(ყურსაცმები) - ტექნიკის ოპერატორები უნდა აღიჭურვონ ყურდამცავი 

საშუალებებით. ყურდამცავი საშუალებების უზრუნველყოფა საჭიროა იმ 

უბნებზე მომუშავე მუშახელისთვის, სადაც ხმაურის დონე 85 დბა-ს 

აღემატება. ყურდამცავი საშუალებების ალტერნატივა შესაძლოა იყოს მათი 

დაყოვნების დროის შეზღუდვა მაღალი აკუსტიკური ფონის არეში. მსოფლიო 

ბანკის რეკომენდაციების მიხედვით, დამცავი საშუალებების გარეშე >85 დბა 

უბნებში მუშაობის დრო ყოველი 3 დბა-იანი გადაჭარბებისა უნდა 

განახევრდეს; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების 

ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი.  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯენთან დაკავშირებული არ 

არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: პერსონალის ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებების ხარჯები - „დაბალი“. 

ხმაურის გავრცელება 

საცხოვრებელი 

ზონის საზღვარზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

(გარკვეული 

სამუშაოების 

შესრულების დროს 

შესაძლებელია 

მაღალი 

ზემოქმედებაც) 

 სატრანსპორტო 

საშუალებებით 

გამოწვეული  ხმაური და 

ვიბრაცია; 

 სამშენებლო ტექნიკით 

გამოწვეული ხმაური და 

ვიბრაცია. 

 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

 „ხმაურიანი” სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება; 

 განსაკუთრებით ხმაურიანი სამუშაოების განხორციელების შესახებ წინასწარ 

შეთანხმება გზისპირა მოსახლეობასთან. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების 

ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი;  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის.  

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის.  

ნიადაგის/გრუნტის  ნიადაგის  დაგეგმილი სამუშაოებისას დაწესებული უსაფრთხოების ნორმების დაცვა; ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნ.: „ძალიან 
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სტაბილურობა და 

ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

სტაბილურობის 

დარღვევა მიწის 

სამუშაოების 

შესრულების დროს; 

 ტექნიკის 

გადაადგილება 

ნაყოფიერი ფენის მქონე 

გრუნტზე 

 გზის და სამშენებლო მოედნების საზღვრების მკაცრი დაცვა ნიადაგის 

ზედმეტად დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით; 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა (საჭიროებისამებრ) და დროებითი 

დასაწყობება რეკულტივაციისას გამოყენებამდე; 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის  სანაყაროები უნდა მოეწყოს შესაბამისი წესების 

დაცვით: ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდის 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს 

უნდა მიეცეს შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს 

წყალამრიდი არხები;  

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

 შესაძლო რისკების დროული დაფიქსირება და დაუყოვნებლივი რეაგირება. 

დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მიმდინარე დაკვირვება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის.  

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მოხსნილი ნიადაგის ფენის 

შესაბამისი წესებით დასაწყობების ხარჯები - 

„დაბალი“. 

ნიადაგის/გრუნტის 

დაბინძურება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 ნიადაგის დაბინძურება 

ნარჩენებით; 

 დაბინძურება საწვავის, 

ზეთების ან სხვა 

ნივთიერებების 

დაღვრის შემთხვევაში. 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა 

საწვავის/საპოხი მასალების დაღვრის თავიდან აცილების მიზნით მასალების 

სწორი მენეჯმენტი; 

 ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

 საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის ლოკალიზაცია და გაწმენდა; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოს დაწყებამდე; 

 შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით და ინვენტარით აღჭურვა 

(კონტეინერები, დაღვრის შემკრები საშუალებები და ა.შ); 

 სარეაბილიტაციო სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური 

დამაბინძურებელი მასალის გატანა; 

 საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლი. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: ტექნიკური გამართულობის 

შემოწმება; ნარჩენების მენეჯმენტის გეგმის 

შესრულების კონტროლი; ნიადაგის 

მდგომარეობის ვიზუალური კონტროლი და 

საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორი 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიული 

კონტროლის ხარჯები - „დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დაღვრის აღმოსაფხვრელი 

ინვენტარის და ნიადაგის გაწმენდის 

ხარჯები. სხვა ხარჯები - „დაბალი“. 

ზედაპირული 

წყლების (მდ. 

 დაბინძურება 

ნარჩენების არასწორი 

 გზის საფარის დაგება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ მშრალ ამინდში,  

ჩამონადენის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 
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ლოჭინი) 

დაბინძურება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 

 

მენეჯმენტის გამო. 

 დაბინძურება 

სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან და 

ტექნიკიდან ზეთის 

ჟონვის გამო. 

 გზის საფარის დაგება უნდა მოხდეს შესაბამისი უსაფრთხოების 

ღონისძიებების დაცვით - მასალა, ნარჩენები არ უნდა გაიფანტოს და სხვ.    

 ტექნიკის განთავსება ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ 

დაშორებით (სადაც ამის საშუალება არსებობს. თუ ეს შეუძლებელია, 

მუდმივი კონტროლის და უსაფრთხოების ზომების გატარება წყლის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად);  

 მდინარის კალაპოტში და მის მახლობლად მუშაობისას კალაპოტის 

ჩახერგვის თავიდან აცილება; 

 მდინარეთა კალაპოტების სიახლოვეს მანქანების რეცხვის აკრძალვა - 

ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების რეცხვისთვის 

რეკომენდირებულია გამოყენებული იქნას კომერციული სამრეცხაოების 

მომსახურება; 

 სამშენებლო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის ან/და 

ტექმომსახურების აკრძალვა; 

 მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა 

საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; 

 მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

 მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და  დროებით 

დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, წყლის 

ობიექტისგან მოცილებით; 

 ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის 

ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა 

დაბინძურების წყალში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად.   

 ზედაპირული ჩამონადენის პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების 

ირგვლივ (მაგალითად გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების დასაწყობების 

უბნების პერიმეტრზე) სადრენაჟო სისტემების მოწყობა; 

 პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და უსაფრთხოების საკითხებზე. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: დანადგარ-მექანიზმების 

ტექნიკური გამართულობის 

შემოწმება/კონტროლი; ნარჩენების 

მენეჯმენტის გეგმის შესრულების 

კონტროლი; ნიადაგის მდგომარეობის 

ვიზუალური კონტროლი;  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორი; 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის; 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის; 

მიწისქვეშა წყლების 

დაბინძურება  

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 ხარისხის გაუარესება 

დაბინძურებული 

ნიადაგით; 

 სამშენებლო 

სამუშაოების (მიწის 

სამუშაოების) დროს 

საწვავის/საპოხი 

მასალის დაღვრის 

შედეგად. 

 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 

ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი);  

 ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების 

გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი). 

ნარჩ. ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: მონიტორინგს არ საჭიროებს. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: - 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: - 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: ნიადაგის ხარისხის დაცვის 

შემარბილებელი ღონისძიებების ხარჯები. 

ლანდშაფტურ-

ვიზუალური 

 ვიზუალურ-

ლანდშაფტური 

 დროებითი და მუდმივი ნაგებობების ფერის და დიზაინის გონივრული 

შერჩევა; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“-„დაბალი“ 
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ცვლილება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

ცვლილებები 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

მომატებული 

გადაადგილებით, 

სამშენებლო ტექნიკის 

ფუნქციონირებით, 

სამშენებლო მასალების 

და ნარჩენების 

დასაწყობებით და სხვა.  

 დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ 

ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის (გზისპირა 

მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის); 

 სარეაბილიტაციო სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტერიტორიების 

გამწვანდება და ლანდშაფტის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: ვიზუალური, ტერიტორიის 

სანიტარულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის 

კონტროლის მიზნით 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: 

მშენებელი კონტრაქტორი 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ზემოქმედება 

ფლორაზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 მცენარეული საფარის 

განადგურება 

სამშენებლო ბანაკის 

ტერიტორიაზე; 

 მცენარეული საფარის 

განადგურება გზისპირა 

ზოლში 

 მკაცრად დაცული იქნას სამშენებლო უბნების საზღვრები და ტრანსპორტის 

მოძრაობის მარშრუტები, რაც გამორიცხავს ბალახოვანი საფარის ზედმეტ 

დაზიანებას. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს 

ტერიტორიის გაწმენდა და მოხსნილი ზედაპირული ფენის დაბრუნება; 

 ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები უნდა შესრულდეს ამ საქმიანობაზე 

უფლებამოსილი სამსახურის სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ; 

 დაცული სახეობების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გარემოდან ამოღება 

უნდა მოხდეს  „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის 

მოთხოვნების შესაბამისად,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებით; 

 ატმოსფერული ჰაერის და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ყველა ღონისძიების გატარება; 

 სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე 

პერსონალისათვის ინსტრუქტაჟის ჩატარება. 

