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ნაწილი ა: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და ობიექტის შესახებ 

 
ინსტიტუციური  & ადმინისტრაციული 

ქვეყანა საქართველო 

პროექტის დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების მეოთხე 

პროექტი 

 

ქვე-პროექტის დასახელება აღმოსავლეთ-დასავლეთის  ჩქაროსნული მაგისტრალის ნატახტარი–

რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებებისთვის 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთების, პროექტის, სატენდერო 

დოკუმენტაციისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის მომზადება 
 

ობიექტზე განსახორციელებელი 

საქმიანობის აღწერა 

პროექტის მიზანი აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის ნატახტარი-

რუისის მონაკვეთზე გარემოს გაუმჯობესებაა. მონაკვეთი მდებარეობს 

აღმოსავლეთ-დასავლეთი მაგისტრალის კმ 27 და კმ 95 შორის. ის მოიცავს: 

ნატახტარი-აღაიანის (km27-km43); აღაიანი-იგოეთის (km43-km55); 

იგოეთი-სვენეთის  (km55-km80) და სვენეთი-რუისის (km80-km95) 

მონაკვეთებს.  

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია:  

 პროექტის ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ნაყარებიდან მიწის 

გატანა და ნატახტარი რუისის მაგისტრალის 11 უბანზე მედიანულ 

ზოლში ჩაყრა; 

 მაგისტრაის 11 უბნიდან  სამშენებლო ნარჩენების და ნარჩენი 

მასალის, მათ შორის ავტობუსის ორი  გაჩერების დემონტაჟისას 

წარმოქმნილი ნარჩენების, გატანა ოფიციალურად განსაზღვრულ 

ტერიტორიაზე. ტრანსპორტირების მანძილი 3კმ-დან 16კმ-მდე; 

 გატკეცილის მედიანური ზოლის 12 მონაკვეთზე სადრენაჟე 

ხვრელების მოწყობა; 

 ფერდობის სტაბილიზაცია - მათ შორის, 2 მონაკვეთის ტექნიკური 

რეკულტივაცია, ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა და მცენარეების 

დარგვა. ტერიტორიის დაცვა მავთულის შემოღობვით ნარგავების 

დაზიანებისგან დაცვის მიზნით; ; 

 მაგისტრალის მიმდებარე 2 უბანზე ტერიტორიის მოსწორება;  

 საირიგაციო არხის რეაბილიტაცია - ახალი მილსადენის მოწყობა 

(პლასტმასის მილი, d=300მმ) სანიაღვრე კიუვეტიდან 

სოფ.გამდლისწყაროს სასოფლო-სამეიურნეო მიწებამდე. 

 

ინსტიტუციური სტრუქტურა 

(მსოფლიო ბანკი) 

მსოფლიო ბანკი   

(პროექტის 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი) 

 

მუსტაფა 

ბენმამარი 

პროექტის 

მენეჯმენტი  

 

რეგიონული 

განვითარების ს და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი  

ადგილობრივი მხარე  და/ან 

მიმღები 

 

მცხეთა-მთიანეთის(მხცეთის 

მუნიციპალიტეტი) და შეიდა 

ქართლის (კასპის, გორის და 

ქარელის მუნიციპალიტეტები) 

მხარეები 

განხორციელების სტრუქტურა 

(სესხის ამღები) 

მსოფლიო ბანკი 

 

უსაფრთხოების 

ღონისძიებების 

ზედამხედველი 

 

დარეჯან 

კაპანაძე 

ადგილობრივი 

მხარის 

ზედამხედველი 

 

ტექნიკური 

ზედამხედველი 

(ჯერ 

განსაზღვრული არ 

არის)  

 

ადგილობრივი 

ინსპექტორატის 

ზედამხედველი 

-  

(ჯერ 

განსაზღვრული 

არ არის)   

კონტრაქტორი  

(ჯერ 

განსაზღვრული 

არ არის) 
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ობიექტის აღწერა: 

იმ დაწესებულების დასახელება, 

რომლის ქონებაც უნდა იქნას 

რეაბილიტირებული 

სახელმწიფო (საქართველოს რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი) და კერძო საკუთრება (იხილეთ დანართი 2) 

 

იმ დაწესებულების მისამართი და 

ობიექტის მდებარეობა რომლის 

ქონებაც უნდა იქნას 

რეაბილიტირებული 

მცხეთა-მთიანეთის (მხცეთის მუნიციპალიტეტი) და შიდა ქართლის 

(კასპის, გორის, ქარელის მუნიციპალიტეტები) რეგიონები  

ვინ არის მიწის მფლობელი? 

