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აკრონიმები 

AASHTO ამერიკის სახელმწიფო საგზაო-სატრანსპორტო ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელების გაერთიანება 

AH   ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული კომლები 

AP   ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადამიანები 

EA   გარემოს შეფასება 

ბსგზშ   ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (ESIA) 

გმგ   გარემოს მენეჯმენტის გეგმა (EMP) 

EWH  აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალი 

FS   პროექტის მიზანშეწონილობის კვლევა (ტექნიკურ -ეკონომიკური 

დასაბუთება) 

GoG   საქართველოს მთავრობა 

HGV  სატვირთო მანქანა 

HSE  ჯანდაცვა გარემოს დაცვა უსაფრთხოება 

HS   ჯანდაცვა უსაფრთხოება 

KP   კილომეტრის ნიშნული 

LA მიწის შესყიდვა 

MCMP  საქართველოს კულტურის, და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 

MESD  საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

MENRP საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრი 

MLHSA  საქართველოს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური 

უზრუნველყოფის სამინისტრო 

MRDI  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

NGO  არასამთავრობო ორგანიზაცია 

NKUK  ნიპონ კოეი (გაერთიანებული სამეფო) Nippon Koei UK 

OP/BP მსოფლიო ბანკის ოპერირების პოლიტიკა, ბანკის პროცედურები 

QC/QA  ხარისხის კონტროლი და ხარისხის უზრუნველყოფა 

RAP  განსახლების სამოქმედო გეგმა 

RBG  საქართველოს დაცული სახეობების წითელი წიგნი 

RD   რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

RoW  გასხვისების ზოლი 

SEP   დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა 

SNIP სამშენებლო ნორმები და წესები 

TEM  ტრანს-ევროპული საავტომობილო გზა 

ToR  ტექნიკური დავალება 

WB   მსოფლიო ბანკი 

WHO  მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია   
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3.4. ინსტიტუციონალური ჩარჩო 24 

4. პროექტის აღწერა 26 

4.1. ფონური ინფორმაცია 26 

5. მეთოდოლოგია 49 

5.1. ბოტანიკური და ფაუნისტური კვლევები 49 
5.2. ნიადაგის დაბინძურება 50 
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6.1. ფიზიკური პირობები 57 
6.1.1. კლიმატი და მეტეოროლოგია 57 
6.1.2. გეომორფოლოგია და გეოლოგია 58 
6.1.3. ჰიდროგეოლოგია 61 
6.1.4. ჰიდროლოგია 62 
6.1.5. ლანდშაფტი და მიწათსარგებლობა 65 
6.1.6. ნიადაგები 66 
6.1.7. ჰაერის ხარისხი 68 
6.1.8. ხმაური 69 
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6.2.1. ფლორა 73 
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6.2.3. დაცული ტერიტორიები 79 
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1. არატექნიკური რეზიუმე 

 

შესავალი 

საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ძირითადი ავტომაგისტრალების 

გაუმჯობესების პროგრამას ახორციელებს, რომელსაც საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების 

დეპარტამენტი  ხელმძღვანელობს.  პროგრამა მიზნად ისახავს მეზობელ 

ქვეყნებში ტვირთების გადაზიდვის გაუმჯობესებას, რასაც მთლიან შიდა 

პროდუქტში მნიშვნელოვანი და მზარდი წილი შეაქვს. საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ   ბაზრების გაფართოებული შედეგად  საქართველოში და 

საქართველოს გავლით ტვირთების გადაზიდვის მაჩვენებელი 

უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში გაიზარდა,  საქართველო 

მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყანად გადაიქცა. ტვირთების თითქმის 

ორი-მესამედის გადაზიდვა  საავტომობილო გზებით ხდება, რაც ქვეყნის 

ავტომაგისტრალებზე ადვილად შესამჩნევია. თუმცა, გზების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის შესაბამისად აღჭურვილი, რათა გაუძლოს 

მოძრაობის ინტენსიურობასა და მძიმე ტექნიკის რაოდენობას; ისეთი 

ფაქტორები, როგორიცაა ორმხრივი მოძრაობის მქონე გზების 

არასაკმარისი რაოდენობა, დასახლებულ პუნქტებზე გავლა და 

არასათანადო ტექნიკური მდგომარეობა,  აფერხებს გამტარუნარიანობას 

და ზრდის სატრანზიტო დროს.  ეს სირთულეებს უქმნის  გადამზიდავ 

კომპანიებსა და მათ კლიენტებს, სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებს, 

ქართველ ავტომობილისტებსა და ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. 

 

საქართველოში ძირითადი გზების გაუმჯობესების პროგრამის ძირითად 

სამიზნეს E-60 აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის - მეზობელ 

აზერბაიჯანსა და რუსეთიდან, ასევე თურქეთთან და სომხეთთან 

დამაკავშირებელი მაგისტრალი წარმადგენს. დაგეგმარების 

მიზნებისათვის, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი სხვადასხვა 

სიგრძის მონაკვეთებად დაიყო. ამ მაგისტრალის გასაუმჯობესებლად, 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების პროექტების 

(EWHIPs) ფარგლებში მსოფლიო ბანკმა საქართველოს მთავრობას 

გამოუყო რამდენიმე სესხი. ამჟამად ორი პროექტი დასრულებულია, 

კერძოდ შესრულდა მაგისტრალის აღაიანისა და რუისის მონაკვეთის 

მოდერნიზაციის სამუშაოები. EWHIP-3 და EWHIP-4 განხორციელების 

ფაზაშია და რუისსა და აგარას შორის მონაკვეთს მოიცავს. აღმოსავლეთ 

დასავლეთი მაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების (EWHCIP)  

მომზადების სტადიაშია. პროექტი დააფინანსებს ზემო ოსიაურიდან 

ჩუმათელეთამდე (უშუალოდ რიკოთის გვირაბამდე, რომელიც აკავშირებს 

აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ საქართველოსთან) გზის 

მონაკვეთის მოდერნიზაციას.   

 

წარმოდგენილი ბსგზშ შემუშავებულია მაგისტრალის ზემო ოსიაური-

ჩუმათელეთის მონაკვეთზე ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის. ტექნიკური 
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დავალების შესაბამისად, ბსგზშ-ს ანგარიშს მოიცავს გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმა.  

 

ტექნიკური და გარემოსდაცვითი სტანდარტები   

მაგისტრალის გაუმჯობესების ტექნიკური პროექტი შეესაბამება ტრანს-

ევროპული მაგისტრალის  (TEM) სტანდარტებს. პროექტი 

განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის, გარემოსდაცვითი 

სტანდარტებისა და მსოფლიო ბანკის სოციალური და ეკოლოგიური 

პოლიტიკის შესაბამისად. პროექტი ექვემდებარება მსოფლიო ბანკის 

ოპერირების პროცედურებს - OP/BP 4.01 გარემოსდაცვითი შეფასება;  

OP/BP 4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები, OP/BP 4.12  იძულებითი 

განსახლება და  OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. 

 

ბსგზშ-ს მიზანი  

ბსგზშ-ს მიზანია მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს ბუნებრივ და 

სოციალური გარემოზე ზემოქმედებისა და რისკების განსაზღვრა; 

ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების შემოთავაზება  და 

აღნიშნული მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების ა მონიტორინგის გეგმის 

მომზადება.  

 

სკრინინგი  

ზემო ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის მაგისტრალის გაუმჯობესების 

დაგეგმილი სამუშაოები მოიცავს ხაშურის გვერდის ავლით ოთხზოლიანი 

გზის მშენებლობას, ხიდებით და გვირაბით.  საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, შემოთავაზებული პროექტი ეკოლოგიურ 

ექსპერტიზას ექვემდებარება და საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვას დაგეგმილი სამუშაოების განსახორციელებლად. 

გარემოსდაცვითი შეფასების თვალსაზრისით აღწერილი სამუშაოები 

მოცულობის და  მასშტაბის შესაბამისად მიეკუთვნება A კატეგორიის 

საქმინაობათა ჯგუფს და საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების 

სრულმასშტაბიან შეფასებასა (ბსგზშ) და გარემოსდაცვითი მართვის 

გეგმის (გმგ) შემუშავებას.   

 

საზოგადოების მონაწილეობა 

ბანკის პოლიტიკისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის 

თანახმად, საჭიროა საზოგადოების კონსტრუქციული მონაწილეობა და 

ჩართულობა ბსგშ-ის პროცესსა და გარემოსდაცვითი მართვის 

დაგეგმარებაში. საჯარო განხილვების ძირითადი პრინციპები 

ითვალისწინებს:  

სულ მცირე ორი საჯარო განხილვის შეხვედრის ჩატარებას  A კატეგორიის 

პროექტისათვის– ტექნიკური დავალებისა და გარემოსდაცვითი შეფასების 

მოცულობის, და შემდგომ, ანგრიშის  სამუშაო ვერსიის პრეზენტაციის 

მიზნით; 

ბსგზშ-ის ანგარიშის სამუშაო ვერსიის გასაჯაროებას, მოსახერხებელი 

მედია საშუალებით, და მოსახლეობისთვის გასაგებ ენაზე;  
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დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების ჩატარების 

ადგილისა და დროის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება  

ცენტრალური და ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების 

გამოყენებით; 

ბსგზშ-ს წინასწარი ანგარიშთან დაკავშირებით წერილობითი 

კომენტარებისა და შეკითხვების მიღებას; და 

ბსგზშ-ს ანგარიშში შემოსული კომენტარების გათვალისწინებას და 

სასრულებული დოკუმენტის გასაჯაროებას.   

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ  ბსგზშ-ს მომზადების 

ადრეულ ეტაპზე ჩატარდა საწყისი კონსულტაციები შემოთავაზებული 

პროექტის ეკოლოგიურ შედეგებსა და ჩასატარებელი ბსგზშ-ს 

მოცულობასთან დაკავშირებით. შეხვედრა დაინტერესებულ მხარეებთან 

გაიმართა 2014 წლის 12 ნოემბერს საგზაო დეპარტამენტის ოფისში, 

თბილისში. განხილული იყო ტექნიკურ დავალებასთან, განსახილველ 

ალტერნატიულ ვარიანტებთან, ბსგზშ-ს პროცედურასთან და 

ნებართვებთან დაკავშირებული საკითხები.  

 

ბსგზშ-ს წინასწარი ანგარიში  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 

და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, საგზაო დეპარტამენტის 

ვებგვერდზე დაიდება. დოკუმენტის ამობეჭდილი ვერსია ხელმისაწვდომი 

იქნება ხაშურის ადგილობრივი ადმინისტრაციის ოფისში, რომელიც 

მდებარეობს პროექტის განხორციელების ზონაში, ასევე საგზაო 

დეპარტამენტსა და სამეცნიერო-კვლევით ფირმა გამას ოფისში.  

 

საგზაო დეპარტამენტი ორგანიზებას გაუკეთებს საჯარო განხილვის 

შეხვედრას ბსგზშ-ის ანგარიშისა და განსახლების  სამოქმედო გეგმის 

(RAP) სამუშაო ვერსიის განსახილველად. შეხვედრა დაიგეგმება 

დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის გასაჯაროებიდან  50-ათე დღიდან მე-60 

დღემდე პერიოდში. შეხვედრაზე მოწვეული იქნებიან პროექტის 

განხორციელების ზონაში მცხოვრები მოსახლეობა,  არჩეული 

ოფიციალური პირების ჩათვლით, ადგილობრივი მცირე და საშუალო 

ბიზნესის წარმომადგენლები  და სხვა დაინტერესებული მხარეები. 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მიიღებს დაინტერესებული 

მხარეების შეკითხვებს და კომენტარებს და, მიზანშეწონილობიდან 

გამომდინარე,  გაითვალისწინებს და ასახავს მათ ბსგზშ-ს ანგარიშის 

საბოლოო ვერსიაში.  

 

 

გარემოს სენსიტიური რეცეპტორები და პოტენციური ზემოქმედება 

ზემო ოსიაურის-ჩუმათელეთის მონაკვეთი გადის ბორცვებიან და 

გორაკიან ლანდშაფტზე. ზემო ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის 

აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის შესაძლო ტრასის უფრო ფართო 

კორიდორის კომპლექსური შესწავლის შედეგად გამოვლინდა 

პრობლემატური მონაკვეთების მთელი რიგი. ტრასის მთელ სიგრძეზე 

გვხვდება მეწყერსაშიში ტერიტორიები. სხვა გასათვალისწინებელ 
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საკითხთა შორისაა ხელოვნურად გაშენებული ფიჭვნარი, მდ. სურამულა, 

შუქღელე, დასახლებული პუნქტი და სასაფლაო.  

 

გარემოზე ძირითადი  ზემოქმედება მოსალოდნელია მშენებლობის  

ეტაპზე და გამოწვეულია გასხვისების ზოლის (გზ) გაწმენდითი 

სამუშაოებით, სამუშაო ბანაკების   და დროებითი მისასვლელი გზების 

მოწყობით/ოპერირებით, სამშენებლო ტექნიკის ოპერირებით და 

ტექნიკური მომსახურეობით, მდინარის კალაპოტის მახლობლად მიწის 

სამუშაოებით,   ესტაკადების/ ხიდებისა და გვირაბების სამშენებლო 

სამუშაოებით.  

 

გასხვისების ზოლის გაწმენდა საჭირო იქნება ახალი ტრასის მონაკვეთების 

გასწვრივ. სამშენებლო ბანაკების და მისასვლელი გზების მოწყობა 

უკავშირდება მყარი ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას, 

ნიადაგის დატკეპნასა და ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებულ 

შეშფოთებასთან.  პარკირება, ოპერირება და სამშენებლო ტექნიკის 

ტექმომსახურეობა დაკავშირებულია საწვავისა და ზეთის დაღვრის 

რისკთან (ანუ ნიადაგის დაბინძურების რისკთან), ისევე როგორც, 

ხმაურის, ვიბრაციის, მტვრისა და ემისიების წარმოქმნის რისკებთან. 

მოსალოდნელია, რომ სამშენებლო მასალის შეძენა მოხდება იმ 

მომწოდებლებისაგან, რომელთაც კარიერის ექსპლუატაციის ლიცენზია 

გააჩნიათ.  იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი გადაწყვეტს საკუთარი 

კარიერები გამოიყენოს, ის ვალდებული იქნება მიიღოს შესაბამისი 

ლიცენზია, რომელიც გაიცემა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტრის გარემოსდაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ.  სამშენებლო 

სამუშაოების შედეგად ზემოქმედება მოსალოდნელია შრომის ჰიგიენაზე 

და მუშების/პერსონალის უსაფრთხოებაზე. 

 

ახალი გზის ზემოქმედება მისი ოპერირების დროს, გაცილებით ნაკლებ 

მნიშვნელოვანი და მრავალფეროვანია. მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი 

ასპექტები გზატკეცილის ოპერირების დროს იქნება: ავტომობილების 

გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურება, ხმაური,  ნიადაგის დაბინძურება 

ნაგვითა და გზატკეცილიდან ჩამონადენით,  წყლების დაბინძურება 

თხევადი/ფხვიერი ტვირთებითა და/ან გზის მონაკვეთზე მომხდარი 

საგზაო შემთხვევების შედეგად დაღვრილი საწვავითა და საპოხი 

მასალით, ასევე გზიდან წყლის ჩამონადენით. საპროექტო 

გადაწყვეტილება შესაძლო მინიმუმამდე ამცირებს უარყოფით 

ზემოქმედებას გარემოზე. საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და 

საგზაო მოძრაობის რეგულირების კონტროლი ხელს შეუწყობს საგზაო 

შემთხვევების რისკების მართვას. ხმაურის საწინააღმდეგო ეკრანების 

დამონტაჟება საჭირო არ არის. მარშრუტის შეცვლა სურამი-რიკოთის 

მონაკვეთიდან ზემოქმედებას იქონიებს ბიზნესზე (მაღაზიები, 

ბენზოგასამართი სადგურები, რესტორმენი) და გზის გაყოლებაზე 

მომუშავე გარე მოვაჭრეებზე.  და ბოლოს, მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება 

საგზაო უსაფრთხოება, მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობისმ 

სოციალური და გარემოსდაცვითი შედეგებით.    
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პროექტის ალტერნატივები 

გზატკეცილის ტრასის ალტერნატივებს სხვადასხვა გარემოსდაცვითი 

რისკები ახლავს, რამაც გადამწყვეტი როლი ითამაშა პროექტის 

ალტერნატივების გარემოსდაცვითი ანალიზისას. 

 

ბსგზშ-ს მომზადებისას არ გამოვლენილა რაიმე მნიშვნელოვანი 

დაბრკოლება; მოსალოდნელი ზემოწმედებების მართვა შესაძლებელია 

შესაბამისი სამშენებლო სტანდარტებისა და კარგი გარემოსდაცვითი 

პრაქტიკის გამოყენებით. შეფასების პროცესში ერთერთ  საპროექტო 

ალტერნატივად „არაქმედების ალტერნატივა“ იქნა განხილულ. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი არა აქვს სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელების შედეგად ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედებას, გზატკეცილის ექსპლოატაცია არსებული ცუდი 

ტექნიკური მდგომარეობის პირობებში უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს 

ბუნებრის და სოციალურ. ზემოქმედების გამომწვევ მიზეზებს კი 

საცობები, ხმაური, დაბალი სიჩქარი და გაფრქვევების მაღალი დონე 

წარმოადგენს. მომავალში, საგზაო მოძრაობის ზრდასთან ერთად 

მდგომარეობა გაუარესდება. არაქმედების ალტერნატივის შემთხევაში, 

ადგილობრივი მოსახლეობა დაკარგავს  შესაძლებლობას ისარგებლოს 

ყველა იმ დადებითი შედეგებით, რომელიც დაკავშირებულია 

გზატკეცილის გაუმჯობესებასთან, მათ შორის გაზრდილი ტვირთბრუნვის 

და ტურიზმის შედეგად მიღებული მოგებით. ამიტომ, ვინაიდან პროექტის 

განხორციელების შემთხვევაში პოტენციურმა დადებითმა ზემოქმედებამ 

გადააჭარბა შესაძლო უარყოფით ზემოქმედებას, „არაქმედების“ 

ალტერნატივა ამოღებულ იქნა შემდეგი განხილვიდან. 

 

ოთხი განხილული ალტერნატივიდან (რვა სხვადასხვა გრძივი პროფილის 

ალტერნატივა) ორი უგულვებელყოფილ იქნა მოსალოდნალი 

მნისვნელოვანი ზემოქმედების გამო. პრიორიტეტულ ვარიანტად 

შერჩეულ იქნა ფიჭვნარზე და დასახლებულ ტერირიაზე მინიმალური 

ზემოემედების მქონე ალტერნატივა, რომელიც გვერდს უვლის ისეთ 

სენისტიურ ტერიტორიებს, როგორც ფიჭვნარ ტყე, სასაფლაო და 

მეწყრული უბნები და მინიმალური გავლენა აქვს წყლის გარემოზე. მოხდა 

აღნიშNული ალტერნატივის დეტალური ანალიზი.    

 

პროექტის აღწერა 

პროექტით გათვალისწინებული EWH მონაკვეთი ზემო ოსიაურსა და 

ჩუმათელეთს დააკავშირებს. ეს მაგისტრალის სრულიად ახალი მონაკვეთი 

იქნება, ხაშურის გვერდის ავლით. გზის საერთი სიგრძე   13.80კმ, ხოლო 

მოსახვევის მაქსიმალური რადიუსი 700მ იქნება. მედიანური ზოლი 

გაყოფს ერთმანეთისგან მაგისტრალის ორ ორზოლოან სავალ ნაწილს. 

საავარიო და გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისათვის 

უზრუნველყოფილი იქნება მოკირწყლული გვერდულები. სადრენაჟე 

სისტემა, უსაფრთხოების ბარიერები, განათება და საგზაო ნიშნები 

მოეწყობა გზატკეცილის მოდერნიზებული მონაკვეთის უსაფრთხო 
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ექსპლოატაციის მიზნით. გზის საერთო სიგანე  26.50მ შეადგენს.  ჭრილის 

პარამეტრები მაგისტრალის წინა მონაკვეთების მსგავსად იქნება: ზოლების 

რაოდენობა – 4; ზოლის სიგანე 3.75; სავალი ნაწილის სიგანე - 2x7.50მ, 

გვერდულის სიგანე - 3.7მm (3 მოკირწყლული და 0.75მ მოუკირწყლავი) და 

გამყოფი ზოლის სიგანე ბარიერების ჩათვლით  – 4მ. საპროექტო სიჩქარე 

100კმ/სთ და 80კმ/სთ იქნება. პროექტით გათვალისწინებულია 11 ხიდი 

(126კმ-136კმ) და გზის ბოლო 3კმ-ის ფარგლებში. 3 გვირაბის მშენებლობა.  

ახალი მონაკვეთი სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და წიწვოვან 

პლანტაციებზე (ე.წ. ნარვანის ტყე) გადის,  კვეთს სურამი-ცოცხნარას 

ადგილობრივ გზას, გადადის რამდენიმე საცხოვრებელ სახლზე სოფ. 

ურტყვაში, კვეთს მდ.შუაღელეს.  

 

გზის მშენებლობის მსგავს პროექტებზე დაყრდნობით, შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ მშენებლობის პროცესში დაახლოებით 200 ადამიანი  

დასაქმდება. აქედან 60%-დან 70 % -მდე - ადგილობრივი. მშენებლობის 

პროცესში დაქირავებული იქნება როგორც საშუალო კვალიფიკაციის 

მქონე, ისე არაკვალიფიცირებული ადგილობრივი მუშები. 

 

მიწის შესყიდვის საკითხებს საპროექტო კომპანია Pyunghwa Engineering 
Consultants-ის განსახლების სპეციალისტები სწავლობენ. მეთი ანგარიში 

ცალკე იქნება წარდგენილი. მიწის შესყიდვის დოკუმენტის რეზიუმე ESIA 

ანგარიშის საბოლოო ვერსიაში იქნება შეტანილი.    

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ბსგზშ -ს პროცესი მოიცავს შემდეგ ქმედებებს: (i) სამუშაო მოცულობის 

განსაზღვრას; (ii) დეტალური ფონური მონაცემების შეგროვებას; (iii) 

მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეფასებას; (iv) შემარბილებელი 

ღონისძიებების დასახვას; და (v) გარემოსდაცვითი მართვისა და 

მონიტორინგის გეგმების შემუშავებას.  

 

ბსგზშ-ს მომზადების პროცესი მოიცავდა კამერალურ და საველე 

სამუშაოებს - ლიტერატურის მონაცემების მიმოხილვას, სხვადასხვა 

სააგენტოებიდან/წყაროებიდან  მონაცემების შეგროვებას, 

ვიზუალურ დაკვირვებას (ფლორისა და ფაუნის შესწავლა) და გასხვისების 

ზოლის გაყოლებით არსებული მდგომარეობის შესახებ ფაქტობრივი 

ინფორმაციის მოძიებას, ხმაურისა და ჰაერის მოდელირებას და 

შეგროვებული ინფორმაციის ანალიზს. ასევე გათვალისწინებულ იქნა 

საინჟინრო-გეოლოგიური და ტოპოგრაფიული კვლევების შედეგები და 

დაპროექტებასთან დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაცია. 

გათვალისწინებულ იქნა  გასხვისების ზოლის საზღვრებს გარეთ 

არსებული ობიექტების/სამუშაოების - სამშენებლო ბანაკები, დროებითი 

მისასვლელი გზები, ტექნიკის განთავსების მოედნები - ზემოქმედება. 

ბსგზშ-ს მომზადების საწყის ეტაპზე განისაზღვრა საკვლევი ტერიტორიის 

სივრცული საზღვრები, მოსალოდნელი ზემოქმედებების 

იდენტიფიცირებისა და შეფასებისათვის და პროექტის ალტერნატივების 

შედარებითი შეფასების უზრუნველყოფის მიზნით.  
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ფონური მდგომარეობა 

წინამდებარე ბსგზშ მოიცავს ინფორმაციას მახასიათებლებზე, საპროექტო 

ტრასის გასწვრივ ფიზიკურ, ბიოლოგიურ და სოციალურ-ეკონომიკურ 

გარემოს შესახებ. აღნიშნული აღწერის  მიზანია დაახასიათოს  გარემოს 

ფონური მდგომარეობა, განსაზღვროს პოტენციური სენსიტიურობა და 

სათანადო რეაგირების ზომები პოტენციური ნეგატიური ზემოქმედებების 

პრევენციის, შემცირების და შერბილებისთვის. 

 

მაგისტრალის ახალი მონაკვეთი კვეთს არაურბანულ ტერიტორიას,  სადაც 

სამრეწველო დაბინძურება უმნიშვნელოა. ამჟამად, რეგიონში არ არსებობს 

ინტენსიური ხმაურის წარმომქმნელი საწარმოო ობიექტები. ფიზიკური 

გარემო გზატკეცილის საკვლევი საპროექტო  მონაკვეთის ირგვლივ არ 

არის მდიდარი ბიომრავალფეროვნებით (იგულისხმება სახეობათა 

შემადგენლობა). საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არ არის დაცული 

ტერიტორიები. კრიტიკული ჰაბიტატები იმერული მუხის (Quercus  

Imeretina,  საქართველოს წითელი ნუსხა, მოწყვლადი კატეგორია), წაბლი 

(Castanea sativa, საქართველოს წითელი ნუსხა, მოწყვლადი კატეგორია),  

თელადუმა (Ulmus minor, საქართველოს წითელი ნუსხა, მოწყვლადი 

კატეგორია), და ჯადვარი (Dactylorhiza romana subsp.georgica, Dactylorhiza 

urvileana, Caphalanthere damasonium, CITES კონვენციით დაცული 

სახეობები), რომლებიც ფიქსირდება პროექტის ზონაში შერჩეული ტრასით 

არ იკვეთება.  სენსიტიურ რეცეპტორებად შეიძლება ჩაითვალოს  მცირე 

ჭალები, ხეობები, მდ. შუქღელე და სურამულა, რომლებიც  გზის 

საპროექტო მონაკვეთით იკვეთება და პროექტის უშუალო ზემოქმედების 

ზონაშია მოქცეული.  

 

ფონური კვლევა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

 კლიმატი და მეტეოროლოგია; 

 გეოლოგია, გეომორფოლოგია; 

 ჰიდროლოგია, ჰიდროგეოლოგია; 

 ნიადაგები, ლანდშაფტი და მიწათსარგებლობა; 

 ჰაერის ხარისხი და ხმაური; 

 სეისმური პირობები და სახიფათო პროცესები; 

 ჰაბიტატები, ფლორა და ფაუნა;  

 ისტორიული, არქეოლოგიური ადგილები და 

  სოციალური გარემო  

 

მშენებლობასთან დაკავშირებული რისკებში შედის ზემოქმედება 

ზედაპირულ წყლებზე, მცენარეულ საფარზე და ნიადაგზე, ცხოველთა 

სამყაროს  შეშფოთება; ხმაური და ემისიები, 5 კომლის განსახლების 

საჭიროება, სასოფლო-სამეურნეო მიწის არასასოფლო სამეურნეო 

დანიშნულებით გამოყენება, გზისპირა ბიზნესზე ზემოქმედება.  მეწყრის 

რისკის არსებობის გათვალისწინებით,  საინჟინრო ჯგუფმა გულდასმით 

შეისწავლა აღნიშნული საკითხი. პროექტი შემუშავდა, ამ ტერიტორიების 

მაქსიმალური გვერდის ავლით. უსაფრთხო და ნაკლებად საზიანო 
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ალტერნატივის შერჩევის  მიზნით, შესწავლილ იქნა ყველა რისკი, 

ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალურის ჩათვლით. შერჩეულ 

ალტერნატივასთან დაკავშირებული რისკები შეფასდა როგორც საშუალო. 

გარემოზე ზემოქმედებათა უმეტესობის მართვა შესაძლებელია უსაფრთხო 

ტექნიკური გადაწყვეტილებების შემუშავებით, შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებითა და  სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოების საყოველთაოდ მიღებული რაციონალური 

პრაქტიკის დაცვით.  

 

სოციალური ფონის კვლევების შედეგად გამოვლინდა რამდენიმე 

სენსიტიური სოციალური ასპექტი აღნიშნული -  მიწის გასხვისება, 

განსახლების აუცილებლობა და მოძრაობის ახალ ტრასაზე გადატანით 

გამოწვეული ზემოქმედება გზისპირა ბიზნესებზე.  დაზარალებული 

ოჯახების უმეტესობის საარსებო წყარო მნიშვნელოვნად არის 

დამოკიდებული მიწის ნაკვეთებზე და  მცირე ბიზნესზე, რომლებზეც 

პროექტი იქონიებს გავლენას. აღნიშნული ფაქტი ხაზს უსვამს სათანადო 

დაგეგმარებისა და დროული, ადექვატური კომპენსირების  და საარსებო 

წყაროს აღდგენის მნიშვნელოვნებას EWHCIP-ს განსახლების პოლიტიკის  

ჩარჩო დოკუმენტში მოცემული სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისი 

განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადების და შესრულების გზით.  

 

პოტენციური ზემოქმედებები და შემარბილებელი ღონისძიებები 

დასახლებული პუნქტებისა და გარემოს რეცეპტორების 

ადგილმდებარეობისა და სენსიტიურობის გათვალისწინებით, 

პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ძირითადი რისკების 

შესარცირებლად შემუშავებულ იქნა შემდეგი შემარბილებელი 

ღონისძიებები:  

 ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე, ფაუნაზე და ჰაბიტატებზე: 

გასხვისების ზოლის გაწმენდა გულისხმობს მცენარეული საფარის 

აღებას, ხეების მოჭრის ჩათვლით. მცენარეული საფარის აღება 

შესაძლო მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. ხეების მოჭრა არ გამოიწვევს 

ეკოსისტემის ფუნქციონალურ დაზიანებას, თუმცა მაგისტრალის 

დეტეგანში მოხდება საკონპენსაციო ხეების დარგვა  რეკოემნდებული 

თანაფარდობით 1:3 (გარდა კერძო ნაკვეთებში მოჭრილი ხეებისა).   

სახეობები შეირჩევა ადგილობრივი ფლორის ბუნებრივი 

შემადგენლობის გათვალისწინებით. სახელმწიფო სატყეო ფონში 

შემავალი მცენარეების მოჭრის საკითხი შეთანხმდება  ეროვნულ 

სატყეო სააგენტოსთან. გასხვისების ზოლის გასწვრივ გამწვანების 

საკითხი, ისევე როგორც, ნარგავების მოვლა სამი წლის განმავლობაში 

დაეკისრება მშენებელ-კონტრაქტორს. ნარგავების სამომავლო დაცვის 

საკითხი შევა საგზაო დეპარტამენტის პასუხისმგებლობაში.   

დაზიანებული უბნების რეცულტივაცია და გამწვანება შეარბილებს 

მშენებლობით გამოწვეულ ფაუნის შეშფოთებას. შერჩეული ტრასა არ 

მოახდენს გავლენას კრიტიკულ ჰაბიტატებზე.    
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 ადგილობრივი თემების შეშფოთება: სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობა, 

დროებითი ბანაკების მოწყობა და სამშენებლო მასალისა და 

ნარჩენების დროებითი დასაწყობება დაგეგმარდება ისე, რომ არ 

მოხდეს, ან მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი, ადგილობრივი 

მოსახლეობის თავისუფალი მოძრაობის შეფერხება. დასახლებული 

პუნქტების ახლოს, ჰაერის ხარისხის გაუარესება გაკონტროლდება 

სამშენებლო ტექნიკის გამართულობის დაცვით. არ დაიშვება ძრავების 

უქმე რეჟიმში მოძრაობა. სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა  შეიზღუდება 

რეგულარული სამუშაო საათებით. სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის 

გამო ადგილობრივი გზების დაზიანების შემთხვევაში კონტრაქტორის 

დემობილიზაციამდე მოხდება გზების საწყოს მდგომარეობამდე 

აღდგენა ან გაუმჯობესება.  

 სამშენებლო ბანაკები და მისასვლელი გზების ოპერირება:   ბანაკები 

და დროებითი მისასვლელი გზები შეძლებისდაგვარად მოეწყობა უკვე 

ტრანსფორმირებულ ტერიტორიებზე, ლანდშაფტისა და ეკოსისტემის 

დეგრადაციის მინიმიზაციის მიზნით. ბანაკების ტერიტორიზე 

გამოყოფილი იქნება მასალებისა და ნარჩენების განთავსების უბნები, 

მოეწყობა სეპტიკური ჭები. წახალისებული იქნება ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურება და საწვავით გამართვა  მოედნის გარეთ, 

შესაბამისი პროფილის კომენრციულ ობიექტებზე. იმ შემთხვევაში თუ 

ეს შეუძლებელია, მანქანა-მექანიზმების გასამართი და 

ტექ.მომსხურების ადგილებზე მოეწყობა გაუმტარი საფარი და 

ბარიერები დაღვრის შესაკავებლად. უსაფრთხოების იგივე ზომები 

იქნება მიღებული სახიფათო ნივთიერებების (არსებობის შემთხვევაში) 

საცავი ადგილებისათვის. სამუშაოების დასრულების შემდეგ, 

კონტრაქტორი ვალდებულია დაშალოს და მოედნიდან  

ტერიტორიიდან ყველა დროებითი კონსტრუქცია, გაწმინდოს 

ტერიტორია და აღადგინოს ის თავდაპირველთან   მიახლოვებულ 

მგომარეობამდე.     

 ჰაერის დაბინძურება:  ჰაერის დაბინძურებას შესაძლოა ადგილი 

ჰქონდეს მიწის სამუშაოებისას, ღორღის დამსხვრევისა და ბეტონის 

არევის დროს; ასევე ტრანსპორტირებისას, ტექნიკის არასათანადო 

შეკეთებისა და ოპერირების, წვრილმარცვლოვანი ფრაქციების  

არასათანადო დასაწყობებისა და მოუკირწყლავ და მტვრიან საფარზე 

ავტომობილების მოძრაობის შემთხვევაში. მტვრის გაფრქვევისა და 

ემისიების შემცირების მიზნით, მოხდება სამშენებლო ტექნიკის 

გამართულ მუშა მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა; შემრევი 

აღჭურვილობა იქნება დახურული. ბეტონის ქარხნის დამონტაჟება 

მოხდება დასახლებული პუნქტებიდან, სულ მცირე 300მ მოშორებით, 

ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით. სამშენებლო მანქანებისთვის 

დაწესდება მოძრაობის სიჩქარის ოპტიმალური ზღვარი; 

ტრანსპორტირებისას ფხვიერი მასალა დაიფარება ბრეზენტით.  

ადგილზე უზრუნველყოფილ იქნება საბურავების სარეცხი უბანი, 

რომელიც გამოყენება სავალდებულო იქნება ყველა მანქანებისთვის 

სამშენებლო მოედნის დატოვებამდე. მშრალ ამინდებში, სამუშაო 
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საათების განმავლობაში, მოხდება მოუკირწყლავი გზისა და ღია  

გრუნტის მორწყვა.  