  სამუშაოების დასრულების შემდგომ კულტურული და დეკორატიული ხე-

მცენარეების დარგვა და გახარება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: ვიზუალური, პერიოდული 

ინსპექტირება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: 

მშენებელი კონტრაქტორი 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ზემოქმედება  

ფაუნაზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 

 სამშენებლო 

ტექნიკის/ტრანსპორტის 

და ხალხის 

გადაადგილება, 

მუშაობისას 

ადგილობრივი ფაუნის 

დროებითი შეშფოთება 

(უშუალო ზემოქმედება 

-დაჯახება, ირიბი 

 ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო მოედნების 

საზღვრების მკაცრი დაცვა; 

 მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა უშუალო ზემოქმედების 

ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

 მიღებულ იქნას ზომები სამუშაოების დროს მტვერის რაოდენობის, ხმაურისა 

და ვიბრაციის დონის შემცირებისათვის; 

 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

 აიკრძალოს ნავთოპროდუქტებისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების 

დაღვრა წყალსა და ნიადაგზე; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„ძალიან დაბალი“. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი; მოწყობილობების 

გამართულობის კონტროლი;  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: 
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ზემოქმედება -  ხმაური, 

მტვერი, გამონაბოლქვი 

და სხვ) 

 ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე წინააღმდეგობით 

ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად; 

 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

მშენებელი კონტრაქტორი 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის.  

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები:  

ორმოების შემოღობვისთვის საჭირო 

ხარჯები, რაც მნიშვნელოვან ფინანსურ 

დანახარჯებს არ მოითხოვს. 

სხვა ღონისძიებები დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

ნარჩენები 
 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 სამშენებლო ნარჩენები 

(მ.შ. სახიფათო 

ნარჩენები) 

 საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები. 

 წარმოქმნილი ნარჩენების (განსაკუთრებით ინერტული სამშენებლო 

ნარჩენების) მაქსიმალურად გამოყენებული იქნას ხელმეორედ (მაგალითად 

გზის საგები ფენის მოსაწყობად); 

 ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე ფაქტორების 

ზემოქმედებისგან დაცული უბნების გამოყოფა; 

 ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. წარმოქმნილი ნარჩენების 

რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის პროცესების აღრიცხვის 

მიზნით სპეციალური ჟურნალის წარმოება; 

 სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს სათანადოდ და უნდა გააჩნდეს 

შესაბამისი მარკირება; 

 სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის 

მქონე კონტრაქტორის საშუალებით. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: 

მშენებელი კონტრაქტორი 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ 

არის.  

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები:  

 სახიფათო ნარჩენების გატანისთვის 

დაქირავებული კონტრაქტორის ხარჯები.  

 ნარჩენების შესაბამისი წესებით შეფუთვის 

და ტრანსპორტირების ხარჯები 
 

სულ, ხარჯები - „საშუალო“ 

მოსახლეობის და 

პერსონალის 

უსაფრთხოება და 

ჯანმრთელობა 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 პირდაპირი 

(ტრანსპორტის 

დაჯახება და სხვ.) 

 არაპირდაპირი 

(ატმოსფერული 

ემისიები, მომატებული 

აკუსტიკური ფონი, 

წყლისა და ნიადაგის 

დაბინძურება). 

 სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში რამდენჯერმე პერსონალს 

ჩაუტარდეს ტრეინინგი უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და 

სპეციალური სამაგრებით; 

 პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების მიზნით 

სამშენებლო მოედნებთან შესაბამის ადგილებში უნდა მოეწყოს 

გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი ნიშნები; 

 სამშენებლო ბანაკზე და ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით სახიფათო 

უბნებზე უნდა არსებობდეს სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მონიტორინგი: პერიოდული 

კონტროლი/ინსპექტირება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: 

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 
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 გაკონტროლდეს და აიკრძალოს სამშენებლო მოედნებზე უცხო პირთა 

უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრა და 

გადაადგილება; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების დაცვა; 

 რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, 

მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი 

რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; 

  პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით (სპეცტანსაცმელი, ჩაფხუტები  და სხვ.)   

 სასურველია პერსონალის სამედიცინო დაზღვევა. 

 ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები); 

სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი 

პერსონალის აყვანის ხარჯები - მაღალი. 

მონიტორინგული სამუშაოები დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები:   

 პირველადი სამედიცინო ინვენტარის 

ხარჯები; 

 პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების ხარჯები; 

 გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი 

ნიშნების ხარჯები; 

 ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და 

ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან 

აცილების ღონისძიებებთან 

დაკავშირებული ხარჯები; 
 

სულ, ხარჯები - „საშუალო“ 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადებზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ ან 

„დაბალი“ 

 სატრანსპორტო 

ნაკადების 

გადატვირთვა; 

 გადაადგილების 

შეზღუდვა. 

 ავტოსაგზაო 

შემთხვევების რისკები 

 მუხლუხოიანი ტექნიკის გადაადგილების მაქსიმალურად შეზღუდვა; 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების, ასევე მაგისტრალზე 

მოძრავ საავტომობილო მანქანების გადაადგილებას საჭიროების შემთხვევაში 

უნდა აკონტროლებდეს მედროშე; 

 სამშენებლო მოედნების სიახლოვეს უნდა არსებობდეს შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი ნიშნები (გზაზე მოძრავი საავტომობილო მანქანების 

მძღოლებისთვის);  

 მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის მიწოდებული იქნას ინფორმაცია 

სამუშაოების წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: მშენებელი 

კონტრაქტორი  

მონიტორინგი: პერიოდული კონტროლი 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  

მშენებელი კონტრაქტორი  

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები:  გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობის ხარჯები  -  „დაბალი“ 
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7.2.2 შემარბილებელი ღონისძიებები ექსპლუატაციის ეტაპზე 

რეცეპტორი/ 

ზემოქმედება 
ზემოქმედების აღწერა შემარბილებელი ღონისძიებები დახასიათება 

ატმოსფერული 

ჰაერში წვის 

პროდუქტების და 

მტვერის გავრცელება  
 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

 გზაზე მოძრავი 

ავტომობილების 

გამონაბოლქვი და 

მტვერი 

 გზისპირა სახლებთან მცენარეული საფარის შენარჩუნება. დეკორატიული ხე-

მცენარეების დარგვა-გახარება; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში საკონტროლო წერტილებში ჰაერის 

ხარისხის ინსტრუმენტალური გაზომვა; 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

მონიტორინგი: ხელოვნურად გაშენებული 

მცენარეული საფარის ვიზუალური 

დათვალიერება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

ხმაურის გავრცელება 

საცხოვრებელი 

ზონის საზღვარზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“  

 ავტომობილების 

ძრავებისაგან 

გამოწვეული ხმაური; 

 საბურავები-გზის 

საფარის ხახუნის 

შედეგად გამოწვეული 

ხმაური; 

 ხმოვანი სიგნალის 

გავრცელება 

 გზისპირა სახლებთან მცენარეული საფარის შენარჩუნება. დეკორატიული ხე-

მცენარეების დარგვა-გახარება; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში საკონტროლო წერტილებში ხმაურის 

დონის გაზომვა და სათანადო რეაგირება; 

 გზაზე შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დამაგრება, რათა 

შეიზღუდოს დასახლებულ ზონაში ხმოვანი სიგნალების გამოყენება. 

 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების 

ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი;  

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:  შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

ნარჩენები 
 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 გზაზე მოძრავი 

ავტომობილების 

მგზავრების მიერ 

გაფანტული  ნაგავი და 

მომსახურეობის 

ობიექტებში დაგროვილ 

ნარჩენები 

 მომსახურების ობიექტების აღჭურვა ურნებითა და ბუნკერებით; 

 მოსახლეობის და მგზავრების თვითშეგნების ამაღლება, და ინფორმაციის 

მიწოდება ნარჩენების სათანადო მართვის გზების შესახებ; 

 მოსახლეობის და მგზავრების ინფორმირება დანაგვიანებისთვის ჯარიმის 

რაოდენობის შესახებ; 

 გზაზე სპეციალური ბანერების გამოყენება, სადაც დატანილი იქნება 

ინფორმაცია დანაგვიანების არაკანონიერების, მასზე დაწესებული ჯარიმის 

შესახებ და ასევე ის რომ გზაზე წარმოებს შესაბამისი მონიტორინგი.  

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

მონიტორინგი: გზაზე მოძრავი 

ავტომობილებიდან ნარჩენების გადმოყრის 

მონიტორინგი 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

მგზავრთა და ფეხით 

მოსიარულეთა 

ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება 
 

მნიშვნელოვნება: 

 ავტოსაგზაო 

შემთხვევების რისკი 

 საავტომობილო გზის ფარგლებში შესაბამისი საგზაო ნიშნების დამონტაჟება; 

 საავტომობილო გზის საფარის და სხვა შემადგენელი ინფრასტრუქტურის 

(საგზაო ნიშნები, გადასასვლელები და სხვ.) ტექნიკური მდგომარეობის 

მუდმივი კონტროლი და დაზიანებისთანავე შესაბამისი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების გატარება. 