ვინ სარგებლობს მიწით 

(ფორმალურად/არაფორმალურად)? 

სახელმწიფო საკუთრება (საქართველოს რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი) 

 

ობიექტის ფიზიკური და 

ბუნებრივი გარემოს აღწერა 

პროექტის ტერიტორიისთვის დამახასიათებელია ცხელი ზაფხული და 

შედარებით ცივი ზამთარი. ნალექების რაოდენობა გაცილებით ნაკლების 

დასავლეთ საქართველოსთვის ტიპიურთან შედარებით. ჰაერის საშუალო 

დღე-ღამური ტემპერატურა ივლის-აგვისტოში დაახლოებით 23 °C. დღის 

საათებში ტემპერატურა  ხშირად 33-35 °C აღწევს, ღამით კი 20 °C -მდე 

ვარდება. ზამთარში (დეკემბერ-თებერვალში) საშუალო ტემპერატურა 1-2 

°C ფარგლებშია, ამ პერიოდში ჩვეულებრივ ფიქსირდება ტემპერაურის 

ვარდნა -10 °C-მდე. წლიური ნალექების რაოდენობა 500მმ-ს შეადგენს. 

გაზაფხული და შემოდგომა ყველაზე ნალექიანია, ზამთარი ჩვეულებრივ - 

მშრალი. თოვლი ზომიერია, თოვლიანი დღეების საშუალო ხანგრძლივობა 

34-52 დღე. ქარის სიჩქარე დაბალია, საშალოდ 1.0 და 1.6 მ/წმ ფარგლებში. 

დომინირებს ჩრდილო-აღმოსავლეთის და სამხრეთ-დასავლეთის ქარები.  

ტერიტორიის არაურბანული ხასიათის გათვალისწინებით ჰაერის ხარისხი 

შეიძლება ‘კარგად’ ჩავთვალოთ. აგტომაგისტრალი E-60 დაბინძურების 

ძირითად წყაროდ მიიჩნევა. დაბინძურების მნიშვნელოვანი 

ინდუსტრიული წყაროები საკვლევ ტერიტორიაზე არ არსებობს. ისევე, 

როგორც ჰაერის დაბინძურების შემთხვევაში, პროექტის ტერიტორიაზე 

ხმაურის ძირითად წყაროს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი  

წარმოადგენს.   

 

პროექტის ზონასთან უახლოესი წყლის ობიექტების მდინარეები - მტკვარი, 

ლიახვი, ქსენი, მეჯუდა, ლეხურა.  

 

საკვლევი მონაკვეთი ფოროვანი, ნაპრალოვანი, ნაპრალოვან-კარსტული 

წყლების ქართლის არტეზიულ აუზს მიეკუთვნება და გორის დაბლობი 

ზონის უმეტეს ნაწილს მოიცავს.   

 

ტერიტორიის რელიეფი უმეტესად სწორია. სეისმური აქტივობის 

მიხედვით - რიხტერის შკალის 8-9 ბალიან ზონაშია მოქცეული. დატბორვა 

ძირითად ბუნებრივ საშიშროებას წარმოადგენს. მდინარეებისთვის 

დამახასიათებელია გაზაფხულის და შემოდგომის წყალდიდობის 

პერიოდები.  

 

ბუნებრივი მცენარეული საფარი კარგახნის წინ შეიცვალა, ტყეემბა ადგილი 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებს დაუთმო. მცენარეული 

საფარი წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით და მეორადი 

მცენარეულობით. მნიშვნელოვანის მტვრის და ლიახვის ჭალის ტყის 

შემორჩენილი ფრაგმენტები. ბუნებრივი მცენარეული საფარის მოცილებამ 

გავლენა მოახდინა ფაუნაზეც. არსებული მონაცემებით რეგიონში 

საქართველოს წითელ წიგნში შეტანილი 45 სახეობა არსებობს. თუმცა, ეს 
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არ ვრცელდება საკვლევ ტერიტორიაზე.  