 სამშენებლო ტექნიკის ოპერირება:  რეგულარულად შემოწმდება 

სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური გამართულობა, რათა მინიმუმამდე 

იქნას დაყვანილი გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურების და 

ნიადაგის/წყლის  საწვავის/ზეთის დაღვრის შედეგად დაბინძურება. 

ოპერირების დროს და ავარიის შემთხვევაში საწვავის/ზეთების 

დაღვრის რისკის შესარბილებლად გამოიყოფა მანქანების/ტენიკის 

პარკირების და გადაუდებელი მომსახურების უბნები. ამ მიზნით 

შეირჩევა წყლის ობიექტევბიდან და გარემოს სენსიტიური 

რეცეპტორებისგან მოშორებული ადგილები. აღნიშნული უბნები 

აღჭურვილი იქნება ჩამდინარე წყლების/დაღვრის დამჭერი და 

გამწმენდი ნაგებობებით.  

 ზემოქმედება ნიადაგზე:  მიწის სამუშაოებმა შესაძლებელია 

გამოიწვიონ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა და, არასათანადო 

წარმართვისას, ხელი შეუწყონ ნიადაგის ეროზიას.  ამ ზემოქმედებების 

თავიდან აცილება/შერბილება შესაძლებელი იქნება ნაყოფიერო ფენის 

მოსხნით და დასაწყობებით ტერიტორიის აღდგენისას გამოყენებამდე. 

ფერდობებიდ სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად მოხდება 

ლანდშაფტის აღდგენა.  გრუნტის ამოღებამდე მოხდება მისი 

ნაყოფიერი ფენის მოჭრა და დასაწყობება ტერიტორიის შემდგომი 

აღდგენის მიზნით. მოხდება ლანდშაფტის აღდგენა ფერდობების 

სტაბილიზაციის მიზნით. იგულისხმება ბალახის დათესვა და ხეების 

დარგვა, ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე. აიკრძალება 

დაუმუშავებელი  ჩამდინარე წყლების ჩაშვება.   

 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე. შერჩეული ალტერნატივა  

უზრუნველყოფს მინიმალურ ზემოქმედებას  ზედაპირულ წყლებზე. 

ზედაპირული წყლის ობიექტში სამუშაოები არ იწარმოებს. ჩამდინარე 

წყლების ჩაშვება წყლის ზედაპირულ ობიექტში დაგეგმილი არ არის.   

თუმცა, თუ გავთვალისწინებთ რომ ახალი ტრასა კვეთს ხევებს, 

მდინარე სურამულას და მდ.შუქღელეს, რომელიც სურამის 

წყალმომარაგების წყაროს წარმოადგენს, განსაკუთრებული ყურადღება  

უნდა მიექცეს ამ უბნებზე მუშაობისას.  საწვავისა და საპოხი მასალების 

ჟონვის/დაღვრების პრევენციის მიზნით. ყოველდღიურად შემოწმდება  

ტექნიკის გამართულობა.  აკრძალული იქნება სამშენებლო მასალებისა 

და ნარჩენების დასაწყობება წყლის ობიექტების სიახლოვეს.  პროექტის 

შესაბამისად  სადრენაჟო არხები აღიჭურვება ფილტრებით (გზის 

სავალი ნაწილის გასწვრივ, ხიდის ჩათვლით) გზიდან წამოსული  

ჩამონადენით ან ექსპლუატაციის დროს საგზაო შემთხვევების 

შედეგად ზედაპირული წყლების დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად.  

 სამშენებლო ნარჩენების დაგროვება: ნარჩენების დროებითი 

დასაწყობება მოხდება სამშენებლო ნარჩენების, გვირაბიდან 

ამოღებული გრუნტის, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენებისა და 

სახიფათო ნარჩენების დახარისხებით. ეს უკანასკნელი - 

გამოყენებული ფილტრები, მანქანა დანადგარების საპოხი მასალა - 
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მოთავსდება დახურულ, იზოლირებულ საცავში. ნარჩენების 

ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნიდან განხორციელდება 

სათანადო გრაფიკის თანახმად. სახიფათო ნარჩენების 

გატანა/უტილიზირება მოხდება ლიცენზირებული კონტრაქტორის 

მიერ. ადგილობრივი ხელისუფლებიდან მიიღება ოფიციალური 

ინსტრუქციები ინერტული ნარჩენების საბოლოო განთავსების 

ადგილმდებარეობის შესახებ. ზედმეტი მასალის, როგორიცაა გრუნტი 

და ღორღი დროებითი დასაწყობებისა და განთავსების ადგილები 

შეთანხმებულ იქნება ადგილობრივ  მუნიციპალიტეტებთან.  ჭარბი 

მასალის (მიწა, გვირაბიდან გამოტანილი მასალა, სხვა ინერტული 

სამშენებლო მასალა) მუდმივი განთავსების ადგილი გამოიყოფა  

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებთან და შეთანხმდება გარემოს და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან. მყარი 

საყოფაცხოვდებო ნარჩენები განთავსება უახლოეს მუნიციპალურ 

ნაგავსაყრელზე ხაშურში, მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან 

შეთანხმებით. გასატანი ნარჩენების მოცულობა მინიმუმდე იქნება 

დაყვანილი რეციკლირების/ხელახლა განოყენების და უკუჩაყრის 

გზით.  

 კარიერებისა და სარეზერვო ნათხარის ოპერირება: ინერტული 

მასალების შესყიდვა ნებადართული იქნება მხოლოდ სათანადო 

ლიცენზიის მქონე იურიდიული ან ფიზიკური პირისაგან. 

კონტრაქტორის შეიძლება გააჩნდეს ლიცენზია ან სურვილი ჰქონდეს  

მოიპოვის ლიცენზია საკუთარი კარიერის დასამუშავებლად.  ახალი 

სარეზერვო ნათხარის გახსნა თავიდან იქნება აცილებული თუ კი 

შესაძლებელი იქნება უკვე არსებული/მომუშავეს გამოყენება.  

კარიერების და სარეზერვო ნათხარების გამოყენება, მდინარის 

ტერასებიდან ხრეშის მოპოვება შესრულდება გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს გარენოს ეროვნული სააგენტოს 

მიერ გაცემული ლიცენზიის პირობების შესაბამისად. კონტრაქტორი 

პასუხისმგებელი იქნება კარიერის ექსპლუატაციისა და 

რეკულტივაციის გეგმის შემუშავებაზე, შეთანხმებასა და მკაცრად 

შესრულებაზე. მასალის მოპოვებითი სამუშაოების შემდეგ უნდა 

მოხდეს დაზიანებული უბნის რეკულტივაცია. ლიცენზიის 

მფლობელის საქმიანობა გაკონტროლდება გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ.  

 სამუშაოები ისტორიულ, კულტურულ და არქეოლოგიურ საიტებთან 

ახლოს:  ყველა ცნობილი ისტორიული და კულტურული ძეგლი, 

რომელიც მდებარეობს გასხვისების ზოლის გასწვრივ, დადგინდა 

ბსგზშ-ს პროცესში. გზატკეცილის გატარება არ გამოიწვევს ამ 

ძეგლების ფიზიკურ დაზიანებას. პოტენციური არქეოლოგიური 

ობიექტის რაიმე დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, 

განხორციელდება კულტურული ღირებულების მქონე აღმოჩენის 

შემთხვევაში გასატარებელი ღონისძიებების პროცედურა. თუ მოხდა 

არტეფაქტის აღმოჩენა სამუშაოების კონტრაქტორის მიერ, ფიზიკური 

საქმიანობა საიტზე დაუყოვნებლივ უნდა შეჩერდეს და ფაქტის შესახებ 
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სასწრაფოდ ეცნობოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს. 

სამუშაოები შეიძლება განახლდეს მხოლოდ აღნიშნული უწყების 

ნებართვის შემდეგ.   

 შრომის დაცვა და უსაფრთხოება:  სამშენებლო ბანაკები ისე მოეწყობა, 

რომ უზრუნველყოფილ იქნას სათანადო ჰიგიენა და სანიტარია. 

ემისიების, ჩაშვებების და გენერირებული ნარჩენების მართვის 

საკითხები გაკონტროლდება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის მიერ.  მუშები და პროექტში დასაქმებული სხვა 

პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებითა და მოწყობილობებით. ისინი გაივლიან ტრეინინგს 

უსაფრთხოებისა წესების და საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების 

საკითხებში. მძიმე ტექნიკაზე მომუშავე მუშებს უნდა გააჩნდეთ 

სათანადო ლიცენზია და დაზღვეულები უნდა იყვნენ.  

  

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

წინამდებარე ბსგზშ მოიცავს გმგ-ს, შემოთავაზებული შემარბილებელი 

ღონისძიებების და მონიტორინგის ინდიკატორების ჩათვლით. იგი ასევე 

აღწერს საგზაო დეპარტამენტის, როგორც სამშენებლო სამუშაოების 

რეკომენდებულ შემარბილებელ ღონისძიებებთან შესაბამისობის დაცვაზე 

ზედამხედველის ფუნქციას და განსაზღვრავს ამ უწყების საჭიროებებს 

ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერების 

სფეროში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პროექტის სრული შესაბამისობა 

გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან. 

 

საავტომობილო გზების  დეპარტამენტის მიერ დაქირავებულო იქნება 

ზედამხედველ-კონსულტანტი სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური 

კონტროლის და ხარისხის უზრუნველყოფისთვის. გარემოს მონიტორინგი 

იქნება კონსულტანტის დავალების განუყოფელი ნაწილი, ინფორმაცია 

გმგ-სთან შესაბამისობის შესახებ შევა ზედამხედველის სააავტომობილო 

გზების დეპარტამენტისთვის  წარსადგენ რეგულარულ ანგარიშგებაში. 

დეპარტამენტს დაეკისრება ზოგადი პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი 

ნორმებთან შესაბამისობის დაცვაზე.  ეს გულისხმობს ზედამხედველ-

კონსულტანტის საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფას, საიტის 

ინსპექტირებას, დროულ რეაგირებას კონსულტანტის ან საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ გამოვლენილ ნებისმიერ 

საკითხზე, და პროექტის განხორციელების პროცესში ყველა 

გარემოსდაცვითი ასპექტების აღრიცხვას. მონიტორინგი და გარემოს 

საკვანძო პარამეტრების კონტროლი შესრულდება გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს სხვადასვა სტრუქტურული ერთეულის 

მიერ მათი მანდატის და წლიური სამუშაო გეგმის შესაბამისად. 

სამინისტრო ასევე გაუწევს ზედამხედველობას პროექტისთვის გაცემული 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის პირობების შესრულებას.  

 

სამუშაოების დაწყებამდე შერჩეულ კონტრაქტორს მოეთხოვება, 

შეიმუშაოს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და მსოფლიო 

ბანკთან შეათანხმოს სამუშაოს ორგანიზების, ნარჩენების მართვის 
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(გამონამუშევარის განთავსების ჩათვლით), სატრანსპორტო მოძრაობის 

მართვის, ჯამრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის, რეკულტივაციის  

(კარიერების ჩათვლით- საკუთარი კარიერის გამოყენების შემთხვევაში), 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმები   სატენდერო ტექნიკურ 

სპეციფიკაციაში მოცემული ჩამონათვალის შესაბამისად.  

ხელშეკრულების განხორციელების შესაბამის ეტაპზე სამუშაოთა 

კონტრაქტორი ასევე შეიმუშავებს და კლიენტთან შეათანხმებს 

გამწვანებისა და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმას. 

 

გზატკეცილის ექსპლუატაცია 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების 

/მოდერნიზაციის მიზანია, ექსპლუატაციის და ტექმომსახურების დროს 

ჩარევის საჭიროების მინიმუმამდე დაყვანაა. უსაფრთხოების და 

გარემოსდაცვით ნორმებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა იქნება 

პრიორიტეტი ოპერირების ეტაპზე. დაცული იქნება შესაბამისობა 

ნაციონალურ კანონმდებლობასა და საუკეთესო საერთაშორისო 

პრაქტიკასთან. 

 

ექსპლოატაციის ეტაპისთვის ჩატარებულმა მოდელირებამ ცხადჰყო, რომ 

ხმაურის დონე დასახლებულ პუნქტებში არ  გადააჭარბებს დადგენილი 

ნორმას.  აქედან გამომდინარე,   შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარების საჭიროება არ არსებობს. 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გარე რესურსების დახმარებით, 

განახორციელებს და გრელვადიან პერსპექტივაში უზრუნველყოფს 

გასხვისების ზოლის გასწვრივ გამწვანების გაუმჯობესებას.  

დეპარტამენტის მიერ გამოვლენილი კონტრაქტორის მიერ გზატკეცილის 

გასწვრივ, ორგანიზებული იქნება მყარი ნარჩენების რეგულარული 

შეგროვება. დეპარტამენტის მიერ რეგულარული ზედამხედველობით და 

ინსპექტირებით უზრუნველყოფილი იქნება გზატკეცილის სახელმწიფო 

ტექნიკური კონტროლი.  
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2. შესავალი 

საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ძირითადი ავტომაგისტრალების 

გაუმჯობესების პროგრამას ახორციელებს, რომელსაც საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი  ხელმძღვანელობს.  პროგრამა 

მიზნად ისახავს მეზობელ ქვეყნებში ტვირთების გადაზიდვის 

გაუმჯობესებას, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის მნიშვნელოვან და 

მზარდ ფაქტორს წარმოადგენს. საქართველოში და საქართველოს გავლით 

ტვირთების გადაზიდვის მაჩვენებელი უკანასკნელი 10-15 წლის 

განმავლობაში გაიზარდა, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად 

გაფართოებული ბაზრების შედეგია. საქართველომ მნიშვნელოვანი 

სატრანზიტო ქვეყანის სტატუსი შეიძინა. ტვირთების თითქმის ორი-

მესამედის გადაზიდვა ხდება გზით და ქვეყნის ავტომაგისტრალებზე ეს 

ადვილად შესამჩნევია. თუმცა, გზების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ არის 

შესაბამისად აღჭურვილი, რათა გაუძლოს მოძრაობის ინტენსიურობასა და 

მძიმე ტექნიკის რაოდენობას; ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა შუალედური 

ზოლით გაყოფილი  ორმმხრივი მოძრაობის მქონე მაგისტრალების  

არასაკმარისი რაოდენობა, დასახლებულ პუნქტებზე გავლა და ზოგ 

შემთხვევაში არასათანადო ტექნიკური მდგომარეობა აფერხებს 

გამტარუნარიანობას და ზრდის სატრანზიტო დროს.  ეს სირთულეებს 

უქმნის  გადამზიდავ კომპანიებსა და მათ კლიენტებს, სატვირთო 

ავტომანქანების მძღოლებს, ქართველ ავტომობილისტებსა და 

ადგილობრივ მაცხოვრებლებს. 

 

პირველ ეტაპზე ყურადღება გამახვილდა აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

საავტომობილო მაგისტრალზე (EWH) E-60-ზე,  რომელიც წარმოადგენს 

მეზობელი ქვეყნების აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის და ასევე სომხეთსა 

და თურქეთს შორის ძირითად დამაკავშირებელ გზას. დაგეგმარების 

მიზნებისათვის, მოხდა  მაგისტრალის დაყოფა სხვადასხვა სიგრძის 

მონაკვეთებად. საქართველოს მთავრობამ ბიუჯეტიდან უკვა დაასრულა 

EWH  მაგისტრალის პირველი 15კმ-იანი ნატახტარი-აღაიანის მონაკვეთის 

მოდერნიზაცია. 2006 წელს საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ 

დაამტკიცა აღმოსავლეთ- დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების 

პირველი პროექტი - მაგისტრალის შემდეგი მონაკვეთის აღაიანი-იგოეთის 

(დაახლოებით 13კმ) მონაკვეთის მოდერნიზაციისთვის და დამატებითი 

დაფინანსება რიკოთის გვირაბის რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის. 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების მეორე 

პროექტით გაგრძელდა იგოეთი-სვენეთის მონაკვეთის მოდერნიზაცია 

(დაახლოებით 24კმ მონაკვეთი). სამუშაო დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის 

მიერ. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის გაუმჯობესების მესამე 

პროექტის მიზანს წარმოადგენდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მაგისტრალის სვენეთი-რუისის მონაკვეთის მოდერნიზაცია (15კმ). მოხდა 

დამატებითი თანხების გამოყოფა, რუისიდან აგარის შემოვლითი გზის 

მონაკვეთის განსაახლებლად. აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის 

გაუმჯობესების მეოთხე პროექტი მიმდინარეობს. ის მოიცავს მონაკვეთს 
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აგარის დასავლეთიდან სოფ.ზემო ოსიაურამდე, გომის გვერდის ავლით,  

და მდებარეობა 114- 126კმ-ზე ჩრდილო-დასავლეთით ქ. თბილისიდან 

(ნახაზი 4.1).  EWHCIP -ი დააფინანსებს ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის 

მაგისტრალის გაუმჯობესებას (უშუალოდ რიკოთის გვირაბამდე, 

რომელიც აღმოსავლეთ და დასავლეთი საქართველოს აკავშირებს). 2008-

2009 წლებში მომზადდა ანგარიშები E-60 მაგისტრალის რეაბილიტაციის 

პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური შეფასების და წინასწარი ბუნებრივი 

და სოციალური ასპექტების შესახებ  (პროექტის მიზანშეწონილობის 

კვლევა, Kocks Consult-ის მიერ 2008 წლის დეკემბრიდან 2009 წლის 

აგვისტოს პერიოდში; რეგიონალური გარემოსდაცვითი შეფასება (80კმ-

144) ) Nippon Koei UK (NKUK)-ის მიერ 2009 წლის მარტ-აგვისტოში). ამას 

მოყვა მაგისტრალის სხვადასხვა მონაკვეთისათვის შემუშავებული  

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები.  

 

მაგისტრალის დაგეგმილი გაუმჯობესების ტექნიკური პროექტი 

შეესაბამება ტრანსევროპულ საავტომობილო სტანდარტებს (TEM). 

საქართველოს კანონმდებლობით აღნიშნული პროექტი გარემოსდაცვით 

ექსპერტიზას ექვემდებარება და მისი განხორციელებისათვის 

აუცილებელია ავტორიზაცია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას 

მოიცავს. აღწერილი მოცულობის და მასშტაბის საგზაო სამუშაოების 

გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით მიეკუთვნება A კატეგორიას და 

საჭიროებს სრულმასშტაბიან გარემოსდაცვითი და სოციალური 

ზემოქმედების შეფასებას და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 

შემუშავებას.   

 

პროექტი ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობისა და 

გარემოსდაცვითი სტანდარტების და მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 

შეფასების შედეგად მოხდება შერჩეული გაუმჯობესებების 

სრულმასშტაბიანი ანალიზი,  გარემოსდაცვითი და სოციალური 

თვალსაზრისით დასაბუთებული და საერთაშორისო პრაქტიკასთან 

შესაბამისი.  

 

ბსგზშ-ს მიზანს წარმოადგენდა: 

 პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ნეგატიური და 

პოზიტიური ზემოქმედების შესწავლა, უარყოფითი ზეგავლენის 

თავიდან აცილების, მინიმიზაციის, შერბილების ან კომპენსაციის 

და გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

 პროექტის ალტერნატივების ანალიზი; 

 ტექნიკური ინფორმაციის და ალტერნატივებიდან საუკეთესო 

შერჩევისთვის რეკომენდაციების მოწოდება; 

 პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი თემების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა იმ საკითხებიში, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა 

მოახდინონ მათზე; 



   
 

ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 

126 to km 143) 

 

 

 

 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება, რომელიც 

მოიცავს შერბილების ღონისძიებების პროგრამას, მონიტორინგის 

გეგმას და მისი შესრულებისთვის საჭირო ინსტიტუციონალური 

შესაძლებლობების განსაზღვრას. 

 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია მაგისტრალის  

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი გზის მონაკვეთის (126კმ-143კმ)  

მშენებლობის და ექპლუატაციის ბიოფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება.  

 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება განხორციელდა COWI Lietiva და 

სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა გამას მიერ  Pyunghwa Engineering 

Consultants-თან თანამშრომლობით რეგიონალური განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების  

დეპარტამენტისათვის.  
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3. იურიდიული  და პოლიტიკის ჩარჩო 

 

3.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის და მსოფლიო 

ბანკის პოლიტიკის მიმოხილვა 

პროექტის ბსგზშ მომზადდა : 

› ეროვნული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა და რეგულაციების, 

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის სტანდარტების ჩათვლით;  

› სოციალურ და მიწის მფლობელობის საკითხებში ეროვნული 

კანონების და რეგულაციების; 

› მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის და პროცედურების;  

› გზების მშენებლობასთან დაკავშირებული, საქართველოში მოქმედი 

რეგულაციების; 

› საავტომობილო მაგისტრალებისთვის  შემუშავებული და ზოგადი 

გარემოს ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების (საერთაშორისი საფინანსო კორპორაცია, მსოფლიო 

ბანკის ჯგუფი, აპრილი 30, 2007); 

› მსოფლიო ბანკის ტექნიკური ანგარიშის No. 376 -  გზები და გარემო 

("Roads and the Environment. A Handbook" (1997)) რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით 

 

მსოფლიო ბანკის ეკოლოგიური და სოციალური უსაფრთხოების 

რეგულაციები  რომლებიც ვრცელდება პროექტზე მოიცავს შემდეგ 

ოპერირების პოლიტიკას/ბანკის პროცედურებს: 

› OP/BP 4.01 გარემოსდაცვითი შეფასება, 

› OP/BP 4.04 ბუნებრივი ჰაბიტატები, 

› OP/BP 4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები,  

› OP/BP 4.12 იძულებითი განსახლება, და 

› OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. 

 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა. საქართველოს 

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა მოიცავს კონსტიტუციას, 

გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, 

კანონქვემდებარე აქტებს, პრეზიდენტის დადგენილებებს, 

ბრძანებულებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს. საქართველო 

წარმოადგენს საერთაშორისო კონვენციების, მათ შორის გარემოსდაცვით 

სფეროში, მხარეს. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია პროექტთან 

დაკავშირებული გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ჩამონათვალი:   

 
ცხრილი  3.1.  პროექტთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი 
კანონების და რეგულაციების ჩამონათვალი 

წელი კანონი/მარეგულირებელი დოკუმენტი 

1994 კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ (შესწორ. 1997, 2002, 2010, 2011) 
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1996 კანონი  წიაღის შესახებ  (შესწორ.1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2010, 2012, 

2013, 2014)  

1996 კანონი გარემოს დაცვის შესახებ  (შესწორ. 1999, 2000, 2003, 2007, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014) 

1997 კანონი ველური ბუნების შესახებ (შესწორ. 2000, 2001, 2003, 2004, 2010, 

2011, 2013) 

1997 წყლის კანონი (შესწორ. 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 

2013) 

1997 კანონი ტურიზმის და კურორტების შესახებ (შესწორ.1998, 1999, 2000, 

2011, 2013) 

1998 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის 

ზონების შესახებ (შესწორ. 1999, 2000, 2007, 2011, 2013) 

1999 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ (შესწორ.2000, 2007, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014) 

1999 ტყის კოდექსი (შესწორ. 2000 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 

2011, 2013) 

1999 კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების 

შესახებ  (შესწორ.2002, 2003) 

2003 კანონი წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ (შესწორ. 2006, 

2009, 2010, 2011, 2012) 

2005 კანონი ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ (შესწორ. 20092006, 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

2005 მთავრობის დადგენილება „ტყით სარგებლობის ლიცენზიების გაცემის 

წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

№132, 2005 წლის 11 აგვისტო 

2007 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ (შესწორ. 2009, 2010, 2011, 

2013, 2014) 

2007 ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ (შესწორ. 2009, 2010, 2011, 2013) 

2007 მთავრობის დადგენილება სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწებიდან 

ფართობების ამორიცხვისა და ჩარიცხვის შესახებ (#96, 10 მაისი 2007) 

დებულების დამტკიცების შესახებ 

2010 მთავრობის დადგენილება „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების 

შესახებ“, №242, 20 აგვისტო 2010 

2013 მთავრობის დადგენილება „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, 

შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ , 2013 წლის 31 დეკემბრის №424  
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2014 გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) 

მეთოდიკა 

2014 საქართველოს მთავრობის  დადგენილება 271, 4 აპრილი 2014 - 

ტექნიკური რეგლამენტების - წიაღით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული სალიცენზიო პირობების დაცვის შესახებ 

ანგარიშგების (საინფორმაციო ანგარიში) წესის, წიაღით სარგებლობის 

პროექტების, საბადოთა დამუშავების ტექნოლოგიური სქემებისა და 

სამთო სამუშაოთა განვითარების გეგმების შედგენის წესისა და 

სტატისტიკური დაკვირვების ფორმების (№1-01, 1-02, 1-03 და 1-04) 

დამტკიცების თაობაზე 

2015 ნარჩენების კოდექსი 

 

პროექტის შესაბამისი სოციალურ და მიწის მფლობელობის საკითხებთან 

დაკავშირებული კანონები და რეგულაციები მოყვანილია ცხრილში.  

 
ცხრილი  3.2.  პროექტის შესაბამისი სოციალურ და მიწის 
მფლობელობასთან დაკავშირებული რეგულაციების ჩამონათვალი 

წელი კანონი/მარეგულირებელი დოკუმენტი 

1996 კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ 

(შესწორ. 1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012, 2014) 

1997 სამოქალაქო კოდექსი (შესწორ. 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 207, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) 

1997 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო 

მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ (შესწორ. 2005, 2006, 2007, 

2009, 2010, 2011, 2013, 2014) 

1999 საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის გადაუდებელი აუცილებლობისას 

საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ (შესწორ.2005, 2007, 2010, 2013) 

2007 კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ (შესწორ.2008, 2010, 2011, 

2013) 

2007 კანონი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ (შესწორ. 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014) 

2007 ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების შესახებ (შესწორ. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)  

2010 სახელმწიფო ქონების შესახებ (შესწორ. 20111, 2013) 

 

პროექტთან დაკავშირებული სხვა კანონები და რეგულაციები  
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 კანონი საავტომობილო გზების შესახებ (შესწორ. 1997, 2001, 

2004,2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014);  

 სამშენებლო ნორმები და წესები 2.05.03-84 - ხიდების, 

ვიადუკტების, ესტაკადების და მილსადენების პროექტირება. 

 ნორმები და წესები II-44-78 - გვირაბების პროექტირება. 

 ნორმები და წესები 2.05.02-85 - საავტომობილო გზები. საგზაო 

მოძრაობის უსაფრთხოება, გარემოსდაცვით საკითხები, 

განსაზღვრავს გზის ექსპლუატაციის ნორმებს, გზაჯვარედინების, 

გადასასვლელების, ქვაფენილების მოწყობის საკითხებს. 

 სნდწ 2.05.03-84* მილები და ხიდები.  

 სნდწ 2.03.01-84  ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები.  

 სნდწ 2.05.07.91  საწარმოო ტრანსპორტი.  

 სნდწ 11-7-81*   მშენებლობა სეისმურ რაიონებში.. 

 TEM და AASHTO LRFD ხიდების პროექტირების სპეციფიკაციები. 

 

წინამდებარე დოკუმენტის შესაბამისად კატეგორია I გზისთვის1  

განასხვავებენ შემდეგ გარემოსდაცვით საკითხებს: 

 მანძილი გზის სავალი ნაწილიდან დასახლებულ პუნქტამდე უნდა 

აღემატებოდეს 200 მ-ს; 

 ტექნიკურ და ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად აუცილებელია 

გარემოსდაცვითი საკითხების გათვალისწინება; 

 დროებითი ინფრასტრუქტურის და გზის საფუძვლის მოწყობამდე, 

მიწის ზედა, ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება, მისი 

სამუშაოს დასრულების და დროებითი ინფრასტრუქტურის დაშლის 

შემდეგ, გამოყენების მიზნით; 

 მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების გასწვრივ გზის 

მშენებლობისას აუცილებელია ზედაპირული წყლებისათვის 

ნაპირდამცავი  ზონის მოწყობის გათვალისწინება. 

 

3.2. ნებართვის გაცემის პროცედურა - ეროვნული და მსოფლიო ბანკის 

რეგულაციები 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პროექტის 

განსახორციელებლად საჭიროა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის  

მიღება გარემოს დაცვის სამინისტროსგან, რომელიც გაიცემა 

განმცხადებლის მიერ წარდგენილი ბსგზშ-ს ანგარიშის გადაწყვეტილების 

მიმღების მიერ ექსპერტიზის საფუძველზე.  

 

                                                 

 

 
1 გზის კატეგორიები განისაზღვრება ტრანსპორტის ყოველდღიური ნაკადის 

შესაბამისად: კატეგორია I – 7000მ მანქანა დღეში; კატეგორია II – 3000-7000 მანქანა 

დღეში;  კატეგორია III – 1000-3000 მანქანა დღეში;  კატეგორია IV – 100-1000 მანქანა 

დღეში;  კატეგორია  V – 100-ზე მეტი მანქანა დღეში. 
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განაცხადის წარდგენის და ნებართვის გაცემის პროცედურა, ბსგზშ-ს 

კოორდინირება, ინფორმაციის საჯაროობის, საჯარო განხილვისა და 

დისკუსიისათვის ვადების დადგენა განისაზღვრება საქართველოს კანონით  
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ  და მოიცავს შემდეგ 

საფეხურებს:   

 

საფეხური 1. დაგეგმილი პროექტის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება 

ცენტრალურ და რეგიონულ ბეჭდურ მედიაში. განცხადება უნდა 

მოიცავდეს საქმიანობის დასახელებას, ადგილმდებარეობას, 

საქმიანობის განხორციელების ვადებს და  საჯარო განხილვებისთვის 

შეხვედრის(ების) დროს და ადგილს. მასში ასევე მოცემული უნდა იყოს, 

თუ სადაა შესაძლებელი ბსგზშ-ის დოკუმენტის ნახვა და მასთან 

დაკავშირებული შენიშვნების წარდგენა.  

 

საფეხური 2. ინფორმაციის გაზეთში გამოქვეყნებიდან ერთ კვირაში 

საქმიანობის განმახორციელებელი გარემოს დაცვის სამინისტროს 

წარუდგენს ბსგზშ-ს ანგარიშს (ნაბეჭდი და ელექტრონულ ვერსია). 

ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 45 დღე გამოყოფილია გზშ-ზე 

საზოგადოების შენიშვნების მისაღებად. ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 

არა უადრეს 50 დღისა და არა უგვიანეს 60 დღისა უნდა მოეწყოს 

შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეთა (სახელმწიფო ორგანოები, 

ადგილობრივი ხელისუფლება, არასამთავრობო ორგანიზაციები, 

ადგილობრივი მოსახლეობა და სხვა) შენიშვნების მიღების მიზნით. 

შეხვედრებიდან 5 დღის ვადაში გარემოს დაცვისა სამინისტროს 

გადაეცემა შეხვედრების ოქმი (შენიშვნებისა და დისკუსიების რეზიუმე).  

საფეხური 3. შეხვედრების დროს დაინტერესებულ მხარეთა ყველა 

შენიშვნა გამოთქმული ან წარმოდგენილი წერილობითი ფორმით 

განიხილება და მიიღება მხედველობაში ბსგზშ-ის ანგარიშის საბოლოო 

ვერსიის მომზადებისას.  ბსგზშ-ს საბოლოო ანგარიშს, დანართის სახით, 

დაერთვება ყველა წერილობითი კომენტარის ასლი, შეხვედრის ოქმები 

და „კომენტარები და პასუხები“ ნაწილი. ბსგზშ-ის საბოლოო ვარიანტი 

განსახილველად წარედგინება გარემოს დაცვის სამინისტროს და 

ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის პროექტის სიტუაციური 

რუკასთან, არატექნიკურ რეზიუმესთან და პროექტის განხორციელების 

გეგმის, მოსალოდნელი ემისიების მოცულობა და სახეების 

ანგარიშებთან და დასაშვებ ნორმებთან  ერთად. ნებართვის გაცემის ან 

გაუცემლობის საკითხი წყდება დოკუმენტაციის წარდგენიდან 20 

დღეში. 

 

ნაციონალური კანონმდებლობის შესაბამისად (კანონი მშენებლობის 

ნებართვის შესახებ, 2004; ლიცენზიების და ნებართვების კანონი, 2005), 

ავტომაგისტრალების და გზების მშენებლობა/მოდერნიზაცია საჭიროებს 

მშენებლობის ნებართვის მიღებას (პროცედურა აღწერილია საქართველოს 

კანონში მშენებლობის ნებართვის შესახებ).   
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ამ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული უწყება რომელიც გასცემს ნებართვას 

(ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო) უზრუნველყოფს 

სხვა სამინისტროების, მათ შორის გარემოს და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს ჩართულობას ნებართვის გაცემის პროცესში. 

მშენებლობის ნებართვას დაქვემდებარებული პროექტისთვის 

ავტორიზაცია (მშენებლობის ნებართვა) მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვას.   

 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა საჭიროა ასფალტის/ცემენტის  

საწარმოს ფუნქციონირებისთვის. კანონმდებლობის შესაბამისად, 

ბუნებრივი რესურსების მოსაპოვებლად საკუთარი კარიერის გამოყენების 

შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, აუცილებელია 

ლიცენზიის აღება (ლიცენზია გაიცემა გარემოს და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს მიერ).  ინერტული მასალის დროებითი 

განთავსებისთვის საკითხები რეგულირდება ადგილობრივ 

ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით. ნარჩენების ადგილობრივ 

ნაგავსაყრელზე გატანა რეგულირდება მყარი ნარჩენების კომპანიასთან 

გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.     

 

მსოფლიო ბანკის რეგულაციების შესაბამისად გზის განსახილველი 

მონაკვეთის მოდერნიზაციის პროექტი A კატეგორიას მიეკუთვნება.  

საქართველოს კანონმდებლობის და ბანკის რეგულაციების შესაბამისად 

პროექტი საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების ჩატარებას.   

 

3.3. ეროვნული  კანონმდებლობისა და მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების 

შედარება  

ქვემოთ წარმოდგენილია მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებსა და საქართველოს 

კანონმდებლობას შორის ძირითად განსხვავებები: 

› სკრინინგი და კლასიფიკაცია: მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო 

დოკუმენტებში დეტალურად არის აღწერილი სკრინინგის, სკოპინგისა 

და ბსგზშ-ს მომზადების  პროცედურები და მოცემულია ეტაპების 

სრული ნუსხა, რომლებიც არა არის გათვალისწინებული ეროვნული 

კანონმდებლობით. 

› ეკოლოგიური რისკის, კულტურული მემკვიდრეობის, განსახლების 

საჭიროების და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით მსოფლიო ბანკი 

პროექტებს ყოფს A, B და C კატეგორიებად. როგორც აღვნიშნეთ 

საქართველოს კანონმდებლობით ბსგზშ მომზადება ხდება მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც დეველოპერი ანხორციელებს გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის პროცედურებისა და ვადების შესახებ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების ნუსხაში მოცემულ პროექტებს. 