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“  

პასუხისმგებელი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარებაზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

მონიტორინგი: დასაშვები სიჩქარის და 
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„საშუალო“ მოძრაობის წესების დაცვის კონტროლი 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 
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8 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში ეკოლოგიური მონიტორინგის 

ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას: 

 სამშენებლო სამუშაოების  და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა; 

 დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციით; 

 ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის შემთხვევაში, მათი კორექტირება; 

 პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში 

პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.  
 

გზის მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა მოცემულია 

ცხრილებში 8.1. და 8.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე გააჩნია და 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და გარკვეული 

მიმართულებით კორექტირება. 
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8.1 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - მშენებლობის ეტაპი 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

ატმოსფერული 

ჰაერი 

სამშენებლო ბანაკი, 

სამშენებლო მოედნები  

 ვიზუალური; 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის კონტროლი 

 მიწის სამუშაოების წარმოების 

პროცესში; 

 ინტენსიური სატრანსპორტო 

ოპერაციებისას;  

 პერიოდულად მშრალ ამინდში; 

 სამშენებლო სამუშაოების დროს; 

 ტექნიკის გამართულობის შემოწმება 

სამუშაოს დაწყებამდე 

 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის  

ნორმატიულთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

 მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე 

ზემოქმედების მინიმუმამდე 

შემცირება 

 მუშახელის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. 

მშენებელი 

კონტრაქტორი 

ხმაური   სამშენებლო მოედნები  

 უახლოესი რეცეპტორი 

(გზისპირა სახლები) 

 კონტროლი;  

 გაზომვა; 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის კონტროლი 

 პერიოდული კონტროლი 

(განსაკუთრებით ძლიერი ხმაურის 

გამომწვევი ოპერაციების 

შესრულებისას); 

 გაზომვა - საჩივრების შემოსვლის 

შემთხვევაში; 

 ტექნიკის გამართულობის შემოწმება 

სამუშაოს დაწყებამდე. 

 ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 

ნორმებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;  

 მოსახლეობის მინიმალური 

შეშფოთება; 

 მუშახელის კომფორტული 

სამუშაო პირობების შექმნა. 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 

ნიადაგი   სამშენებლო ბანაკი - 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი; 

სამშენებლო მოედნები  

  

 ვიზუალური კონტროლი; 

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე 

 ლაბორატორიული კონტროლი; 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის კონტროლი. 

 პერიოდული შემოწმება;  

 შემოწმება სამუშაოს დასრულების 

შემდეგ; 

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 

დაღვრის) შემთხვევაში. 

 ნიადაგის სტაბილურობის და 

ხარისხის შენარჩუნება; 

 ნიადაგის ხარისხზე 

დამოკიდებული სხვა 

რეცეპტორებზე (მცენარეული 

საფარი, მოსახლეობა და სხვ) 

ზემოქმედების მინიმიზაცია. 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 

მიწისქვეშა 

წყალი 

 სამშენებლო ბანაკი - 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი; 

სამშენებლო მოედნები  

  

 ნიადაგის ხარისხის ვიზუალური 

კონტროლი; 

 ნიადაგის ხარისხის 

ლაბორატორიული კონტროლი; 

 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის კონტროლი. 

 პერიოდული შემოწმება;  

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 

დაღვრის) შემთხვევაში 

 მიწისქვეშა წყლის ხარისხის 

დაცვის უზრუნველყოფა. 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 

ზედაპირული 

წყალი - მდ. 

ლოჭინი 

 გზის ბოლო მონაკვეთის 

სამშენებლო მოედანი 

 ვიზუალური კონტროლი; 

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე და სანიტარულ 

პირობებზე; 

 მდინარის წყლის 

 პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

 ლაბორატორიული კონტროლი - 

საჭიროების (ნავთობპროდუქტების 

დაღვრის) შემთხვევაში 

 მდინარის წყლის ხარისხის 

დაცვა; 

 მდინარის წყლის ხარისხზე 

დამოკიდებულ რეცეპტორებზე 

(წყლის ბიომრავალფეროვნება 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 
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ლაბორატორიული კონტროლი; და სხვა) ზემოქმედების 

შემცირება 

უარყოფითი 

ვიზუალური 

ცვლილება  

 სამშენებლო ბანაკი - 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი; 

სამშენებლო მოედნები  

 ვიზუალური კონტროლი; 

 მეთვალყურეობა ნარჩენების 

მენეჯმენტზე და სანიტარულ 

პირობებზე. 

 პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

 

 მოსახლეობის უკმაყოფილების 

გამორიცხვა; 

 გზაზე მოძრავი მგზავრების 

უკმაყოფილების გამორიცხვა 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 

ბიოლოგიური 

გარემოს 

მდგომარება 

 სამშენებლო ბანაკი, 

საპროექტო გზის განაპირა 

ზოლი 

  

 ვიზუალური კონტროლი 

 

 კონტროლი სამუშაო საათების 

განმავლობაში; 

 დაუგეგმავი კონტროლი.   

 სამუშაოების დასრულების შემდეგ 

მცენარეული საფარის შემოწმება, 

შეძლებისდაგვარად მათი აღდგენა. 

 მცენარეული საფარის 

შენარჩუნება; 

 ცხოველთა სამყაროზე 

ნეგატიური ზემოქმედების 

მინიმიზაცია. 

მშენებელი 

კონტრაქტორი 

ნარჩენები  სამშენებლო მოედანი 

და/ან მიმდებარე 

ტერიტორია; 

 ნარჩენების განთავსების 

ტერიტორია 

 ტერიტორიის ვიზუალური 

დათვალიერება; 

 ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი 

 პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ. 

  

 ნიადაგის, წყლის ხარისხის 

დაცვა; 

 უარყოფითი ვიზუალური 

ეფექტის რისკის შემცირება; 

 მოსახლეობის უკმაყოფილების 

გამორიცხვა. 

 მშენებელი 

კონტრაქტორი 

შრომის 

უსაფრთხოება  

 სამუშაოთა წარმოების 

ტერიტორია  

 ინსპექტირება; 

 პირადი დაცვის საშუალებების 

არსებობა და გამართულობის 

პერიოდული კონტროლი; 

 შრომის უსაფრთხოების 

მოთხოვნების შესრულების 

კონტროლი 

 სამუშაოების დაწყების წინ; 

 პერიოდული კონტროლი სამუშაოს 

წარმოების პერიოდში. 

 

 ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 

ნორმებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

 ტრავმატიზმის თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 

მშენებელი 

კონტრაქტორი 
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8.2 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - ექსპლუატაციის ეტაპი 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

ატმოსფერული 

ჰაერი 

 უახლოესი რეცეპტორი 

(გზისპირა სახლები) 

 ინსტრუმენტალური გაზომვა. საჩივრების შემოსვლის 

შემდეგ. 

მოსახლეობის 

მინიმალური შეშფოთება. 

 საავტომობილო გზების 

ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამსახური 

ხმაური   უახლოესი რეცეპტორი 

(გზისპირა სახლები) 

 ინსტრუმენტალური გაზომვა. წელიწადში ერთხელ ან 

საჩივრების შემოსვლის 

შემდეგ. 

მოსახლეობის 

მინიმალური შეშფოთება. 

 საავტომობილო გზების 

ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამსახური 

ნარჩენები  გზისპირა ზოლი  ტერიტორიის ვიზუალური 

დათვალიერება 

ყოველდღიური გარემოს ნარჩენებით 

დაბინძურების პრევენცია 

 ქ. თბილისის 

დასუფთავების სამსახური 

მგზავრთა 

უსაფრთხოება 

 გზის მთელ სიგრძეზე  ვიზუალური დათვალიერება; 

 გზისპირა ზოლში საგზაო 

ნიშნების არსებობის და მათი 

გამართულობის კონტროლი; 

 გზის საფარის ტექნიკური 

მდგომარეობის კონტროლი. 

წლის განმავლობაში 

რამდენჯერმე 

 საავტომობილო გზაზე 

მოძრავი მგზავრების და 

ფეხით მოსიარულეთა 

უსაფრთხოების დაცვა 

საავტომობილო გზების 

ტექნიკური 

ზედამხედველობისა და 

მონიტორინგის სამსახური 

 

 

 

 

 

 



8.1 ნარჩენი ზემოქმედება  

წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მიხედვით საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაციის და ოპერირებასთან დაკავშირებული  გარემოზე მაღალი ან საშუალო დონის 

ნარჩენი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი. საერთაშორისო მეთოდოლოგიის თანახმად 

დაბალი დონის ნარჩენი ზემოქმედება არ ექვემდებარება განხილვას. 

 

 

9 გზის მოდერნიზაციის პროცესში მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების 

გეგმა 

9.1.1 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს 

სახელმძღვანელო მითითებები გზის მოდერნიზაციისას დასაქმებული პერსონალისათვის, 

რათა უზრუნველყოფილი იყოს ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე პერსონალის 

ქმედებების რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, 

მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა. 
 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია: 

 გზის მოდერნიზაციის დროს მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი 

ავარიული სახეების განსაზღვრა; 

 თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი 

აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების 

განსაზღვრა; 

 შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების 

საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ 

შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა; 

 შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი 

რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი 

პროცედურების განსაზღვრა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების 

უზრუნველყოფა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და 

საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის  

უზრუნველყოფა. 
 