 

პროექტის ზემოქმედების ზონაში ისტორიული/კულტურული ძეგლები არ 

ხვდება.   

მასალის (მათ შორის წყლის, ქვის 

და სხვ) ლიცენზირებული 

უახლოესი წყაროს 

ადგილმდებარეობა და მანძილი 

ობიექტამდე? 

კონტრაქტორმა შეიძლება შეიძინოს ინერტული მასალა (ხრეში) 

ლიცენზირებული მომწოდებლებისგან; გამოიყენოს მასალს საკუთარი 

კარიერიდან, თუ ასეთი გააჩნია; ან აიღის ლიცენზია - საქართველოს 

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ნებართვა 

მასალის მოპოვებაზე. სამუშაოს ხასიათის და მასალის საჭირო მოცულობის 

გათვალსიწიენბით, ნაკლებ სავარაუდოა კონტრატორმა ლიცენზიის აღება 

განიზრახოს. მით უმეტეს, რომ პროექტის ტერიტორიიდან დახლოებით 

2კმ-დან 9 კმ-მდე მანძილზე მდინარეების ქსნის, ლიახვის და მტკვრის 

კალაპოტში ქვიშა-ხრეშის ლიცენზირებული ობიექტებია განლაგებული.   

 

კანონმდებლობა 

ეროვნული და ადგილობრივი 

კანონმდებლობა  და ნებართვები, 

რომლებიც    პროექტით 

გათვალისწინებულ 

საქმიანობასთან არის 

დაკავშირებული 

საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ - პროექტის 

განხორციელება დაკავშირებული იქნება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებებისა და ხმაურის გავრცელებასთან. შესაბამისად, სამუშაოები 

უნდა განხორციელდეს აღნიშნული კანონით გათვალისწინებული 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დაცვითი ღონისძიებების დაცვით.  

 

ნარჩენების მართვის კოდექსი.  დაგეგმილია გზის დერეფანში 

განთავსებული ჭარბი მიწის გატანა და გამოყენება; გზისპირას დაყრილი 

ინერტული ნარჩენების გატანა. აღნიშნული ქმედებები შეესაბამება 

კოდექსის მიზნებს - გარემოს დაცვა ნარჩენების წარმოქმნის და მათი 

უარყოფითი გავლენის პრევენციით ან შემცირებით; ნარჩენების მართვის 

ეფექტიანი მექანიზმების შექმნით.  

 

ტექნიკის/სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისა და მიწის 

სამუშაოების დროს არსებობს ნიადაგის დაზიანების/ხარისხის 

გაუარესების (დაბინძურების) რისკი. აქედან გამომდინარე, 

გათვალისწინებულ უნდა იქნას „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ კანონის 

დებულებები (კერძოდ, ნიადაგის ეროზიისგან დაცვის და სახიფათო, თუ 

ინერტული ნარჩენებით და ნაგვით დაბინძურებისგან). 

 

ნარჩენებისა და ნარჩენი მასალების განთავსების ტერიტორია 

(შემოთავაზებულია კასპის ნაგავსაყრელი, რომელიც სამუშაო 

ტერიტორიიდან 6-16კმ მანძილზეა განლაგებული, ან გორის ნაგავსაყრელი 

- საიტიდან 9-18 კილომეტრში) ოფიციალურად უნდა იყოს შეთანხმებული 

შპს. მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან.  

 

საზოგადოებასთან კონსულტაციები 

როდის / სად ჩატარდება 

საზოგადოებასთან 

კონსულტაციები 

   

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

ხელმისაწვდომი გახდება  სამუშაოების დაწყებამდე.  

დანართები 

დანართი 1:  საპროექტო ტერიტორიის გზის განლაგების რუკა 

დანართი 2:  ინფორმაცია მიწის მფლობელობის შესახებ 

დანართი 3:  საჯარო განხილვების ოქმები (უზრუნველყოფილ უნდა იქნას) 

დანართი 4:  ნარჩენების განთავსებასთან დაკავშირებული შეთანხმებები (უზრუნველყოფილ უნდა იქნას) 

დანართი 5:  სხვადასხვა (საჭიროებისამებრ) 
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ნაწილი ბ: უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

 
გარემოსდაცვითი /სოციალური სკრინინგი 

ნავარაუდევია თუ არა 

პროექტის 

განხორციელებისას  

შემდეგი საქმიანობა? 