აღნიშნული ნუსხა შეესაბამება მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით 

დადგენილ პროექტების A კატეგორიას. საქართველოს 

კანონმდებლობის მიხედვით ბსგზშ არ მოეთხოვება სხვა კატეგორიის 

პროექტებს, მიუხედავად ამისა მსოფლიო ბანკმა შესაძლოა მოითხოვოს 
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მოკლე გარემოსდაცვითი შეფასება ან გარემოსდაცვითი მიმოხილვა B 

კატეგორიის პროექტებისთვის. 

› გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა: საქართველოს კანონმდებლობა არ 

მოითხოვს გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადებას ისეთი 

პროექტებისთვის, რომლებიც არ საჭიროებენ ბგზშ-ს. მსოფლიო ბანკის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტების მიხედვით A და B კატეგორიის 

პროექტებს აუცილებელია გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის 

შემუშავება, ბანკის რეგულაციებში მოცემულია ინსტრუქცია ამ გეგმის 

შინაარსთან დაკავშირებით.   

› იძულებითი განსახლება: ეროვნული კანონმდებლობა არ 

ითვალისწინებს იძულებითი განსახლების საკითხს გარემოსდაცვითი 

ნებართვის გაცემის არც ერთ ეტაპზე. საქართველოს კანონმდებლობა 

სოციალურ ფაქტორს განიხილავს მხოლოდ სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით (მაგ. თუ პროექტი შეიცავს მეწყრის ან 

საშიში ნივთიერებების ემისიის რისკებს ან სხვა ანთროპოგენურ 

ზემოქმედებას). ამგვარად, ეროვნული კანონმდებლობა ნებართვის 

გაცემის პროცესში არ განიხილავს განსახლების საკითხს, განსხვავებით 

მსოფლიო ბანკის ამ საკითხისადმი სერიოზული მიდგომისა. 

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები და კომპენსაციის უფლება 

არალეგალური მოსარგებლეებისთვის, რომლებსაც, ბანკის პოლიტიკის 

შესაბამისად, რეგისტრირებულ მესაკუთრეებთან თანაბარი უფლება 

აქვთ, საქართველოს კანონმდებლობის და ბანკის რეგულაციებს შორის 

კიდევ ერთ განსხვავებას წარმოადგენს. 

› ბსგზშ განხორციელების პასუხისმგებლობები: მსოფლიო ბანკი 

გარემოსდაცვით შეფასების განხორციელების პასუხისმგებლობას 

მსესხებელს აკისრებს, ეროვნული  კანონმდებლობის შესაბამისად 

პროექტის განმხორციელებლის პასუხისმგებლობა და 

კონსულტაციების უზრუნველყოფა პროექტის აღმასრულებელი 

ერთეულის პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.  საქართველოს 

კანონმდებლობის მიხედვით გარემოს და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია პროექტის შესრულების, 

სტანდარტებთან, ბსგზშ-ში და სანებართვო პირობებთან  

შესაბამისობის მონიტორინგზე, თუმცა მისი როლო გმგ-სთან 

მიმართებაში ნაკლებად მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული. ბსგზშ-ს 

დაქვემდებარებული პროექტის განმხორციელებელი პასუხისმგებელია 

„თვით-მონიტორინგის“ პროგრამის განხორციელებაზე. მსოფლიო 

ბანკის სახელმძღვანელო დოკუმენტები ხაზს უსვამს გარემოსდაცვითი 

მენეჯმენტის გეგმების როლს, რომლებიც მნიშვნელოვანია ყველა 

კატეგორიის პროექტისთვის. პროექტის განმხორციელებელს 

მოეთხოვება  გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმაში მონიტორინგის 

სქემის და გეგმის გათვალისწინება. პროექტის განხორციელების 

შესაბამისობის მონიტორინგი გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის 

გეგმასთან მიმართებაში წარმოადგენს მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების 

მნიშვნელოვან ელემენტს.   
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› კონსულტაციები: საქართველოს მთავრობასა და მსოფლიო ბანკს 

შორის დადებული შეთანხმების პირობების შესაბამისად, იმ 

შემთხვევაში, თუ ეროვნული კანონმდებლობა და მსოფლიო ბანკის 

პოლიტიკა რაიმე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით 

განსხვავდება ერთმანეთისგან, უპირატესობა მათგან უფრო მკაცრს 

ენიჭება. შესაბამისად, (i) გასაჯაროვდა ბსგზშ-ს ტექნიკური დავალება, 

ჩატარდა კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან ტექნიკურ 

ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული სამუშაოს მოცულობის და 

მეთოდოლოგიის შესახებ, (ii) ბსგზშ-ს ფარგლებში მომზადდა გმგ, 

რომელიც შევა  სატენდერო დოკუმენტაციაში და სამუშაოს 

შემსრულებელთან გაფორმებული კონტრაქტის განუყოფელ ნაწილს 

წარმოადგენს. (iii) პროექტის აღმასრულებელი უწყება მოაწყობს 

საჯარო კონსულტაციებს ბსგზშ-ს სამუშაო ვერსიის მომზადების 

შემდეგ და გაასაჯაროებს საბოლოო ანგარიშს საზოგადოებისგან 

მიღებული კომენტარების გათვალისწინების შემდეგ. (iv) პროექტის 

აღმასრულებელი უწყება სრულად პასუხისმგებელი იქნება გმგ-სთან 

შესაბამისობის  დაცვაზე და მიაწვდის მსოფლიო ბანკს ანგარიშებს 

კონტრაქტორის მიერ გარემოსდაცვით ნორმებთან შესაბამისობაზე; და 

(v) იძულებითი განსახლების კომპენსაციისას მოხდება დაკარგული 

საკუთრების ადექვატურად ანაზღაურდება, მოხდება, საკუთრების 

გამოყენების შეზღუდვის კომპენსაცია, კომპენსაცია 

არარეგისტრირებული მომხმარებლების და დაზარალებულთათვის 

საარსებო საშუალებების აღდგენა.  

 

წარმოდგენილი ბსგზშ ჩატარდა ეროვნული და მსოფლიო ბანკის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, ურთიერთშევსების  საფუძველზე. 

პროექტის განხორციელდება საქართველოს და მსოფლიო ბანკის 

პოლიტიკის და რეგულაციების შესაბამისად. მათ შორის განსხვავების 

არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა მიეცემა უფრო მკაცრს.   

 

 

3.4. ინსტიტუციონალური ჩარჩო 

საქართველოს ის სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პროექტის 

მიმდინარეობის ზედამხედველობას, მონიტორინგს, შესყიდვებს ან 

ფინანსურ მხარდაჭერას  ანხორცილებენ ქვემოთ არის აღწერილი. 

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საგზაო დეპარტამენტის 

(RDMED) ვალდებულებები მოიცავს, როგორც მინიმუმ, ტექნიკურ-

ეკონომიკური შესწავლას, გზის საბოლოო პროექტის შეფასებას, გზის 

მოდერნიზებული მონაკვეთების მიღება-ჩაბარებას. RDMED-ის 

ვალდებულებები აგრეთვე მოიცავს გზის ტექნიკურ მომსახურეობას, 

თუმცა მისი განხორციელდება კერძო საწარმოს შეიძლება გადაეცეს. 

ტექნიკური მომსახურეობა მოიცავს მომსახურეობას ზამთრის 

განმავლობაში, გზის საფარის რეგულარულ შემოწმებასა და გზის, მათ 

შორის  წყალსარინების, ხიდების, უსაფრთხოების ბარიერების, გზის 

მარკირების და ნიშნების და ა.შ შეკეთებას.  გზის გასწვრივ ნაგვის 
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შეგროვებაც RDMED-ის მოვალეობაში შედის და სრულდება 

დეპარტამენტის კონტრაქტორი კომპანიის მიერ .  

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია 

პროექტის ბსგზშ-ის განხილვისა და შემდგომი სახელმწიფო ექსპერტიზის 

საფუძველზე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემაზე. სამინისტროს, 

როგორც კომპეტენტური ორგანოს უფლებებს წარმოადგენს: 

 ნებისმიერი საქმიანობის შეჩერება, შეზღუდვა და შეწყვეტა, 

რომელმაც შესაძლებელია მავნე ზემოქმედება მოახდინოს 

გარემოზე, ასევე ბუნებრივი რესურსების არამიზნობრივი 

გამოყენებისას; 

 სხვადასხვა ლიცენზიების (ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენებისათვის) და ნებართვების (გარემოს ზემოქმედებისთვის)  

გაცემა; 

 პროექტის განმახორციელებლის მიერ შესრულებული 

შემარბილებელი ღონისძიებების კონტროლი,  

 პროექტის განმახორციელებლისგან ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენების, მონიტორინგის სისტემების, ნარჩენების მართვის 

შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება და  პროექტთან 

დაკავშირებულით განმარტებების მიღება.  

 

მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოები 

ასრულებენ ძირითად ადმინისტრაციულ საქმიანობას, რომელიც მოიცავს 

მიწათსარგებლობისა და მიწის განაწილების საკითხებს. 
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4. პროექტის აღწერა 

4.1. ფონური ინფორმაცია 

საქართველოს მთავრობა ქვეყნის ძირითადი ავტომაგისტრალების 

გაუმჯობესების პროგრამას ახორციელებს, რომლის მიზანი 

მოძრაობისა და მეზობელ ქვეყნებში ტვირთების გადაზიდვის 

გაუმჯობესებაა. პროგრამას საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი  ხელმძღვანელობს. მისი 

მთავარი სამიზნეს - აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალი 

წარმოადგენს. (ნახაზი 4.1.).   
 

 
 

ნახაზი 4.1.  E-60 მაგისტრალის ადგილმდებარეობა 
 

გზის რამდენიომე მონაკვეთი უკვე მოდერნიზებულია. ხაშურის გვერდის 

ავლით, ზემო ოსიაურსა და ჩუმათელეთს დამაკავშირებელი გზის 

პროექტი დამუშავების პროცესშია. 

 

4.2. ალტერნატივების აღწერა 

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე 4.2. ნაჩვენებია წინა ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

დასაბუთებაში შემოთავაზებული ერთი (1)ალტერნატივა (ალტერნატივა-

4) და კონსულტანტის მიერ შემუშავებული სამი (3) ალტერნატივა 

(ალტერნატივა-1, ალტერნატივა-2, ალტერნატივა-3). 
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ნახაზი 4.2. ალტერნატიული მიმართულებები 
 

ალტერნატიული მიმართულებები A1-A4 ძირითადი ნაგებობების 

სიგრძით განსხვავდებიან.  

 

პირველი 10კმ მონაკვეთზე ალტერნატივები A1 და A2 ემთხვევა. 

განსხვავება ბოლო რამდენიმე კილომეტრშია. ალტერნატივა A2-

ფარგლებში განხილულია არსებულ (თბილისი-სენაკი-ლესელიძე) 

გზასთან მიერთების ოთხი სხვადასხვა ვარიანტი (ალტერნატივები A2-1, 

A2-2 და 1A2-1).  იგივე ეხება ალტერნატიულ მიმართულება A3-სა და A4-ს 

ბოლო მონაკვეთებს. შესაბამისად, შემდგომში ამ ალტერნატივებისათვის 

განიხილება ალტერნატიული მიმართულებები A 3-1, A 3-2 და A 4-1, A 4.2.    

 

ნახაზი  4.3 ძირითადი სტრუქტურების სიგრძე ალტერნატივების 
მიხედვით 

  Alt 1 Alt 2-1 Alt 2-2 Alt 3-1 Alt 3-2 Alt 4-1 Alt 4-2 

გზა 8372 10053 8914 10100 9060 12173 10283 

ხიდი 2866 2632 3766 2530 3580 2317 4207 

გვირაბი 2562 1495 1500 1450 1440 0 0 

ჯამი 13800 14180 14180 14080 14080 14490 14490 

 

ალტერნატიული მიმართულებების აღწერა ქვემოთაა წარმოდგენილი.  

 

ალტერნატივა-A1 იწყება 126 კმ-ზე და წარმოადგენს გომის შემოვლით გზის 

გაგძელებას. გზა  მიდის ჩრდილო-დასავლეთით და კვეთს არხს 7 ადგილას, 

ხევს 7 ადგილას, მდ.შუქღელეს, კვეთს ადგილობრივი მნიშვნელობის ორ 

გზას (სურამი-ცოცხნარა და სურამი-ბიჯნისის გზას) და რამდენიმე 

გრუნტის გზასა. შემოთავაზებულია დამატებითი კვანძის მოწყობა კმ 8-ზე. 
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ნახაზი  4.3 ალტერნატიული მიმართულება  A1 
 

გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 13.80კმ-ს. იგი ძირითადად შედგება 

გზისაგან (L=8,372მ), 11 ხიდისაგან (L=2,866მ) დ ა 3 გვირაბისაგან 

(L=2,562მ).  

 

ცხრილი  4.2.ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე, მ 

ხიდი 

ხიდი  # 1 40 ხიდი # 7 345 

ხიდი # 2 40 ხიდი 8 137 

ხიდი # 3 106 ხიდი # 9 640 

ხიდი # 4 514 ხიდი # 10 106 

ხიდი # 5 430 ხიდი# 11 288 

ხიდი # 6 220   

გვირაბები 

გვირაბი # 1 1608 გვირაბი; #3 476 

გვირაბი # 2 478   

 

მრუდის მინიმალური რადიუსი -700მ, მაქსიმალური გრადიენტი 3.95% და 

დახრის სიგრძე 1,760მ. ალტერნატივა-A1-ის შემთხვევაში გამოყენებული 

საანგარიშო სიჩქარე შეადგენს100კმ/სთ და 80კმ/სთ,  ხოლო გზის ზოლის 

სიგანე შეადგენს  3.75მ-ს. მე-9 კმ-ზე დაგეგმილია გადაკვეთის მოწყობა.  

 

გზა დაუკავშირდება რიკოთის გვირაბს და ზემოქმედებას არ იქონიებს 

არსებულ გზაზე. მე-3 გვირაბის შემდეგ, ოთხზოლიანი მაგისტრალი ორ 

ზოლად იყოფა (ორ-ზოლიანი „განშტოება“). ერთერთი მათგანი 

უკავშირდება არსებულ გზას რიკოთის გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალის 

წინ, მეორე მიდის რიკოთის ახალი გვირაბის მიმართულებით. 

ალტერნატიული მიმართულება A 1 უმოკლესია, მაგრამ საკმაოდ ძვირი.  
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ნახაზი  4.4 ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა 1 
 

 
ნახაზი 4.5 არსებულ გზასთან დაკავშირება – ალტერნატივა 1 
 

ალტერნატივა -A2 წარმოადგენს ალტერნატივას, რომელიც ხიდის სიგრძის 

შემცირების და გვირაბების რაოდენობების შემცირების ხარჯზე, ასევე 

არსებულ გზასთან მარტივად დაკავშირებით უზრუნველყოფს 

ალტერნატივის ეკონომიკურ მომგებიანობას. ალტერნატივა-A2-ის 

მიმართულება საწყისი წერტილიდან პირველი 10 კილომეტრის ჩათვლით 

ალტერნატივა A1-ის იდენტურია. იგი იწყება 126-ე კმ-ზე და უკავშირდება 

გომის შემოვლით მიმართულებას. გზა მიდის ჩრდილო-დასავლეთის 

მიმართულებით და კვეთს არხს 7 ადგილას, ხევს 7 ადგილას, შუაღელეს 

ნაკადულს - ერთხელ, გაივლის ადგილობრივი მნიშვნელობის ორ გზას 

(სურამი-ცოცხნარა და სურამი-ბიჯნისის გზას) და რამდენიმე გრუნტის 

გზასა და ბილიკს. 11+200კმ წერტილის შემდეგ იგი უშუალოდ უკავშირდება  

არსებულ E-60 მაგისტრალს. შემოთავაზებულია დამატებითი ჯვანძის 

მოწყობა კმ8-ზე. ჯვანძი საშუალებას მისცემს შემცირდეს ახალი გზიდან 

ხაშურის ცენტრამცე მოძრაობის დრო და შეამციროს მოძრაობა კმ142-ზე 

არსებული ჯვანძის გავლით.  
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ნახაზი 4.6 ალტერნატიული მიმართულება  A2 
 

არსებულ გზასთან დაკავშირების სხვადასხვა მეთოდიდან გამომდინარე 

ალტერნატიული მიმართულება-A2 იყოფა სამ (3) შემდეგ ალტერნატივად: 

 ალტერნატიული მიმართულება A2-1 ითვალისწინებს მდ. 

სურამულას 600-800 კმ სიგრძის მონაკვეთზე სავალი ნაწილით 

გადახურვას. აუცილებელია დროებითი კვანძის მოწყობა, როგორც 

ეს ქვემოთაა ნაჩვენები, ვინაიდან მშენებლობის პერიოდში მკაცრად 

შემცირდება მეზობელ სოფლებთან კავშირი. კავშირის 

გაუმჯობესების მიზნით, რიკოთის გვირაბის მახლობლად  ხიდის 

მოწყობაა დაგეგმილი. აღნიშნული ალტერნატივა ძირითადად 

ითვალისწინებს გზას (L=10,053მ), 11 ხიდსა (L=2,632მ) და 1 გვირაბს 

(L=1,495მ) მშენებლობას.  

 

ცხრილი 4.3.  ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე, მ 

ხიდი 

ხიდი # 1 40 ხიდი # 7 252 

ხიდი# 2 40 ხიდი # 8 84 

ხიდი # 3 106 ხიდი # 9 672 

ხიდი # 4 514 ხიდი # 10 166 

ხიდი# 5 420 ხიდი # 11 210 

ხიდი # 6 126   

გვირაბები 

გვირაბი # 1 1495   

 

გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 14.18კმ-ს. მრუდის მინიმალური 

რადიუსი - 540მ. მაქსიმალური გრადიენტი  5.8% და დახრის სიგრძე  

770მ. ალტერნატივა A2-ის შემთხვევაში გამოყენებული საანგარიშო 

სიჩქარე შეადგენს 100კმ/სთ და 80კმ/სთ,  ხოლო გზის ზოლის სიგანე 

მერყეობს   3.75მ-სა და 3.50მ-ს შორის.  
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ნახაზი  4.7 ვერტიკალური მიმართულება  – ალტერნატივა  A2-1 
 

 
 

 
ნახაზი  4.8 არსებულ გზასთან დაკავშირება  – ალტერნატივები  (A2-1, 
A3-1, A4-1) 
 

 ალტერნატივა 1A2-1. წარმოადგენს ალტერნატივა A2-1-ის 

მოდიფიცირებულ ვერსიას ერთი მარტივი კვანძით  (კმ 142 
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თბილისი-სენაკი- ლესელიძის გზასთან მიერთება), კიუვეტით with  

(L=145m) km12+455 – km 12+600 ინტერვალში, და 282m ხიდით km 

13+380 და km 13+660 -ზე რიკოთის გვირაბისკენ მიმავალი გზის 

მონაკვეთის გადაკვეთაში. ორ კვეთში ხიდის ხიმინჯები მდინარის 

კალაპოტშია მოთავსებული.   

 

 
a) 

 
b) 

ნახაზი  4.9. ალტერნატივა  1A2-1  მარტივი კვანძი (km12+300-km12+500), 
b) ხიდი (km 13+380-km13+660)   

 
ცხრილი  4.4. ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 

 სიგრძე, მ  სიგრძე,მ 

ხიდები 

ხიდი # 1 40 ხიდი # 7 252 

ხიდი # 2 40 ხიდი # 8 84 

ხიდი # 3 106 ხიდი # 9 672 

ხიდი # 4 514 ხიდი # 10 166 

ხიდი # 5 420 ხიდი # 11 282 

ხიდი # 6 126   

გვირაბები 

გვირაბი # 1 1495   
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126 to km 143) 

 

 

 

 
 ალტერნატიული მიმართულება A2-2. ალტერნატივა 

ითვალისწინებს გზას (L=8,914მ), 10 ხიდსა (L=3,766მ) და 1 გვირაბს 

(L=1,500მ), რომელთა საერთო სიგრძე შეადგენს 14.18კმ-ს.  

 

ცხრილი  4.5.ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე,მ  სიგრძე,მ 

ხიდი 

ხიდი  # 1 40 ხიდი # 6 126 

ხიდი  # 2 40 ხიდი # 7 252 

ხიდი # 3 106 ხიდი  # 8 84 

ხიდი # 4 514 ხიდი  # 9 672 

ხიდი  # 5 420 ხიდი  # 10 1512 

გვირაბები 

გვირაბი  # 1 1500   

 

მაქსიმალური გრადიენტი 4.5% და დახრის სიგრძე 1,200მ. 

ალტერნატიული მიმართულების-2-2 დაპროექტება დაგეგმილია  

გრძელმალებიანი ხიდის გათვალისწინებით,  რომელიც 

დაუკავშირდება არსებულ გზას მდინარეზე სავალი გზის მოწყობის 

გარეშე. მშენებლობის ღირებულება მაღალი იქნება, დაგეგმილი 

მიმართულება მდინარეზე და ციცაბო ფერდობზე გადის გრძელი 

ხიდის მოწყობის საშუალებით.   

 

 
ნახაზი  4.10 ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა  A2-2 
 

ალტერნატივა A3 იწყება  126-ე კმ-ზე და უკავშირდება გომის შემოვლით 

გზას. 2+900კმ-მდე მიმართულება თითქმის იდენტურია ალტერნატივა A1 

და ალტერნატივა A2-ის. იგი კვეთს ჭალის ტყის რამდენიმე ფრაგმენტს, 

ტყით დაფარულ ტერიტორიას, ახლო გადის დასახლებულ პუნქტებთან, 

კვეთს სურამი-ცოცხნარა და სურამი-ბიჯნისის გზებს, რამდენიმე გრუნტის 

გზასა და ბილკს, მდ.შუქღელეს, ერთ ადგილას  ყოფს დასახლებულ პუნქტს 

(ზეკოტა) სასაფლაოსგან. მე-10 კმ-დან ალტერნატივა A3 ალტერნატივა A2-

2-ის იდენტურია.    

 
დაბალი გეომეტრიული პარამეტრების გამოყენების ხარჯზე,  

ალტერნატივა A3 საწყის საინვესტაციო ღირებულების შემცირებას 

საშუალებას იძლევა. 
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ნახაზი 4.11 ალტერნატიული მიმართულება  A3 
 

ალტერნატივა A3-ის შემთხვევაში გამოყენებული საანგარიშო სიჩქარე 

შეადგენს100კმ/სთ და 80კმ/სთ,  ხოლო გზის ზოლის სიგანე მერყეობს3.75მ-

დან 3.50მ-მდე.გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 14.08კმ-ს, ხოლო მრუდის 

მინიმალური რადიუსი - 540მ-ს. 

 
არსებულ გზასთან დაკავშირების სხვადასხვა მეთოდიდან გამომდინარე 

ალტერნატიული მიმართულება A3 იყოფა ორ (2) შემდეგ ალტერნატივად: 

 ალტერნატიული მიმართულება A3-1 ითვალისწინებს გზას 

(L=10,100m), 12 ხიდს (L=2,530მ) და 1 გვირაბს (L=1,450,მ). საერთო 

სიგრძე შეადგენს 14.08კმ-ს.  

 

ცხრილი  4.6.ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე,მ 

ხიდი 

ხიდი # 1 40 ხიდი # 7 336 

ხიდი # 2 40 ხიდი# 8 168 

ხიდი # 3 70 ხიდი# 9 126 

ხიდი # 4 70 ხიდი # 10 672 

ხიდი# 5 294 ხიდი # 11 210 

ხიდი # 6 294 ხიდი # 12 210 

გვირაბები 

გვირაბი # 1 1450   

 

მაქსიმალური გრადიენტი 5.8% და დახრის სიგრძე  890მ. ამ მონაკვეთზე 

იგეგმება მდინარეზე სავალი ნაწილის მოწყობა.  ალტერნატივა 

ითვალისწინებს მდ. სურამულას 600-800 კმ სიგრძის მონაკვეთის თავზე  

სავალი ნაწილის მოწყობას (მდინარის გადახურვას). აუცილებელია 

დროებითი ჯვანძის მოწყობა, როგორც ეს ქვემოთაა ნაჩვენები, ვინაიდან 

მშენებლობის პერიოდში მკაცრად შემცირდება მეზობელ სოფლებთან 

კავშირი. კავშირის გაუმჯობესების მიზნით, რიკოთის გვირაბის 

მახლობლად  ხიდის მოწყობაა დაგეგმილი.  
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ალტერნატიული მიმართულება-3-1-ისუპირატესობა მდგომარეობს მის 

ეკონომიკურობაში. ალტერნატიული მიმართულება-3-1 გამოიყენებს 

არსებულ გზას მასთან ახალი გზის დაკავშირებით. 

 

 
ნახაზი  4.12  ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა  A3.1 
 

 ალტერნატიული მიმართულება A3-2, ბოლო მონაკვეთის (მე-11 კმ-

დან დაწყებული) გამონაკლისით ალტერნატივა A3-1-ის 

იდენტურია.  მიმართულება ითვალისწინებს გზას (L=9,060მ), 11 

სიდსა (L=3,580მ) და 1 გვირაბს (L=1,440მ). საერთო სიგრძე 14.08კმ-ს 

შეადგენს.  

 

ცხრილი  4.7. ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე,მ 

ხიდი 

ხიდი  # 1 40 ხიდი # 7 336 

ხიდი # 2 40 ხიდი# 8 168 

ხიდი # 3 70 ხიდი# 9 126 

ხიდი# 4 70 ხიდი # 10 672 

ხიდი # 5 294 ხიდი # 11 1470 

ხიდი # 6 294   

გვირაბები 

გვირაბი # 1 1440   

 

მაქსიმალური გრადიენტი 4.5% და დახრის სიგრძე 1,160მ. ალტერნატიული 

მიმართულების-3-2 დაპროექტება დაგეგმილია  გრძელმალებიანი ხიდის 

გათვალისწინებით,  რომელიც დაუკავშირდება არსებულ გზას. 

 

 
ნახაზი  4.13 ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა  A3-2 
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ალტერნატივა A4. მიმართულება პირველი კილომეტრის მანძილზე სხვა 

ალტერნატივების იდენტურია. ამ წერტილის შემდეგ გზა სამხრეთით 

უხვევს, კვეთს ტყით დაფარულ ტერიტორიას, სურამი-ცოცხნარას გზას,  

კვეთს დასახლებულ ტერიტორიას, სურამი-ბიჯნისის გზას, მდ.შუქღელეს,  

სასაფლაოს და უკავშირდება არსებულ გზას. შემოთავაზებულია 

დამატებითი კვანძის მოწყობა კმ 8. კვანძი საშუალებას იძლევა შემცირდეს 

ახალი გზიდან ხაშურის ცენტრამდე გადაადგილების დრო და შემცირდეს 

დატვირთბა კმ142-ზე მოწყობილ კვანძზე. ალტერნატივა A4 წარმოადგენს 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე შემოთავაზებული 

მარშრუტის სახეცვლილ ვარიანტს. ამ ალტერნატივის უპირატესობა 

მდგომარეობს დაბალ საწყის საინვესტაციო ღირებულებაში. 

 

ალტერნატივა A4-ის შემთხვევაში გამოყენებული საანგარიშო სიჩქარე 

შეადგენს 100კმ/სთ და 80კმ/სთ,  ხოლო გზის ზოლის სიგანე მერყეობს 

3.75მ-დან 3.50მ-მდე. გზის საერთო სიგრძე შეადგენს 14.49კმ-ს ხოლო 

მრუდის მინიმალური რადიუსი 540მ. 

 

 
ნახაზი  4.14 ალტერნატიული მიმართულება  A4 
 

არსებულ გზასთან დაკავშირების სხვადასხვა მეთოდიდან გამომდინარე 

ალტერნატიული მიმართულება A4 იყოფა ორ (2) შემდეგ ალტერნატივად: 

 ალტერნატიული მიმართულება A4-1. ეს ალტერნატივა 

ითვალისწინებს გზას (L=12,173მ) და 11 ხიდს (L=2,317m). გზის 

საერთო სიგრძე შეადგენს 14.49კმ-ს.  

 

ცხრილი  4.7. ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე, მ 

ხიდი 

ხიდი  # 1 84 ხიდი# 7 210 

ხიდი # 2 336 ხიდი# 8 588 

ხიდი # 3 168 ხიდი # 9 126 

ხიდი # 4 105 ხიდი # 10 210 

ხიდი # 5 210 ხიდი# 11 210 

ხიდი# 6 70   

გვირაბები 
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გვირაბი # 1 0   

 

მაქსიმალური გრადიენტი 5.8% და დახრის სიგრძე 890მ. ამ 

მონაკვეთზე დაგემილი მდინარეზე სვალი ნაწილის მოწყობა 

(მდინარის კალაპოტის გადახურვა). ალტერნატიული 

მიმართულება A4-1-ის უპირატესობა მდგომარეობს მის 

ეკონომიკურობაში, რადგან ის იყენებს არსებულ გზას ახალი 

მონაკვეთის არსებულთან დასაკავშირებლად.  

 

 
ნახაზი 4.15 ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა  A4-1 
 

 ალტერნატიული მიმართულება A4-2. ალტერნატივა 

ითვალისწინებს გზას (L=10,283მ) და 10  ხიდს (L=4,207მ). საერთო 

სიგრძე შეადგენს 14.49კმ-ს.  

 

ცხრილი  4.9. ხიდები და გვირაბები ახალი მიმართულების გასწვრივ 
 სიგრძე, მ  სიგრძე, მ 

ხიდი 

ხიდი  # 1 84 ხიდი  # 6 70 

ხიდი  # 2 336 ხიდი  # 7 210 

ხიდი  # 3 168 ხიდი  # 8 588 

ხიდი  # 4 105 ხიდი  # 9 210 

ხიდი  # 5 210 ხიდი  # 10 2226 

გვირაბები 

გვირაბი# 1 0   

 

მაქსიმალური გრადიენტი 4.5% და დახრის სიგრძე 1,420მ. 

ალტერნატიული მიმართულება A4-2-ის დაპროექტება დაგეგმილია  

გრძელმალებიანი ხიდის გათვალისწინებით, რომელიც 

დაუკავშირდება არსებულ გზას. 
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ნახაზი 4.17 ვერტიკალური მიმართულება – ალტერნატივა  A4-2 
 

 

საანგარიშო სიჩქარე და გეომეტრიული სტანდარტი .  

ქართული საპროექტო სტანდარტის შესაბამისად, საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზებისათვის, სადაც დღიური სატრანსპორტო მოძრაობის 

ნაკადი 8,000 ავტომობილზე მეტია, გათვალისწინებულია შემდეგი 

საანგარიშო სიჩქარეების გამოყენება: 

 ვაკე რელიეფი : 120 კმ/სთ 

 მთაგორიანი რელიეფი: 100 კმ/სთ 

 მთიანი რელიეფი :  80 კმ/სთ 

 

რელიეფის გათვალისწინებით ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის 

მონაკვეთისათვის შემდეგი საანგარიშო სიჩქარეა განსაზღვრული:  

 STA.  0.000 ~ STA. 10.500კმ : V = 120~100კმ/სთ 

 STA. 10.500 ~ STA. 13.800კმ : V = 80კმ/სთ 

 

ცალკეული საანგარიშო სიჩქარისათვის გამოყენებული გეომეტრიული 

სტანდარტები  ნაჩვენებია ცხრილ 4.10-ში. 
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ცხრილი 4.10  გეომეტრიული საპროექტო სტანდარტების შედარება 

საანგარიშო 

სიჩქარე 
120 კმ/სთ 100 კმ/სთ 80 კმ/სთ 

საპროექტო 

სტანდარტები 
TEM 

ქართულ

ი 
TEM 

ქართულ

ი 
TEM 

ქართულ

ი 

მინ. 

ჰორიზონტალური 

რადიუსი 

650 მ 700 მ 
450 

მ 
450 მ 240 მ 250 მ 

მაქს. ვირაჟი 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 

ვირაჟის მინ. 

სიდიდეების 

შესაბამისი 

რადიუსები 

3,500  

მ 

3,300  

მ 

2,50

0  

მ 

2,300  

მ 

2,00

0  

მ 

1,200 

მ 

მაქს. ქანობი 

(დახრილობა) 
4 % 4 % 5 % 5 % 6% 6 % 

მინ. 

ვერტიკალური 

ამოზნექილი 

მრუდი 

2) 22,600 მ3) 2) 10,000 მ3) 2) 
5,000 

მ 3) 

მინ. 

ვერტიკალური 

ჩაზნექილი მრუდი 

12,00

0 მ 
7,700 მ3) 

6,00

0  

მ 

4,900 მ3) 

3,00

0  

მ 

3,200  

მ 3) 

მინ. გაჩერების 

მხედველობის 

მანძილი 

200  

მ 4) 

250  

მ 

150  

მ 4) 

200  

მ 

100  

მ 4) 

140  

მ 

შენიშვნა: 1) სიდიდეები მთიანი რელიეფისთვის 

 

2) ჩაზნექილი მრუდები ისე უნდა იქნას გაანგარიშებული, რომ 

ენტრისკენ მიმართული აჩარების სიდიდე არ აღემატებოდეს 

0.25მ/წმ2. 

 3) მხედველობის მანძილი გასაჩერებლად. 

 4) სიდიდეები სწორი პირობებისთვის  

 

გზის, ხიდისა და გვირაბის განივი კვეთის პარამეტრები შერჩეულ იქნა 

ეკონომიურისა და უსაფრთხოების გათვალისწინებით:  

 

ცხრილი 4.11 განივი კვეთის პარამეტრები ზემო ოსიაური - 
ჩუმათელეთის მონაკვეთისთვის 

კლასიფიკაცია 100 km/h 80 km/h 

ზოლების რაოდენობა  4 4 

ზოლის სიგანე 3.75 m 3.50 m 

სავალი ნაწილის სიგანე 2 x 7.50 m 2 x 7.00 m 

გვერდულის სიგანე 3.00 m 3.00 m 

ბერმა 0.50 m 0.50 m 

მედიანის სიგანე (ბარიერების 

ჩათვლით) 

5.00 m(1.00m) 5.00 m(1.00m) 

გზის საერთო სიგანე 27.00 m 26.00 m 
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გზა - საანგარიშო სიჩქარე 100კმ/სთ 

 
გზა- საანგარიშო სიჩქარე 80კმ/სთ (ჰორიზონტალური რადიუსი R>=450m) 

 
ხიდი - საანგარიშო სიჩქარე 80კმ/სთ (ჰორიზონტალური რადიუსი R<450m) 

 
ხიდი - სააგნარიშო სიჩქარე 100კმ/სთ 

 
ხიდი - სააგნარიშო სიჩქარე 80კმ/სთ (ჰორიზონტალური რადიუსი R>=450m) 
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ხიდი - სააგნარიშო სიჩქარე 80კმ/სთ (ჰორიზონტალური რადიუსი R<450m) 

    
a) საპროექტო სიჩქარე 100კმ/სთ     b) საპროექტო სიჩქარე 80km/h (R>+450m) 

 

 c) საპროექტო სიჩქარე 80კმ/სთ (R<450მ) 
 

 

ნახაზი 4.17. გზის, ხიდისა და გვირაბის გეომეტრია 
 

გვირაბის კვეთის მინინმალური პარამეტრები TEM და SNIP შესაბამისად:  

ვერტიკალური გაბარიტი:  მინ. 5.0მ   

ზოლის სიგანე:  3.75მ (100კმ), 3.50მ (80კმ)  

გვერდულის სიგანე: მინ. 0.25მ (ბორდიურის ხაზი) 

ტროტუარის სიგანე:  მინ. 0.75მ 

ვერტიკალურ გაბარიტს სნწ შესაბამისად ემატება დამატებითი 

გაბარიტული სიმაღლე (0.5მ) სატვირთო ტრაილერების მოძრაობის 

გათვალისწინებით.  