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს 

კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს. 

 

 

9.1.2 ავარიული შემთხვევების სახეები 

გზის მოდერნიზაციის პროცესში მოსალოდნელი ავარიები შეიძლება პირობითად რამოდენიმე 

ტიპად დაიყოს, ესენია:  

 საგზაო შემთხვევები;  

 დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;  

 ხანძარი;  

 პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი). 
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უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი 

პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის 

ავარიის ინიცირება. 

 

 

9.1.2.1.1 საგზაო შემთხვევები 

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა. 

საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას 

მოსალოდნელია:  

 შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან; 

 შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;  

 შეჯახება პროექტის მუშახელთან;  

 შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან;  

 შეჯახება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასთან; 
 

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და 

სამშენებლო ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების 

მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ 

შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება, 

მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა, მოძრაობის რეგულირება მედროშეების 

გამოყენებით და სხვა.  უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტექნიკის გაცილება სპეციალურად 

აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით, ეს კი 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახებით ან გზიდან გადასვლით 

გამოწვეულ რისკს.  

 

 

9.1.2.1.2 ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკები 

ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი 

შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავისა 

და ზეთების ჟონვასთან და სხვ. 

 

 

9.1.2.1.3 ხანძარი 

ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკები დაკავშირებულია ნავთობპროდუქტების და 

ზეთების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევასთან. ხანძრების აღმოცენება-გავრცელების 

პრევენციის მიზნით აუცილებელია საწვავ-საპოხი მასალების შენახვის წესების დაცვაზე მკაცრი 

ზედამხედველობა, სამშენებლო ბანაკის ხანძარქრობის საშუალებებით უზრუნველყოფა, 

პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციის საკითხებზე, ასევე ავარიული სიტუაციის შესახებ შეტყობინების მიწოდების 

სრულყოფილი სისტემის არსებობა.        

 

 

9.1.2.1.4 მუშახელის დაშავება 

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის 

ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:  

 პროექტისთვის გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ 

ინციდენტებს;  
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 სიმაღლეზე მუშაობას სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას; 

 მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;  

 დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას. 

 

 

9.1.3 ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები 

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები: 

 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე; 

 ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო 

ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა;  

 ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე 

ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა; 
 

ნავთობპროდუქტების ან ზეთების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები: 

 ნავთობპროდუქტების და ზეთების შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის 

პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. მუდმივად 

უნდა მოწმდებოდეს შესანახი ჭურჭელის ვარგისიანობა; 

 პირიოდულად უნდა მოწმდებოდეს ზეთშემცველი დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობა; 

 ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა რათა 

ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი. 
 

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები: 

 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 

 პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

 სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა; 

 სპეციალური კადრის გამოყოფა, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების 

ნორმების დარღვევის ფაქტებს. 
 

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები: 

 მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა; 

 ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების 

მოწყობა; 

 სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს უზრუნველყოფილი 

იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად აღჭურვილი ტექნიკითა და 

მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით. 
 

 

9.1.4 ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი 

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია 

რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 9.1.4.1. მოცემულია ავარიული 

სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.  



ცხრილი 9.1.4.1. ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით 
 

ავარიული 

სიტუაცია 

დონე 

I დონე II დონე III დონე 

საერთო ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა რესურსები 
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე 

რესურსები და მუშახელი 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული 

ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა 

ხანძარი  

ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია. 

მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის 

სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა 

ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და 

მასალები. 

მოზრდილი ხანძარი, რომელიც 

მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა 

სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს 

სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში 

უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა 

ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება.   

დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. 

არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა 

სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების 

დიდი რისკი. საჭიროა რეგიონალური სახანძრო 

სამსახურის ჩართვა ინციდენტის 

ლიკვიდაციისთვის. 

საშიში 

ნივთიერებების 

დაღვრა 

ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა 

რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ 

ფართობზე გავრცელების რისკები. 

 

მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების 

დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე).  არსებობს 

ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების და 

მდინარეების დაბინძურების რისკები. 

დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი). რაც 

მოსალოდნელი არ არის 

პერსონალის 

დაშავება / 

ტრავმატიზმი 

 ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; 

 მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; 

 I  ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის 

დაზიანება); 

 დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების აღმოჩენა 

და ინციდენტის ლიკვიდაცია  შესაძლებელია შიდა 

სამედიცინო ინვენტარით.  

 ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; 

 ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო 

მოტეხილობა; 

 II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის 

დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

სამედიცინო დაწესებულებაში 

 ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; 

 მომსახურე პერსონალის; 

 ძლიერი მოტეხილობა 

 III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ 

მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი 

პროფილის მქონე სამედიცინო პუნქტში. 

სატრანსპორტო 

შემთხვევები 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, 

ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების 

დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ 

ემუქრება. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული 

ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება 

ადამიანთა ჯანმრთელობას. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების 

ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების 

დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული 

სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი.  
 

შენიშვნა: პროექტის მასშტაბებიდან, მისი განხორციელების ხანგრძლივობიდან და ადგილმდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია 

ძირითადად I დონის და ნაკლები ალბათობით II დონის ავარიული სიტუაციები. 
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9.1.5 ავარიაზე რეაგირება 

გეგმაში განსაზღვრულია ავარიულ შემთხვევებზე პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი პირები, 

ასევე უფლებამოსილების დელეგირებისა და მინიჭების მეთოდი. უბნის მოწყობის შემდეგ 

უნდა განისაზღვროს გეგმის ოპერაციების მიმდევრობის სქემით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებელი პირები და მათი თანამდებობა. ეს ინფორმაცია უნდა ეცნობოს მშენებელი 

კონტრაქტორის მენეჯმენტს.  
 

კერძოდ კი, ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში საჭიროა შემდეგი ზომების გატარება:  

 ავარიულ შემთხვევებში უნდა შეიქმნას რაზმი, რომლის დავალება და დანიშნულება 

წინასწარაა განსაზღვრული.  

 ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციებისთვის ამოცანები წინასწარ უნდა განისაზღვროს. 

გატარებული ზომების მონიტორინგი უნდა მოხდეს ყოველკვირეულად.  

 უნდა განისაზღვროს ავარიულ შემთხვევებში შესასრულებელი პროცედურები და მათზე 

პასუხისმგებელი პირები.  

 უნდა განისაზღვროს ზომები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება აცილებული 

გარემოს დაბინძურება სამშენებლო მასალებით და სხვადასხვა ნივთიერებების 

შემთხვევითი დაღვრით; უნდა წარმოებდეს საშიში მასალების აღრიცხვა. ეს ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისათვის.  

 

 

9.1.5.1 რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში 

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის 

სტრატეგიული ქმედებებია: 

 სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა; 

 სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა; 

 შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან 

გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება. 

 ელექტრომოწყობილობები უნდა ამოირთოს წრედიდან; 

 იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა, 

მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში 

უბნები/ნივთიერებები, მაშინ: 

o მოშორდით სახიფათო ზონას: 

o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 

o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით 

დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს 

არსებული სიტუაციის შესახებ; 

 იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და 

მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს 

მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ 

იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 

o მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი 

(ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ); 

o ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე 

წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით; 

o იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის 

ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი 

სქელი ქსოვილი; 
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o იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული 

ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია; 

o დახურულ სივრცეში ხანძრის შემთხვევაში ნუ გაანიავებთ ოთახს (განსაკუთრებული 

საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს ხელს წვას და 

ხანძრის მასშტაბების ზრდას. 
 

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია: 

 დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ 

არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ; 

 სახანძრო სამსახურის ინფორმირება; 

 ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და 

ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება; 

 მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი 

აღჭურვილობის გამოყენება; 

 პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის 

გამოჩენამდე; 

 სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე 

არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.); 

 ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრის კერების 

გამოვლენის მიზნით; 

 ანგარიშის მომზადება, მშენებელი კონტრაქტორის მენეჯმენტის ინფორმირება. 

 

 

9.1.5.2 რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში 

ვინაიდან საქმიანობის განხორციელების დროს დიდი რაოდენობით ნავთობპროდუქტების და 

სხვა საშიში თხევადი ნივთიერებების შენახვა / დასაწყობება ადგილზე არ მოხდება, 

წინამდებარე ქვეთავში განხილულია მხოლოდ I დონის ავარიული სიტუაციებზე რეაგირების 

სტრატეგია. საშიში ნივთიერებების დაღვრის რეაგირების სახეებს მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი მდგომარეობა.  
 