საქმიანობა/საკითხი სტატუსი შემამსუბუქებელი ღონისძიებები  

a.  შენობის რეაბილიტაცია   [X] დიახ     [  ]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  A  

b.  ახალი მშენებლობა  [  ] დიახ     [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  A  

c.  ინდივიდუალური საკანალიზაციოა წყალგამწმენდი 

სისტემა  

[  ] დიახ     [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  B  

d. ისტორიული შენობა (შენობები) და უბნები [  ] დიახ      [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  C  

e.  მიწის შეძენა1  [  ] დიახ      [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  D  

f.  სახიფათო, ან ტოქსიკური ნივთიერებები2  [  ] დიახ      [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  E  

g.  ზეგავლენა ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე [  ] დიახ      [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  F  

h.  სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/განკარგვა [  ] დიახ       [X]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  G  

i.  სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება  [X] დიახ      [  ]  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  H  
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ნაწილი გ: შემამსუბუქებელი ზომების გეგმა 
საქმიანობა პარამეტრი   შემამსუბუქებელი ზომების ჩამონათვალი 

0. ზოგადი პირობები შეტყობინება და 

პერსონალის 

უსაფრთხოება 

(a)  მშენებლობის და გარემოსდაცვითი საკითხების ადგილობრივი მაკონტროლებელი ორგანოები და საზოგადოება ინფორმირებულები არიან მოსალოდნელი 

საქმიანობის შესახებ. საზოგადოებას აღნიშნული სამუშაოების შესახებ ეცნობა მედიაში და/ან საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომ ობიექტებზე (მათ შორის 

სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ობიექტის ჩათვლით) განთავსებული შესაბამისი შეტყობინებით; 

(b) მიღებულია მშენებლობის და/ან რეაბილიტაციისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ნებართვა; 

(c) კონტრაქტორი თანახმაა განახორციელოს ყველა სამუშაო უსაფრთხოდ და პროექტის ტერიტორიის მიმდებარე მოსახლეობაზე და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების 

ნორმების დახვით; 

(d) პერსონალის პირადი დაცვის საშუალებები შეესაბამება მიღებულ საერთაშორისო პრაქტიკას (ყოველთვის გამოიყენება დამცავი ჩაფხუტები, საჭიროების შემთხვევაში 

ნიღბები და უსაფრთხოების სათვალეები, ფორმები და ჩექმები); 

(e) საპროექტო ტერიტორიებზე განთავსებულია საინფორმაციო დაფები პერსონალის მიერ შესასრულებელი ძირითადი წესებისა და ინსტრუქციების მითითებით. 

A. სარეაბილიტაციო და/ან 

სამშენებლო საქმიანობები  

ჰაერის ხარისხი  

 

(a) ნგრევის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე და დაინამოს, მტვრის წარმოქმნის თავიდან აცილების 

მიზნით; 

(b) პნევმატური ბურღით ნგრევის პროცესში მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება შეზღუდული უნდა იქნეს წყლით დანამვით და/ან მტვრის საწინააღმდეგო ეკრანების 

გამოყენებით; 

(c) ნგრევის ნარჩენების დაყრა არ უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიებზე (ტროტუარები, გზები) მტვრის მინიმუმამდე დასაყვანად; 

(d) არ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნარჩენების დაწვა ობიექტზე; 

(e) არ უნდა იქნეს ნებადართული სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების უქმი სვლა; 

(f) დატვირთვა-გადმოტვირთვისას სიმაღლე მინიმალური უნდა იყოს;  

(g) გადატანისას ტვირთი დახურული/გაფანტვისგან დაცული უნდა იყოს.  