 

 



   
 

ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 

126 to km 143) 

 

 

 

4.3. სატრანსპორტო მოძრაობა 

2008 წლიდან 2010 წლამდე განხორცილებეული სამი კვლევის შედეგები. 

გამოყენებულ იქნა სატრანსპორტო მოძრაობის კვლევის  საფუძვლად:  

 “ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და ალტერნატიული ანალიზ

ი E-60 ავტომაგისტრალის (კმ80-კმ144) სვენეთი-რიკოთის მონაკვეთ

ის გაუმჯობესების პროექტისათვის" Kocks Consult GmbH, 2010 წლის 

მაისი. 

 “ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება და გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებაE-60 ავტომაგისტრალის (კმ-144-კმ-188) რიკოთის გვირაბი-

შორაპანის მონაკვეთის გაუმჯობესების პროექტისათვის" Kocks Cons

ult GmbH, 2009 წლის დეკემბერი, და 

 საბოლოო ანგარიშის სამუშაო ვერსია,  JBIC საპილოტე კვლევა 

მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ჩამოსაყალიბებლად, 

საქართველოa, EXe-Idea Ltd et. al. 2008 წლის მაისი. 

 

პროექტის დამუშავებისთვის სატრანსპორტო ნაკადის შესახებ 

ინფორმაცია, 2014 წლის მონაცემები, მიღებულ იქნა საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტისგან. (საქართველოს საერთაშორისო მნიშვნელობის 

გზები, წლიური საშუალო დღიური მოძრაობა (AADT), 2014 წლის 

აპრილი.) 

 
ცხრილი  4.12. ყოველდღიური სატრანსპორტო მოძრაობის მოცულობა 

გზის 

კოდი 

AADT საქართველოს საერთაშორისო მნისვნელობის გზების,  2014 წლის აპრილი 

დასახელება მსუბუქი 

ავტომობილი 

მიკროავტობუსი<15 

პიკაპი 

ავტობუსები 

და 

სატვირთო 

ტრაილერები 

და >3 ღერძი 

ჯამი 

E-60 თბილისი-სენაკი-ლესელიძე 

 ხაშური-

რიკოთი კმ 

140 

5932 1682 377 1069 9060 

Source: RD 

 

4.4. მობილიზაციისა და მშენებლობის ფაზა 

4.4.1. მობილიზაცია 

სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება საერთაშორისო ტენდერის 

საფუძველზე განსაზღვრული კონტრაქტორის მიერ. სამუშაოების 

დაწყებამდე კონტრაქტორმა უნდა განსაზღვროს სამშენებლო ბანაკის, 

მანქანა- დანადგარების და ნიადაგის/მიწის განთავსების მოედნების 

ადგილმდებარეობა და მიიღოს ნებართვა მის გამოყენებაზე 

სახელმწიფოსგან ან მიწის მფლობელისგან. 

 
საპროექტო დოკუმენტაციაში მითითებული გზატკეცილის 

მოდერნიზაციასთან დაკავშირებული წინასამშენებლო ღონისძიებები 

მოიცავს: 
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 გზის სიახლოვეს დროებითი ბანაკების მომზადებას 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისად; 

 სამშენებლო ნარჩენების და მასალისთვის დროებითი განთავსების 

ადგილის შერჩევას; 

 მიწის ნიადაგის ფენის და სხვა ექსკავირებული მიწის 

განცალკევებულად დასაწყობებისთვის დროებითი ადგილის 

შერჩევას, ადგილობრივი ადმინისტრაციისგან და გარემოსდაცვითი 

უწყებიდან შეთანხმებით; 

 მიწის შესყიდვას/კომპენსაციას; 

 ასფალტის ქარხნის ოპერირებისთვის ნებართვის მიღება (გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვა გაიცემა გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ) ნებართვის მიღებას, თუ 

კონტრაქტორი აპირებს საკუთარი ქარხნის გამოყენებას; 

 ჩამდინარე წყლის ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვების 

საჭიროების შემთხვევაში (რაც ნავარაუდევი არ არის) - ჩამდინარე 

წყლის ხარისხობრივი მახასიათებლების გარემოს და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროს მიერ დამტკიცება; 

 შემავსებელი მასალის მოწოდებაზე ქვეკონტრაქტის დადებას 

ლიცენზიის მქონე მომწოდებლებთან ან მოპოვებაზე ლიცენზიის 

აღებას. (საკუთარი კარიერის განოყენების ნაცვლად უპირატესობს 

უნდა მიენიჭოს  ლიცენზირებული მომწოდებელისგან მასალის 

შეძენას); 

 ნარჩენების მენეჯმენტის გეგმის შემუშავებას და დამკვეთის მიერ 

დამტკიცებას; 

 ტრანსპორტირების მენეჯმენტის გეგმის მომზადებას და 

დამკვეთის მიერ დამტკიცებას; 

 ბანაკისა და სამშენებლო მოედნის გეგმის მომზადება და 

დამკვეთის მიერ დამტკიცება; 

 გასხვისების ზოლისთვის საჭირო ტერიტორიების სახელმწიფო 

სატყეო ფონდის  ჩამონათვალიდან ამოღების პროცედურის 

დასრულება, რაც ითვალისწინებს საპროექტო ტერიტორიაზე ტყის 

ინვენტარიზაციას, მიწათსარგებლობის უფლებების საგზაო 

დეპარტამენტისათვის გადაცემასა და ხეების მოჭრაზე ნებართვის 

მოპოვებას სამშენებლო/ექსპლუატაციის მიზნების მიხედვით.  

 

 

4.4.2. გზის მოწყობის სამუშაოები 

სამშენებლო პროცესი მოიცავს სხვადასხვა საქმიანობას, როგორიცაა:  

 ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება ხელახლა გამოყენებამდე 

დროებითი დაზიანებული უბნების აღდგენის დროს (შენიშვნა: ა. 

ყრილის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2მ-ს, ბ. უნდა მოხდეს 

ყველა დროებითი დაზიანებული/პროექტის საჭიროებებისათვის 

გამოყენებული უბნის აღდენა);   

 გასხვისების ზოლის გაწმენდა ექსკავატორების/ბულდოზერების 

მეშვეობით და ნაგვის გატანა წინასწარ შეთანხმებულ ადგილზე;  
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 გვირაბის გაყვანა – ბურღვა აფეთქების ჩათვლით, გამონამუშევარი 

გრუნტის გატანა შერჩეულ და შეთანხმებულ ადგილზე; 

 ჭების და ქვის ფილტრებით აღჭურვილი წყალსარინი არხების 

მოწყობა. პროფილირება და განივი დრენაჟის მილების/კიუვეტების 

მოწყობა. ვაკისის მოწყობის უბნებზე - ფენების პროფილირება და 

დატკეპნა. გრუნტის მოჭრის უბნებზე - მიწის მოხსნა საჭირო 

ნიშნულამდე და დატკეპნა; 

 ნიადაგის დატკეპნა მძიმე ტექნიკით. ინერტული მასალის შემოტანა 

სატვირთო მანქანებით, დატკეპნა 500-800მმ ვაკისის 

ფორმირებისთვის. 

 ზედაპირული ფენის მოწყობა. მასალა შეიძლება იყოს ქვიშა, 

ასფალტი, ღორღი, ბეტონი ან მსგავსი მასალა; მზა ბეტონის დასხმა 

სპეცმანქანებით ბეტონის საფარის მოსაწყობად; 

 ბეტონის სამუშაოები, ფუნდამენტებისა და ხიდის სტრუქტურების 

მოწყობა; 

 მალიანი ხიდების მშენებლობა; 

 გზის მოწყობა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

მარკირების უზრუნველყოფა;  

 ლანდშაფტის ჰარმონიზაცია და ხეების დარგვა აღდგენის გეგმის 

შესაბამისად.  

 

სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება მიღებული სტანდარტების, 

ნორმების, რეკომენდაციებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად. 

სამუშაოები განხორციელდება ტიპიური ტექნოლოგიური სქემის და 

საინჟინრო პროექტირების სპეციფიკაციის შესაბამისად საუკეთესო 

პრაქტიკის და ტექნიკურ სპეციფიკაციაში განსაზღვრული პირობების 

შესაბამისად (სატენდერო დოკუმენტაცია, ნაწილი VI, ტომი III). 

 

მშენებლობის სავარაუდო ხანგრძლივობა შეადგენს 24 თვეს. 

 

4.4.3. პროექტის ტერიტორიის გარეთ მიმდინარე სამუშაოები 

ტერიტორიის გარეთ შესასრულებელი სამუშაოები გულისხმობს 

სამშენებლო მასალის მოპოვებას. უპირატესობა მიენიჭება მასალის 

არსებული კარიერებიდან მოპოვებას კონტრაქტორის მიერ ახალი 

კარიერების ‘გახსნის’ ნაცვლად.  მასალის შეძენა ნებადართული იქნება 

მხოლოს ლიცენზირებული მომწოდებლებისგან.  
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ცხრილი 4.13  რეგიონში არსებული კარიერების სია 
მუნიციპალიტეტი მანძილი დასახლებამდე, კმ ლიცენზია მფლობელი მასალა წლიური გამოსავალი 

ხაშური ხაშური 10  00168 გომი  98 ქვიშა–ხრეში 38500 

ხაშური ხაშური 3  00326 კამა ქვიშა–ხრეში 180000 

ხაშური აგარები 0.5 00368 გურამ კილაბერიძე. ი.მ. ქვიშა–ხრეში 300000 

ხაშური ხაშური 5 - 10  00369 გურამ კილაბერიძე. ი.მ. ქვიშა–ხრეში 400000 

ხაშური სადგური გომი 3  00398 აკვარიუმი ქვიშა–ხრეში 220000 

ხაშური ხაშური 1.5  00693 სერგო ბეთაშვილი .   ქვიშა–ხრეში 143550 

ხაშური ხაშური 5  00775 დავით ხარაზიშვილი  ქვიშა–ხრეში 30000 

ხაშური სადგური გომი 2  00874 დავით ბელიძე   ქვიშა–ხრეში 50000 

ხაშური ხაშური 4  00889 შპს. თეონა ქვიშა–ხრეში 177900 

ხაშური ხაშური 12  00938 Gomi alkohol and spirit production ქვიშა–ხრეში 25000 

ხაშური ხცისი 1  01009 სოლომონ ახალკაცი ქვიშა–ხრეში 263700 

ხაშური ხაშური 2  01079 შპს. თეონა ქვიშა–ხრეში 9300 

ხაშური ხაშური 5 - 6  01120 შპს. აკვარიუმი ქვიშა–ხრეში 84600 

ხაშური ხაშური 2.5  01181 გივი მჭედლიძე   ქვიშა–ხრეში 73800 

ხაშური ხწისი 2  100133 თამაზ შათირიშვილი   ქვიშა–ხრეში 93900 

ხაშური ხაშური 4  100187 დავით კიპაროიძე ქვიშა–ხრეში 137000 

ხაშური ცხრამუხა 1  100397 შპს. დათუნა 2006 ქვიშა–ხრეში 180000 

ხაშური ქრისხევი 1,8  100465 შპს. თეონა ქვიშა–ხრეში 160000 

ხაშური ხწისი 1  100550 შპს. პროგრესი ქვიშა–ხრეში 86400 

ხაშური ხწისი 1,7  100551 შპს. პროგრესი ქვიშა–ხრეში 151800 

ხაშური ხაშური 4 - 5  100816 შპს JSP + ქვიშა–ხრეში 0 

ხაშური ცხრამუხა 1.1 - 1.2  100901 შპს. გზა 2009 ქვიშა–ხრეში 26100 

ხაშური ქვიშხეთი 2 – 2.5  100965 შპს. მშენებლობის განვითარების კომპანია ქვიშა–ხრეში 131000 

ხაშური ხაშური 10  00290 შპს. ორგანიზაცია-ბეთანია კვარცის ქვიშა 50000 

ხაშური ხაშური 10 01188 შპს. სამშენებლო ქვიშა კვარცის ქვიშა 310200 

ხაშური ოძისი 1,5 - 2  100771 საქსაშენი კვარცის ქვიშა 274500 

ხაშური კემპერი 0 559 შპს. ალკაზარი კვარცის ქვიშა 700000 

ხაშური სადგური ხაშური 5 - 6  01028 ლევან გელაშვილი ქვიშა 9000 

ხაშური ხაშური 5 - 5,5  100847 გურამ კილაბერიძე კვარცის ქვიშა 77000 
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პროექტირების ეტაპზე განისაზღვრება ლიცენზირებული კარიერები 

სამშენებლო უბნიდან  9-15 კმ-ში. გამონამუშევარი ქანების თვისებებიდან 

გამომდინარე მასალის ნაწილი შესაძლოა გამოყენებული იქნას 

მშენებლობაში. მოჭრილი მასალის გამოყენება შესაძლებელია ყრილის 

მოსაწყობად.  

 

მასალის წინასწარი ტესტირების შედეგები გვაჩვენებენ, რომ 

ბუნებრივად არსებული გრანულირებული მასალა პროექტის 

ტერიტორიაზე უმეტეს შემთხვევებში შეესაბამება შევსებების, გზის 

საფარისა და ფუძის მასალისათვის საჭირო მოთხოვნებს, თუმცა უმეტეს 

შემთხვევებში საჭიროებს გაცრას.  

 

კონტრაქტორს შეუძლია თვითომ მოიპოვოს მასალა, თუმცა ამ შემთხვევაში 

საჭირო გახდება  გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

გარემოს ეროვნულ სააგენტოდან შესაბამისი ლიცენზიის მიღება. 

ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერის გამოყენება.  

 

ლიცენზიის გაცემა რეგულირდება საქართველოს კანონით ლიცენზიებისა 

და ნებართვების შესახებ. ლიცენზირებაზე პასუხიმგებელი ორგანოა 

საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო.  

მასალის მოპოვების/კარიერის დამუშავების პურიბები და წესები 

განსაზღვრულია ლიცენზიით, სადაც ასევე მითოთებულია ტერიტორიის 

ზუსტი ადგილმდებარეობა, მისაპოვებელი რესურსის მოცულობა და 

ლიცენზიის მოწმედების ვადა. ლიცენზია გაიცემა აუქციონის წესით. 

კანონის თანახმად, ლიცენზია გაიცემა იმ განმახორციელებელ პირზე, 

რომელიც ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისა და გარემოს დაცვის 

თვალსაზრისით, ისევე როგორც ეკონომიკური კუთხით საუკეთესო 

წინადადებას წარადგენს. სამშენებლო მასალების მოპოვებაზე მიღებული 

ლიცენზიის ვადა 30 წელია. მოკლევადიანი ლიცენზიის ხანგრძლივობა 2-

დამ 5 წლამდე მერყეობს და ლიცენზიით არის განსაზღვრული. ლიცენზიის 

მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს ბუნებრივი რესურსების 

მდგრადი გამოყენება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების 

გამოყენების წესების გათვალისწინებით. ის ასევე პასუხიმგებელია 

სამუშაოების უსაფრთხოდ შესრულებაზე, ატმოსფერული ჰაერის, წყლის, 

ნიადაგის, ტყეის, დაცული ტერიტორიების, ისტორიული და კულტურული 

ძეგლების და შენობების დაცვის ნორმების გათვალისწინებით. ლიცენზიის 

მფლობელი ვალდებულია შეწყვიტოს მუშაობა რაიმე ესთეტიკური 

ღირებულების საგნის აღმოჩენის შემთხვევაში. ამგვარი ფაქტის შესახებ 

დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შესაბამის სამთავრობო ორგანოებს. 

 

ლიცენზიის მფლობელი პასუხისმგებელია დაზიანებული მიწის აღდგენასა 

და გაუმჯობესებაზე.  ლიცენზიის მოქმედება შეიძლება შეწყდეს 

ლიცენზიის პირობების, მათ შორის გარემოსდაცვის საკითხებთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების/პირობების  შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში. ლიკვიდაციის ან კონსერვაციის ხარჯები ეკისრება წიაღით 
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მოსარგებლეს. ლიცენზიის შეწყვეტის შემთხვევაში მფლობელი 

ავტომატურად კარგავს უფლებას მიწის ნაკვეთის გამოყენებაზე.  

 

თუ კონტრაქტორი გადაწყვეტს სამშენებლო მასალისთვის საკუთარი 

კარიერის გამოყენებას, შემდეგი მოთხოვნები უნდა იქნას 

დაკმაყოფილებული: 

 შემოთავაზებულ კარიერის რესურსი საკმარისი უნდა იყოს, 

ფინანსური სიცოცხლისუნარიანობისთვის - რეაბილიტაციის 

ხარჯების ჩათვლით; 

 მიწის ნაყოფიერი ფენა უნდა მოიხსნას და დასაწყობდეს ხელახლა 

გამოყენებამდე. ნაყოფიერი ფენა არ უნდა დაიმარხოს, დაიტკეპნოს,  

დაბინძურდეს ან დასაწყობებდეს იმგვარად რომ ხელი შეუშალოს 

მიწის გამოყენებას; 

 საჭიროებისამებრ უნდა გატარდეს ეროზიისგან დაცვის 

ღონისძიებები; 

 სამუშაოების უსაფრთხოდ ჩატარების უზრუნველსაყოფად 

საავტომობილო გზების სიგანე ადეკვატური უნდა იყოს. ცალმხრივი 

მოძრაობის შემთხვევაში საავტომობილო გზა ყველაზე განიერ 

სატრანსპორტო საშუალებაზე ორჯერ განიერი უნდა იყოს. 

ორმხრივი მოძრაობის შემთხვევაში კი სამჯერ განიერი; 

 ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლის თავიდან ასაცილებლად უნდა 

მოეწყოს, პერიოდულად მოწმდებოდეს და რემონტდებოდეს  

შესასვლელი ჭიშკარი და შემოღობვა. ტერიტორიაზე არსებულ  

სახიფათო უბნებზე უნდა მოეწყოს სპეციალური 

გამაფრთხილებელი, საშიშროების აღმნიშვნელი ნიშნები; 

 კარიერიდან მასალის მოპოვება და მისი შეწყვეტა უნდა მოხდეს 

კარიერის გამოყენების ლიცენზიის პირობების შესაბამისად და 

გარემოსდაცვითი სტანდარტების სათანადო გათვალისწინებით; 

 მოპოვებითი საქმიანობის დასრულების შემდეგ უნდა მოხდეს, 

კარიერისა და მისი მიმდებარე, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

ტერიტორიის რეკულტივაცია: უნდა დაბრუნდეს ნიადაგის 

ჰუმუსოვანი ფენა, ტერიტორია აღდგეს საწყისთან მაქსიმალურად 

მიახლოებულ მდგომარეობამდე (მაგ. ადგილის განაშენიანება). 

 

შენიშვნა:  იმ შემთხვევაში თუ მასალის მოპოვება მდინარის კალაპოტიდან 

ხდება, მოპოვებამ ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს მდინარის კალაპოტზე და 

რელიეფზე. ხრეშის ამოღება დაუშვებელია წყალუხვობის პერიოდში. 

სამუშაო უბანი დაცული უნდა იყოს ხრეშის ნაყარით (2 მ-მდე სიგანის). 

ეროვნული კანონმდებლობის (კანონი ბუნებრივი რესურსების შესახებ) 

შესაბამისად მდინარის კალაპოტიდან ინერტული მასალის მოპოვება 

იკრძალება იმ შემთხვევაში, თუ მასთან დაკავშირებული საქმიანობა 

არღვევს ნებისმიერი სახის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების (კაშხალი, 

საყრდენი კედლის, და ა.შ.) სტაბილურობას. ასევე დაუშვებელია მასალის 

მოპოვება ისეთი მონაკვეთებიდან, სადაც მყარი ნატანი ვერ 

უზრუნველყოფს ნაპირის „კვებას“. მსგავს ადგილებში ინერტული მასალის 

მოპოვება მდინარის ტერასიდან 50მ-ის სიახლოვეს იკრძალება. 
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დღესდღეობით მოქმედი ლიცენზირების კანონმდებლობასთან 

დაკავშირებული რისკები მდგომარეობს იმაში, რომ ის შესაძლებლობას 

იძლევა (ა) წყლის ნაკადიდან მასალის ამოღების რადგან მიიჩნევა, რომ 

სედიმენტაციის პროცესი საკმარისია დეფორმირებული მდინარის 

კალაპოტის თვითაღდგენისათვის, და (ბ) გადაიდის საიტის აღდგენა 

ლიცენზიის ვადის დასრულებამდე. გარემოს დაცვის ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი აწარმოებს კონტროლს მოპოვების ლიცენზიის 

მფლობელების მუშაობაზე. არსებობს დეპარტამენტის მიერ კარიერის 

ოპერატორთა დარღვევების გამო დაჯარიმების უამრავი პრეცენდენტი. 
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5. მეთოდოლოგია 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ექვს ძირითად კომპონენტს მოიცავს, 

რომებიც ყველა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

შესრულებული შეფასების პროცესში ერთნაირია და გულისხმობს: 

1. პროექტის შესრულების ტერიტორიაზე შესაძლო ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული გარემოს კომპონენტების (ფიზიკური, ბიოლოგიური, 

სოციალური) ფონური მდგომარეობის შესახებ მონაცემების შეგროვებას 

კამერალური და საველე სამუშაოების მეშვეობის ინფორმაციის 

მოპოვების გზით. 

2. ზემოქმედების იდენტიფიკაციას, მნიშვნელოვნების შეფასებას და 

შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრას (მსოფლიო ბანკის 

მოთხოვნების და საავტომობილო გზების  დეპარტამენტის პოლიტიკის 

მიხედვით ზემოქმედების თავიდან აცილებას პრიორიტეტი ენიჭება 

შერბილებასთან შედარებით) 

3. ალტერნატივების ანალიზს - ადგილმდებარეობის, ტექნოლოგიის, 

დიზაინის და ოპერირების თვალსაზრისით, ნულოვანი ალტერნატივის 

ჩათვლით. 

4. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მომზადებას მსოფლიო ბანკის OP 

4.01 დანართი C შესაბამისად. 

5. კონსულტაციებს დაინტერესებულ მხარეებთან და ინფორმაციის 

გასაჯაროებას (საქართველოს კანონმდებლობის და მსოფლიო ბანკის 

პოლიტიკის შესაბამისად). 

6. გზშ ანგარიშის მომზადებას. 

 

 

5.1. ბოტანიკური და ფაუნისტური კვლევები 

შეფასების და ანგარიშის მომზადების პროცესში გამოყენებული იყო 

პირველადი და მეორადი წყაროები (სახელმწიფო და კონსულტანტების 

ანგარიშები და ა.შ.). ჩატარდა ბოტანიკური და ფაუნის კვლევა. საველე 

სამუშაოები შესრულდა ბიომრავალფეროვნების ჯგუფის მიერ 

(ბოტანიკოსები და ფაუნის სპეციალისტები) 2014 წლის ნოემბერ-

დეკემბერში.  

 

ბოტანიკური შეფასების მიზანი იყო პროექტის განხორციელების ზოლში 

მცენარეთა თანასაზოგადოებების განსაზღვრა, სენსიტიური/დაცული 

სახეობების გამოვლენა და, მათი დაფიქსირების შემთხვევაში, 

რაოდენობრივი დახასიათება. შესაძლო პირდაპირი და ირიბი 

ზემოქმედების გათვალისწინებით შეფასებულ იქნა ღერძული ხაზიდან 100მ 

(ორივე მიმართულებით) ზოლი. ჩატარდა ტერიტორიის ვიზუალური 

დათვალიერება. 

 

შეფასდა მცენარეთა ძირითადი ტიპები, სახეობრივი შემადგენლობა, 

დომინანტი სახეობები, ბიომის სენსიტიურობა და მცენარეთა კომერციული 

ღირებულება. შესწავლილ იქნა ენდემური, იშვიათი და სხვა დაცული 

სახეობების არსებობა პროექტის ზემოქმედების ზონაში.  

 

ფაუნის შესწავლის მიზანი იყო სახეობების შესახებ ლიტერატურაში 

არსებული მონაცემების გადამოწმება -დაზუსტება და მათი კვლევის 
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ზონაში არსებობის დაფიქსირება. ცხოველთა ძირითადი სახეობების შესახებ 

ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოყენებული იყო მარტივი მეთოდი - 

ნაკვალევის, ექსკრემენტების და საცხოვრებლის დაფიქსირება.  

 

გზის მშენებლობითა  და ექსპლუატაციით გამოწვეული უარყოფითი 

ზემოქმედება შეფასდა ველური ბუნების შესახებ კანონში, წითელი წიგნის 

შესახებ კანონში და საქართველოს წითელ წიგნში განსაზღვრული 

ძირითადი პრინციპების საფუძველზე. ეროვნულ კანონმდებლობასთან/ 

რეგულაციებთან ერთად გათვალისწინებული იყო საერთაშორისო 

მოთხოვნები (EBRD -ის პოლიტიკა და მსოფლიო ბანკის საოპერაციო 

პროცედურები) და ევროკავშირის დირექტივები. 

 

5.2. ნიადაგის დაბინძურება 

ნიადაგზე უარყოფითი ზემოქმედებისა და ნიადაგის დაბინძურების 

შეფასება საქართველოს კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად 

განხორციელდა (კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ, 1994 (შესწორებები 1997 

და 2002 წელს შევიდა). 

 

ნიადაგის ფონური მდგომარეობის დასადგენად აღებულ იქნა სინჯები (2014 

წლის 10 დეკემბერი). იმის გათვალისწინებით, რომ ტერიტორია 

ძირითადად სასოფლო დანიშნულებისაა და ძირითადი დაბინძურების 

წყაროს გზა წარმოადგენს, აღებული იყო ოთხი გასაშუალოებული სინჯი. 

სინჯის აღების სიღრმე 0-10სმ.  ერთი წერტილიდან აღებული სინჯის 

ოდენობა - 1 კგ. სინჯის აღებამდე ტერიტორია გაიწმინდა ქვების და 

მცენარეული საფარისგან. სინჯები მოთავსდა პოლიეთილების პარკებში, 

გაუკეთდა მარკირება და გაიგზავნა ლაბორატორიაში საანალიზოდ. 

სინჯები გაშრა, გასაშუალოვდა და გაიცრა. 

 

ცხრილი 5.1  ანალიზის მეთოდები 
Cu, Zn, Pb, Ni, 

Co, Co, Cd 

ISO 11047, ISO 11466  - Aqua Regia extract Determination of Cu, Mn, 

Fe, Mn, Co, Pb, Cd, Ni, Zn, Cr, Ni. Al 

As  ISO 2590 - General method for the determination of arsenic – Silver 

diethildithiocarbamate photometric method  

 

ანალიზმა აჩვენა, რომ ლითონების კონცენტრაცია ნიმუშებში ევროკავშირში 

დადგენილ მაქსიმალურად დასაშვებ კონცენტრაციას არ აღემატება. 

 

 

5.3. წყლის სინჯების აღება 

წყლის ხარისხის ფონური მდგომარეობის დასადგენად აღებულ იქნა მდ. 

სურამულას წყლის სინჯები.  სინჯების ასაღებად გამოყენებული იყო 1.5 

ლიტრი ტევადობის პლასტიკური ბოთლები.ნავთობის ჯამური 

ნახშირწყალბადის განსასაზღვრად სინჯები აღებულ იქნა 1ლ შუშის 

ბოთლებში. სინჯებს გაუკეთდა შესაბამისი ეტიკეტი და იმავე დღეს გადაეცა 

ლაბორატორიას საანალიზოდ. ანალიზები ჩატარდა ISO და EPA 

სტანდარტების შესაბამისად. 
 

ცხრილი  5.2. წყლის სინჯების ანალიზის მეთოდები 
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პარამეტრი მეთოდი  პარამეტრი მეთოდი 

pH ISO 10523-2008  Mg GOST 23268.5-1978 

ელგამტარობა ISO7888:1985  Na ISO 9964-3-1990 

Cl GOST 23268.17-1978  DO ISO 5814-72 

HCO3 GOST 23268.1-91  Total N ISO 7890-82 

SO4 ISO 9280-1990  Total P ISO 6878-04 

K ISO 9964-3-1993  TPH EPA 418.1-1997 

Ca GOST 23268.5-1978    

 

სინჯების ანალიზი ჩატარდა სამეცნიერო-კვლევითი ფირმა გამას 

ლაბორატორიაში..  

 

 

5.4. ჰაერის დაბინძურების მოდელირება 

ჰაერის გრძელვადიანი დაბინძურების დონეების დასათვლელად  

გამოყენებულ იქნა მოდელირების პროგრამა CAL-Roads View. CAL-Roads 

View წარმოადგენს ჰაერის დისპერსიისკომპლექსურ მოდელირების 

პროგრამას მაგისტრალთან ახლოს ჰაერის ხარისხზე დამაბინძურებლების 

ზემოქმედების პროგნოზირებისათვის. CALRoads View  მობილური წყაროდან 

ჰაერის დისპერსიის შემდეგ მოდელებს ერთიან ინტეგრირებულ გრაფიკულ 

ინტერფეისში აერთიანებს:  CALINE4, CAL3QHC, and CAL3QHCR. აღნიშნული 

მოდელების მახასიათებლების გაერთიანება გზებისა და მაგისტრალების 

ახლოს კარბონის მონოქსიდის (CO), აზოტის დიოქსიდის (NO2),  მყარი 

ნაწილაკებისა (PM) და სხვა დამაბინძურებლების კონცენტრაციების 

პროგნოზირების საშუალებას იძლევა.  არსებობს გზაჯვარედინების, 

ავტოსადგომების, ესტაკადური ავტოსტრადებისა და კანიონების ახლოს 

მოდელირების შესაძლებლობები. ასევე შესაძლებელია როგორც მოძრავი, 

ასევე უქმი სვლის რეჟიმში მყოფი ავტომანქანებით გამოწვეული ჰაერის 

დაბინძურების შეფასება და რეგულირებად გადასასვლელებზე ძრავას უქმი 

სვლის რეჟიმში მყოფი ავტომობილებით შექმნილი რიგის სიგრძის 

გამოთვლა. CALRoads View -ს შეუძლია ერთ წლამდე ხანგრძლივობის 

პერიოდის შესაბამისი საათური მეტეოროლოგიური მონაცემენის 

დამუშავება. თუ მონაცემები არასრულია, რეკომენდებულია უარესი 

სცენარის მიდგომის გამოყენება, რაც  მოდელირებისას ქარის ყველაზე 

არასასურველი მიმართულების გათვალისწინებას გულისხმობს.  
 

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის  მონაკვეთისთვის ხუთი სცენარი შეფასდა: 

• CO, NO₂ და PM დისპერიის მოდელირება სატრანსპორტო ნაკადის 

საპროგნოზო მონაცემების საფუძველზე პროექტის 

განუხორციელებლობის შემთხვევაში („ნულოვანი“ ალტერნატივა);  

• CO, NO₂ და PM დისპერიის მოდელირება სატრანსპორტო ნაკადის 

საპროგნოზო მონაცემების საფუძველზე პროექტის ალტერნატივა 

A1,A 2, A3 ან A4-თვის; 

• მეტეოროლოგიურ პირობებთან ერთად, ჰაერის დაბინძურების 

მოდელირებაში  ემისიის ფაქტორები ძირითადი პარამეტრებია.   
 

ხუთივე სცენარისთვის გამოყენებული იქნა ერთიდაიგივე სატრანსპორტო 

ნაკადის საპროგნოზო მონაცემები 2037 წლისათვის (PYUNGHWA Engineering 

Consultants-ის მიერ ჩატარებული სატრანსპორტო ნაკადის კვლევების 
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მიხედვით, რომელიც მოცემულია  E60 მაგისტრალის ზემო ოსიაური-

არგვეთის  ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და E60 მაგისტრალის ზემო 

ოსიაური-ჩუმათელეთის დეტალური დაპროექტების განახლებულ 

ანალიზში, 2014 ). ემისიის ფაქტორების შეფასებისას გათვალისწინებულ 

იქნა სატრანსპორტო ნაკადის შემადგენლობა, გზის ტიპი და სიჩქარე. 

სატრანსპორტო ნაკადის შემადგენლობა მიიიჩნეოდა რომ იგივე იყო ყველა 

სცენარისათვის , მაგრამ სისწრაფის ლიმიტი განსხვავებული იყო რადგან 

გათვალისწინებულია 100 კმს (ბორცვოვანი ადგილმდებარეობისათვის)  და 

80 კმს ( მთიანისათვის). სისწრაფის ლიმიტი მოდერნიზებული 

გზებისათვის  (ალტერნატივები A1, A2, 3 ანდ A4) და 80 კმს (60 კმს 

დასახლებებში) ყველა ტიპის მანქანებისათვის არსებულ გზაზე პროექტის 

განუხორციელების შემთხვევაში.    

 

ცხრილი  5.3.  დაბინძურების დისპერსიული მოდელირების საწყისი 
მონაცემები 
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"ნულოვანი
" 
ალტერნატ
ივა 

ზემო 

ოსიაურიდან 

(არსებული გზის 

კმ 128) ბათუმის 

გზის 

გზაჯვარედინამ

დე 

 

 

2037 

41 731  9 161 18 50 892 80 კმ/ს  

60 კმ/სთ 

დასახლებუ

ლ უნქტებში 

ბათუმის გზის 

გზაჯვარედინიდ

ან რიკოთის 

გვირაბამდე  

(კმ 142) 

27 715  6 084 18 33 799 

 
ალტერნატ
ივები  A1, 
A2, A3, A4 
(ახალი 
მიმართულ
ება 
ხაშურის 
ჩრდილოე
თით) 

ზემო ოსიაური 

(ახალი ტრასის 0 

კმ) რიკოთის 

გვირაბამდე ახალ 

ტრასაზე (ახალი 

ტრასის 14 კმ) 

(მოძრაობის 91 %) 

 

 

 

 

2037 

 

25 214  5 535 18 30 749 ახალი 

მიმართულე

ბის 0 -10.5 

კმ– 100 კმ/სთ 

10.5 კმ 

მონაკვეთის 

ბოლოსკენ – 

80 კმ/სთ 

არსებული ტრასა 

ბათუმის გზის 

გზაჯვარედინიდ

ან რიკოთის 

გვირაბამდე 

(დანარჩენი 

მოძრაობის 9 %) 

2 500 549 18 3 049 80 კმ/სთ 

60 კმ/სთ 

დასახლებუ

ლი პინქტის 

ტერიტორია

ზე 

 *მძიმე ტვირთმზიდი ავტომანქანა 
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დაბინძურების მოდელირება ჩატარდა უარესი სცენარის გათვალისწინებით, 

რომელშიც ძირითადად განიხილება ქარის მიმართულება, ქარის სიჩქარე 

და ატმოსფეროს მდგრადობა. ქარის მაღალი სიჩქარეები და ატმოსფეროს 

არამდგრადი პირობები განაპირობებენ დაბინძურების სწრაფ დისპერსიას 

და მცირე კონცენტრაციებს. ამიტომ მოდელირება ჩატარდა მდგრადი 

ატმოსფეროსა და უარესი ატმოსფერული პირობების გათვალისწინებით, 

შეფასება განხორციელდა გორის მეტეოროლოგიური სადგურის 

მონაცემების საფუძველზე (ქარის უმცირესი სიჩქარე 2.9მ/წმ; ზამთარში 

დაფიქსირებული ტემპერატურა -1ºC). დამაბინძურებლების მაქსიმალური 

შესაძლო კონცენტრაციის მოდელირებისთვის გამოყენებული იყო ქარის 

ყველაზე არასასურველი კუთხე. 