შეღწევად ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი 

სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება: 

 ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ; 

 უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება. აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს დაღვრის სიახლოვეს არსებული ყველა ელექტროდანადგარის - 

ტრანსფორმატორები, ამომრთველები და სხვა გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით); 

 დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში); 

 ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება; 

 მოხდეს სამეურნეო-ფეკალური კანალიზაციის სისტემის შესასვლელების (ჭების ხუფები) 

ბლოკირება; 

 შთანმთქმელები უნდა დაეწყოს ერთად ისე, რომ შეიქმნას უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე) 

მოძრავი ნავთობპროდუქტების წინა კიდის პირისპირ. ბარიერის ბოლოები უნდა 

მოიხაროს წინისკენ, რათა მან ნალის ფორმა მიიღოს; 

 ზეთების / საშიში ნივთიერებების მდ. ლოჭინში ჩაღვრის რისკების შემთხვევაში 

აუცილებლად უნდა ეცნობოს ადგილობრივ თვითმართველობას / შესაბამისი 

კომპეტენციის ორგანოს; 

 დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავების ადგილი უნდა დაიფაროს პოლიეთილენის 

აპკის ფურცლებით, რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენებში; 
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 აღსანიშნავია, რომ თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების 

დაფენა, მაშინ ბარიერების მოწყობა გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე, 

რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით, 

ნავთობპროდუქტების შეღწევას ნიადაგის უფრო ქვედა ფენებში; 

 დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი 

(აბსორბენტული) საფენების გამოყენება; 

 მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში) 

შეგროვება და შემდგომი გადატანა; 

 ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში 

(საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება); 

 მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა 

გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა ან ნიადაგის 

ღრმა ფენებში გადაადგილება; 

 გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა 

შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ  ადგილებში; 

 ნიადაგის ზედა ფენის დამუშავება უნდა დაიწყოს დაბინძურების წყაროს 

მოცილებისთანავე ან გაჟონვის შეწყვეტისთანავე; 

 როგორც კი მოცილებული იქნება მთელი გაჟონილი ნავთობპროდუქტები, უბნის 

მენეჯერის მითითებისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის 

ზედამხედველობით უნდა დაიწყოს დაბინძურებული ნიადაგის მოცილება და მისთვის 

სარემედიაციო სამუშაოების ჩატარება. 
 

 

9.1.5.3 რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ინციდენტების დროს 

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის 

შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს 

პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების 

სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის 

შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის 

დახმარების გაწევა. 

 

 

9.1.5.3.1 პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს 

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:  

 ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. 

ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს 

მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს: 

o დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის 

დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას; 

o დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა 

სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი 

ძვლის ფრაგმენტებზე; 

o ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად 

შემოფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით; 

o თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი 

ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და 
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ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ 

არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ; 

o ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული 

მოტეხილობისას; 

o შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 

10 წთ-ში ერთხელ. 

 დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში 

დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და 

შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს: 

o სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის 

დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება 

მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია); 

o კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი 

დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე 

სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ 

დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან; 

o შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 

10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, 

დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი. 

 

 

9.1.5.3.2 პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს 

არსებობს სამი სახის სისხლდენა: 

 სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია: 

o დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით; 

o შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით; 

 სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება: 

o დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი 

ნახვევი; 

o თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით 

გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს; 

 ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად 

იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) 

თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ. 

არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი. 

ლახტის დადების წესი ასეთია: 

o ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად 

დაზიანებებს იწვევს; 

o ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ; 

o ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის 

ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ; 

o პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს), 

შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის 

მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა; 

o ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით 

უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ; 

o შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე 

პულსი არ ისინჯება; 

o რა არ უნდა გავაკეთოთ: 
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o არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;  

o ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჩრილია უცხო სხეული, 

ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო 

სხეულის ირგვლივ). 

 შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან 

სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ 

არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს: 

o დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ; 

o შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე; 

o არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული 

გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები; 

o დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი; 

o ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ 

დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. 

 

 

9.1.5.3.3 პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს 

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული 

დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის 

ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის 

დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც 

დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა 

ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).  

 დამწვრობის დროს პირვალადი დახმარების ღონისძიებებია: 

o დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და 

მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო 

ადგილას, სუფთა ჰაერზე; 

o თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება, 

გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში 

ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია); 

o თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური 

ქსოვილი; 

o აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II 

ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV 

ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე 

შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში); 

o დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, 

რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის 

ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე; 

o დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება 

დაინფიცირების ალბათობა; 

o დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი 

გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი 

სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის 

შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, 

ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ 

სამედიცინო სამსახურს; 

o სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, 

მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის. 
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o დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების 

აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება; 

o არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის 

საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის 

შეჭრისათვის; 

o დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, 

ზეთები; 

o არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება 

მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის 

დამუშავება მჟავათი. 

 

 

9.1.5.3.4 პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში 

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს: 

 მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს 

შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი 

შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც 

იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში: 

o არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და 

საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლიაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის 

რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს 

დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება; 

o ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან 

მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა 

ყბის წინ წამოწევით; 

o შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული 

ღონისძიებების ჩატარებისათვის; 

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი 

უსაფრთხო მდებარეობაში; 

o ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში. 

 დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით 

განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და 

სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია 

დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ 

იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას 

ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში: 

o არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს; 

o არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით; 

o თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ 

ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან; 

o თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა  დადექით მშრალ მაიზოლირებელ 

საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან 

გაზეთების დასტაზე; 

o მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის 

საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის 
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წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის 

წყარო; 

o დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან 

მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს; 

o უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არა მჭიდრო 

ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან; 

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, 

შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი; 

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ 

უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი; 

o თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული 

დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს. 

 ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული 

ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და 

თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. 

სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ 

პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.  

 

 

9.2 რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს 

ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების 

განხორციელება: 

 სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება; 

 ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია, 

სასწრაფო სამედიცინო სამსახური); 

 იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს 

სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ: 

o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

o დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას. 

 დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

o ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში 

მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით; 

o იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით 

სხეულის გადაადგილებას; 

o თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ 

საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან; 

o მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი); 

o დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული 

პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ 

დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე 

შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას). 
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9.2.1.1 ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა 

სამშენებლო ბანაკზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების შემდეგი აღჭურვილობა:  

პირადი დაცვის საშუალებებია: 

 ჩაფხუტები; 

 დამცავი სათვალეები; 

 სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით; 

 წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები; 

 ხელთათმანები; 
 

ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:  

 სტანდარტული ხანძარმქრობები; 

 ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;  

 სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები; 

 სახანძრო მანქანა – გამოყენებული იქნება თიანეთის და  დუშეთის სახანძრო რაზმების 

მანქანები. 
 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:  

 სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 

 სასწრაფო დახმარების მანქანა – გამოყენებული იქნება თიანეთის და დუშეთის 

სამედიცინო დაწესებულებების სასწრაფო დახმარების მანქანები. 
 

დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:  

 გამძლე პოლიეთილენის ტომრები  

 აბსორბენტის ბალიშები  

 ხელთათმანები  

 წვეთშემკრები მოცულობა  

 ვედროები  

 პოლიეთილენის ლენტა  

 

 

9.2.1.2 საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება 

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა, 

დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა 

შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).  
 

პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე 

უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის 

დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში.  
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10 საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი 

ხელშეუვალი უფლებები: 

 საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის 

უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა 

ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;  

 ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი 

სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე დაგეგმილი საქმიანობის განმხორციელებელი ვალდებულია 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტის ეკოლოგიურ 

ექსპერტიზაზე წარდგენამდე, უზრუნველყოს საჯარო განხილვის ჩატარება.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- 

 

  



11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში შემუშავდა შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

დასკვნები: 

1. საავტომობილო გზის დღეისათვის არსებული ტექნიკური მდგომარეობა მკვეთრად 

არადამაკმაყოფილებელია, რის გამოც გაძნელებულია სატრანსპორტო საშუალებების 

მოძრაობა და შექმნილია ავარიული სიტუაციების მაღალი რისკი. რეგიონის 

ეკონომიკური განვითარების პარალელურად უახლოეს წლებში მოსალოდნელია 

მოძრაობის ინტენსივობის ზრდა. შესაბამისად აუცილებლობას წარმოადგენს გზის 

რეაბილიტაციის  პროექტის განხორციელება; 

2. პროექტის მიხედვით გზის რეაბილიტაცია განხორციელდება დღეს არსებული 

დერეფნის შენარჩუნებით და მხოლოდ რამდენიმე მონაკვეთზე მოხდება მარშრუტის 

მცირე ცვლილება. შესაბამისად პროექტის განხორციელება არ გამოიწვევს ბუნებრივი 

გარემოს არსებული ფონური მდგომარეობის მნიშვნელოვან სახეცვლას; 