ხმაური (a) სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურის ზემოქმედებით შესაძლო დისკომფორტი შემცირდება სამუშაო საათების მკაცრი დაცვით; 

(b) საქმიანობის დროს, აუცილებელია ძრავების და სხვა მექანიკური აღჭურვილობის სახურავების დახურვა და მათი განთავსება დასახლებული პუნქტებისგან რაც 

შეიძლება შორს; 

(c) სატრანსპორტო საშუალებებმა უნდა იმოძრაონ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით;  

(d) უნდა შეიზღუდოს სატრანსპორტო საშულებების მოძრაობის მაქსიმალური ნებადართული სიჩქარე; 

(e) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების სათანადო მოვლა და შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი;  

(f) გამოყენებული უნდა იქნეს მაყუჩები; არ უნდა იქნეს ნებადართული სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების უქმი სვლა და ჩართული ძრავით 

გაჩერება. 

წყლის ხარისხი  (a) გატარებული უნდა იქნეს ეროზიისა და ნალექების კონტროლის ღონისძიებები,  როგორიცაა თივის შეკვრებისა და/ ან ლამის მესერის მოწყობა, რაც ხელს შეუშლის 

ნალექების სამშენებლო ტერიტორიიდან ჩარეცხვას ახლომდებარე წყლის ობიექტში და მის ამღვრევას; 

(b) კონტრაქტორმა უნდა დაგეგმოს მიწის სამუშაოები, ნაყოფიერი ნიადაგის და მიწის დასაწყობება ზედაპირული ჩამონადენით წარეცხვის რისკის მინიმუმამდე დაყვანით;  

(c) მანქანა-დანადგარები და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა შემოწმდეს რეგულარულად, რათა არ ხდებოდეს ზეთებისა და საწვავის დაღვრა. უნდა ხორციელდებოდეს  

მანქანა-დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების სათანადო მოვლა, ისე რომ მინიმუმამდე იქნეს შემცირებული დაღვრების საფრთხე. სატრანსპორტო 

საშუალებების შემოწმება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად;   

(d) უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მანქანების ტექმომსახურებას კომერციულ ობიექტებზე. ადგილზე მანქანის შეკეთების, გაწმენდის, სხვა მომსახურების აუცილებლობის 

შენთხვევაში - ეს უნდა მოხდეს სპეციალურად გამოყოფილ. მყარ საფარიან  უბანზე. მანქანების სადგომი და შეკეთების ადგილები დაშორებული უნდა იქნეს წყლის 

ობიექტიდან მინიმუმ 50 მეტრით;  

(e)  სამშენებლო მოედანზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში შემკავებელი მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი). 

ნარჩენების განკარგვა (a) დემონტაჟის და სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ყველა ტიპის ნარჩენისთვის განისაზღვრება ნარჩენების შეგროვების, განთავსების ადგილი და გატანის 

გზა; 

(b) ნარჩენების გატანა მოხდება შეთანხმებულ ნაგავსაყრელზე; 

(c) სამშენებლო და ნგრევის მინერალური ნარჩენები გამოცალკევებული უნდა იქნეს ზოგადი ნაგვის, ორგანული, თხევადი და ქიმიური  ნარჩენებისგან, ობიექტზევე 

დახარისხდეს და შენახულ იქნას სპეციალურ კონტეინერებში;  

(a) იწარმოებს დოკუმენტაცია ნარჩენების საბოლოო განთავსების თაობაზე, რათა შესაძლებელი იყოს სათანადოდ განკარგვის დასაბუთება.  

 მასალების მოწოდება (a) გამოყენებული იქნება მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერები/მომწოდებლებისგან შეძენილი მასალა;  

(b) ახალი კარიერის ან სამტეხლოს ამოქმედების შემთხვევაშიკონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი ლიცენზია;  

(c) კარიერი/სამტეხლო ან მისი გამოყენებული ნაწილი უნდა იქნეს აღდგენილი ან სათანადოდ დახურული თუ ლიცენზიის მოქმედების ვადა ამოწურულია ან ინერტული 

მასალის მოპოვება დასრულებულია;  

(d) მასალების ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში; 

(e) განთავსებული უნდა იქნას სიჩქარის შეზღუდვის, შემოვლითი გზის და გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნები ტრანსპორტისათვის, საჭიროებისამებრ. 

H სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და ფეხით მოსიარულეთა 

უსაფრთხოება 

სამშენებლო საქმიანობის 

სახიფათო პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედება 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტზე და ფეხით 

მოსიარულეებზე 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო უბნების უსაფრთხოება და პროექტთან დაკავშირებული სატრანსპორტო მორაობის 

რეგულირება, რაც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: 

 განთავსებული უნდა იქნას საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. ობიექტი კარგად ხილული უნდა იყოს, 

ხოლო საზოგადოება - გაფრთხილებული ყველა შესაძლო საფრთხის შესახებ; 

 უნდა ჩამოყალიბდეს მოძრაობის რეგულირების სისტემა და ჩატარდეს თანამშრომელთა ტრეინინგი, განსაკუთრებით კი ტერიტორიაზე შესვლისა და ტერიტორიის 

მახლობლად მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. ფეხით მოსიარულეთათვის უნდა მოეწყოს უსაფრთხო გადასასვლელები იმ ადგილებში, სადაც მოძრაობს 

სამშენებლო ტექნიკა; 
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 სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები არ უნდა 

განხორციელდეს ტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პერიოდში; 

 ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა იმართებოდეს შორი მანძილიდან კარგად შესამჩნები, დატრენინგებული პერსონალის მიერ. 

 

ნაწილი დ: გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 
 

საქმიანობა  რა 

(პარამეტრი ექვემდებარება მონიტორინგს?) 

სად 

(არის პარამეტრი, რომელიც 

ექვემდებარება მონიტორინგს?) 

როგორ 

(უნდა განხორციელდეს 

პარამეტრის 

მონიტორინგი?) 

როდის 

(განსაზღვრეთ სიხშირე/ან 

უწყვეტობა?) 

რატომ 

(ხდება პარამეტრის 

მონიტორინგი?) 

ვინ 

(არის პასუხისმგებელი 

მონიტორინგზე?) 

მიწის სამუშაოები, მიწის 

გადატანა, გაშლა, მოსწორება, 

ტექნიკური რეკულტივაციის 

სამუშაოები 

 მტვრის წარმოქმნა და მტვრის შემცირების 

ღონისძიებების ეფექტურობა; 

 მანქანების ტექნიკური მდგომარეობა; 

 ჩართული ძრავით გაჩერების შემთხვევების 

აკრძალვა;  

 სამუშაო უბნის საზღვრის არსებობა და დაცვა; 

 დასახლებულ უბნებთან მუშაობისას სამუშაო 

საათების დაცვა (სამუშაო საათებო წესდება 

სამუშაოთა  მენეჯერის მიერ); 

 წყლის ობიქტის მახლობლად ფერდობზე 

მუშაობისას ეროზიის კონტროლის 

ღონისძიებების გატარება. 

სამუშაო უბნები ინსპექტირება ყოველთვის მიწის სამშაოების 

(მოხსნა/აღება, გაშლა) 

წარმოებისასl;  

 

გაუფრთხიელებელი შემოწმება 

სამუშაოების მსვლელობისას 

 ჰაერის დაბინძურების თავიდავ 

აცილება; 

 ხმაურით გამოწვეული 

დისკომფორტის შემცირება; 

 ნიადაგის ხარისხის 

შენარჩუნება - დაღვრის 

შედეგად დაბინძურების 

თავიდან აცილება; 

 სამუშაო უბნის გარეტ ნიადაგის 

დატკეპნის შესაძლებლობის 

შემცირება; 

 მიწის ჩამოშლის და/ან წყლის 

ხარისხზე ზემოქმედების 

თავიდა აცილება; 

 მცენარეულოი საფარის 

სენარჩუნება. 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

მიწის, მასალის და/ან 

ნარჩენების დატვირთვა-

გადმოტვირთვა 

 გადმოტვირთვის სიმაღლე; 

 მტვრის წარმოქმნა და მტვრის შემცირების 

ღონისძიებების ეფექტურობა; 

 მანქანების ტექნიკური მდგომარეობა; 

 ჩართული ძრავით გაჩერების შემთხვევების 

აკრძალვა;  

 ნიადაგის ნაყარიდან გატანისას სამუშაო უბნის 

საზღვრების დაცვა; 

 დასახლებულ უბნებთან მუშაობისას სამუშაო 

საათების დაცვა. 