 

გამოთვლილ იქნა ნახშირბადის მონოქსიდის (CO), აზოტის დიოქსიდის 

(NO2), 10 მიკრომეტრამდე ზომის მყარი ნაწილაკების მაქსიმალური 30 

წუთიანი ერთჯერადი კონცენტრაციები. დამაბინძურებლების დისპერსიის 

რუკა წარმოდგენილია დანართში 1. 

 

მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის შესაბამისად, ჰაერზე ზემოქმედების შეფასება 

უნდა ეყრდნობოდეს ორივე - მსოფლიო ბანკის და მსესხებელი ქვეყნის 

რეგულაციებსა და სტანდარტებს. იმ შემთხვევაში, თუ მათ შორის 

განსხვავებაა - გამოყენებულ უნდა იქნას უფრო მკაცრი ნორმა. მაქსიმალური 

დასაშვები კონცენტრაცია საქართველოს ნორმატივების შესაბამისად 

(საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

სამინისტროს 38/ნ ბრძანების (2003) შესაბამისად “გარემოს ხარისხობრივი 

სტანდარტები დამტკიცების შესახებ: დასახლებული პუნქტების 

ატმოსფერული დამაბინძურებლების ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციები”) და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები (გარემოსდაცვის, 

ჯანდაცვის და უსაფრთხოების რეკომენდაციებში (EHS) ”ემისიები 

ატმოსფერულ ჰაერში და ჰაერის ხარისხი”, შექმნილი საერთაშორისო 

საფინანსო კორპორაციის რეკომენდაციების საფუძველზე) მოცემულია 

ცხრილი. 30 წუთიანი ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები 

საქართველოს სტანდარტების შესაბამისად მიჩნეულ იქნა ყველაზე მკაცრად 

და მაშასადამე გამოყენებულ იქნა შეფასების პროცესში. 

 

ცხრილი  5.4.  მაქსიმალურად დასაშვები კონცენტრაციები (MAC) 
საქართველოს სტანდარტებისა და WHO-ს სახელმძღვანელო 

დოკუმენტების შესაბამისად 
 EHS სახელმძღვანელო 

დოკუმენტები * 

საქართველოს 

სტანდარტები 

CO 1 საათი  30 mg/m3 (25 ppm) - 

8 საათი დღიური 

მაქსიმუმი 

10 mg/m3 (10 ppm) - 

30 წთ ერთჯერადი 

მაქსიმუმი 

- 5 mg/m3 

24 საათი - 3 mg/m3 

NO2 1 საათი 200 μg/m3(0.11 ppm) - 

წლიური 40 μg/m3 (0.026 ppm) - 

30 წთ ერთჯერადი 

მაქსიმუმი 

- 85 μg/m3 
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24 საათი - 40 μg/m3 

PM10 24 საათი 50 µg/m3 300 µg/m3 

წლიური 20 µg/m3 - 

30 წთ ერთჯერადი 

მაქსიმუმი 

- 500 µg/m3 

* EHS სახელმძღვანელო დოკუმენტები ეფუძნება WHO-ს ჰაერის ხარისხის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტებს ევროპისათვის 

 

5.5. ხმაურის მოდელირება 

ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასების მიზნით ხმაურის 

დისპერსიის გრძელვადიანი მოდელირება ჩატარდა. ხმაურის დონეების 

გამოთვლა განხორციელდა CadnaA (ხმაურის შემცირების კომპიუტერული 

პროგრამა) პროგრამის გამოყენებით, რომელიც იძლევა სხვადასხვა 

სცენარების განხილვის შესაძლებლობას, ხმაურის სხვადასხვა წყაროს 

(მობილური წყაროები - საავტომობილო და სარკინიგზო გზები, 

თვითმფრინავები; სტაციონალური წყაროები - ინდუსტრიული საწარმოები 

და სხვა) შერჩევისა და მართვის შემთხვევაში, გზის, ხიდების და სხვა 

კონსტრუქციების კომპლექსური სტრუქტურის შეფასებით. CadnaA- ში 

გამოყენებული ალგორითმები ითვალისწინებენ ტოპოგრაფიას, 

მაგისტრალის გამტარუნარიანობას, ტრანსპორტის სიჩქარეებს, 

სატრანსპორტო ნაკადში სატვირთო მანქანების პროცენტულობას, 

გზატკეცილის პროფილს და დახრილობას, შენობების სართულების 

რაოდენობას და, გარდა ამისა, საშუალებას იძლევიან დაგეგმარდეს 

ხმაურჩამხშობი ბარიერები. CadnaA ითვლის დღის, საღამოს და ღამის 

ხმაურის დონეებს ტრანსპორტის ნაკადის ინტენსივობის, სიჩქარის და 

სატრანსპორტო ნაკადში სატვირთო და მსუბუქი მანქანების 

პროცენტულობის გათვალისწინებით. მასში ასევე გათვალისწინებულია 

ადგილის ტოპოგრაფია და სხვა წინაღობები (მაგ. ტყის მასივები). CadnaA 
იყენებს ციფრულ რუკებს და შედეგად ქმნის ხმაურის რუკებს, სადაც 

ხმაურის დონეებს სხვადასხვა ფერები შეესაბამება - ერთი ფერი შეესაბამება 

5 dBA დონის ხმაურს და წარმოდგენილია 1dBA ინტერვალის მქონე 

იზოხაზებით.  
 

All the five scenarios for Zemo Osiauri – Chumateleti road section were modelled 

using the same forecasted traffic flow data for 2037 year (according to Traffic 
Analysis, prepared by PYUNGHWA Engineering Consultants and included in 

Update of Feasibility Studies for E-60 Highway Section from Zemo Osiauri to 
Argveta and Undertaking Detailed Design for E-60 Highway Section from Zemo 
Osiauri to Chumateleti, 2014). Traffic fleet composition was assumed to be the 

same for all scenarios, but speed limits were different as it is expected to have 100 

km/h (hilly terrain) and 80 km/h (mountainous terrain) speed limit on the 

upgraded road (alternatives A1, A2, A3 and A4) and 80 km/h (60 km/h in 

settlements) for both types of vehicles on the existing road, if the project is not 

implemented (Section 6)  

 

სატრანსპორტო ხმაურის კონტროლი რეგულირდება საქართველოს შრომის, 

ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის ”გარემოს 

ხარისხობრივი ნორმების დამტკიცების შესახებ” (№297/ნ, 2001 წლის 16 
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აგვისტო) ბრძანებით, რომელიც სხვა საკითხებთან ერთად განსაზღვრავს 

სატრანსპორტო ნაკადის ხმაურის დასაშვებ დონეებს სხვადასხვა 

ზონისათვის. მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის შესაბამისად გზის 

ექსპლუატაციის დროს ხმაურისა და ვიბრაციის შეფასება ხორციელდება 

EHS-ის ”გარემოს ხმაურის მართვის” ზოგადი სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის შესაბამისად (შემუშავებული საერთაშორისო ფინანსური 

კორპორაციის მიე, 2007). საქართველოსა და EHS-ის სტანდარტების 

შესაბამისი ხმაურის დასაშვები დონეები მოცემულია ქვემოთ. 

 
ცხრილი 5.5. საქართველოს ხმაურის სტანდარტების და EHS-ის 
სახელმძღვანელო დოკუმენტების შესაბამისი ხმაურის დასაშვები ნორმები 

 საქართველოს ხმაურის 

სტანდარტები 

EHS-ის სახელმძღვანელო 

დოკუმენტები 

7 am - 11 pm 11 pm - 7 am 7 am - 10 pm 10 pm - 7 am 

dBA dBA ექვივალენტი, 

LAEQ, 1 h, dBA 

ექვივალენტი, LAEQ, 

1 h, dBA 

საცხოვრებელი 

სახლების, სკოლებისა 

და საგანმანათლებო 

დაწესებულების 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

55 45 55 45 

სამედიცინო 

დაწესებულებების 

მიმდებარე 

ტერიტორია 

45 35 - - 

საცხოვრებელი გარემო: 

საცხოვრებელი 

სახლები, 

დასასვენებელი 

სახლები, საერთო 

საცხოვრებლები, 

საბავშვო სახლები და 

სკოლა პანსიონები 

40 30 35 30 

სასტუმროს შენობა, 

საცხოვრებელი 

ოთახები 

45 35 - - 

 

არც საქართველოს სტანდარტები და არც EHS რეკომენდაციები არ იძლევიან 

გარემოში ტრანსპორტით გამოწვეული ხმაურის მაქსიმალური დასაშვები 

დონის მნიშვნელობას. საერთაშორისო პრაქტიკის და ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისად ურბანული ტერიტორიისთვის ხმაურის 

მაქსიმალური დონე (რომელიც ძირითადად ტრანსპორტით არის 

განპირობებული) დღის საათებში 65 dBA-ს, ხოლო ღამის საათებში 55 dBA 

შეადგენს. სწორედ ეს მნიშვნელობები იქნა გამოყენებული ზემოქმედების 

შეფასებისთვის. 
 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

56 

 

5.6. ალტერნატივების ანალიზის (რანჟირების) მეთოდი 

პროექტის ალტერნატივები შეფასდა იმგვარი მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით რომელსაც გადაჰყავს ხარისხობრივი ეფასებები რაოდენობრივ 

ციფრებში , რომლებიც შემდეგ უნდა შეჯერდნენ საბოლოო ანგარიშში, 

რომელიც გამოხატავს ყოველი ალტერნატიივის სრულ ზემოქმედებას ა 

შესაძლებელს ხდის მათ შედარებას.   

 

პოტენციალური ზემოქმედებების მოსაცველად 7 განსხვავებული 

კომპონენტი იქნა შერჩეული და გაანალიზებული: ლანდშაფტი, ნიადაგი, 

წყლის გარემო, ბიომრავალფეროვნება, გეოტექნიკური რისკები, ხელახალი 

განლაგება (ფიზიკური,  ეკონომიკური) საჭიროებები და ინფრასტრუქტურა.  

გრადაცია დაინიშნა ყოველი კომპონენტისათვის:    

ზემოქმედება ლანდშაფტზე    15 

ზემოქმედება ნიადაგზე     5 

ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე   5 

ხმაური         10 

ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე 15 

ზემოქმედება წყალზე      10 

გეოტექნიკური  რისკები     15 

ხელახალი გადანაწილება    20 

ზემოქმედება ინფრასტრუქტურაზე  5 

სულ         100 

 

ეს გრადაციული კრიტერიუმები  განსხვავებულია იმისათვის, რომ ასახონ 

პროექტისათვის საინტერესო უბნების განსაკუთრებულობა. კრიტერიუმები 

საკვანძო კითხვებია , რომელთაც უკავშირდება დახურული პასუხები და 

ქულები. ქულა ეწერება ყოველ კითხვას.  

არანაირი ან მცირედი ზემოქმედება  0 

საშხუალო ზემოქმედება       0.3 

საშუალო ზემოქმედება      0.5 

მაღალი ზემოქმედება     1 

 

ყოველი კრიტერიუმისათვის , ქულა მოიპოვება გრადაციის კომპონენტების 

გამრავლებით (პოტენციალურ ზემოქმედებაზე დაყრდნობით) 

კრიტერიუმის ქულით (კრიტერიუმის ქულა). შაბოლოო ანგარიშის 

ღირებულება ალტერნატივისათვის  მიიღება კომპონენტების ანგარიშის   

ჯამის სახით . ალტერნატივა რომელიც გვაჩვენებს უმდაბლეს ანგარიშს, 

ღირებულება უნდა ჰქონდეს საუკეთესო გარემოსა და სციალურ  

შესრულებას.   
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6. ფონური მონაცემები 

6.1. ფიზიკური პირობები 

6.1.1. კლიმატი და მეტეოროლოგია 

აღმოსავლეთ საქართველო მდებარეობს სუბტროპიკულ კლიმატურ 

სარტყელში და ძირითადად მოქცეულია აღმოსავლეთიდან შემომავალი 

კასპიისა და ცენტრალური აზიის მშრალი ჰაერის მასებისა და 

დასავლეთიდან – შავი ზღვის ტენიანი ჰაერის მასების ზეგავლენის ქვეშ, 

ხოლო ჩრდილოეთის ცივი ჰაერის მასებისგან დაცულია კავკასიონის 

ქედით. სამშენებლო-კლიმატური მახასიათებლების მიხედვით პროექტის 

რეგიონი მიეკუთვნება II-b კლიმატურ ქვე რეგიონს. 

 

აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი ხასიათდება ცხელი ზაფხულითა და 

შედარებით ცივი ზამთრით, დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით 

გაცილებით მცირე რაოდენობის ნალექით. საკვლევ ტერიტორიაზე ჰაერის 

საშუალო ტემპერატურა ივლისსა და აგვისტოში აღწევს 230C, თუმცა 

ხშირად დღის განმავლობაში აღწევს 33-350C, ხოლო ღამით 200C. ზამთარში 

ჰაერის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 1-20C დეკემბერსა და 

თებერვალში, ხოლო ამავე პერიოდის განმავლობაში ხშირად ეცემა -10 

გრადუსამდე. 

 

ტემპერატურები მნიშვნელოვნად დაბალია საკვლევი ტერიტორიის 

დასავლეთით მდებარე უფრო მაღალმთიან ნაწილში. რიკოთის გვირაბთან 

ზამთრის საშუალო ტემპერატურა შეადგენს 1-30С (დეკემბერი-თებერვალი) 

და ზაფხულში იზრდება 170С -მდე.  

 

აღნიშნულ მონაკვეთზე ნალექის რაოდენობა გაცილებით მაღალია და 

აღწევს 1100 მმ-ს წელიწადში. მოცემულ ტერიტორიაზე ზამთარი უფრო 

ნალექიანია ვიდრე ზაფხული, ხოლო თოვლის საფარის ხანგრძლივობა 

საშუალოდ შეადგენს 80-100 დღეს წელიწადში. ქარები უფრო ძლიერია 

ვიდრე რეგიონის დაბლობზე, საშუალოდ 8-10 მ/წმ-ში და გაბატონებულია 

აღმოსავლეთ მიმართულების ქარები. 

 

დღის განმავლობაში მოსული მაქსიმუმი ნალექების რაოდენობა 80მმ-ა. 

წლიური ჯამური ნალექი დაბლობისთვის შეადგენს 500-644 მმ. ნახაზზე 6.3 

ნაჩვენებია, რომ გაზაფხული და შემოდგომა ყველაზე ტენიანი პერიოდებია, 

ხოლო ზამთარი ძირითადად მშრალია.  

 

ზამთრის პერიოდში თოვლიანობა ზომიერია, თოვლის საფარის საშუალო 

ხანგრძლივობა შეადგენს 34-52 დღეს. ქარის სიჩქარე უმეტესად დაბალია, 

საშუალოდ 1.0-1.6 მ/წმ-ში და ძირითადად გაბატონებულია ჩრდილო-

აღმოსავლეთიდან სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების ქარები. 

 

ფარდობითი ტენიანობა (ხაშურის სადაკვირვებო სადგურის მონაცემებით) 

მერყეობს 69%-დან აგვისტოში, 82%-მდე დეკემბერში. მინიმალური 

ტენიანობა ფიქსირდება აპრილსა და აგვისტოში.   
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გაბატონებული ქარის მიმართულება და მისი სიჩქარე ხაშურის 

მეტეოროლოგიური საგუშაგოს მონაცემების მიხედვით მოცემულია 6.1 და 

6.2 ცხრილში. 

 
ცხრილი  6.1. ქარის მიმართულების პროცენტული განაწილება, % 

  N NE E SE S SW W NW წყნარი 

ხაშური 2 13 28 1 1 3 48 7 46 

 

ცხრილი 6.2.ქარის სიჩქარე 
თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII საშუალო 

მ/წმ 3.2 4 4.9 5.1 4.6 4.3 4.6 4.3 4.2 3.5 3.4 2.9 4.1 

 

ნიადაგის საშუალო ტემპერატურა ივლის-აგვისტოში დაახლოებით 27C-ია, 

მინიმალური წლიური ტემპერატურა ფიქსირდება იანვარში და შეადგენს -

2C.    

 
ცხრილი 6.3.  ნიადაგის სეზონური გაყინვის ნორმატიული სიღრმე 
ფრაქციის მიხედით 

თიხა და თიხნარი 38 სმ 

წვრილმარცვლოვანი ქვიშა და ქვიშაქვები 46 სმ 

უხეში და საშუალო მარცვლის ზომის ქვიშა 49 სმ 

უხეში ფრაგმენტების შემცველი ნიადაგი 57 სმ 

 

 

6.1.2. გეომორფოლოგია და გეოლოგია 

E-60 მონაკვეთის გზა გადის ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ- 

აღმოსავლეთის მიმართულებით (ნახაზი 6.6). გზის განსახილველი 

მონაკვეთი მდებარეობს თბილისიდან ჩრდილო-დასავლეთით 126-143 კმ-

ში, მდ. მტკვრის ხეობაში ლიხის ქედის აღმოსავლეთით, რომელიც 

წარმოადგენს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს შორის ბუნებრივ 

საზღვარს. გზა გადის ჩრდილოეთის მიმართულებით მდინარის 

პარალელურად, ხაშური-დოღლაურას აკუმულაციური დაბლობის 

ზოგიერთ უბანზე ტალღური ზედაპირის მქონე ტერასებით. 

 

საკვლევი ტერიტორიის გეომორფოლოგიური თავისებურებები, ისევე 

როგორც მისი ლანდშაფტი და კლიმატური პირობები გამოირჩევა ორი 

ძირითადი მახასიათებლით. ტერიტორიის ძირითადი, აღმოსავლეთი 

ნაწილი ხასიათდება, მდ. მტკვრისა და მისი მარცხენა შენაკადების 

ეროზიული აკუმულაციური პროცესების შედეგად ფორმირებული შიდა 

ქართლის აკუმულაციური რელიეფით.  

 

ზემო ქართლის ხეობებში შესაძლებელია ჩრდილოეთი და სამხრეთი 

მონაკვეთების გამოყოფა. ჩრდილოეთი ნაწილი მოიცავს ტირიფონი- 

საგურამოს მონაკვეთს, სამხრეთი - მდინარე მტკვარის ხეობას. ტირიფონი-

საგურამოს მონაკვეთი გადის ლიახვის, ლეხურას, ქსნისა და არაგვის 

ნალექებზე. უმაღლესი ნაწილი მდებარეობს ზღვის დონიდან 800 მეტრზე, 

ხოლო ყველაზე დაბალი ნაწილი კი ზღვის დონიდან 500 მეტრის 

სიმაღლეზე, ნატახტართან ახლოს. გორსა და ცხინვალს შორის არსებული 
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ტირიფონის ხეობა დახრილია სამხრეთისკენ. დანარჩენი ნაწილი 

(საამილახვარო, მუხრან-საგურამო) მოსწორებულია.  

 

მოცემული ტერიტორიის რელიეფში მკაფიოდ არის გამოხატული მდ. 

მტკვრის ოთხი ტერასა, ჩართული ორი ტერასის საფეხურით, რომლებიც 

მტკვრის შენაკადების გავლენით განვითარდა. დაბლობ-აკუმულაციური 

ზედაპირი ინტენსიურად იკვეთება მდ. მტკვრის მერიდიანულად 

განლაგებული მარცხენა შენაკადებითა და საირიგაციო სისტემების 

არხებით. ტერასა დახრილია ჩრდილო- სამხრეთის მიმართულებით  

 

ფერდობები უძველესი დროიდან დაფარული იყო მდინარისპირა ტყეებით. 

ამჯერად მხოლოდ მათი შემორჩენილი ნაწილიღა გვხვდება ხაშურის 

მახლობლად (ოსიაურის ტერიტორიაზე). თრიალეთის ქედის ფერდობებზე 

მწვანე საფარი შედარებით უკეთაა შემორჩენილი. 

 

ტექტონიკური ზონის რუქის მიხედვით, პროექტის არეალი მიეკუთვნება 

აჭარა-თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილის ცენტრალურ 

ტერიტორიას. ის აგებულია ზემო პალეოგენული (P3) და ქვემო ნეოგენური 

(N1) ნალექებითა და ვულკანური ქანებით. ძველ ქანებს ედება ზევიდან 10-

20სმ სისქის თანამედროვე და მეოთხეული პერიოდის (Q3+4) ქანები, 

რომლებიც წარმოდგენილია თიხებით, ქვიშაქვებით, ქვიშისა და რიყის 

ქვებით.  

 

დაბლობის ზედაპირი შედგება მდინარეული მეოთხეული ალუვიური 

კონგლომერატებით, თიხებითა და ქვიშით. ასევე დელუვიურ- 

პროლუვიური მასალით (მსხვილი ხრეში, ყავარი, თიხა და ქვიშა), 

რომლებიც ძლიერი წვიმების ან ეფემერული ნაკადის შედეგად არის 

ჩამორეცხილი. 

 

პროექტის რეგიონი შედგება:  

• ოლიგoცენისა და ქვედა მიოცენისაგან (მაიკოპის სერიები). 

ნახშირბადიანი თიხისაგან (ხადუმის ჰორიზონტი), გიფსოვანი თიხა 

იაროზიტის თხელი ფენით, ქერცლი და სეპტარია,  ინტერპოლაცია 

კვარციანი  ქვიშაქვები. ძირულას მასივის ქვიშაქვის სპონგოლიტის 

შრე მარგანეცის მადნით. (E3+N11) 

• აპტური  და  ალბური ეტაპები. მარჩხობი -ზღვის  წყლისნიშნები, 

კირქვა ,ნახშირბადის თიხა, გლაუკონიტის ქვიშაქვები. ადგილებში - 

ლავა და ვულკანური ტუფები, ძირითადად კალცის ალკალიკის 

ბაზალტები,ანდეზიტის ბაზალტები, ანდეზიტი და (K1a+al) 

• ზედა ცარცის (დაუნაწევრებელი): გლაუტონიკის ქვიშაქვები,  

ფენოვანი კირქვა (პელიტომორფული, ლიტო გრაფული, 

კრისტალური),  მერგელის კირქვა, კირის თიხა ადგილებში  - 

ფურცლები და ვულკანური ტუფები ალკალური ბაზალტოიდების 

ტრქუანდეზიტები, ტრქიტები და ფონოლიტები, კირქვებისა და 

კირის შრეები  (K2) 

• ბარემიული ეტაპი. ქართული ბლოკი და გაგრისა და ჯავის ზონა 

(ძირულა და კელასურის მასივები); კირჩხობუ - წყალი - ზღვის 
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ნადებები: კვარც - არკოზის ქვიშაქვა და კონგლომერატები, 

კირქვები, დოლომიტები (K1br) 

 

ჯეოინჟინირინგის მიერ ჩატარებულმა  პროექტის უბნის  გეოტექნიკურმა 

კვლევამ გამოავლინა დომინირებდა 12 .მ თიხა. ტერიტორია 

სტრუქტურირებულია ოდნავ ნოტიო და ნოტიო მუქი ყავისფერიდან ღია 

ყავისფერამდე  მყარი  მტვრის მსგავსი თიხით, რომლის ქვეშ  გამძლე 

მარგილიტის შრეა ქვიშაქვის შრეებით. ზედა ნიადაგი 0.3 მ. დან 0.5მ. 

სისქისაა.   

 

ჩუმათელეთის მდინარის ველი ფორმირებულია პალეოზოური 

გრანიტოიდებით. ველის ფერდობზე  კლდეები დაფარულია სხვადასხვა 

ტევადობის კოლუვიალურ -დელუვიალური ელუვიალური თავისუფალი, 

ფრაგმენტული და თიხოვანი წარმონაქმნებით, ხოლო მათ ქვედა ნაწილში 

ბუნებრივი ალუვიალური და პროლუვიალური საბადოებია და ადამიანის 

ხელით ნაკეთი  (ტექნოგენური ) ნიადაგები, გზიას კალაპოტის ამოვსების 

ფორმით და სხვა ტიპის ამოვსებები შეინიშნება.  ველის ეს მონაკვეთი 

წარმოადგენს საკონტაქტო ზონას პალეოზოურ გრანიტებს და იურასული 

კლდეების საბადოს (ტიხის ფილები, ქვიშაქვები და სხვა). ველის მარჯვენა 

ფერდობი გრანიტოიდებით არის წარმოდგენილი.  

 

ზედაპირზე გრანიტოიდები დაბზარულია. ნაპრალები გრანიტის 

ელუვიალურ ნაწილს გარდაქმნიან ხშირ, ზოგან თავისუფალ, კუთხოვან 

ხრეშად - კუთხოვან რიყის ქვის ნაწილად, რომელიც ამცირებს ველის 

მარჯვენა ფერდობის სტაბილურობას. ამის გამო ამ მონაკვეთში 

არასტაბილურია.  

ამავე დროს, უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს გრანიტოიდური მასივის 

დასუსტებული და დამტვრეული ადგილები (რაც დადგინდა რიკოთის 

უღელტეხილის გვირაბის მშენებლობისას), სადაც  კლდის 

სიმყარეშემცირებულია. ამგვარმა უბნებმა შესაძლოა დიდ მასშტაბიანი 

ზვავები გამოიწვიოს რომლის დროსაც მოსალოდნელია კლდოვანი ნაწილის 

მოწყვეტა და ფერდობზე დაცემა.  

 

მარჯვენა ფერდობზე ორი მცირე და ერთი დიდი ეროზიული ნაწილი 

აღმოაჩინეს. ბოლო 2 კმ სიგრძისაა, მცირედები 10-30 მ სიღრმის. მცირე 

ღარტაფები მშრალია. ფერდობები მცენარეული საფარით არის დაფარული. . 

მცენარეული საფარი აბრკოლებს ღვარცოფების ფორმირებას . დიდი 

ღარტაფი სანიაღვრეა.  

 

ველის მარცხენა ფერდობი  რომლის ზირი გაიჭრა მილსადენის 

ასაშენებლად სტაბილურია. ფერდობი დაფარულია მჩხერი 

კოლუვიალური-დელუვიალური და ელუვიალური  ნალექებით. 

(კუთხოვანი ხრეშის, ლუთხოვანი რიყის ქვებისა და თიხის ნიადაგებით.)  

დაფარულია 0.5 მ.  ზედა ნიადაგის საფარით.  ფერდობი მცენარეული 

საფარით არს დაფარფული. . კლდეები ამოდიან ფერდობის ძირას და 

ეროზიული ხევის ძირზე. მარჯვენა ფერდობთან შედარებით მარცხენა 

ფერდობის კლდეები ნაკლებად  დაბზარულია. 
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6.1.3. ჰიდროგეოლოგია 

საკვლევ ტერიტორიაზე მთავარ ჰიდრო გეოლოგიურ რეგიონს წარმოადგენს 

ქართლის არტეზიული აუზის ფოროვანი, ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-

კარსტული წყალი, რომელიც მოიცავს დაბლობის უდიდეს ნაწილს. 

ქართლის არტეზიული აუზი ჩამოყალიბდა ჩრდილოეთით კავკასიონის 

ქედის, სამხრეთით თრიალეთის ქედისა და დასავლეთით ლიხის ქედს 

შორის. 

 

ძირითადი გეომორფოლოგიური ერთეულებია ტირიფონისა და მუხრანის 

სინკლინების დეპრესიები, გადაფარული მეოთხეული ასაკის 

ფორმაციებითა და მდინარის ხეობის აკუმულაციური ტერასებით. 

დეპრესია ამოვსებულია მიოცენ-პლიოცენური პერიოდის სქელი მოლასური 

წყებით (2კმ-მდე), რომელიც შედგენილია კონგლომერატების, ქვიშაქვებისა 

და თიხის მონაცვლეობით. აღნიშნულ წყებაზე განფენილია ასევე სქელი 

(>200 მ) ადრე მეოთხეული და თანამედროვე ალუვიური ნალექები, 

რომელიც აგებულია კაჭარით, კენჭნარითა და თიხნარით, ასევე თიხის 

შუაშრეებით.  

 

აღნიშნულ ფორმაციებში არსებული გრუნტის წყლები წნევიანია, 

არტეზიულია. ისინი კლასიფიცირდება როგორც დაბალი მინერალიზაციის 

მქონე (1 გრ/ლ) ჰიდროკარბონატულ-სულფატური, კალციუმიან–

ნატრიუმიანი წყლები. ის აკმაყოფილებს სასმელი წყლის მოთხოვნებს და 

ფართოდ გამოიყენება დასახლებული პუნქტების მომარაგებისთვის. უფრო 

ღრმა მიოპლიოცენური ლაგუნურ-კონტინენტალური ნალექები 

სპორადულად გაწყლიანებულია. წყალი ძირითადად შეუკავშირებელი 

კონგლომერატების ფენაში გვხვდება. ჭაბურღილების უმრავლესობა 

სუბარტეზიულია, წყლის დონე მიწის ზედაპირიდან 30-40მ-ზეა. 

შესაბამისად ჭაბურღილების დებიტი დაბალია და იშვიათად აღწევს 1 ლ/წმ-

ს. აღნიშნული ფენის გრუნტის წყალი ძირითადად 

დაბალმინერალიზებულია (0.4–1.0გ/ლ), მიეკუთვნება ჰიდროკარბონატულ, 

კალციუმ-მაგნიუმიან ტიპს და გამოიყენება ადგილობრივი, 

დეცენტრალიზებული წყლის მომარაგებისთვის.  

 

კავკასიონის ქედის სამხრეთ ფერდობების ნაოჭა ზონის წნევიანი წყლის 

სისტემა მოიცავს დაბლობის ჩრდილო და ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს. 

მთიანეთი დანაწევრებულია, განსაკუთრებით ჩუმათელეთის ჩრდილო- 

დასავლეთით, სადაც E-60 მონაკვეთის მაგისტრალი კვეთს გაშიშვლებული 

ფენების კომპლექსურ წყებებს რიკოთის გვირაბთან, რომელიც მოიცავს 

ნეოგენურ (სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ), პალეოგენურ, ზემო და ქვემო 

ცარცულ, შუა იურულ, ლიასურ და პალეოზოურ ძირულის კრისტალური 

მასივის გრანიტებს. ზოგიერთ მათგანს გააჩნია მაღალი წყლის შემცველობა, 

განსაკუთრებით ტუფობრექჩიების ბაიოსურ პორფირიტულ წყებებში და 

ანდეზიტური ფენების ქვიშაქვებს, ასევე კირქვის, ქვიშაქვის, 

ტუფობრექჩიისა და დოლომიტური კირქვის ცარცული პერიოდის 

ფორმაციებს. ტერიტორია ხასიათდება წყაროების სიმრავლით, რომლებიც 

მიწის სამუშაოების დროს ხშირად იხსნება.  
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მიწისქვეშა წყლების დონე ახალი ტრასის გასწვრივ მერყეობს 1.0-დან 6.5მ-

მდე.  

 

 

6.1.4. ჰიდროლოგია 

რეგიონის ძირითადი ზედაპირული წყლის ობიექტი მდინარე მტკვარია. 

მისი შენაკადებია სურამულა (ხაშურის მახლობლად); დასავლეთი და 

აღმოსავლეთი ფრონე (აგარასთან და არადეთთან); დიდი ლიახვი, მეჯუდა 

და თორთლა (გორთან), ქსანი, არაგვი, და ა.შ. მათი უმეტესობა 

ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ მოედინება და უერთდება მტკვარს. 

გამონაკლისია სურამულა, რომელიც მტკვრის პარალელურად მოედინება E-

60 მონაკვეთის ჩრდილოეთით და ერთვის ფრონეს აგარას აღმოსავლეთით.  

 

მდ. მტკვარი სამხრეთ კავკასიის ყველაზე დიდი მდინარეა და წარმოადგენს 

საკვლევი ტერიტორიის დომინანტ ჰიდროლოგიურ მახასიათებელს. იგი 

სათავეს იღებს 2,720 მ სიმაღლეზე, ყიზილ-გიადიკის მთის აღმოსავლეთ 

კალთაზე, თურქეთში და მიედინება 1,364 კმ სიგრძეზე თურქეთის, 

საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე და ერთვის კასპიის ზღვას 

ბაქოს სამხრეთით. მტკვრის აუზის ძირითადი ნაწილი მოიცავს დიდი და 

მცირე კავკასიონის ქედებს და მათ შორის არსებულ ტექტონიკურ დაბლობს, 

როგორიცაა გორის დაბლობი, მისი ფართობია 188,000 კმ2 . მდინარე 

იკვებება მყინვარების, თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლებით. წლიური 

ხარჯის დაახლოებით 50% მოდის გაზაფხულის პერიოდზე, ხოლო 25% 

ზაფხულზე. წყალმოვარდნები ხშირია მაშინ როდესაც ძლიერი წვიმები 

ემთხვევა გაზაფხული თოვლის დნობის პერიოდს.  

 

მდინარე დაბინძურებულია (ორგანულად და ბაქტეოროლოგიურად) 

ცუდად დამუშავებული და გაუწმენდავად ჩაშვებული საკანალიზაციო 

ჩამდინარე წყლებით, საირიგაციო და საწარმოო წყლებით (თუმცა 90-იან 

წლებში საწარმოო დაბინძურება მნიშვნელოვნად შემცირდა).  

 

მდინარის აუზის ზედა ნაწილში ტყეების გაჩეხვის შედეგად ნიადაგი 

დაუცველი გახდა, რამაც გამოიწვია ღვარცოფული პროცესების 

გააქტიურება. გარდა ამისა, გაუტყიურებამ და ტერიტორიის საძოვრებად 

ინტენსიურმა გამოყენებამ გამოიწვია ეროზია, რომელიც თავის მხრივ 

მდინარის წყლის მაღალ სიმღვრივეს იწვევს.  

 

დიდ ახალსოფელსა და აგარას შორის არსებულ ჭალებს მოსახლეობა 

საძოვრებად იყენებს. გაზაფხულზე ჭალებში წყლის დონე 1 -1.8მ-ით 

იმატებს. ჭალების სიგანე 125მ-დან (ურბნისთან) 650მ-მდე (დიდ 

ახალსოფელთან) მერყეობს. ქვიშხეთი-ცხრამუხას მონაკვეთზე წყალმა 

შესაძლოა 3.8მ-ით მოიმატოს. მდინარის კალაპოტი იკლაკნება და იტოტება.  