3. შესაბამისი გაანგარიშებებით მიღებული შედეგებით დადგინდა, რომ გზის 

რეაბილიტაციის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში დიდი რაოდენობით მავნე 

ნივთიერებების ემისიებს ადგილი არ ექნება. ექსპლუატაციის ფაზაზე კი სატრანსპორტო 

საშუალებების გადაადგილების პირობები მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და 

შესაბამისად შემცირდება ძრავებიდან წვის პროდუქტების გაფრქვევის მოცულობები; 

4. შესაბამისი გაანგარიშებებით დადგინდა, რომ რეაბილიტაციის ფაზაზე მოსალოდნელია 

ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება გზისპირა მოსახლეობაზე. ხმაურის ფონური 

დონეები ასევე გაიზრდება ექსპლუატაციის ფაზისთვის. თუმცა შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით შესაძლებელია აღნიშნული ზემოქმედების 

შემცირება; 

5. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია დადებითი 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებები; 

6. დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის და შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით წყლის გარემოზე ზემოქმედების მასშტაბები არ იქნება მაღალი; 

7. თუ გავითვალისწინებთ, რომ საავტომობილო გზა გადის დერეფანში, რომელიც 

ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით მაღალი სენსიტიურობის მქონე 

ტერიტორიებზე ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი მაღალია, როსთვისაც 

აუცილებელია შესაბამისი შემარბილებელი და საკომპენსაციო ღონისძიებები გატარებას;   

8. შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად განხორციელების პირობებში 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება ნაკლებად 

მოსალოდნელია; 

9. საავტომობილო გზის დერეფანი გადის რთული რელიეფის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც 

რამდენიმე მონაკვეთზე წარმოდგენილია საშიში გეოლოგიური პროცესების 

თვალსაზრისით მაღალი რისკის მქონე უბნები, რისთვისაც აუცილებელია პროექტით 

გათვალისწინებული დამცავი საინჟინრო ნაგებობების მოწყობა და შემდგომ 

გეოლოგიური პროცესების სისტემატური მონიტორინგი;    

10. აღსანიშნავია, რომ გზის რეაბილიტაციის შედეგად საპროექტო მონაკვეთზე 

მნიშვნელოვნად დაიკლებს სატრანსპორტო შემთხვევების რისკები და მნიშვნელოვნად 

გაიზრდება მოძრაობის უსაფრთხოების პირობები; 

11. დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება მნიშვნელოვან დადებით გავლენას მოახდენს 

რეგიონის და მთლიანად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე. საქმიანობის 

განხორციელების შემთხვევაში შეიქმნება მნიშვნელოვანი რაოდენობის დროებითი 

სამუშაო ადგილები. 
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რეკომენდაციები: 

 

1. მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია მკაცრი კონტროლი დააწესოს  გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ზომების და 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულებაზე; 

2. რეაბილიტაციის ეტაპზე მოხსნილი ნიადაგის ფენის სანაყაროები უნდა მოეწყოს 

შესაბამისი წესების დაცვით: ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდის 2 მ-ს; ნაყარების 

ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი დახრის კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი 

არხი;  

3. არსებული გზის მოხსნილი ასფალტის საფარი და სხვა ინერტული მასალა 

მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული მშენებლობის პროცესში (მაგალითად გზის 

ვაკისის საგები ფენების მოსაწყობად); 

4. მოდერნიზაციის პროცესში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 

განთავსებისათვის სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე გათვალისწინებული უნდა იქნას 

შესაბამისი სასაწყობო სათავსის მოწყობა. სახიფათო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა 

და მართვა უნდა განხორციელდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორის საშუალებით; 

5. გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე ზოგიერთ ადგილას სპეციალური ბანერების განთავსება, 

სადაც დატანილი იქნება ინფორმაცია ხმოვანი სიგნალის შეზღუდვის და ასევე გზისპირა 

ზოლის დანაგვიანების არაკანონიერების შესახებ;   

6. საპროექტო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული უნდა იქნას გზის დერეფნის 

გამწვანების სამუშაოები, რისთვისაც სასურველია გამოყენებული იქნას ადგილობრივი 

ჯიშები; 

7. დაცული სახეობების გამოვლენის შემთხვევაში, მათი გარემოდან ამოღება უნდა მოხდეს  

„საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-

ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად,  საქართველოს 

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებით; 

8. გზის მოდერნიზაციის პროცესში ცალკე პერსონალის (უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის - 

H&SE ოფიცერი) გამოყოფა, რომელიც გააკონტროლებს უსაფრთხოების ნორმების 

შესრულების დონეს; 

9. აუცილებელია გზის მოდერნიზაციის პროექტში დასაქმებული პერსონალის 

უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

10. სასურველია მოდერნიზაციის პროექტში დასაქმებული პერსონალის სამედიცინო 

დაზღვევის უზრუნველყოფა.  
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12 გამოყენებული ლიტერატურა 

1. УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005г. 

2. «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб., 2005. 

3. «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;  

4. Временными методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в 

атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного флота», 

Белгород, 1992 

5. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 28.07.03 წლის ბრძანება № 

67 “დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის,   დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ატმისფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის 

დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და  

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით  

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ”. 

6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის  2008 წლის 20 

ოქტომბრის №704 და  №705  ბრძანებით დამტკიცებული «ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის წესის და ზდგ-ს ნორმების დადგენის შესახებ» 

დებულებები. 

7. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. Дополнения и изменения к 

Методике про ведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

8. МЕТОДИКА проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для  баз 

дорожной техники (расчетным методом) Москва 1998. 

9. “ღია სამთო სამუშაოთა მოწყობილობების კომპლექსისათვის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

გაფრქვევის გაანგარიშების მეთოდიკა”, ქ. ლიუბერცი, 1999წ. 

10. Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2005 

г. 

11. Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок. СПб, 2001. 

12. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров", утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. Учтены 

дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера, а также письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. 

по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

13. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 

თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების 

შესახებ».  

14. საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 

თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების 

შესახებ». 

15. საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";  

16. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ";  

17. საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ";  

18. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ";  

19. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";   

20. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”;  

21. საქართველოს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ (1999 წ) 

22. საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“; 

23. საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“;   
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24. სანიტარიული წესები და ნორმები „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივი შენობების   სათავსოებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“; 

25. სანიტარიული ნორმები და წესები “ზედაპირული წყლების გაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ”; 

26. სნწ „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09); 

27. სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08); 
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13 დანართები 

13.1 დანართი 1. გზშ-ის გუნდის ნუსხა 

1. ვახტანგ გვახარია - შპს „გამა კონსალტინგი“-ს დირექტორი, პროექტის ხელმძღვანელი; 

2. ჯუღული ახვლედიანი - შპს „გამა კონსალტინგი“-ს გარემოსდაცვითი პროექტების 

კოორდინატორი, პროექტის კოორდინატორი; 

3. ჯემალ გაბეჩავა -შპს „გამა კონსალტინგი“, ექსპერტი ჰიდროლგეოლოგი; 

4. გიორგი ბჟალავა - შპს „გამა კონსალტინგი“, ექსპერტი ეკოლოგი; 

5. ნიკოლოზ ცირღილაძე -შპს „გამა კონსალტინგი“, ექსპერტი გეოლოგი; 

6. მარიამ ოტენი -შპს „გამა კონსალტინგი“,  ექსპერტი სოციოლოგი; 

7. ნონო ცქვირტიშვილი -შპს „გამა კონსალტინგი“, ექსპერტი ბოტანიკოსი; 

8. თამაზ ბუდაღაშვილი -შპს „გამა კონსალტინგი“, ექსპერტი ატმოსფერული ჰაერის 

სპეციალისტი;   

9. გია ედიშრაშვილი - მოწვეული სპეციალისტი, ექსპერტი ორნითოლოგი; 

10. ავთანდილ გაჩეჩილაძე - შპს „გამა კონსალტინგი“-ს საპროექტო განყოფილების 

კოორდინატორი; 

11. ანგარიშში გამოყენებულია დამკვეთის მიერ მოწოდებული  საინჟინრო-გეოლოგიური 

კვლევის მასალები.  

 

 

 

 



13.3 დანართი 2. საწარმოს ფუნქციონირების წარმოქმნილი ნარჩენების შენახვის, ტრანსპორტირების და განთავსების პირობები 

 

№ ნარჩენის დასახელება ნარჩენების მართვა 
უსაფრთხოების პირობები შენახვის და 

ტრანსპორტირების დროს 

ნარჩენების გადამუშავების, 

ჩამარხვის ან უტილიზაციის 

პირობები 

1 2 3 4 5 

1. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 

1.1. 
საყოფაცხოვრებო სათავსების და 

საკვების ნარჩენები  

შეგროვება - განთავსება - მსნპ*-ზე  გატანა 

 ნარჩენების შეგროვება და განთავსება – 

საწარმოს ტერიტორიაზე მოწყობილ 

სპეციალურ კონტეინერებში.   

 საწარმოო ერთეულებიდან გატანა და 

ტრანსპორტირება – მუნიციპალური 

სპეცავტოტრანსპორტის მეშვეობით, 

შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.  