დატვირთვის და 

გადმოტვირთვის უბნები  

ინსპექტირება ყოველთვის დატვირთვა-

გადმოტვირთვისას 

 ჰაერის დაბინძურების თავიდავ 

აცილება; 

 ხმაურით გამოწვეული 

დისკომფორტის შემცირება; 

 ნიადაგის ხარისხის 

შენარჩუნება - დაღვრის 

შედეგად დაბინძურების 

თავიდან აცილება; 

 სამუშაო უბნის გარეტ ნიადაგის 

დატკეპნის შესაძლებლობის 

შემცირება; 

 მცენარეულოი საფარის 

სენარჩუნება. 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

დემონტაჟის სამუშაოები  მტვრის წარმოქმნა და მტვრის შემცირების 

ღონისძიებების ეფექტურობა; 

 ნარჩენების მართვის პრაქტიკა, მათ შორის, 

გამოყოფილ უბანზე დასაწყობება და ამ 

ტერიტორიის საზღვრების დაცვა,  ნარჩენების 

დროული გატანა;  

 მანქანების ტექნიკური მდგომარეობა; 

 ჩართული ძრავით უქმად გაჩერების 

შემთხვევების აკრძალვა;  

 სამუშაო საათების დაცვა (საათები წესდება 

სამუშაოთა  მენეჯერის მიერ); 

 სამუშაო უბნის საზღვრების არსებობა და  დაცვა.  

დემონტაჟის უბანი ვიზუალური შემოწმება, 

კონტროლი 

სადემნტაჟო სამშაოების 

წარმოებისას 

 ჰაერის დაბინძურების თავიდავ 

აცილება; 

 ხმაურით გამოწვეული 

დისკომფორტის შემცირება; 

 ნიადაგის ხარისხის 

შენარჩუნება - დაღვრის 

შედეგად დაბინძურების 

თავიდან აცილება; 

 მცენარეულოი საფარის 

სენარჩუნება; 

 სამუშაო უბნის გარეტ ნიადაგის 

დატკეპნის შესაძლებლობის 

შემცირება; 

 ნარჩენებით გარემოს 

დაბინძურების თავიდან 

აცილება.  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 
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ბიოლოგიური 

რეკულტივაცია-ხეების 

დარგვა 

 მხოლოდ შერჩეული სახეობის მცენარის 

ნერგების გამოყენება; 

 დარგვის წესების დაცვა. 

ბიოლოგიურ რეკულტივაციას 

დაქვემდებარებული გზისპირა 

ფერდობები 

ვიზუალური შემოწმება ბიოლოგიური 

რეკულტივაციის სამუშაოების 

წარმოებისას 

 ნერგების დაზიანების თავიდან 

ასაცილებლად 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

სამშენებლო მასალის 

აღება/მოწოდება - მედიანური 

ზოლის დრენაჟის  და 

საირიგაციო არხის მოწყობისას 

 სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ 

ოფიციალურად დარეგისტრირებული 

მომწოდებლებისაგან ან მოპოვების ლიცენზიის 

აღება და მისი პირობების მკაცრი დაცვა 

მომწოდებლის ოფისში, ან 

საწყობში 

 

 

დოკუმენტების შემოწმება 

ან ობიექტის  

ინსპექტირება 

მოწოდების კონტრაქტების 

გაფორმებისას     

 

 ფერდობების ეროზიის, 

ეკოსისტემის და ლანდშაფტის 

დეგრადაციის შეზღუდვა; 

 მდიარის ნაპირების ეროზიის , 

წყლის დაბინძურება 

(სიმღვრივის  გაზრდა) და 

წყლის გარემოს შეშფოთება (თუ 

მასალის მოპოვება 

ზედაპირული წყლის 

ობიექტთან რაიმე შეხებაშია). 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

მიწის, სამშენებლო 

მასალის/ნარჩენების 

ტრანსპორტირება ; 

 

სამშენებლო ტექნიკის და 

მანქანების მოძრაობა. 

 მტვრის წარმოქმნა და მტვრის შემცირების 

ღონისძიებების ეფექტურობა; 

 მანქანების და აღჭურვილობის ტექნიკური 

,დგომარეობა; 

 მოძრაობის დაწესებული სიჩქარის დაცვა; 

 ტრანსპორტირებისას ტვირთის გადახურვა, 

მაგ.ბრეზენტით;  

 სამუშაო საათების (წესდება სამუშაოთა 

მენეჯერის მიერ) და მოძრაობის მარშრუტის 

დაცვა;  

 მოძრაობის უსაფრთხოების ზოგადი წესების 

დაცვა. 