 

მდინარეში წარმოქმნილი მცირე კუნძულების სიგრძე 30-60მ-ია, ხოლო 

სიგანე 20-40მ. ყველაზე განიერი (0.4 -2.2კმ - 150-800მ) კუნძულები 

მდებარეობს დამჩხრეულას, რბონას, დიდი ახალსოფელის, აგარას, 

ქარელის, ქვემო ხვედურეთისა და გორის მახლობლად. ყველაზე გრძელი 

კუნძული ხაშურიდან 3კმ-ის ქვევით, სოფელ ოსიაურთან ახლოს 
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მდებარეობს (სიგანე 2.1კმ, სიგრძე 1კმ, სიმაღლე 2მ). კუნძულზე 

მცენარეული საფარი ფოთლოვანია და ზედაპირი დაფარულია ხეებითა და 

ბუჩქებით.  

 

ქვიშხეთი-ხაშურის მონაკვეთზე სანაპირო დაბალი (0.1-0.3მ), ზომიერად 

ჩამორეცხილი და ჭაობებითა და მეჩხერი ბუჩქნარებით დაფარულია.  

 

 
ნახაზი  6.1  რუკა პროექტის ზონაში არსებული ძირითადი წყლის 
ობიექტების აღნშვნით 
 

პროექტის ტერიტორიის უახლოესი მდინარეებია - სურამულა, შუქღელე, 

ვოვხნარასხევი და ჩხერილელა.   

 

შუკ-ღელეზე -  მდ. სურამულას მარცხენა შენაკადი. სათავეს იღებს ლიხის 

ქედის აღმოსავლეთ წინამთების სამხრეთ ფერდობზე, სოფ. ცივიწყაროს 

ჩრდილოეთით 5,4 კმ-ში 1230 მეტრის სიმაღლეზე. მდინარის სიგრძე 

საპროექტო გზის გადაკვეთამდე 8,30 კმ, საერთო ვარდნა 450 მეტრი, 

საშუალო ქანობი 54,0 ‰, წყალშემკრები აუზის ფართობი კი 16,6 კმ2-ია. ამ 

მონაკვეთზე მდინარეს ერთვის ექვსი ძირითადი შენაკადი ჯამური სიგრძით 

9,40 კმ. აუზის 75% ტყიანია.    

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. მისი  

წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება თოვლის დნობით გამოწვეული 

გაზაფხულის წყალდიდობით, წვიმებით გამოწვეული შემოდგომის 

წყალმოვარდნებით, ზფხულის შედარებით მდგრადი და ზამთრის 

არამდგრადი წყალმცირობით. 

 

სურამულა - მდინარე ჩაედინება მდინარე ფცაში სოფ. ქვენატკოცამდე, 

ხოლო ეს უკანასკნელი კი მდ.მტკვარში ჩაედინება სოფ.დოღლაურის 

სამხრეთით. სურამულა სათავეს იღებს ლიხის ქედის აღმოსავლეთ ფერდზე 

ზღვის დონიდან 1200 მ ნიშნულზე.სურამულას სიგრძე 42კმ-ია, ქანობი - 578 

მ, წყალშემკრები - 719 კმ2 . მდინარე იკვებება თოვლით, წვიმის და გრუნტის 

წყლით. ზაფხულში წყლის რეჟიმი მდგრადია. არასტაბილური 

მცირეწყლიანი პერიოდი კი ზამთარშია. მდინარე შეიძლება გაიყინოს 3-4 
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დღით, თუმცა ეს საკმაოდ იშვიათად ხდება. წყალი გამოიყენება 

ირიგაციისთვის. მდინარის ქსელი არათანაბრად ნაწილდება. შენაკადებია: 

შუაღელე (10კმ), ტილიანა (17კმ), ჭორათხევი (27კმ), დასავლეთო ფრონე 

(38კმ), შოლა (18კმ). მდინარის ქსელის სიმჭიდროვე დაახლოებით 

0.73კმ/კმ2-ია. სურამულას ჭალის სიგანე მერყეობს 20-25-დან (სოფელ 

ითირიასთან ახლოს) 200მ-მდე (პატარა სათივესთან ახლოს). ჭალა 

მოსწორებულია. მისი სიღრმე დაახლოებით 0.5მ-ია. წყალუხვობის 

პერიოდში მდინარის წყლის დონე 0.1 – 0.4მ-მდე იზრდება. საშუალო 

ვარდნა სათავიდან 6-7კმ-ში 630 . სურამის ქვემო დინებაში, შესართავთან 

ვარდნა მცირდება. მთის მდინარეს ცვლის დაბლობის მდინარე. მდინარის 

სიგანე 3მ-ია, მაქსიმუმი - 25მ, ხოლო მინიმუმი - 1მ. სიღრმე აღემატება 0.3მ-

ს. მდინარის წყლის ხარჯი მერყეობს 0.9-1.5- დან (ხაშურთან ახლოს) 0.5-

0.6მ/წმ-მდე (ქვემოდინება). 

 

მდინარის ფსკერი მოსწორებულია. ზემო დინებაში ქვიშაქვიანი, ხოლო 

ქვემოდინებაში - ქვიშა-ხრეშიანია. სანაპიროები ერწყმის ხეობებს, ზოგიერთ 

ადგილებში ფრაგმენტული ტერასებიც შეინიშნება. მდინარის წყლის 

ხარჯის მონიტორინგი ორ სადგურზე ხორციელდება: სურამის (1926-1955) 

და ქვემო ტკოცას (1930-1935). წყალუხვობის პერიოდი იწყება გაზაფხულზე 

და სრულდება ივნისის ბოლოს. წყლის მაქსიმალური ხარჯი ფიქსირდება 

მარტის ბოლოს. წყალმცირობის პერიოდი იწყება ივნისის ბოლოს და 

გრძელდება ოქტომბრამდე. საშიში ჰიდროლოგიური მოვლენები არ 

ფიქსირდება. სურამთან ახლოს მდინარის წყლის ხარჯი მერყეობს 0.002მ 3 

/წმ-დან 31.6მ 3 /წმ- მდე. წლის განმავლობაში ხარჯის განაწილება 

არაერთგვაროვანია. გაზაფხულზე, ზაფხულში, შემოდგომასა და ზამთარში 

მდინარის წყლის ხარჯი შეადგენს 64.7, 16.2, 3.1 და 16%-მდე წლიურ 

მაჩვენებელს. ყინვები ფიქსირდება დეკემბრიდან თებერვლის ბოლომდე. 

სურამიდან ზემოდინებაში მდინარის წყალი სუფთაა და შესაძლებელია 

მისი წყალმომარაგებისთვის გამოყენება. ქვემოდინების წყალი კი ჩამდინარე 

წყლებითა და ნაგვით არის დაბინძურებული. ეს წყალი ირიგაციისთვის 

გამოიყენება.  

 

ჩხერიმელა: სიგრძე – 39 კმ; წყალშემკრები აუზი – 490 კმ2, საშუალო 

წლიური ჩამონადენი - 13.6 მ3/წ. ჩხერიმელას აუზი მოიცავს ჩხერიმელას, 

საკრაულას, ძირულასა და დუმალას. აუზი მდებარეობს ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში და მისი ტერიტორიის ნახევარზე მეტს იკავებს. 

ჩხერიმელას აუზში 15 თემია განლაგებული. ჩხერიმელას წყალშემკრები 

აუზის უდიდესი ნაწილი ბორჯომი-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს 

ეკუთვნის. აუზი და მისი რესურსები უმთავრესად ინდუსტრიული, 

სასმელი და  სამეურნეო მიზნებისათვის გამოიყენება. მუნიციპალიტეტში 

რამდენიმე სპა და სამკურნალო კურორტია (მაგ. ნუნისი, ზვარე). ამჟამად 

მუნიციპალიტეტში არ მიმდინარეობს კომერციული ხე-ტყის დამზადების 

სამუშაოები, წყალი არ გამოიყენება ელექტროენერგიის წარმოებისა და 

ირიგაციისათვის. ტერიტორიას გააჩნია მაღალი 

ესთეთიკური/რეკრეაციული  და კულტურული ღირებულებები. მდინარის 

წყლის ხარისხის მონიტორინგის მონაცემები არ არსებობს, თუმცა, შეიძლება 

ვივარაუდოთ რომ მდინარე საკმაოდ სუფთაა დაბალი ანთროპოგენური 

ზემოქმედების გამო.  
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ბსგზშ-ს მიზნებისთვის ჩატარდა ზედაპირული წყლის ხარისხის კვლევები 

მდ. სურამსა და რიკოტულაში. სინჯები იქნა აღებული რიკოთის 

გვირაბთან. წყლის ანალიზი ითვალისწინებს: საერთო აზოტის (TN), 

საერთო ფოსფორის შემცველობას (TP), საერთო  ნავთობ-ნახშირწყალბადის 

ანალიზს (TPH) . დამატებით, განსაზღვრულ იქნა ფიზიკური და ქიმიური 

პარამეტრები როგორიცაა ტემპერატურა, pH,  გამტარობა. შედეგები 

ქვემოთაა წარმოდგენილი.   

 

ცხრილი 6.4. წყლის ხარისხის მონაცემები (სეურამულა, გვირაბთან ახლოს) 
 პარამეტრი სურამულა  

1 pH 7.2 

2 სიმღვრივე, FTU 0.35 

3 Ec, mS.cm 0.08 

4 Cl, mg/l 5.1 

5 HCO3, mg/l 41.0 

6 SO4, mg/l 10 

7 Ca, mg/l 13 

8 Mg, mg/l 3.9 

9 Na, mg/l 4.4 

10 K, mg/l 0.4 

11 DO, mg/l 7.9 

12 TDS, mg/l 75 

13 TN, mg/l 8 

14 TPH, mg/l <0.2 

 

 

6.1.5. ლანდშაფტი და მიწათსარგებლობა 

აღნიშნული ტერიტორიის მაღალმთიანეთის ლანდშაფტი ჩრდილოეთით, 

სამხრეთითა და დასავლეთით ძირითადად ბუნებრივი ან ნაწილობრივ 

ბუნებრივია. ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ნაწილში დაბლობი უმეტესად 

ანთროპოგენიზირებულია. ბუნებრივი მცენარეულობა აქ მრავალი წლის 

წინ გაიჩეხა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით მიწების 

„გამონთავისუფლების‟ მიზნით.  

 

კომბინირებული გეოლოგიური და ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენის 

ქვეშ არსებული ქართლის დაბლობი დღეისათვის წარმოადგენს დიდ, სწორ 

სახნავ-სათესად გამოყენებულ სივრცეს, ველური ბუჩქნარითა და მცირე 

რაოდენობის ბუნებრივი მცენარეულობით. მიწა ძირითადად დაყოფილია 

მცირე ნაკვეთებად, რომლებიც კერძო საკუთრებაშია, მათზე გაშენებულია 

ბაღები, ვენახები, ბოსტნები, ნაწილს კი ყანები და საძოვრები შეადგენს. აქვე 

არის დასახლებები. სასოფლო-სამეურნეოდ გამოუსადეგარ მიწებზე 

მეორადი მდელოებია.  

 

ლიხის ქედის დასავლეთ ნაწილი წარმოდგენილია ბუნებრივი 

ლანდშაფტით, ვიწრო ხეობებით დანაწევრებული ციცაბო ფერდობებით, 

ყვითელმიწა მურა ნიადაგით, და შერეული ფოთლოვანი ტყეებით 

(ძირითადად მუხა, წიფელი და რცხილა). ლანდშაფტი სოფლებთან და 

ქალაქებთან მოდიფიცირებულია და ტყე ჩანაცვლებულია მდელოებითა და 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

66 

 

ბუჩქნარებით, რომლებიც ტყის გაჩეხვის შემდეგ განვითარდა. ასეთ 

ადგილებში დომინირებს სასოფლო-სამეურნეო ლანდშაფტები. 

აღმოსავლეთით, დასავლეთ კვერნაკის მთაზე წარმოდგენილია ნახევრად 

ბუნებრივი ლანდშაფტი, ხეობებითა და ღარტაფებით (საიდანაც ნაკადები 

ჩაედინება მდ. დიდ ლიახვში) ჩაჭრილი დახრილი ფერდობებით. 

ტერიტორიის ყავისფერ ნიადაგზე გავრცელებულია ჯაგ-ეკალნარი და 

სათიბ-საძოვრები. სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა აქ ნაკლებად 

აქტუალურია. ტერიტორია ძირითადად საძოვრად გამოიყენება.  

 

მდ. მტკვრის ჭალა ძლიერ სახეცვლილია, წყალდიდობისგან დამცავი, 

საწარმოო (სამშენებლო მასალების წარმოება, თევზსაშენები და სხვ.) და 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობების შედეგად. ბუნებრივი მცენარეულობა 

ჭალის ტყის ცალკეულ ფრაგმენტებად არის შემორჩენილი მაფრამ ის 

იფარგლება სანაპირო ტყეების იზოლირებული ფრაგმენტებით, ეკლოვანი 

ბუჩქნარისა და ბალახოვან საფარებს შორის.  

 

ზემო ოსიაურისა და ჩუმათელეთის უბანი წარმოდგენილია სახნავი 

მიწებით, პატარა საძოვრებითა და კორომებით.  მიწის ფორმა ბრტყელია, 

ჩუმათელეთის მახლობლად ბორცვოვანი. ლანდშაფტი შესაძლებელია 

დახასიათდეს შემდეგნაირად:  

1. ბორცვოვანი მთისწუნეთი აღმოსავლური რცილათი და მუხნარით– 

აღმოსავლური რცხილა ყავისფერ ტყის ნიადაგზე.; 

2. ტალღოვანი ბორცვოვანი მთისწინეთი ბუჩქებითა და სტეპით, 

ყავისფერი ტყის ნიადაგი.  

3. ტერასებიანი მიწები (დაბლონი) აღმოსავლური რცხილათი და 

სტეპის მცენარეებით , ალუვიალური და ყავისფერი ნიადაგები.  

 

 

6.1.6. ნიადაგები 

პროექტის ზონის ნიადაგური საფარი აღმოსავლეთ საქართველოს ტყე-

მდელოს ზონას მიეკუთვნება. ძირითადად წარმოდგენილია ყავისფერი, 

ყავისფერი- კარბონატული და ალუვიურ თიხიანი ნიადაგები, რომლებიც 

შედარებით ნაყოფიერია და შესაბამისად ხელს უწყობს რაიონში სასოფლო- 

სამეურნეო საქმიანობის განვითარებას.  

 

ალუვიურ-კარბონატული ნიადაგი ფართოდაა გავრცელებული მდინარის 

სანაპიროებზე. ნიადაგის ეს ტიპი მრავალფეროვანია. მას ახასიათებს 

ძირითადი მასის, პროფილის სისქის, მექანიკური შედგენილობის, 

კარბონატების, აზოტისა და ნახშირბადის კონცენტრაციის, ისევე როგორც 

სხვა მახასიათებლების ფართო სპექტრი. ეს ბუნებრივია, რადგან 

პარამეტრები, რომლებიც განსაზღვრავენ ნიადაგის ტიპს დამოკიდებულია 

მდინარის დინამიკაზე, მის მიერ ჩამოტანილი მასალის ტიპზე, 

ლითოლოგიურ და მექანიკურ შემადგენლობაზე და სხვა მრავალ 

ფაქტორზე. აღნიშნული ნიადაგის ტიპი ხასიათდება ალუვიური მასალის 

მრავალფეროვნებითა და კარბონატული მასალის მაღალი კონცენტრაციით. 

ახალგაზრდა ტერასების ალუვიურკარბონატულ ნიადაგს გააჩნია სუსტი  

პროფილი და ნაკლებად სტაბილურია, განსხვავებით ძველი ტერასებისგან, 

რომლებიც უფრო სტაბილურია წვრილ და მსხვილფრაქციული 
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შემადგენლობის გამო. საველე ლაბორატორიული და ფონდური მასალების 

ანალიზის შედეგად შესწავლილ უბანზე გამოიყო შემდეგი საინჟინრო-

გეოლოგიური ელემენტები:  

 

ყავისფერი ნიადაგები ფორმირდება შედარებით რბილი და ტენიანი 

კლიმატის შედეგად, მიწისქვეშა წყლების მცირე ზეგავლენით. ნიადაგი 

ხასიათდება მაღალი ხარისხის დიფერენციაციით. ჰუმუსის კონცენტრაცია 

მერყეობს 3-10%-მდე. გეოქიმიური პოტენციალი ხასიათდება მჟავა 

რეაქციით, რაც მცირდება სიღრმის მომატებით და საბოლოო ჯამში 

ნეიტრალდება. ამიტომ აღნიშნული ნიადაგები ხასიათდება გარეცხვის 

კოეფიციენტის შედარებით მაღალი მაჩვენებლით.  

 

ყავისფერი-კარბონატული ნიადაგი იკავებს კორიდორის ტერიტორიის დიდ 

ნაწილს. მისი ლითოლოგიური შემადგენლობა იგივეა რაც ყავისფერი 

ნიადაგებისა, მაგრამ ახასიათებს კარბონატული მასალის უფრო მაღალი 

შემცველობა. აღნიშნული ნიადაგი ძირითადად დელუვიური ნალექებისგან 

ფორმირდება.  

 

ძირულას უღელტეხილის აღმოსავლეთ ნაწილში, სადაც საპროექტო 

ტერიტორია მდებარეობს, სამი სახის ნიადაგი გვხვდება. ესენია: ყომრალი 

ნიადაგები, ყვითელი ნაცრისფერი ნიადაგი და ნეშომპალა ყომრალი 

ნიადაგები. 

 

ჩუმათელეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეწერიანი ყომრალი ნიადაგები და 

კარბონატული ნიადაგები არის ფორმირებული. ეწერიანი ყომრალი 

ნიადაგები ძირითადად ჩნდება ინტენსიურად გამოფიტული თიხანარევი 

და თიხის ნიადაგებში. მათი პროფილი ძრითადად ხასიათდება თხელი 

მიწისქვეშა 3-5 სმ-იანი ჰუმუსოვანი ზედა ფენით  და 15-20 სმ-იანი 

სავარაუდოდ გახუნებული ეწერიანი ზედა ფენით.  პროფილები 

ბოლოვდება ალუვიურ-მეტამორფული გამაგრებული ჩალისფერი და 

ყვითელი ან მოწითალო-ყვითელი ზედა ფენით, რომელიც გადაიქცევა 

ძირითად ქანებად. ჰუმუსის შემადგენლობა დაბალია , ხოლო რეაქცია- 

მჟავე.  

 

ყვითელი ნიადაგე ბი ძირითადად გავცელებულია ტერასებზე და მთისწინა 

დაბლობებზე. ჰუმუსოვანი ნიადაგი წარმოდგენილია მარცვლოვანი 

ნიადაგის ფენით (19-15 სმ). უფრო ღრმად ალუვიურ-მეტამორფული ზედა 

ფენაა, რომელიც თანდათან გადაიქცევა ძირითადი ნიადაგის შემქმნელ 

ქანებად.  ჰუმუსოვანი ზედა ფენის შემცველობა ასეთი ტიპის ნიადაგში არის 

6-10%, და მჟავეების დონე აჭარბებს ძირითადი მასალის დონეს.  

 

 ნეშომპალა-კარბონატული ნიადაგები არის კირქვები, დოლომიტები და 

მათი დაშლილი პროდუქტები. მათი ზედა ნაწილი  მუქი ნაცრისფერია, 

რომელიც უფრო ქვემოთ ხუნდება. პროფილის ზედა ნაწილში  რეაქცია არის 

ნეიტრალური, ქვედა ნაწილში - ტუტე.  პროფილის ქვედა ნაწილი  

გამდიდრებულია კარბონატით. ჰუმუსის კონცენტრაცია  ზედა ფენის  ზედა 

ნაწილში  6-10%-ია. ამ ტიპის ნიადაგი გვხვდება კირქვის ქანების ზონებში, 

რომლებიც დამახასიათებელია ცარცული ხანის ქანებისთვის   კავკასიაში. 
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ცხრილი  6.5. ნიადაგის ხარისხის მონაცემები 
 SP- 1 SP- 2 SP -3 SP -4 დასაშვები ზღვარი, მგ/კგ 

Cu, მგ/კგ 40 35 33.2 40 2-50 

Zn, მგ/კგ 170 100 73.1 130 10-300 

Pb, მგ/კგ 50 30 22 26 0.1-20 

Ni, მგ/კგ 30 30 40 30 1-100 

Co, მგ/კგ 30 30 25 30 1-50 

As, მგ/კგ 0.9 0.8 0.8 0.7 1-50 

 

 
ნახაზი  6.2. სინჯის აღების ადგილების მდებარეობა 
 

ნიადაგის სინჯებში ტყვიის  (Pb) მაღალი მაჩვენებლის გარდა, ყველა 

დანარჩენი  ელემენტი სხვა ელემენტების შემადგენლობაში შედის, და 

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. ყველა მაჩვენებელი დასაშვები 

ზღვარის ფარგლებშია. ტყვიის მაღალი შემცველობა სავარაუდოდ საგზაო 

მოძრაობასთან დაკავშირებული დაბინძრების მიზეზით აიხსნება.   

 

ნიადაგის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შესწავლილია 

გეოინჟინერიის მიერ, შედეგები წარმოდგენილია ანგარიშში, რომელიც 

მომზადებულია საპროექტო გუნდის მიერ.  

 

 

6.1.7. ჰაერის ხარისხი 

საკვლევი ტერიტორიის ჰაერის ხარისხი ზოგადად დამაკმაყოფილებელია 

ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო პროფილის და წარმოების 

არარსებობის გამო. სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვი 

შედარებით მცირეა გადაზიდვების მცირე მოცულობის გამო. დაბინძურება 

სწრაფად იფანტება ქარის მეშვეობით. თუმცა, მაგისტრალის მიმდებარე 

დასახლებების მაცხოვრებლები, ტრანსპორტის გამონაბოლქვის შედეგად 

ჰაერის დაბინძურების ზრდის საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ.  

 

მოდერნიზებული გზის ექსპლუატაციისას მოსალოდნელია სატრანსპორტო 

ნაკადების ზრდა, რაც შესაბამისად გაზრდის ტრანსპორტის გამონაბოლქვის 

დონეს. 

 

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის მახლობლად არ არის 

ჰაერის ხარისხის სადამკვირვებო პუნქტი. ამის გამო მიმდებარე 
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ტერიტორიის ჰაერის ხარისხი განისაზღვრება მეთოდოლოგიის 

ინსტრუქციების მიხედვით, რომელიც მოცემულია “ქალაქებისა და 

დასახლებული პუნქტების ჰაერის ფონური კონცენტრაციები სადაც ჰაერის 

ხარისხზე დაკვირვებები არ წარმოებს”. ამ მეთოდოლოგიის შესაბამისად 

ჰაერში მავნე ნივთიერებების შემცველობა მოსახლეობის რაოდენობასთან 

არის დაკავშირებული.  

 

ცხრილი  6.6.  ფონური კონცენტრაციების დოკუმენტის - “ქალაქებისა და 
დასახლებული პუნქტების ჰაერის ფონური კონცენტრაციები სადაც ჰაერის 
ხარისხზე დაკვირვებები არ წარმოებს” შესაბამისად  

მოსახლეობის 

რიცხვი 

ათასებში 

ფონური კონცენტრაციები, მგ/მ 3 

აზოტის 

დიოქსიდი, 

NO2 

გოგირდის 

დიოქსიდი, 

SO2 

ნახშირბადის 

ოქსიდი, CO 

მტვერი, PM10 

250-125 0.03 0.05 1.5 0.2 

125-50 0.015 0.05 0.8 0.15 

50-10 0.008 0.02 0.4 0.1 

<10 0 0 0 0 

 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალზე მოძრავი ტრანსპორტი 

წარმოადგენს ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთ ძირითად წყაროს. მსოფლიო 

მასშტაბით ტრანსპორტი ატმოსფეროს დაბინძურების ძირითად წყაროს 

წარმოადგენს, რისი მიზეზიც საწვავის წვის პროცესია. გამონაბოლქვი 

მოიცავს ნახშირბადის მონოქსიდს (CO), ნატრიუმის ოქსიდებს (NOx), 

აქროლად ორგანულ ნაერთებს (VOC), მტვრის ნაწილაკებს (PM) და ასევე 

გოგირდის დიოქსიდს (SO2).  

 

საკვლევი მონაკვეთი დაშორებულია ძირითად სატრანსპორტო 

ტრასებისაგან, შეზღუდული მოძრაობა შეუფერხებელია, მთელი წლის 

განმავლობაში ქრის ქარი, ასე რომ სატრანსპორტო საშუალებების 

გამონაბოლქვი უმეტეს შემთხვევაში სწრაფად იფანტება. თუმცა გზასთან 

სიახლოვის გამო შესაძლებელია ტრანსპორტისმიერმა დამაბინძურებლებმა 

მიაღწიოს გზის გასწვრივ მცხოვრებ მოსახლეობამდე. ჰაერის ხარისხი 

შეიძლება გარკვეულწილად გაუარესდეს ზამთრის განმავლობაში, როცა 

მოსახლეობა გათბობის სხვადასხვა საშუალებას იყენებს.  

 

 

6.1.8. ხმაური 

საკვლევ ტერიტორიაზე, მისი არაურბანული ხასიათიდან გამომდინარე, 

ხმაურის მნიშვნელოვანი წყაროები ცოტაა, თუ არ ჩავთვლით 

ტრანსპორტით და ხანდახან სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მუშაობით 

გამოწვეულ ხმაურს. როგორც ჰაერის დაბინძურების შემთხვევაში, საკვლევი 

ტერიტორიის ხმაურის ძირითად წყაროსაც აღმოსავლეთ-დასავლეთ 

მაგისტრალზე მოძრავი ტრანსპორტი წარმოადგენს. მაგისტრალის 

ზოგიერთ მონაკვეთზე მზარდი მოძრაობის პირობებში ხმაურის დონემ 

შესაძლოა გადააჭარბოს ხმაურის დაშვებულ დღე-ღამურ ნორმას მიმდებარე 

საცხოვრებელ უბნებზე, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ 

შენობებით/კონსტრუქციებით და მცენარეულობით ხდება ხმაურის 

შესუსტება და ხმაური სწრაფად მცირდება მისი გამომწვევი წყაროსგან 
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დაშორებით, გაზრდილი ხმაურის არეალში სავარაუდოდ მოხვდება გზიდან 

რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მცხოვრები მოსახლეობა.  

 

 

6.1.9. სეისმური პირობები და სახიფათო პროცესები 

საქართველო მდებარეობს კავკასიის აქტიურ სეისმურულ ზონაში. იგი 

მიეკუთვნება ხმელთაშუა ზღვის სეისმურ სარტყელს. მისი 

არქიტექტონიკური გადაადგილება და აქტიურობა დაკავშირებულია 

მიმდებარე ევრაზიისა და აფრო-არაბული ფილების გადაადგილებასთან.  

 

 
ნახაზი 6.3 საქართველოს სეისმური აქტიურობის რუკა (წყარო: 
სამშენებლო ნორმები და წესები – სეისმურად მდგრადი მშენებლობა, 
36.0101-09) 
 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მაღალი ინტენსივობის სეისმურ 

ზონაში – IX ბალი რიხტერის შკალით. ძირითადი სახიფათო პროცესები 

საკვლევ ტერიტორიაზე  უკავშირდება ოროგრაფიას და კლიმატს, 

ტერიტორიის სეისმურობას, მეწყერს, ღვარცოფს, წყალდიდობასა და 

თოვლს.  

 

სტიქიურ მოვლენებს გააჩნიათ განსაზღვრული პერიოდულობა. საკმაოდ 

ინტენსიურია ეროზია, განსაკუთრებით მდინარის კალაპოტებში. მეწყრები 

დაიკვირვება ციცაბო ფერდობების მქონე და შეუკავშირებელი ქანების 

გაშიშვლებულ უბნებზე, განპირობებულია სეისმური აქტივობით და 

ნალექებით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ლიხის და სამხრეთ 

კავკასიონის ქედები.  

 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და კვლევის არეალში საინჟინრო 

გეოლოგიურმა  გუნდმა დიზაინი განვითარების ეტაპზე გამოავლინა 11 

მეწყრული ობიექტი ახალი ტრასის   პირველ 10 კმ-ში  და რიგი სენსიტიური 

ადგილები  სურამულას კალაპოტის გასწვრივ. (იხ ნახაზები 6.4.ა და ბ) 
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ნახაზი  6.4 მეწყრული უბნები ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების 
მიხედვით  
 

 
ნახაზი  6.4.ბ  მეწყერის ფორმირების რისკის რუკა (კმ 12 - კმ 14 
მონაკვეთი) 
 

მონაკვეთი კმ12+360 – კმ 12+420. 

მეწყრის ობიექტის მარცხენა და ცენტრალური ნაწილი უკვე ჩამოსულია და 

სრულად გაწმენდილი. მარჯვენა მხარეს- მეწყრული ობიექტის მცირე 

ნაწილი ჯერ კიდევ იმყოფება  დროებით სტაბილიზირებულ 

მდგომარეობაში.  დარჩენილი მეწყრული მასის სისქე დაახლოებით 5-6 

მეტრია.  ლითოლოგიური თვალსაზრისით, ის წარმოდგენილია ხრეში -

ღორღის, კაჭარის ჩანართებით და ქვიშაქვისა და თიხნარის მატრიცით. ის 

ფხვიერი და ცოტათი სველია.  ძირითადი ზღურბლის სიმაღლეა 5-10 მ, 

დაქანება - 60-800.  მოსალოდნელია გრუნტის  დაშლა  და შემდეგი 

ზღურბლის, საფეხურის  ფორმირება არსებული ფენის ზევით. ეს პროცესი 

შეიძლება მყისიერად მოხდეს. ტენიანობა განსაზღვრავს ჩამოწოლის 

პროცესის ხასიათს. მაღალი ტენიანობის შემთხვევაში ნიადაგი შეიძლება 

ძალიან რბილი გახდეს, ჩამოვიდეს ძალიან სწრაფად და გზის გასწვრივ 

დაგროვდეს. ფერდობის გაშიშვლების პროცესი შეიძლება წლების 

განმავლობაში მიმდინარეობდეს  

 

მონაკვეთი კმ-ში 12+640 – კმ 12+720. 

მეწყრული ობიექტის მარცხენა მხარე უკვე ჩამოსულია გზაზე და 

მთლიანად გასუფთავებულია. ცენტრალური და მარჯვენა მხარეები 

სტაბილურია. მეწყრული ობიექტის საფუძველი ესაზღვრება  

ავტომაგისტრალს. დარჩენილი ,,მასალის“ სისქე დაახლ. 5-8 მ-ია. 

ლითოლოგიური თვალსაზრისით, ის წარმოდგენილია ხრეში -ღორღის, 
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კაჭარის ჩანართებით და ქვიშაქვისა და თიხნარის მატრიცით. მეწყრული 

ობიექტი შესაძლოა ჩამოვიდეს თუ წყლით გაჟღენთვა მიაღწევს 

მნიშვნელოვან ზღვარს.   

 

მონაკვეთი კმ 12+840 – კმ 13+000. 

ფერდობი  ტყით არის დაფარული,  გარდა მისი ძირისა. ფერდობის 

სიმაღლე 5-10 მეტრია, დაქანება 35-4500. ლითოლოგიურად,  იგი აგებულია 

ხრეშის და ღორღისგან. თიხა შეადგენს  ნიადაგის 35-40%. უფრო დაბალი 

მონაკვეთი, სადაც  ფერდობი მოკლებულია მცენარეულ საფარს,  ის ნელ-

ნელა ჩამოდის.  საჭიროა გზის  პერიოდული გაწმენდა.  ფერდობი არის 

ციცაბო (30-3500). იმისათვის, რომ შენარჩუნდეს სტაბილურობა,  2-3მ-ის  

მაღალი ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა არის საჭირო ფერდობის 

ძირში.   

 

მონაკვეთი კმ13+140-13+200. 

აღსანიშნავია ღრმა ხევი მდ. ჩუმათელეთის ხეობის მარჯვენა ფერდის 

ფარგლებში, რომელიც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია რამოდენიმე წლის 

წინ, როდესაც მეწყერმა ხევში გამოიწვია წყლის დაგუბება და ძლიერი 

ღვარცოფის განპირობება. სხვა მნიშვნელოვანი გეოდინამიკური პროცესები, 

ამ მონაკვეთში არის კლდის ჩამოწოლა და თანდათანობით ნატეხების 

ჩამოწოლა არსებული გზის გასწვრივ.  

 

მონაკვეთი კმ 13+500-13+580. 

მდინარე ჩუმათელეთის მარცხენა მხრის ფერდობის კიდე ჩაჭრილია ხეობის 

ძირში 20-30 მ -ით თაღის მსგავსად.  საპროექტო  გზა კვეთს ფერდობის  

ხსენებულ მხარეს.  ვიზუალური დაკვირვებების შედეგად  გეოდინამიური 

მოვლენები არ გამოვლენილა  ამ ტერიტორიაზე. ფერდობი ტყითაა 

დაფარული, არა აქვს დიდი დაქანება და არის მდგრადი. ზედაპირი 

დაფარულია დილუვიალური ფორმირებით და 1-3 სმ სისქის მქონე 

ნიადაგის ფენებით და ფორმირებულია ნაპრალოვანი გრანიტით. (საჭიროა 

ინჟინრულ-გეოლოგიური კვლევა ფერდობის მდგომარეობის დეტალურად 

გამოსაკვლევად) 

 

მონაკვეთი კმ13+680 –კმ 13+780. 

ტერიტორია მდებარეობს ჩუმათელეთის ხევის ფერდობის ძირში, რიკოთის 

უღელტეხილის პირველ სერპანტინზე. მყარი ქანები ნაპრალოვანია,  ქანების 

ჩამოცვენა ფიქსირდება დანაწევრებული მონაკვეთების  ციცაბო ფერდობზე.  

ჭარბი ნიადაგის სანაყარო მდინარის მარჯვენა  ნაპირზე მდებარეობს 

ციცაბო ფერდობზე, რომელიც ფორმირებულია კოლუვიურ-დელუვიური 

ფორმირებებით  და ქანოვანი ნიადაგის გრანიტებით.  დეფორმაციის 

ნიშნები არ აღინიშნება. თუმცა, ნიადაგის სანაყარო არ არის სათანადოდ 

მოწყობილი, ამიტომაც გრუნტის სავარაუდო  გამაგრება მასად არ არის 

გამორიცხული. ამიტომ მაგისტრალის აქ მშენებლობის  შემთხვევაში,  

ნაყარი ნიადაგი უნდა იქნას ამოღებული სამშენებლო ხაზიდან, ან მისი 

გზის საძირკველში გამოყენების შემთხვევაში, გზის სრული გამაგრების 

მისაღწევად ყველა ზომები უნდა იქნას მიღებული.   გვერდითი ეროზიის 

საწინააღმდეგო ღონისძიებები უნდა იქნას გამოყენებული მდინარე 

ჩუმათელეთის მხარეს (დამცავი საყრდენი კედლის მშენებლობა და სხვა).  
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ნაყარის შემდეგ, ფერდობი, ზოგადად არის მდგრადი. არსებულ ციცაბო 

ხევის ბოლოში არის ღრმა ეროზიის უმნიშვნელო პროცესი. 