 

 

 

 

*მსნპ - მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

პოლიგონი 

 დაუშვებელია მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში საშიშროების 1, 2, და 

მე-3 კლასის ნარჩენების განთავსება, 

მათ შორის: ლუმინესცენტური 

ნათურები, ზეთით დაბინძურებული 

ნარჩენები, სხვა მასალები, რომელთა 

განთავსება მსნპ-ზე აკრძალულია. 

 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

ტრანსპორტირება საბოლოო 

განთავსების ადგილამდე უნდა 

ხდებოდეს სპეცმანქანების 

საშუალებით, რათა გამოირიცხოს 

ნარჩენებით გარემოს  დაბინძურების 

შესაძლებლობა.  

 ჩამარხვა:  

სანიტარიული ნორმების და 

მსნპ-ის ექსპლუატაციის 

წესების მიხედვით.   

 

პასუხისმგებლობა: 

ორგანიზაცია-

კონტრაქტორი 

1.2. 
ქაღალდის და მუყაოს ნაჭრები, 

პოლიეთილენის პარკები  

1.3. 

დამსხვრეული მინის, რეზინის 

და პლასტმასის ნარჩენები, 

ნამუშევარი და წუნდებული 

ვარვარის ელექტრონათურები  

1.4. 

ტერიტორიის ნახვეტი, 

ჩამოცვენილი ფოთლები 

2. საშიშროების მე–3 და მე–4 კლასის საწარმოო ნარჩენები, რომელთა გატანა და განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე დაშვებულია  

2.1. 

დამტვრეული შიფერის 

ნარჩენები, აზბოცემენტის 

ნამსხვრევები  

შეგროვება - განთავსება - მსნპ-ზე  გატანა 

 საწარმოო ერთეულის ტერიტორიაზე 

შეგროვება და განთავსება: 

 დამტვრეული შიფერის ნარჩენები, 

აზბოცემენტის ნამსხვრევები - 

შემოზვინულ ღია მოედანზე. 

 პარონიტის, რეზინის, პოლიეთილენის 

მილების, მინისებრი ქსოვილების, 

პენოპლასტის ნარჩენები - შემოზვინულ 

ღია მოედანზე.  

 ხე-ტყის ნარჩენები და ნახერხი - 

ფარდულში ან  პოლიეთილენით 

გადაფარებულ ღია მოედანზე.   

 გატანა  –  საკუთარი ტრანსპორტით მსნპ-

ზე.  

 დაუშვებელია საწარმოო ნარჩენების 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.  

 საშიშროების მე-3 და მე-4 კლასის 

საწარმოო ნარჩენების გატანა 

ხორციელდება მხოლოდ მსნპ-ის 

ადმინისტრაციის დოკუმენტირებული 

თანხმობის და შესაბამისი 

„საკონტროლო ტალონის“ არსებობის 

შემთხვევაში.  

 საწარმოო ნარჩენების 

ტრანსპორტირების დროს დაცული 

უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ზომა, 

რათა გამოირიცხოს გარემოს 

ნარჩენებით დაბინძურება.    

ჩამარხვა:  

სანიტარიული ნორმების და 

მსნპ-ის ექსპლუატაციის 

წესების მიხედვით.   

 

პასუხისმგებლობა: 

ორგანიზაცია-კონტრაქტორი 

2.2. 
პარონიტის, პლასტმასის და 

რეზინის ნარჩენები   

2.3. 
ქაღალდის და ხის ტარის 

ნარჩენები  

2.4. ხე–ტყის ნარჩენები და ნახერხი  

2.5. 

პოლიეთილენის მილების, 

მინისებრი ქსოვილების 

ნარჩენები. სახეხი ზუმფარა, 

აბრაზიული მტვერი  
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3. საწარმოო ნარჩენები, რომელთა გატანა და განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე დაუშვებელია  

3.1. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთიერებების და მასალების ნარჩენები: 

3.1.1. 
ლუმინისცენტური ნათურების 

ნარჩენები  

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა 

 საწარმოო უბნებზე შეგროვება: 

 გამოცვლილი ლუმინისცენტური 

ნათურები განთავსდეს მშრალ, 

დაუზიანებელ შეფუთვაში, რომელიც 

გამორიცხავს მათი დაზიანებას 

ტრანსპორტირების დროს; 

 დაზიანებული ან დამსხვრეული 

ლუმინისცენტური ნათურები უნდა 

განთავსდეს პოლიეთილენის პარკებში,  

შეიკრას და შეინახოს მუყაოს ყუთებში. 

სათავსი უნდა განიავდეს. 

 ტერიტრიაზე ამ სახის ნარჩენების 

დაგროვება აკრძალულია. 

 ნარჩენების საწყობში გატანა დროებითი 

განთავსებისათვის ხორციელდება 

საკუთარი ავტოტრანსპორტის 

საშუალებით, შესაბამისად გაფორმებული  

დოკუმენტაციის საფუძველზე.  

 

 ლუმინესცენტური ნათურების 

გამოცვლას, გამოყენებული ან 

დამსხვრეული ვერცხლისწყლის 

შემცველი ნათურების შეგროვებას 

ახორციელებს შესაბამისი სამსახურის 

პერსონალი, რომელსაც გავლილი აქვს 

სათანადო სწავლება და ინსტრუქტაჟი. 

იკრძალება: 

 ნათურების ღია ცისქვეშ შენახვა; 

 ღია სათავსებში განთავსება; 

 შეფუთვის (ტარის) გარეშე შენახვა; 

 ნათურების ერთმანეთზე დაწყობა; 

 გრუნტზე განთავსება; 

 იმ ორგანიზაციისათვის გადაცემა, 

რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი 

ნარჩენების გადამუშავების ლიცენზია.  

 ვერცხლისწყლის შემცველი ნათურების 

ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს 

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების 

ყველა ზომა, რათა გამოირიცხოს 

გარემოს ნარჩენებით დაბინძურება.     

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

 

 

3.1.2. 
ვერცხლისწყლიანი 

თერმომეტრების ნარჩენები  

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 საწარმოო უბნებზე შეგროვება – კარგად 

შეკრულ პოლიეილენის პარკებში და 

შემდეგ  მუყაოს დაუზიანებელ შეფუთვაში. 

 საწარმოო უბნებზე ამ სახის ნარჩენების 

დაგროვება აკრძალულია. 

 საწყობში გატანა დროებითი 

განთავსებისათვის, შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრების 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.   

 ღია ცის ქვეშ და შეფუთვის გარეშე 

შენახვა. 

 ბუნებრივ გარემოში გადაყრა. 

 თერმომეტრის დაზიანების და 

ვერცხლისწყლის დაღვრის შემთხვევაში 

აუცილებელია სათავსის 

დემერკურიზაციის ღონისძიებების 

განხორციელება.  

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

 

3.2. ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენები 

3.2.1 

ქიმიური მარილების და 

ნივთიერებების ნარჩენები, 

ვადაგასული მედიკამენტები. 

შეგროვება – დაგროვება – საწყობში გატანა 

 შეგროვება – კარგად შეკრულ 

პოლიეილენის პარკებში და შემდეგ  

დაუშვებელია: 

 ქიმიური ნივთიერებების განთავსება 

მყარი საყოფაცხოვრებო 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 
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მუყაოს დაუზიანებელ შეფუთვაში, 

შესაბამისი წარწერით: დასახელება, 

რაოდენობა, თარიღი. 

 დაგროვება – სათავსში, რომელიც 

აღჭურვილია მიმოცვლითი სავენტილაციო 

სისტემით, სპეციალურ სააღრიცხვო 

ჟურნალში შესაბამისი ჩანაწერის შეტანით. 

 საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.  

 ღია ცის ქვეშ და შეფუთვის გარეშე 

შენახვა. 

 ბუნებრივ გარემოში გადაყრა. 

 ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენების 

ტრანსპორტირების დროს დაცული 

უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ზომა, 

რათა გამოირიცხოს გარემოს 

ნარჩენებით დაბინძურება.     

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

 

3.3. ტყვიაშემცველი ნარჩენები  

3.3.1 

გამოყენებული ტყვიის 

აკუმულატორების ნარჩენები 

(ელექტროლიტისაგან 

დაუცლელი)  

შეგროვება – დაგროვება – საწყობში გატანა 

 შეგროვება – ავტოტექმომსახურების 

უბანზე, კარგად გასანიავებელ სათავსოში. 

 დაგროვება – კარგად გასანიავებელ 

სათავსოში, ხის ყუთებში, რომლებიც 

განთავსებულია ლითონის ქვესადგამზე. 

 საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე.  

დაუშვებელია: 

 აკუმულატორების ნარჩენების 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.  

 ელექტროლიტის ჩაშვება 

კანალიზაციაში. 

 აკუმულატორებზე მექანიკური 

ზემოქმედება. 

 ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე 

მეტი). 