სატრანსპორტო მარშრუტის 

გაყოლებაზე  

ვიზუალური შემოწმება გაუფრთხიელებელი შემოწმება 

სამუშაოების მსვლელობისას 

 ემისიების და  მტვრის 

წარმოწმნის შესაზღუდად;  

 მასალის/ნარჩენების გაფანტვის 

რისკის შესამცირებლად; 

 ხმაურით და ვიბრაციით 

მოსახლეობის შეწუხების 

შესაზუდად; 

 ტრანსპორტის მოძრაობის 

შეზღუდვის მინიმზაციისთვის;  

 უსაფრთხო/ ავარიების გარეშე 

სატრანსპორტო მოძრაობის 

უზრუნველსაყოფად.  

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

სამშენებლო და სხვა 

ნარჩენების წარმოქმნა  

 ინერტული (სამშენებლო) ნარჩენების დროებით 

შენახვა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში; 

 ნარჩენების დროული გატანა შეთანხმებულ 

ტერიტორიაზე. 

სამშენებლო უბანი; ნარჩენების 

განთავსების უბანი 

ინსპექტირება პერიოდულად, სამუშაოების 

წარმოების პროცესში და 

საჩივრების მიღების 

შემთხვევაში 

სამშენებლო ობიექტის და 

მომდებარე ტერიტორიების მყარი 

ნარჩენებით დაბინძურების 

თავიდან ასაცილებლად.   

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

ტრანსპორტის მოძრაობის 

შეფერხება და 

გადაადგილების შეზღუდვა 

 სატრასპორტო მოძრაობის 

შეზღუდვის/მოძრაობის მიმართულების 

შეცვლის ნიშნების განთავსება; 

 სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების 

დროებითი განთავსება ისე, რომ თავიდან იქნას 

აცილებული სატრანსპორტო საცობები 

მისასვლელ გზებზე. 

სამუშაო უბანზე და მის 

მიმდებარედ 

ინსპექტირება სამშენებლო სამუშაოების 

პერიოდში 

 სატრანსპორტო შემთხვევების 

თავიდან აცილება;  

 ადგილობრივ მოსახლეობის 

შეწუხების მინიმუმამდე 

დაყვანა. 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

მუშების ჯანმრთელობა და 

უსაფრთხოება 

 მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით აღჭურვა; 

 სამშაოს ტიპის შესაბამისი შრომის 

უსაფრთხოების ზოგადი წესების დაცვა; 

 მუშების და პერსონალის ინფორმირება 

მექანიზმებთან/აღჭურვილობასთან მუშაობისას 

ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და 

ინსტრუქციების შესახებ და  აღნიშნული 

წესები/ინსტრუქციების ზედმიწევნით დაცვა 

სამშენებლო უბანი ინსპექტირება გაუფრთხიელებელი შემოწმება 

სამუშაოების მსვლელობისას 

 უბედური და საგანგებო 

შემთხვევების თავიდან 

აცილება 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი, სამუშაოს 

ზედამხედველი 

 

ოპერირების ფაზა  

დარგული მცენარეების 

მდგომარეობის შენარჩუნება  

მცენარეების მდგომარეობა რეკულტივირებული 

ფერდობები 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

სეზონურად  ნარგავების სიჯანსაღის 

უზრუნველყოფა; 

 ტერიტორიის ესთეტიკური 

იერსახის შენარჩუნება 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ 

დაქირავებული 

კონტრაქტორის მიერ 

საირიგაციო არხის 

მდგომარეობის შენარჩუნება 

არხის ტექნიკური მდგომარეობა საირიგაციო არხის გაყოლებაზე ვიზუალური 

დათვალიერება 

After adverse weather events   არხის სათანადო 

ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა 

ადგილობრივი 

ადმინისტრაცია  
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დანართები 

დანართი 1.    რუკის ფრაგმენტი საპროექტო პეტრიტორიის მითითებით 
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დანართი 2. ინფორმაცია მიწის მფლობელობის შესახებ 

 



Page | 10  
 

 



Page | 11  
 

 



Page | 12  
 

 



Page | 13  
 

 



Page | 14  
 



Page | 15  
 

 