 

 

6.2. ბიოლოგიური გარემო 

წინამდებარე თავში აღწერილია პროექტის რეგიონში არსებული ფლორის 

და ფაუნის ზოგადი დახასიათება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა 

ჩამოთვლილი სახეობა უშუალოდ პროექტის ზემოქმედების ზონაში 

არსებობს. პროექტის ზეგავლენის (პირდაპირი და ირიბი) ქვეშ არსებულ 

ზონაში დაფიქსირებული სახეობების შესახებ ინფორმაცია მოყვანილია 

თავში 7.6. 

  

6.2.1. ფლორა 

ანთროპოგენური ზემოქმედების გამო შიდა ქართლის მცენარეულობა 

სახეცვლილია. ახლად დამკვიდრებული მცენარეულობის უმეტესობა 

მეორადია. დღესდღეობით რეგიონში სახნავი მიწები დომინირებს.  მიწის 

დამუშავების სწრაფ განვითარებამდე რეგიონში ხის დომინანტი სახეობები 

მუხა (Quercus iberica), რცხილა (Carpinus caucasica) და წიფელი (Fagus 
orientalis) იყო. სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისათვის ტყის გაჩეხვამ, გზებისა 

და ბილიკების მშენებლობამ, ხე-ტყის წარმოებამ და ტყის ჭრამ საშეშე 

მასალად თანდათანობით ტყეების დეგრადაცია გამოიწვია. ზოგიერთ 

ადგილას, ძირითადად ვაკე ტერიტორიებზე, ტყე სრულიად გაჩეხილია.  

ხეების ადგილი ბუჩქნარებმა დაიკავეს, როგორიცაა  Paliurus spina christi,  
Spiraea hypericifolia, Carpinus orientalis. პოლიდომინანტურ ბუჩქნარებიდან 

საკვლევ ტერიტორიაზე ფართოდაა გავრცელებული: Rhamnus pallasii; 
Spiraea hypericifolia;  Cotinus coggygria; Juniper species - Juniperus oblonga, 
J.oxycedrus, J.polycarpos, J.foetidissma; Rosa canina: Crataegus kyrtostyla;  
Lonicera caucasica; Prunus spinosa; Rhus coriaria; Cotoneaster racemiflora. 

დომინანტი ჰაბიტატი წარმოდგენილია უნაყოფო, ძლიერ ეროდირებული 

ნიადაგებითა და ქსეროფიტული ბუჩქნარებით (Astragalus and Acanthalimon)  

დაფარული მშრალი, კლდოვანი ფერდობებით.  

 

ნახევრად ქსეროფიტულ ბუჩქნარებთან ერთად, ფართოდაა წარმოდგენილი 

სტეპის ბალახოვანი ფორმაციები. უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავია 

Botriochloa ischaemum, რომელიც ამჟამად  იმ ფართობებზე ხარობს, 

რომლებიც წარსულში მუხნარისა და რცხილნარის მდინარისპირა ტყეებით 

იყო დაფარული. სტეპში დომინირებს  Festuca sulcata, Agropyron repens, Stipa 
sp. და სხვა. გაზაფხულზე, მშრალ და ხშირად მლაშობ ნიადაგებზე, 

ძირითადად მცირე ცენოზების სახით, ეფემერებისა და ეფემეროიდების 

სინუზიები ხარობს. მდ.მტკვრისა და მისი შენაკადების პირველი ტერასების 

საზღვრებში მდინარისპირა ტყის (უმეტესად წყვეტილად) ვიწრო ზოლი 

აღინიშნება. მცენარეთა შემდეგი სახეობებია წარმოდგენილი:  Populus nigra, 
Populus hybrida, Quercus pedunculiflora, Ulmus foliacea, Salix excelsa, Alnus 
barbata და სხვა. კორომების გვერდით გვხვდება ჭალის მცენარეოულობა -  

Phragmites comunis, Typha latifolia და სხვა. 

 

გზის პირველი 10კმ სასოფლო სამეურნეო სამეურნეო ნაკვეთებს, საძოვრებს, 

მცირე ხევებს, მეჩხერი ხის ქვეტყით დაფარულ უბნებს და ხელოვნულ 
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ფიჭვნარს. ფლორისტული და ფიტოსიალური თვალსაზრისით ტერიტორია 

შეიძლება 5 ნაწილად დაიყოს: 1. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

მცენარეულობა; 2. ხელოვნური წიწვოვანი ტყის მასივი; 3. დაბალი 

წარმადობის ჯაგრცხილნარი, მეორეული ბუჩქნარები და ხელოვნური 

ფიჭვნარი 4. ინდივისუალური ხეები და ბუჩქები. უახლოესი ბუნებრივი ტყე 

ზემოქმედების ზონაშ არ ხვდება 5. ხელოვნური ნარგავები - ფუჭვი, მურყანი, 

ბუჩქნარი. 

 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მცენარეულობა; 

სოფ. ოსიაურიდან  (X-0386443   Y-4652960   H-706მ; ) ხელოვნური 

ფიჭვნარის გადაკვეთამდე (X-0382549   Y-4653237   H-888მ;). 
სახეშეცვლილი ჰაბიტატია, სადაც მცენარეულობა ძლიერ 

მოდიფიცირებულია, რაც განპირობებულია იმით, რომ ტერიტორია ძალზე 

ანთროპოგენიზებულია; ამიტომ, მცენარეულ სახეობათა დიდი 

მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. ოდესღაც, ამ ადგილებში გავრცელებულ 

დომინანტ ბიომს წარმოადგენდა მუხნარ-რცხილნარი, რაც ადამიანის 

ზემოქმედების შედეგად ჯაგეკლიანი დაჯგუფებებით შეიცვალა. მართალია 

ასეთ დაჯგუფებებს გარკვეული ანტიეროზიული, ფრინველების და წვრილი 

ცხოველების თავშესაფრის როლი აკისრია, მაგრამ ნაკლებად საინტერესოა 

ფლორისტულად და პრაქტიკულად გამოუყენებელია სამეურნეო 

თვალსაზრისით. საპროექტო-სამშენებლო დერეფნის აღნიშნულ უბანზე,  

ტერიტორია ძირითადად სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებისაა, რომლის 

განაპირა მდელოები საძოვრებადაა გამოყენებული. ხშირია შემოღობილი 

ტერიტორიები, სადაც გაშენებულია კურკოვან მცენარეთა მსხმოიარე ხეები 

(ქლიავი, ჭანჭური). მიწის ფართობების უმეტესობა კი დამუშავებულია და 

გამზადებულია მარცვლოვნების - სიმინდის, ხორბლის და ქერის 

დასათესად. დიდი ფართობები აუთვისებელია და დაფარულია სარეველა 

მცენარეებით, განსაკუთრებით სხვადასხვა სახეობის ნარით Cirsium sp.. 

სატრანსპორტო დერეფნის გასწვრივ დიდ ფერდობზე (X-0385482   Y-4653478   

H-774მ) გავრცელებულია ასკილის ბუჩქები; დარგვის სიმეტრიულობიდან 

გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ხელოვნურად არის გაშენებული, როგორც 

სამკურნალო მცენარე, ასკილის ნაყოფის მიღების მიზნით. 

საკვლევი დერეფნის გასწვრივ ტერიტორიის მცირე ნაწილზე, სტეპების და 

სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთების ზოლზე, მომცრო ფრაგმენტების სახით 

განვითარებულია დაბალი სიხშირის და არასრული მოცულობის ბუჩქოვანი 

ტიპის დაჯგუფებები - ჯაგეკლიანი ფორმაციების სახით, როგორიცაა - 

კვრინჩხი Prunus spinosa, შავჯაგა Rhamnus pallasii, გრაკლა Spiraea hypericifolia, 

თრიმლი Cotinus coggygria, ასკილი Rosa canina, კუნელი Crataegus kyrtostyla. 

ასეთი ტიპის ბუჩქნარებში  დავაფიქსირეთ ხარისძირები Helleborus caucasicus 

და მოყვავილე ყოჩივარდები Cyklamen vernum. 

 

სახნავ-სათესად ნაკლებად გამოსადეგი მიწის ფართობები, ადგილობრივ 

მწყემსებს გამოყენებული აქვთ საძოვრებად მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვისათვის. ასეთი ტიპის მდელოებზე და ფერდობებზე 

გავრცელებულია მარცვლოვან-ნაირბალახოვან და პარკოსან მცენარეთა 

თანასაზოგადოების მრავალფეროვნება, სადაც გავრცელებულ მცენარეთა  

შემადგენლობა შემდეგნაირია: ფარსმანდუკი Achillea millefolium, 

ძირწითელა Echium rubrum, ესპარცეტი Onobrychis sp., კეწეწურა Koeleria 
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caucasica, ტიმოთელა Phleum,  შვრია Avena versicolor, სამყურა Trifolium sp., 

ჩვეულებრივი იონჯა Medicago sativa. ბიცობიან ნიადაგებზე 

გავრცელებულია, საქართველოს ენდემები -  გლერძის სხვადასხვა 

სახეობები: Astragalus carthlicus, A. cyri მინდვრისნემსა Galium verum, 

ძაღლნიორა Ornithogalum pyrenaicum, კოფრჩხილა Falcaria vulgaris, მხოხავი 

ჭანგა Agropyron repens, ძიძო Melilotus officinalis, რძიანა Euphorbia, ყაყაჩურა 

Glaucum corniculatum, თავყვითელა Senecio sp., ღრიანჭველა Astrodaucus 

orientalis, გოქშო Dipsacus laciniatus და სხვ. 

 

ხელოვნური წიწვოვანი ტყის მასივი. (საწყისი წერტილი : X-0382549   

Y-4653237   H-888მ; საბოლოო წერტილი:  X-0381831   Y-4653733   H-

807მ;) მთლიანად წარმოდგენილია კავკასიური ფიჭვის მწიფე Pinus 

sosnowskyi  ხეებით. გასული საუკუნის 50-იან წლებში  კურორტი სურამი და 

მისი მიმდებარე ფერდობების  წინასწარ შერჩეული ტერიტორიები,  

ხელოვნურად იქნა განაშენიანებული  წიწვოვანი მცენარეებით, 

განსაკუთრებით კი კავკასიური ფიჭვით. აქ ხეების საშუალო ასაკი 70-80 

წელია. ტყის ამ კორომს ალტერნატიული ტრასის  პროექტი 1000 მ სიგრძის 

და 32მ სიგანის დერეფანში გადაკვეთს, რაც გამოიწვევს ხე-მცენარეების 

მნიშვნელოვანი რაოდენობით განადგურებას. წიწვოვანი კორომის ქვეტყეში 

ალაგ-ალაგ შემორჩენილია სხვა ტიპის ცენოზებიც, კერძოდ ჯაგეკლიანი 

ტიპის ბუჩქნარები: ჩიტავაშლა Cotoneaster racemiflora, მიწამაყვალა Rubus 

chamaemorus, ასკილი Rosa canina და სხვ. 

 

დაბალი წარმადობის მუხნარ- ჯაგრცხილნარი, მეორეული 

ბუჩქნარები და ხელოვნური ფიჭვნარი. ( X-0381831   Y-4653733   H-807მ;   

X- 0380578   Y-4654788   H-842 მ;   X-0379430   Y-4655370   H-811მ;  

ნიშნულებს შორის). 

ტყის ფერდობებზე, საპროექტო სამშენებლო დერეფანში, 

განვითარებულია დეგრადირებული მუხნარ-რცხილნარი ტყე, სადაც 

ერთეული ხეების სახით შემორჩენილია მუხის ნახევრად ხმელი ხეები, 

რომლებიც აქ არსებული ბუნებრივი ტყის ნაშთს უნდა 

წარმოადგენდეს. ტყის მასივში ხელოვნურადაა დარგული ფიჭვის 

ხეები, რომლის გავრცელება აქ ხშირი არ არის. 

ლანდშაფტის მდგომარეობა ძლიერ შეცვლილია. უახლოეს წარსულში 

ეს მიდამოები ტყით იყო დაფარული. ანთროპოგენური 

ზემოქმედებით და ტყეების გაჩეხვით მათი ადგილი მეორეულმა, 

დაბალი წარმადობის ბუჩქებმა დაიკავა. ამიტომ ბუნებრივი 

მცენარეულობა მხოლოდ ჯაგეკლიანი ბუჩქებითაა წარმოდგენილი. 

აქ სამშენებლო დერეფნის ფარგლებში მცენარეული შემადგენლობა 

შემდეგნაირია: კავკასიური ფიჭვი Pinus sosnowskyi, ჯაგრცხილა 
Carpinus orientalis, ქართული მუხა Quercus iberica (ერთეული ხეების 

სახით), ჩვეულებრივი თხილი Corylus avellana, კუნელი Crataegus sp., 

ჩიტავაშლა Pyracantha coccinea, ზღმარტლი Mespilus germanica, შვინდი 

Cornus mas, ასკილი Rosa sp. კვრინჩხი Prunus spinosa, შავჯაგა Rhamnus 
pallasii, თრიმლი Cotinus coggygria,  ცხრატყავა Lonicera caucasica და სხვ. 

ასეთ ბუჩქნარებში გავრცელებულია - მარწყვი Fragaria vesca, ბაღის 
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სატაცური Asparagus officinalis, ყვითელი ძიძო Melilotus officinalis, 
სვინტრი Polygonatum glaberrinum, ია Viola sp. ცისთვალა Scilla, 

სატილია Pedicularis caucasica, ყოჩივარდა Cyclamen vernum და სხვ.  
 

მთისწინა ზონა ( X-03784230, Y-4656320, H-790m).  აღნიშნულ 

ტერიტორიაზე, ბუნებრივი მცენარეულობა არ არის გავრცელებული, 

რადგან ტერიტორია ადამიანის მიერ ათვისებულია და სასოფლო 

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს წარმოადგენს, რომლებიც 

ზოგ შემთხვევაში გარშემოვლებულია ერთეული ხე-ბუჩქებით. 

სენსიტიური უბანი კი მდებარეობს გვირაბის ზემოთ ტყიან მასივში, 

რომელიც არ ხვდება საპროექტო-სამშენებლო დერეფანში. აქედან 

გამომდინარე მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება მოსალოდნელია 

მხოლოდ ტყიანი მასივის მცირე ხევების გადაკვეთისას, სადაც 

დაზიანების ხარისხი არ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი;  საპროექტო-

სამშენებლო გვირაბი, რომელიც გადაკვეთს ხეობაში ორ მცირე ხევს 

მცენარეული მრავალფეროვნებით არ გამოირჩევა. აქ გავრცელებული 

მცენარეთა სახეობებიდან დომინანტი  მურყანია Alnus barbata; 

შედარებით მაღალ ზონაში, სადაც დაზიანება არ არის მოსალოდნელი 

არის ქართული მუხა -Quercus iberica,  იმერული მუხა - Quercus  
Imeretina მოწყვლადი სახეობა (VU),   ჩვეულებრივი წაბლი - Castanea 
sativa მოწყვლადი სახეობა (VU),  კავკასიური რცხილა - Carpinus 
caucasica, ჩვეულებრივი  ნეკერჩხალი - Acer campestre, ოფი - Populus 
nigra; ზოგიერთ ადგილებში  ქვეტყეს ქმნის ფოთოლმცვენი ხეები და 

ბუჩქები:  კუნელი - Crataegus sp.,  შვინდი - Cornus mas,  ჩვეულებრივი 

თხილი - Corylus avellana,  ტყემალი - Prunus divaricata, ასკილი - Rosa 
canina, მაყვალი - Rubus sp,. საკმაოდ თვალსაჩინოა ისეთი კოლხური 

რელიქტები, როგორებიცაა შქერი - Rhododendron ponticum, იელი -  

Rhododendron flavum, წყავი -  Laurocerasus officinalis, კოლხური სურო - 

Hedera colchica, ძმერხლი - Ruscus ponticus. ვიზუალურად, ტყეში 

ქვეტყის მწვანე საფარი განსაკუთრებით კარგად ჩანს ზამთში, როცა 

ხეები ფოთლებისაგან თავისუფალია.  

 ტყეს ერევა კავკასიური ფიჭვი - Pinus sosnowskyi, რომელთა 

ბუნებრივი გატყიანების პროცესი გრძელდება და ტყის საფარში 

ხშირდება მისი რაოდენობრივი მაჩვენებელი.  
 
 

ტერიტორია მდინარე სურამულას მარცხენა ნაპირის გაყოლებაზე (X-0376526   

Y-4655348   H-831 m) . მცენარეული საფერი წარმოდგენილია გაშენებული 

ფიძვით, ახალგაზრდა მურყანის ხეებით და ბუჩქნარით. .    

 

 

6.2.2. ფაუნა 

ფაუნა  რეგიონში წარმოდგენილია სტეპის ფაუნით. სახეობათა 

შემადგენლობა და სიმრავლე მნიშვნელოვნადაა შეცვლილი, რაც ტყით 
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დაფარული ფართობების შემცირებითა და კორომებს შორის უწყვეტობის 

დარღვევითაა განპირობებული.  

 

კვლევის მიზანი გასხვისების დერეფანში არსებული ცხოველთა სახეობების 

აღრიცხვა იყო. ძირითადად, კვლევა ეფუძნება არსებულ სამეცნიერო 

პუბლიკაციებს, წინა კვლევებისას მოპოვებულ ინფორმაციას (კერძოდ, 2009-

2011 და 2014 წლებში ჩატარებულ კვლევებს), საცნობარო და მეორად 

მონაცემებს, ასევე ინტერვიუებს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. 

აღნიშნული წყაროების თანახმად, რეგიონისთვის დამახასიათებელია 

შემდეგი სახეობები:   

 

ძუძუმწოვრები წარმოდგენილია შემდეგი სახეობებით: მელა (Vulpes vulpes), 
ტურა (Canis aureus), მაჩვი (Meles meles), სინდიოფალა (Mustela nivalis), 
გარეული კატა (Felis silvestris), კავკასიური ციყვი (Sciurus anomalius), 
ევროპული კურდღელი (Lepus europaeus) და სხვა წვრილ ძუძუმწოვართა 

პოპულაციები:  ვირთხები (Apodemus agrarius), კავკასიური ტყის თაგვი 

(Sylvaemus fulvipectus), მცირე ტყის თაგვი (Apodemus uralensis), მემინდვრია 

(Terricola major), წყლის ვირთხა (Arvicola terrestris), თხუნელა(Talpa 
caucasica);  

ღამურები(Vespertilionidae) - მცირე მაჩქათელა (Pipistrellus pipistrellus), 
ბრანდტის მეღამია (Myotis brandti), ულვაშიანი მეღამია (Myotis mystacinus), 
ნატერერის მეღამია (Myotis nattereri).  
 

გასხვისების დერეფნის ზოლში აღმოჩენილ იყო ვირთხის უამრავი სორო. ეს 

მოსალოდნელი იყო, თუ გავითვალისწინებთ რეგიონში არსებულ 

მიწათსარგებლობის სქემას (მიწა გამოიყენება მარცვლოვანი კულტურების 

მოსაყვანად). ხეხილის ბაღებში/ბაღებში და ბუჩქნარებში ევროპული 

ზღარბი (Erinaceus europaeus) გვხვდება.  ადგილობრივი მოსახლეობის 

თანახმად, ტყეებსა და სტეპში ხშირად გხვდება მგელი (Canis lupus). 
მწყემსები პირუტყვზე მგლების ხშირ თავდასხმაზე ჩივიან.  

 

რიკოთის ტერიტორიის ტყეებში არსებული ბიომრავალფეროვნება 

არსებული მონაცემების თანახმად:   

 

ცხრილი 6.7.რიკოთის გვირაბის მახლობლად მდებარე ტყეებში არსებული 
ძუძუმწოვრები 

სახელწოდება ლათინური 

სახელწოდება 

ბიოტიპი დაცვის სტატუსი 

შველი Capreolus capreolus ტყე  

შავი დათვი Ursus arctos ტყე საქართველოს 

წითელი სია 

მგელი Canis lupus ტყე  

ტურა Canis aureus ტყე-ბუჩქნარები  

მელა Vulpes vulpes ტყე-ბუჩქნარები  

ფოცხვერი Lynx lynx ტყე  

ლელქაშის კატა Felis chaus ტყე  

კვერნა Martes spp ტყე-ბუჩქნარები  

კავკასიური ციყვი Sciurus anomalus ტყე  



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

78 

 

 

ფრინველები: ტერიტორია გამოირჩევა ფრინველთა სახეობების 

სიმრავლით. შემოდგომით საიტის ვიზიტისას აღრიცხულ იქნა შემდეგი 

სახეობები: ჭილყვავი (Corvus frugilegus), შავი ყვავი (Corvus corone), წიწკანა 

(Parus sp.), შავთავა გრატა (Emberiza melanocephala), ევრაზიული ხის ბეღურა 

(Passer montanus), ნაცარა მტრედი (Columba livia), ჩვეულებრივი სკვინჩა 

(Fringilla coelebs), ევრაზიული ტოროლა (Alauda arvensis), კაჭკაჭი (Pica pica),  

ჩვეულებრივი შაშვი (Turdus merula),  ევრაზიული ნიბლია  (Troglodites 
troglodites).  ზემოთჩამოთვლილი ყველა სახეობა „მობინადრეა“. 

 

გაზაფხულზე საკვლევ ტერიტორიაზე ხშირად გვხვდება მობუდარე 

ფრინველთა შემდეგი სახეობები: ოფოფი  (Upupa epops), ოქროსფერი 

კვირიონი (Merops apiaster), გუგული (Cuculus canorus), მოცეკვავე მეღორღია 

(Oenanthe isabellina), ჩვეულებრივი ბოლოცეცხლა (Phoenicurus phoenicurus), 
ოქროსფერი მოლაღური (Oriolus oriolus), წითელზურგა ღაჟო (Lanius collurio), 

ჩვეულებრივი ბულბული (Luscinia megarhynchos), თეთრი ბოლოქანქარა 

(Motacilla alba), სოფლის მერცხალი (Hirundo rustica), ჩვეულებრივი კირკიტა 

(Falco tinnunculus), და ა.შ. გაზაფხულზე-ზაფხულში პრაქტიკულად ყველგან 

მწყერის (Coturnix coturnix) ბუდობა გვხვდება.   

 

ჭარბობს ფრინველები.  ბოლოქანქარა (Motacillaalba), შაშვი (Turdusmerula), 

თეთრყელიანი კოლიბრი (Sylviacommunis), კაჭკაჭი (Picapica)  და 

ყვავი(Corvuscorone) ეს სახეობები დომინირებენ მოცემულ ტერიტორიაზე. 

კაკაჩა (Buteobuteo), ოფოფი (Upupaepops), ბულბული (Lusciniamegarhynchos), 
ღაჟო (Laniuscollurio), გრატა (Emberizamelanocephala), ყანის ჩიტი 

(Miliariacalandra), მწყერი (Coturnixcoturnix); ასევე ბეღირები 

(Passerdomesticus), common redstart (Phoenicurusphoenicurus), ჩიტბატონა 

(Cardueliscarduelis and Carduelischloris) ვხვდებით დასახლებულ 

ადგილებთან. არცერთი ფრინველის სახეობა არ შედის  წითელ წიგნში 

(მტაცებლები) პერმანენტულად არიან წარმოდგენილი პროექტის 

ტერიტორიაზწე. ისინი ინტერესის ტერიტორიაზე არ ბინადრობენ /ბუდობენ 

და მათ  შესაძლოა მოულოდნელად გადააწყდე, ნადირობისას.    

 

ბინადრობის ადგილები ძირითადად იცვლება. არ დადგენილა არცერთი 

განსაკუთრებული ადგილი საიდანაც ცხოველები რეგულარულად 

მოძრაობენ მდინარისაკენ ან უკან.  

 

არ შეგვხვედრია არცერთი დაცული სახეობა. 

 

რეპტილიები უხვადაა. ყველაზე აღსანიშნავი მათ შორის: ყვითელმუცელა  

(Pseudopus apodus), ჯაველინის ქვიშის ბოა (Eryx jaculus), ბალახის გველი 

(Natrix natrix), კოლუბერი (Coluber shmidti, Coluber najadum), ბოხმეჭა (Anguis 
fragilis), კავკასიური კლდის აგამა (Laudakia caucasica) , ხვლიკი (Lacerta 
media), ხმელთაშუა ზღვის კუ (Testudo graeca, მპოწყვლადი– წითელი 

ნუსხის სახეობა).  

 

ამფიბიები - ბაყაყი (Bufo viridis), ჭაობის ბაყაყაიg Rana ridibunda), ფეხებიანი 

ბაყაყი (Rana macrocnemis), ჩვეულებრივი ხის ბაყაყი. (Hyla arborea). 
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თევზი. თევზის სახეობები მტკვარში და მის შენაერთებში არიან:: ხრამულა 

(Capoeta capaeta), კავკასიურიკარჩხალი (Leuciscus cephalus orientalis), 
წვერა(Barbus lacerta cyri), მტკვრის გოჭალა (Nemachilus brandti) და სხვა. 

მდინარე სურამულა ნაკლებად მრავალფეროვანია სახეობებით.. ძირითადი 

სახეობებია გოჭალა (Nemacheilus)  და თაღლითა (Alburnus). არცერთი 

სახეობა არ არის დაცული. 

 

უხერხემლოები. ჩეულებრივი სახეობებია: ნემატოდები (Nematoda), 

ობობები  (Arachnida), მიწის ჭიები და მტკნარი წყლის ჭიები (Oligochaeta), 

dragonflies (Odonata), ტარაკნები (Blattodea), ჩრჩილები და პეპლები  

(Lepidoptera), სწორფრთიანი მწერები (Orthoptera), ხოჭოები (Coleoptera), 

ფუტკრები, კრაზანები და ჭიანჭველები (Hymenoptera), ორფრთიანები-

კოღოები, ბუზები (Diptera),  ჩოქელები (Mantodea), და ა.შ. 

 

ტყეში არსებულ სახეობებს შორის რიკოთის გვირაბთან  აღნიშვნის ღირსია 

ლოკოკინა (Helis buchi) – რელიქტი, დაუცველი ფრაგმენტული საბინადრო 

ადგილის გამო. (VU, საქართველოს წითელი ნუსხის  სახეობა), სამხრეთ 

კავკასიის ენდემი. უხერხემლოთა ფაუნა მთიანი ტყეების, სატყეო ზონის 

კიდე და გაჩეხილი უბნები ძირითადად წარმოდგენილია  ბალახოვანი   და 

ხე-მცენარეებით მეზოფილური სახეობებით.  ასევე გვხვდება დიდი და 

მცირე კავკასიონის მაღალმთის სახეობები. განსაკუთრებით საინტერესოა 

მაღალი მთის ზონის პეპლები რომლებიც მოიცავს რელიქტურ და იშვიათ 

სახეობებს, როგორიცაა გადაშენების პირას მყოფი Parnassius apollo  და 

Allancastria caucasica .    

 

 

6.2.3. დაცული ტერიტორიები 

საპროექტო არეალში დაცული ტერიტორიები არ არის. 

 

6.3. სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული გარემო 

შიდა ქართლის რეგიონი შედგება 6 ადმინისტრაციული ერთეულისაგან: 

გორი, კასპი, ქარელი, ხაშური, ცხინვალი და ჯავა. ორ მათგანზე (ცხინვალი 

და ჯავა) დღეისათვის საქართველოს იურისდიქცია არ ვრცელდება. ომის 

შედეგად ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა შიდა ქართლში 

მნიშვნელოვნად გაუარესდა, მოსახლეობის დიდი ჯგუფის მიერ 

საცხოვრებელი სახლების, სატრანსპორტო და სასოფლო-სამეურნეო 

საშუალებების, საქონლის და მიწების დაკარგვის შედეგად.  

 

6.3.1. დემოგრაფია 

2014 წლის აღწერის თანახმად, 1 იანვრის მდგომარეობით, მოსახლეობა 

შიდა ქართლის რეგიონში შეადგენდა 313.800. უმეტესობა- სოფლის 

მოსახლეობა.  

 

ცხრილი  6.8. მოსახლეობა  (2008-2014 მონაცემები), ათასი 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

საქართველო 
4 

382.1 

4 

385.4 

4 

436.4 

4 

469.2 

4 

497.6 

4483.

8 

4490.

5 
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შიდა ქართლი 312.8 313.0 310.6 313.0 314.6 313.5 313.8 

ცხინვალი ... ... ... ... ... ... ... 

მუნიციპალიტეტებ

ი         

გორი 135.6 135.8 144.1 145.3 146.1 145.7 145.8 

ერედვი  5.9 5.9 ... ... ... ... ... 

თიგვა 1.5 1.5 ... ... ... ... ... 

კასპი 51.8 51.8 52.6 52.9 53.0 52.6 52.6 

ქარელი  49.5 49.5 51.6 52.3 52.9 52.8 52.9 

ქურთა 7.1 7.1 ... ... ... ... ... 

ხაშური  61.4 61.4 62.3 62.5 62.6 62.4 62.5 

ჯავა ... ... ... ... ... ... ... 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

 

6.3.2. დასაქმება.  

უმუშევრობის დონე 9.8%-ს შეადგენს. 

 

ცხრილი  6.9. დასაქმების დონე 
2013  წლის მონაცემები  ათასი 

  

შიდა 

ქართლი 
საქართველო 

სამუშაო ძალის რაოდენობა 152.8 2003.9 

დასაქმებული 137.8 1712.1 

დაქირავებული 35.5 658.2 

თვითდასაქმებული 102.0 1043.8 

დაუზუსტებელი 0.3 10.0 

უმუშევარი 15.0 291.8 

დანარჩენი მოსახლეობა 58.6 1022.3 

უმუშევრობის დონე (%) 9.8 14.6 

აქტივობის დონე (%) 72.3 66.2 

დასაქმების დონე (%) 65.2 56.6 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

 

6.3.3. ბიზნესი და სოფლის მეურნეობა 

არსებული სტატისტიკის შესაბამისად ბიზნესების რაოდენობა შიდა 

ქართლის რეგიონში მე-7 ადგილზეა თბილისის შემდეგ და რეგიონების 

მიხედვით (2014 წლის მონაცემები).  

 

ცხრილი  6.10.  ბიზნესები 

  
რ-ბა, 

ერთეულები 
% 

სულ  100 

თბილისი 257084 43.7 

იმერეთი 81195 13.8 

აჭარა 47812 8.1 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 47221 8.0 

ქვემო ქართლი 44042 7.5 
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კახეთი 35986 6.1 

შიდა ქართლი 26241 4.5 

სამცხე-ჯავახეთი 15844 2.7 

გურია 14636 2.5 

მცხეთა-მთიანეთი 10898 1.9 

რაჭა ლეჩხუმი - ქვემო სვანეთი  4531 0.8 

აფხაზეთი 3292 0.6 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

მოსახელობის უმრავლესობა დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში. თუმცა, 

მრეწველობაში დასაქმებულთა რაოდენობით რეგიონი პირველ 5 რეგიონს 

შორისაა.  

 

ცხრილი  6.11.  მრეწველობაში დასაქმებულთა რაოდენობა   
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2011 109158 

4970

8 

643

7 

163

8 

1520

8 

521

4 

218

8 372 4646 

17

61 

1532

6 

558

8 

2012 114843 

5192

2 

828

1 

135

0 

1698

1 

558

2 

282

0 407 4128 

20

20 

1516

2 

507

8 

2013 112752 

5161

1 

771

0 

115

3 

1521

9 

627

3 

273

9 211 4530 

19

35 

1559

8 

461

9 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, როგორც მთლიანად რეგიონში, ეკონომიკურ 

საქმიანობათა შორის  სოფლის მეურნეობა დომინირებს. ვაჭრობასა და 

ტრანსპორტს ერთიდაიგივე მაჩვენებელი აქვს. მას მოყვება მრეწველობა და 

სამშენებლო ბიზნესი. პროდუქტის გადამუშავებას მხოლოდ 3% აქვს, ხოლო 

ადმინისტრაციას, განათლებასა ჯანდაცვას დანარჩენი 28% უკავია. 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მთავარი საწარმოებია: 

• შპს „ელიტა“ – ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ქარხანა 

სურამში 

• Georgian Timber International – ხის პირველადი გადამუშავების 

საწარმო ცხრამუხაში 

• გომის სპირტისა და არყის კომპანია - სოფელ გომში 

• შპს „მაგისტრალი“ – გზის მშენებლობა, სოფელ ოსიაურში 

• საქართველოს რკინიგზის სამმართველო 

 

ადგილობრივი მცირე ბიზნესებია: საცხობები, საცალო და საბითუმო 

სავაჭრო ქსელები, აფთიაქები, ბენზინგასამართი და ტექნიკური 
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მომსახურების სადგურები. დასაქმება ასევე შესაძლებელია 

ადმინისტრაციულ ოფისებში, მაღაზიებში, გომის ალკოჰოლური 

სასმელების წარმოებაში, აგარის შაქრის გადამამუშავებელ 

საწარმოში. რეგიონის ყველა სოფელში არსებობს სკოლები და ბაღები, 

მაღაზიები, აფთიაქები, ბენზინგასამრთი სადგურები,  ტექნიკური 

მომსახურების საზელოსნოები, საფქვავები. უმეტეს სოფელში 

ფუნქიონირებს ამბულატორია.   

 

რეგიონში მრეწველობაში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 2013 

წელს 558.5 ლარს შეადგენდა. ეს მაჩვენებელი ქვეყანაში არსებულ საშუალო 

მაჩვენებელზე 196 ლარით ნაკლებია.  

 

სოფლის მეურნეობა. 2013 წელს შიდა ქართლში მარცვლეული კულტურებით 

დათესილი ფართობი 34.5 ათასს ჰექტარს შეადგენდა.  

 
ცხრილი  6.12 დათესილი ფართობები საქართველოს რეგიონების 
მიხედვით  (ათასი  ჰა)  

 2009 2010 2011 2012 2013 

საქართველო 289.7 256.7 262.4 259.6 310.7 

მათგან:      

იმერეთი 49.1 41.1 42.9 38.9 46.7 

სამეგრელო და ზემო სვანეთი 46.2 36.5 38.6 32.8 41.5 

შიდა ქართლი 33.4 24.3 31.6 27.2 34.5 

კახეთი 79.5 68.8 60.6 74.5 97.6 

ქვემო ქართლი 34.8 33.3 42.1 39.4 40.9 

სამცხე-ჯავახეთი 21.9 25.1 26.2 27.3 25.6 

დანარჩენი რეგიონები 24.8 27.6 20.4 19.5 23.9 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

შიდა ქართლი მე-3 ადგილზეა ხორბლის მოსავლით, მე-2 ადგილზე ქერისა 

და ბოსტნეულის მოსავლიტ და 1-ზე - ლობიოს მოსავლით. რეგიონში 

მოყვანილი ძირითადი კულტურები:  

 ერთწლიანი კულტურები- ლობიო, სიმინდი, ხორბალი, ესპარცეტი, 

იონჯა;  

 ხილი - ვაშლი, მსხალი, კომში, კაკალი, ალუბალი, ალუჩა; 

 ბოსტნეული და მწვანილი- გოგრა, კიტრი, პამიდორი, სტაფილო, 

კომბოსტო, ჭარხალი, ხახვი, ნიორი, წიწაკა  

 

რეგიონი ლიდერობს ვაშლისა და ქლივრის წარმოებაში.   