 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.4. ნავთობით უმნიშვნელოდ დაბინძურებული ნარჩენები (ზეთების შემცველობა 15%–ზე ნაკლები)  

3.4.1 გაზეთილი საწმენდი მასალა 

(ძონძი)  

შეგროვება – დაგროვება – გატანა 

საუტილიზაციოდ 

 დაგროვება – ნარჩენის წარმოქმნის 

ადგილზე,  შესაბამისი წარწერის მქონე 

სპეციალურ კონტეინერებში. 

 საუტილიზაციოდ (ინსინერაცია) გატანა 

მოიჯარე ორგანიზაციასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების თანახმად.  

დაუშვებელია: 

 ზეთით დაბინძურებული ნარჩენების 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.   

 ბუნებრივ გარემოში გადაყრა. 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს 

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების 

ყველა ზომა, რათა გამოირიცხოს 

გარემოს ნარჩენებით დაბინძურება.    

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 
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3.4.2 ნამუშევარი ზეთის ფილტრები  

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა 

 დაგროვება – ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე, მუყაოს ყუთებში განთავსებულ 

პოლიეთილენის პარკებში. 

 საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ზეთით დაბინძურებული ნარჩენების 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში.   

 ბუნებრივ გარემოში გადაყრა. 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს 

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების 

ყველა ზომა, რათა გამოირიცხოს 

გარემოს ნარჩენებით დაბინძურება.    

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.5. ზეთების და ნავთობპროდუქტების ნარჩენები 

3.5.1 
ნამუშევარი სატრანსპორტო 

ზეთები, საპოხი მასალები.  

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა 

 დაგროვება – წარმოქმნის ადგილზე, 

პლასტმასის ან ლითონის დახურულ 

კანისტრებში. 

 ნარჩენების საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ზეთის დაღვრა. 

 ნამუშევარი ზეთების ჩაშვება 

საწარმოო–სანიაღვრე კანალიზაციაში, 

გადაღვრა ნიადაგზე ან წყლის 

ობიექტებში. 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.5.2 

ნამუშევარი 

სატრანსფორმატორო ზეთები, 

რომლებიც არ შეიცავენ 

მდგრად ორგანულ 

დამაბინძურებლებს, მათ 

შორის PCB. 

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 დაგროვება – წარმოქმნის ადგილზე, 

პლასტმასის ან ლითონის დახურულ 

კანისტრებში. 

 ნარჩენების საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ზეთის დაღვრა. 

 ნამუშევარი ზეთების ჩაშვება 

საწარმოო–სანიაღვრე კანალიზაციაში, 

გადაღვრა ნიადაგზე ან წყლის 

ობიექტებში. 

 ზეთის ნარჩენების ტრანსპორტირება 

სხვა მასალებთან ან ნივთიერებებთან 

ერთად. 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.6.  პლასტმასის და რეზინის ნარჩენები 

3.6.1 ნამუშევარი საბურავები 

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 შეგროვება – ნარჩენის წარმოქმნის 

ადგილზე, მყარი საფარის მქონე ღია 

მოედანზე. 

 მოედანზე დაგროვება – არა 

რეკომენდებულია. 

 ნარჩენების საწყობში გატანა შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

რეზინის ნარჩენების დაწვა სასტიკად 

აკრძალულია.  

 

3.6.2 ლაზერული პრინტერების შეგროვება – მსნპ–ზე* გატანა  გამოყენებული კარტრიჯების ჩამარხვა:  
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ნამუშევარი კარტრიჯები  შეგროვება – ნარჩენის წარმოქმნის 

ადგილზე, პოლიეთილენის პარკში. 

 დაგროვება – ხანგრძლივი შენახვის 

საწყობში. 

 გატანა – საკუთარი ძალებით.  

 

 

 

 

*მნსპ – მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები 

პოლიგონი 

განთავსება მყარი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 

კონტეინერებში აკრძალულია.  

 ნარჩენების გატანა ხორციელდება 

მხოლოდ მსნპ-ის ადმინისტრაციის 

დოკუმენტირებული თანხმობის და 

შესაბამისი „საკონტროლო ტალონის“ 

არსებობის შემთხვევაში.  

 ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს 

დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების 

ყველა ზომა, რათა გამოირიცხოს 

გარემოს ნარჩენებით დაბინძურება.   

 სანიტარიული ნორმების 

და მსნპ-ის 

ექსპლუატაციის წესების 

მიხედვით.   

 

 პასუხისმგებლობა: 

ორგანიზაცია-

კონტრაქტორი 

3.7. სამედიცინო ნარჩენები 

3.7.1 
გამოყენებული ბამბა და 

შპრიცები 

შეგროვება – საუტილიზაციოდ გატანა 

 ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, 

პოლიეთილენის პარკებში. 

 გატანა საუტილიზაციოდ (ინსინერაცია) 

მოიჯარე ორგანიზაციასთან გაფორმებული 

ხელშეკრულების თანახმად. 

სამედიცინო ნარჩენების განთავსება მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ კონტეინერებში ან ბუნებრივ 

გარემოში გადაყრა აკრძალულია.  

 

უტილიზაციას 

ახორციელებს მოიჯარე 

ორგანიზაცია 

3.7.2 ვადაგასული მედიკამენტები 

3.8. საღებავების  და საღებავის 

ლითონის კასრების  ნარჩენები  

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 შეგროვება – ხის ყუთებში ნარჩენის 

წარმოქმნის ადგილზე. 

 დაგროვება – წარმოქმნის ადგილზე, 

დახურულ სათავსში ან მყარი საფარის 

მქონე ფარდულში სამუშაოების 

დამთავრებამდე. 

 გატანა – ხანგრძლივი შენახვის საწყობში 

შესაბამისად გაფორმებული  

დოკუმენტაციის საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 საღებავის და ლითონის კასრების 

ნარჩენების განთავსება მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ კონტეინერებში.   

 ბუნებრივ გარემოში გადაღვრა ან 

გადაყრა. 

 

 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.9. ლითონის ნარჩენები 

3.9.1 
ლითონის ჯართი,  

 

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 შეგროვება – ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე სპეციალურად გამოყოფილ 

მოედანზე. 

 დაგროვება – ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე სპეციალურად გამოყოფილ 

მოედანზე, სარემონტო სამუშაოების 

დამთავრებამდე. მოედანს უნდა ჰქონდეს 

დაუშვებელია: 

 ლითონის ნარჩენების განთავსება მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ კონტეინერებში.   

 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 
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კანალიზაციის მიმღები ჭის 

მიმართულებით. 

 გატანა – ხანგრძლივი შენახვის საწყობში 

შესაბამისად გაფორმებული  

დოკუმენტაციის საფუძველზე. 

3.9.2 
საშემდუღებლო 

ელექტროდების ნარჩენები 

შეგროვება – დაგროვება – ნარჩენების საწყობში 

გატანა  

 შეგროვება – ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე. 

 დაგროვება – ლითონის კასრებში ან ხის 

ყუთებში ნარჩენების წარმოქმნის 

ადგილზე, სარემონტო სამუშაოების 

დამთავრებამდე. 

 გატანა – ნარჩენების საწყობში შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ლითონის ნარჩენების განთავსება მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ კონტეინერებში.   

 

ექვემდებარება გატანას 

საწყობში დროებითი 

განთავსებისათვის. 

გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას. 

3.10.  ხე–ტყის ნარჩენები 

3.10.1 ხის ნაჭრები, ლარტყები 

დაგროვება – კერძო პირების მიერ გატანა 

 დაგროვება – წარმოქმნის ადგილზე, 

სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე. 

 გატანა – საწარმოს ან მოიჯარის 

ავტოტრანსპორტით წინასწარ 

შეთანხმებულ ადგილზე. 

დაუშვებელია: 

 ხის ნარჩენების განთავსება მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის 

განკუთვნილ კონტეინერებში.   

 

გადაეცემა კერძო პირებს 

ხელშეკრულების ან 

საწარმოს პირობების 

საფუძველზე  

3.11. ნავთობპროდუქტებით მნიშვნელოვნად დაბინძურებული ნარჩენები  

3.11.1 
დაბინძურებული ნიადაგი და 

ქვიშა  

შეგროვება – დაგროვება – დაბინძურებული 

გრუნტების დროებითი შენახვის საცავში 

გატანა    

 შეგროვება – წარმოქმნის ადგილზე 

ლითონის როფში. 

 წარმოქმნის ადგილზე დაგროვება 

რეკომენდირებული არ არის. 

 განთავსება – დაბინძურებული გრუნტების 

დროებით საცავში, შესაბამისად 

გაფორმებული  დოკუმენტაციის 

საფუძველზე. 

დაუშვებელია: 

 ნიადაგზე ან ღია მოედანზე განთავსება. 

 საკანალიზაციო სისტემაში ჩარეცხვა. 

 ნიადაგზე  ან წყლის ობიექტში გადაყრა. 

 ტრანსპორტირების დროს 

ნავთობპროდუქტების დაღვრის 

საწინააღმდეგო პრევენციული ზომების 

გატარება. 

 ექვემდებარება გატანას 

დაბინძურებული 

გრუნტების დროებით 

საცავში. 

 გადაეცემა შემდგომი 

უტილიზაციისათვის 

შესაბამისი ლიცენზიის 

მქონე ორგანიზაციას.  

 