 

ცხრილი  6.13 ხილისა და ბოსტნეულის წარმოება 

    2009 2010 2011 2012 2013 

ვაშლის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 80.7 21.1 64.3 45 68.6 

მათ შორის:      

იმერეთი 2.6 2.9 2.1 3.7 2.8 
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სამეგრელო-ზემო სვანეთი 1.4 3.8 2.4 4.6 5.9 

შიდა ქართლი 52.6 7.8 43.5 25.2 44.1 

ქვემო ქართლი 2 0.9 2.8 2 1.2 

სამცხე-ჯავახეთი 14.3 1.1 6.5 1.6 4.2 

სხვა რეგიონები 7.8 4.6 7 7.9 10.6 

მსხლის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 11.1 13.7 17.6 16.1 17 

მათ შორის:      

აჭარა 0.9 1 1 2.1 1.8 

იმერეთი 1.4 3.1 2.1 2.8 2.4 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 2.5 6.1 4.4 6 6.2 

გურია 0.9 1.7 1.7 2.4 2.5 

შიდა ქართლი 2.1 0.3 5.1 0.6 0.8 

სხვა რეგიონები 3.301.5 6.6 3.3 2.2 3.5 

ქლივრის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 6.3 6.7 7.2 10.7 8.7 

მათ შორის:      

იმერეთი 0.3 0.8 0.4 0.5 1 

შიდა ქართლი 2.7 2.1 2.3 51 3.2 

მცხეთა-მთიანეთი 1 0.4 1.6 0.9 0.6 

კახეთი 0.3 0.2 0.7 0.5 0.7 

ქვემო-ქართლი 0.4 0.3 0.4 0.8 0.6 

სამცხე-ჯავახეთი 1.2 2 1.3 2.4 1.5 

სხვა რეგიონები  0.4 0.9 0.5 0.6 1 

ალუბლის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 17.6 6.9 19.1 7.1 23.7 

მათ შორის:      

იმერეთი 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 

შიდა ქართლი 4.8 0 4.4 1.1 4.9 

კახეთი 11.9 5.3 13.7 4.2 16.7 

ქვემო ქართლი 0.1 0.1 0.2 0.4 0.1 

სხვა რეგიონები 0.3 0.3 0.3 0.6 1.1 

კაკლის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 8.2 6.1 5.7 4.8 10.8 

მათ შორის:           

აჭარა 0.4 0.5 0.7 0.6 1.4 

იმერეთი 2.1 1.6 1.3 0.9 2.2 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 0.3 0.5 0.2 0.4 0.4 

რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი 0.8 1.2 0.5 0.3 1 

შიდა ქართლი 1.1 0.7 1 0.7 1.5 

მცხეთა-მთიანეთი 1 0.3 0.3 0.3 0.9 

კახეთი 1 0.7 0.5 0.8 1.5 

ქვემო ქართლი 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5 

სხვა რეგიონები 1.2 0.3 0.7 0.6 1.4 
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ყურძნის წარმოება რეგიონების მიხედვით (ათასი ტ) 

საქართველო 150.1 120.7 159.6 144 222.8 

მათ შორის:           

იმერეთი 30.3 25 26.3 36.2 36.6 

შიდა ქართლი 16.4 8.6 10.2 13.6 18.7 

კახეთი 82.7 64.7 98.1 70.8 129.5 

სხვა რეგიონები  20.7 22.4 25 23.3 38.1 

წყარო: სტატისტიკის ანგარიში 

 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ კი სოფელ ალიში გაშენებულია 

ვენახები. ძირითადი ჯიშებია: პინო, გორული მწვანე, ჩინური თავქვერი, 

ალიგოტე. ხაშურის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა შეადგენს 20.3 ათას ჰექტარს, რომლიდანაც 10.9 ათასი 

ჰექტარი დამუშავებულია და სახნავად გამოიყენება. მიწები კულტურების 

მიხედვით შემდეგნაირადაა განაწილებული: ხორბალი 41%, ქერი 4%, 

ბოსტნეული (სიმინდი, ლობიო, ა.შ.) 54%. 2,800 ჰა მორწყული მიწაა. თუმცა 

გამომდინარე იქიდან, რომ წყლის გადასახადი საკმაოდ მაღალია, ამ მიწების 

მხოლოდ 20%-ია გამოყენებული.  

 

პროდუქტები იყიდება გადამყიდველების მიერ სასოფლო-სამეურნეო 

ბაზრებზე რეგიონში (ხაშური, გორი) და თბილისში.  

 

ტექნიკურ საშუალებებზე და მანქანებზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია. 

რეგიონულ ცენტრებში ფუნქციონირებს მიკრო-საფინანსო ორგანიზაციები.   

 

სახნავი მიწის დიდი ნაწილი კერძო მფლობელობაშია. მიწის რეგისტრაციის 

პროცესი 2002 წელს დასრულდა, როდესაც მფლობელებს შესაბამისი 

მოწმობები გადაეცათ. საძოვრების პრივატიზირება არ მოხდა და ისინი 

საერთო მფლობელობაში რჩებიან. ამას გარდა, ფერმერებს მიეცათ 

სახელმწიფოსგან მიწის იჯარით აღების ან შესყიდვის საშუალება. 1 ჰექტარ 

საძოვარზე და სახნავ მიწაზე წლიური საიჯარო საფასური შეადგენს 15ლარს 

და 77ლარს, შესაბამისად.  

 

მიწის რეფორმა 1991 წელს დაიწყო. მოგვიანებით, 1992 წელს რეზოლუცია 

მიწის პრივატიზირების შესახებ შევიდა ძალაში. 1996 წელს, საქართველოს 

პარლამენტმა მიიღო კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

საკუთრების უფლების შესახებ. სოფელში მუდმივად მაცხოვრებელ 

თითოეულ ოჯახს მიეცა 1.25ჰა მიწის, ხოლო დაქირავებულ მუშაკებს 0.75ჰა 

მიწის ნაკვეთის პრივატიზირების საშუალება. თუმცა, ზოგიერთ სოფელში 

მიწის ნაკვეთების სიმცირის გამო, ოჯახზე ნაკლები ფართის მიწა გამოვიდა 

(დაახლოებით 0.7ჰა). რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების შესახებ 

ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ოფისებში. 
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6.3.4. სურამის თემი 2 

პროექტის ტერიტორიასთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს სურამის თემი 

კალაშურის მუნიციპალიტეტი. ის მოიცავს სურამის რაიონებსა და ხუთ 

სოფელს: ურტყვა, ბიჯნისი, ზეკოტა, დიდი ბექამი და პატარა ბექამი. სურამის 

საქალაქო მოსახლეობა 1132, 59% და ქალები, 41% -მამაკაცები. უმრავლესობა 

ქართველები არიან (68%). მოსახლეობის სიხშირე ერთფეროვანი არ არის, 

უმრავლესობა (86.9%) სურამში ცხოვრობს. სამუშაო ძალა (მუშა მოსახლეობა) 

6050ია, მათ შორის 8% უმუშევარია. მოსახლეობის 80.2% დასაქმებულია 

სოფლის მეურნეობაში. 

 

ცხრილი  6.14.  ოჯახები და მცხოვრებლები დასახლებების მიხედვით 
(2014 მონაცემები) 

დასახლება თემი ოჯახები, 

(ერთეულები

) 

% 

ოჯახების  

of 

მოსახლეებ

ი (პირები) 

მოსახლეთა 

%  

სურამის რაიონი 2739 876 9656 86.7 

ურტყვა 56 18 250 2.2 

ბიჯნისი 91 2.9 356 3.2 

ზეკოტა 68 2.2 266 2.4 

დიდი ბექამი 76 2.4 209 1.9 

პატარა ბექამი 95 3 395 3.5 

სულ 3125 100 11132 100 

 
შემოსავლის უმთავრეს წყაროს სოფლის თემში სოფლის მეურნეობა 

წარმოადგენს (51%), ბიზნესთან დაკავშირებულია დაახლოებით 30%. 

მცხოვრებთა დაახლოებთ 16.7% ს პენსსია და სოციალური დახმარებები 

შეადგენს. ქალაქში დღიური ხელფასის სამუშაო და ბიზნესი (დაახლოებით 

70%) დომინირებს პენსიებით /სოციალური დახმარებით დაახლოებით 15%. 

ის დონეზე, დაახლოებით 62% სესონურად აქირავებს საოჯახო 

სასტუმროებს, სხვადასხვა მაღაზიები  მუშაობენ (საკვები და 

საყოფაცხოვრებო).  გზის პირას საცხობები, კაფეები და გარკვეული 

რაოდენობის რესტორნები მუშაობენ.  

 
ცხრილი  6.15. დასაქმება სექტორების მიხედვით (სურამის თემი) 

სექტორი  სულ 

დასაქმებული  

%  

სოფლ. მეურნეობა(პროდუქცია) 4500 80,2 

სოფლ მეურნ. (წარმოება) _ _ 

მეტყევეობა _ _ 

მაღარო _ _ 

საჯარო მომსახურება  196 3,5 

განათლება 106 1,9 

ჯანდაცვადა სოციალური 28 0,5 

რენტა, საკვები, სასმელი _ _ 

საამშენებლო მასალა  50 0,9 

ტრანსპორტი და კომუნიკაცია 250 4,5 

                                                 

 

 
2  Source: AYEG - Association of young Economists of Georgia 
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ვაჭრობა 400 7,1 

სულ 5612 100 

 

აქტიური მოსახლეობის 90% თვით დასაქმებულია,დანარჩენი 10%  

ჩაბმულია ვაჭრობაში (მაღაზია, აფთიაქი, ბენზინ გასამართი); 

განთლება  (სკოლა, სკოლამდელი); ჯანდაცვა; ადმინისტრაცია; 

თევზის მოშენება; ინერტული მასალების წარმოება; შაქრის წარმოება; 

(სოფ. აგარა); არმატურის წარმოება (გორი); წისქვილი (ალი, 

ნაბახტევი); რესტორნები. დასაქმება გზების მშენებლობაზე, , Hipp 

საქართველო (აგარა) და  BTC (დიდი ფლევი) აღნიშვნის ღირსია. 

საშუალო თვიური შემოსავალი მერყეობა 100 GEL დან დაახლოებით 

800-1000 GEL მდე.  

 

სურამის თემის  სრული ტერიტორია უახლოვდება 3151 ნახევარი 

61.4% სახნავ ი მიწებია 

(1935 ჰექტარი). 
 

ცხრილი 6.16. მიწათსარგებლობა (სურამის მუნიციპალიტეტი) 
ტიპი კერძო ჰა სახელმწიფ

ო ჰა 

სულ ჰექტარი 

საძოვარი 51 866 917 

სახნავი, ურწყავი 978 - 978 

სახნავი, სარწყავით 40 - 40 

მიწის გადანაწილება ოჯახები % სულ  

ოჯახი საკუთარი მიწის გარეშე  1730 55.4 

<1ha: 1203 38.5 

1–5 ha 188 6.0 

5–10ha 3 0.1 

>10 ha 1 0.03 

 
ძირითადი საქმიანობა ადგილობრივი ფერმერების ხილი და ბოსტნეულია. 

ხილის ბაღების სრული ტერიტორია 100 ჰა,144 ჰა – ყურძნის მოსაყვანად 

გამოიყენება , 50% ხილისა და ბოსტნეულის ბაზრებში იყიდება, 

მრავალწლოვანი მცენარეებისათვის პროცენტული შემადგენლობა 

განსხვავდება (სიმინდი, ქერი, შვრია, ლობიო, ხორბალი) 60% და 80%.  

 

ცხრილი  6.17.  მრავალწლიანი და ერთლიანი კულტურები (სურამის 
თემი) 

კულურა ჰა მოსავალი 

ერთ ჰა-

ზე (კგ) 

კულტივირების 

დრო (თვე) 

სულ, 

კგ 

% 

გასაყიდად 

მრავალწლიანი  

ხილი (ბალი, 

ქლიავი) 

880 12 000 8 10 560 000 95% 

ვენახი (ყურძენი) 445 6 000 8 2 670 000 90% 

ერთწლიანი 

სიმინდი 200 5 000 6-7 1 000 

000 

60% 

ლობიო 200 1 000 5 200 000 70% 
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ქერი 100 1800 6 180 000 80% 

შვრია 100 1 500 6 150 000 80% 

ხორბალი 150 2 000 6 300 000 80% 

 

კარგად არის განვითარებული მეცხოველეობა. მოსახლეობის 95% -ს 

საქონელი ჰყავს. ძირითადი სახეობებია: ძროხა, კამეჩი, ღორი, ცხვარი. რძის 

პროდუქტები (ყველი, მაწონი), და ხორცი იწარმოება საკუთარი 

მოხმარებისთვის და რეალიზაციისთვის. გავრცელებულია მეფრინველეობა. 

ქათამი, ინგაური- ყველა მოსახლეს ჰყავს. თაფლის წარმოება შეზღუდულია.    

 

ცხრილი  6.17.  ხორცისა და ფრინველის წარმოება (სურამის თემი) 
ტიპი ოდენობა წლიური 

წარმოება (1 კგ 

ერთეულზე) 

დრო 

თვეები  

სრული 

წარმოება  (l, 

კგ, 

ერთეულზე) 

% 

გასაყიდი 

რძის 

ნაწარმი 

საქონელი  

750 127500 9 1 147500 35 

საქონელი 128 1280 10 12800 50 

ღორი 82 902 9 8000 10 

ფრინველ

ი 

4227 _ _ _ 10 

ცხვარი 165 275 12 3300 30 

თხა 45 75 12 900 10 

 
6.3.5. სამედიცინო მომსახურება 

საზოგადო სამედიცინო მომსახურებას რეგიონში ჰოსპიტალები, 

სიპანსერები და სასწრაფო დახმარების მანქანები უზრუნველყოფენ.  

საჯარო სამედიცინო დაწესებულებებთან ერთად, კერძო სამედიცინო 

საავადმყოფოები და კლინიკები გვხვდება. საავადმყოფოები 

მუნიციპალიტეტის ცენტრში, ქარელსა და ხაშურშია გახსნილი. გორში 

ფუნქციონირებს სამხედრო პროექტით გათვალისწინებულ რეგიონში 

მოქმედი დაწესებულებებია:  

 ხაშურის რაიონული საავადმყოფო 

 ხაშურის პოლიკლინიკა 

 ხაშურის ბავშვთა პოლიკლინიკა 

 ხაშურის ამბულატორია და პოლიკლინიკა 

 სანიტარიული ზედამხედველობის სამსახური 

 ხაშურის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრი 

 ხაშურის სამშობიარო კლინიკა 

 ხაშურის ქალთა კონსულტაციის ცენტრი 

 სურამის პოლიკლინიკა 

 ტეზერის ამბულატორია 

 სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფო 

 ქვიშხეთის საექიმო ამბულატორია 

 სურამის ტრავმატოლოგიური კლინიკა 

 ხაშურის ვენსნეულებათა კლინიკა. 

 ხაშურის ამბულატორიული მომსახურება 
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ცხრილი  6.19  ჯანდაცვა  (2013 წლის მონაცემები) 
 საქართველო შიდა 

ქართლი 

ექიმების რ-ბა, ათასი* 22.5 0.8 

საშუალო რგოლის სამედიცინო პერსონალი, 

ათასი 

15.5 0.7 

საავადმყოფოების რ-ბა, ერთეულები 237 10 

საწოლების რ-ბა, ათასი 11.6 0.4 

დისპანსერების რ-ბა, ერთეული 1990 143 

მოსვლის რ-ბა (პროფილაქტიკური მიზნით 

მისულთა ჩათვლით)  

10974.5 635.6 

წყარო: საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

წყარო: შრომის, ჯანდაცის და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

6.3.6. განათლება 

ხაშურის მუნიციპალიტეტში 34 სკოლა (მათ შორის 9 ხაშურში და 4 

სურამში) და 12 საბავშვო ბაღია. სკოლები ფუნქციონირებს უმეტეს 

სოფელში - სათივე, ქვიშხეთი, კემპერი, ქინძათი, ხჭისი, ტყოცა, ვაკა, 

ოსიაური, ნაბახტევი, ბროლოსანი, წაღვერი, წხტამუხა, ბექამი, ღომი, წრომი, 

თეზერი, ოძისი და ალი. ხაშურში 3 მუსიკალური სკოლაა.   

 
ცხრილი  6.20 სკოლებისა და სტუდენტთა რაოდენობა რეგიონში  (2014 
წლის მონაცემები) 

ერთეულები 
 სკოლების რაოდენობა სტუდენტების რაოდენობა 

 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

საქარტველო 2320 2328 559415 553016 

შიდა ქართლი 172 172 38906 38095 

მუნიციპალიტეტები     

გორი 72 72 18672 18439 

კასპი 30 30 5676 5510 

ქარელი 36 36 6046 5900 

ხაშური 34 34 8512 8246 

 

სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში სტუდენტთა საშუალო რაოდენობა  100-150 

და 22-25 -ია , შესაბამისად. მასწავლებელთა რაოდენობა 1200-სს უდრის.  

 

რამდენიმე სკოლას რეგიონში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა 

სკოლების დახმარების პროექტების ფარგლებში. ზოგიერთი მათგანი კი 

ჯერ კიდევ საჭიროებს რემონტსა და ტექნიკური ბაზის გაძლიერებას. 

სანიტარული ობიექტები და სპორტული მოედნები უკვე მოწყობილია. 

 
ცხრილი  6.21  საჯარო და კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულებების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით  (2014 წლის 
მონაცემები) 

ერთეულები 
 სახელმწიფო კერძო 
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 2012/13 2013/14 2012/13 2013/14 

საქართველო 19 19 38 47 

თბილისი 8 8 28 34 

აფხაზეთი 1 1 - - 

აჭარა 3 3 3 3 

გურია - - - - 

იმერეთი 2 2 1 2 

კახეთი 1 1 1 2 

მცხეთა-მთიანეთი - - 1 1 

რაწა-ლეჩხუმი ქვემო 

სვანეთი - - - 1 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთი 1 1 1 1 

სამცხე-ჯავახეთი 1 1 - - 

ქვემო ქართლი - - 2 2 

შიდა ქართლი 2 2 1 1 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 

 

 

6.3.7. მიგრაცია 

სტატისტიკა რეგიონიდან მიგრაციის შესახებ არ მოიპოვება. მიგრაცია 

გულისხმობს სხვა რეგიონებში, ქალაქებსა თუ საზღვარგარეთ ეკონომიკური 

მიგრაციას, ასევე განათლების მისაღებად ახალგაზრდების მიგრაციას. 

მიგრანტთა მთავარი დანიშნულების ქვეყნებია თურქეთი, საბერძნეთი, 

ესპანეთი და ა.შ. ასევე აღინიშნება სეზონური მიგრაცია. სეზონურია.  

 

 

6.3.8. გენდერული საკითხები   

 საკვლევ ტერიტორიაზე ქალთა შემოსავალი მამაკაცებზე დაახლოებით 

50%-ით ნაკლებია. ოჯახს ძირითადად მამაკაცები ხელმძღვანელობენ. 

მეორეს მხრივ, რეგიონში მცხოვრები ოჯახის მარჩენალი ქალების 

მაჩვენებელი (16%) სოფლად მცხოვრები ქალების მაჩვენებელზე (11,5%) 

მაღალია. ქალები ძირითადად მაღაზიებში, საგანმანათლებლო 

დაწესებულებსა და ადმინისტრაციულ ოფისებში მუშაობენ. სოფლის 

მეურნეობაში დასაქმებული ქალების მაჩვენებელი ასევე მაღალია.  

 

6.3.9. ინფრასტრუქტურა  

ხაშურის მუნიციპალიტეტში 1 თეატრი, 3 მუზეუმი და 25 ბიბლიოთეკაა. 

სპორტული მოედნები გახსნილია ოთარაშენში, ქვენატკოცაში, რუისში, 

დიდ ფლევიში და ტკოცაში. კლუბები, საზოგადოებრივი ცენტრები და 

ბიბლიოთეკები არ ფუნქციონირებს. წყალმომარაგება უმრავლეს 

შემთხვევაში ცენტრალიზებულია. წყლის მომხმარებლამდე მიწოდება 

ხდება ჭაბურღილების, რეზერვუარებისა და განაწილების სისტემის 

მეშვეობით. სისტემა არახელსაყრელია ტუმბვის საჭიროების გამო. ეს 

მომსახურებას ბევრად ძვირსა და ძნელად ხელმისაწვდომს ხდის. 

წყალმომარაგება შეზღუდულია.  საირიგაციოდ გამოიყენება მდინარის 

წყალი. სარწყავი სისტემა შედგება მიწისზედა საირიგაციო ბეტონის 

არხისგან. მონაკვეთების უმეტესობა დაზიანებულია. აღდგენითი 
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სამუშაოები ნაწილობრივ ჩატარდა ბრეთისშიდა მოხისში. საკანალიზაციო 

სისტემა სოფლებში არ არსებობს. 

 

სოფლები ენერგოგამანაწილებელ სისტემაზე არიან დამოკიდებული. 

ზოგიერთ რაიონში, ინდივიდუალურად,  საერთო მრიცხველებია  

დამონტაჟებული. მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი მდ.მტკვრის 

მარცხენა სანაპიროზე, E-60 მონაკვეთის გასწვრივ გადის.  

 

რეგიონის გაზიფიკაცია თითქმის დასრულებულია. ცენტრალიზებული 

გაზმომარაგებით უზრუნველყოფილია სოფლების უმეტესი ნაწილი (რუისი, 

საღოლაშენი, არადეთი, ქვენატკოცა, ვაყა, ოთარაშენი, თედოწმინდა და 

ა.შ), დამონტაჟებულია ინდივიდუალური მრიცხველები. იმ სოფლებში, 

სადაც გაზის მიწოდება არ არის შესაძლებელი, კერძების მომზადებისა და 

გათბობის მიზნით იყენებენ შეშას. სოფლებში არ ფუნქციონირებს 

ნარჩენების შეგროვების სერვისი. რეგიონალური ცენტრების გარდა, არსად 

არ ხდება ნარჩენების შეგროვება. უახლოესი ნაგავსაყრელი მდებარეობს 

აგარასა და ხაშურში. 

 

გორის, ხაშურისა და ქარელის მთავარი გზები სათანადო მდგომარეობაშია. 

თოვლისა და წვიმის შემდეგ საჭიროებს რეგულარულ სეზონურ 

რეაბილიტაციას. არადეთის, საღოლაშენის, კინძათის, მცხეთისჯვარის, 

დიდი ფლევის, ახალდაბის, თედოწმინდის, ოთარაშენის სოფლებში შიდა 

გზები ცუდ მდგომარეობაშია. განსაკუთრებით კი საძოვრებამდე მიმავალი 

გზები. ზამთარში ეს გზები სრულიად გამოვიდნენ მწყობრიდან და თოვლის 

დადნობის შემდეგ მოსახლეობამ საკუთარი ძალებით მოახერხა მისი 

შეკეთება.  

 

რეგიონის ტერიტორიაზე გადის აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს 

დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზი. რკინიგზის სადგურები არის ხაშურში, 

ქარელსა და გორში. რკინიგზა გადის გორის დასავლეთით, მტკვრის 

სამხრეთ სანაპიროზე და შემდეგ, ქარელსა და აგარას შორის კვეთს 

ჩრდილოეთ ნაპირს. აგარის დასავლეთით ის კვეთს აღმოსავლეთ-

დასავლეთ მაგისტრალს და მიუყვება მას (ჩრდილოეთით) ხაშურამდე. 

უახლოესი აეროპორტები ქუთაისსა და თბილისშია. რეგიონში არსებული 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო საშუალებებია საქართველოს 

სატელევიზიო მაუწყებლობის ქსელი და ადგილობრივი ტელეკომპანიები 

„დია“, რომლის დაფარვის ზონა მოიცავს ხაშურის მუნიციპალიტეტს და 

„თრიალეთი“, რომლის დაფარვის ზონა შიდა ქართლის რეგიონს მოიცავს. 

სატელიტური ანტენები საკმაოდ ხელმისაწვდომია, რადგან ის არც თუ ისე 

ძვირი ღირს. ამ საინფორმაციო წყაროებთან ერთად მოსახლეობისთვის 

რადიო არხების შეთავაზებაც ხდება. ასევე ხელმისაწვდომია ბეჭდური 

მედია. რეგიონი შედის მაგთის, ჯეოსელისა და ბილაინის ფიჭური კავშირის 

დაფარვის ზონაში. 
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6.3.10. სოციალურად დაუცველი ჯგუფები  

(სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფი ადამიანები, ოჯახის მარჩენალი ქალები 

(ქვრივები, მარტოხელა დედები) და დევნილები). 2014 წელს რეგიონში 

დაახლოებით  8825 პირი იმყოფებოდა სიღარიბის ზღვარს ქვევით.    

 

ცხრილი 6.22    სიღარიბის ზღვარს ქვევით რეგისტრირებული ოჯახების 
რაოდენობა, რომლებიც ფინანსურ დახმარებას იღებენ 

წლის ბოლოსათვის, ერთეულები 

  რეგისტრირე

ბული 

ოჯახების 

რაოდენობა 

ფინანსურ

ი 

დახმარებ

ის მიმღებ 

ოჯახთა 

რაოდენობ

ა 

რეგისტრი

რებული 

ოჯახების 

რაოდენობ

ა 

ფინანსურ

ი 

დახმარები

ს მიმღებ 

ოჯახთა 

რაოდენობ

ა 

  2012 2013 

საქართველო 525137 163183 524482 150607 

თბილისი 93460 26002 95985 26651 

აფხაზეთი 191 95 60 - 

აჭარა 42834 9137 43790 7872 

გურია 22699 6372 22490 5231 

იმერეთი 99309 35578 97172 31000 

კახეთი 60138 21775 59534 20450 

მცხეთა-მთიანეთი 17467 7627 18210 7058 

რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო 

სვანეთი  

12288 7227 11983 6736 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 57493 14473 57290 13573 

სამცხე-ჯავახეთი 24230 3829 23834 3447 

ქვემო ქართლი 45859 9841 46030 8825 

შიდა ქართლი 49169 21227 48104 19764 

შენიშვნა: ზემო აფხაზეთი არ შედის    

 

იძულებით გადაადგილებულ პირებზე და საზოგადოებაზე 

ორიენტირებული პროექტები. 2008 წლის აგვისტოში მომხდარმა სამხედრო 

დაპირისპირებამ გავლენა იქონია აღნიშნულ რეგიონზე. ამ მოვლენის 

შედეგად დევნილთა საერთო რაოდენობა 9800 ადამიანს შეადგენს. მას 

შემდეგ, ეკონომიკური და სოციალური ვითარების გასაუმჯობესებლად 

რეგიონში სხვადასხვა პროექტები განხორციელდა. პროექტების 

უმრავლესობა იძულებით გადაადგილებულ პირებზეა ორიენტირებული. 

მათი უმრავლესობა საერთაშორისო ფინანსური მხარდაჭერით 

ხორციელდება. რეგიონში პროექტები განხორციელდა CARE-ის მიერ 

ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა ECHO-ს მხარდაჭერით, თბილისში 

ბრიტანეთის საელჩოს მიერ ბრიტანეთის კონფლიქტების პრევენციის 

გლობალური ფონდის (GCPP) მხარდაჭერით, გაეროს სურსათისა და 

სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO), აშშ–ის საერთაშორისო 
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განვითარების სააგენტოს (USAID), გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისარიატის (UNHCR), გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩო 

საქართველოში და სხვების მხარდაჭერით.  

 

 

6.3.11. კურორტები 

შიდა ქართლი ცნობილია თავისი კურორტებით, როგორიცაა: ბიისი, 

გორიჯვარი, ბაზალეთის ტბა და ტყემლოვანი. არცერთი კურორტი არ 

მდებარეობს საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში.  

 

6.3.12. ისტორიული და არქეოლოგიური ძეგლები 

შიდა ქართლი მდიდარია არქეოლოგიური მემკვიდრეობით. მთლიანობაში 

რეგისტრირებულია სხვადახვა ისტორიული პერიოდის 180-მდე ძეგლი. 

ზოგიერთი მათგანი ქვემოთაა მოყვანილი:  ხაშურის ციხე (XVIII) ; სურამის  

კოშკი (XVI-XVII); სურამის ციხე (XII-XIII) ; წმ. მარინეს ეკლესია (XVI-XVII); 

დედაღვთისა; კვირაცხოვლის ეკლესია სურამში (1998); წმ. გიორგის ეკლესია 

სურამში (XVIII-XIX); კვირაცხოველის ეკლესია ალში (XIX); წმ. მარიამის 

ეკლესია ულუმბოში  (ახალი მონასტერი) 

 

შიდა ქართლი გამოირჩევა არქეოლოგიური ადგილებით. რეგიონში 

განხორციელებული კვლევის შედეგად მდ. მტკვრის ალუვიურ დაბლობებსა 

და მიმდებარე ბორცვებზე გამოვლინდა გვიანდელი ენეოლითური ხანის და 

ადრეული ბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარების მნიშვნელოვანი რაოდენობა. 

არქეოლოგიური ადგილები ზოგადად გვხვდება მდინარის მაღალ 

ტერასებზე ან დაბალ, ალუვიური დაბლობის ბუნებრივ გორაკებზე, 

რომლებსაც მდ. მტკვარი და მისი შენაკადები ქმნიან. ხაშურის რაიონის 

გამოკლებით, სადაც ზოგიერთი მათგანი მიმდებარე მთიან ზონაში 

გვხვდება. 

 

არსებობს მოსაზრება, რომ უკანასკნელი რამდენიმე ათასი წლის 

განმავლობაში მდინარის აუზი დეგრადაციის პროცესში უფრო 

იმყოფებოდა, ვიდრე პროგრესის. შესაბამისად, გარდა რამდენიმე 

კონკრეტული ადგილისა, არქეოლოგიური ძეგლები შესაძლოა ჩამარხული 

იყოს გრუნტის სქელი დამჯდარი ფენებით, რამაც სავარაუდოდ გამოიწვია 

გარკვეული რაოდენობის ზედაპირული ეროზიები.  
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7. მოსალოდნელი ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები  

7.1. შესავალი 

ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის გაუმჯობესების გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასება მოიცავს სამ ეტაპს: მშენებლობამდე/მოსამზადებელ 

ფაზას, მშენებლობას და ექსპლუატაციას.  

 

მოსამზადებელი ფაზა -  მოპოვებულ იქნება პროექტთან დაკავშირებული 

ყველა თანხმობა და ნებართვა, შემუშავებულ და შეთანხმებულ იქნება 

მთელი რიგი გეგმებისა (როგორიცაა ნარჩენების მართვა, მოძრაობის 

მართვა, ეროზიის კონტროლი, აღდგენითი გეგმები),  განსაზღვრულ იქნება 

მასალების წყაროები/მომწოდებლები, შერჩეულ იქნება ადგილები 

დროებითი კემპებისათვის, მასალის, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის, ნაგვისა 

და ნარჩენების განთავსებისთვის გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. მოსამზადებელი ფაზის დროს გარემოზე 

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.  

 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზებზე მოსალოდნელი ზემოქმედება 

ქვემოთ მოცემულ ნაწილებშია აღწერილი.  

 

7.2. ზემოქმედება წყლის რესურსებზე 

7.2.1. წყლის რესურსებზე ზემოქმედების შეფასება: მაგისტრალის 

მშენებლობა 

ზედაპირული წყლების პოტენციური დაბინძურების წყაროდ შეიძლება 

ჩაითვალოს საწვავის/ზეთების ავარიული დაღვრები ავტომობილებიდან/ 

დანადგარებიდან (რომელიც მოიცავს გადაუდებელ სიტუაციებსაც), 

არაშესატყვისად მართული თხევადი/მყარი ნარჩენები და სამშენებლო 

მასალები, დაბინძურებული ჩამდინარე წყალი, ზედაპირული წყლების 

დასილვა ექსკავაციის/მიწის სამუშაოების პერიოდში, ნარჩენებით 

დაბინძურება მდინარის/ნაკადების გადასასვლელების მოწყობისას.  

 

დაბინძურებული ჩამდინარე წყლები, ზედაპირული დაბინძურებული 

წყლის ინფილტრაცია, ექსკავაციისას მიწისქვეშა წყლის წყალშემცველ 

ჰიროზონტზე ზემოქმედება და/ან საწვავის ავარიული დაღვრა 

წარმოჩინდება, როგორც მიწისქვეშა წყლის დაბინძურების პოტენციურ 

წყაროდ მშენებლობის პროცესში. საინჟინრო გეოლოგიური შესწავლის 

შემდეგ დადგინდა, რომ მიწისქვეშა წყლის დონე მერყეობს 1-დან 6,5მ-მდე. 

აქედან გამომდინარე, შედარებით მოწყვლად მეჩხერი წყალშემცველი 

ჰორიზონტების გარემოზე ზემოქმედების საფრთხე არსებობს. 

ზემოქმედების ალბათობა  ხიდების სამშენებლო არეალში, იქ სადაც დიდია 

ექსკავაციის სამუშაოების მოცულობა, გზის მშენებლობასთან შედარებით, 

უფრო მაღალია.  

 

წყლის დაბინძურება შეიძლება შესამჩნევი გახდეს სამშენებლო სამუშაოების 

დროს მდ. სურამელასა და შუქღელეს მახლობალდ.  სამშენებლო 

სამუშაოებმა შესაძლოა გამოიწვიოს აღნიშნული ზედაპირული წყლის 

ობიექტების ხარისხობრივი პარამეტრების გაუარესება. დაბინძურება 

შესაძლოა გამოიწვიოს საწვავის/ზეთის ავარიულად დაღვრამ ან 

დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების ჩადინებამ. შესაძლოა გაიზარდოს 
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ნახაზი 7.1. ზედაპირულ წყალზე ზემოქმედების შესაძლო უბანი (km 12+275-km 13+020) 
 

 

Interference with Suramula 
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ნახაზი  7.2. ზედაპირულ წყალზე შესაძლო ზემოქმედების უბანი (km 13+130-km 13+660) 

Interference with Suramula 

(Chumateleti) river 
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სიმღვრივე ეროზიის კონტროლის არარსებობის  გამო, ან წყალი 

დაბინძურდეს მყარი სამშენებლო ნარჩენების არასათანადო მართვის გამო.  

 

ვინაიდან მდ. სურამულაზე გადასასვლელი ვიწროა, ბურჯების მოწყობა  

საჭირო არ იქნება. აქედან გამომდინარე, წყალში სამუშაოების წარმოებასთან 

დაკავშირებული პირდაპირი ზემოქმედება თავიდან იქნება აცილებული. 

ჩამდინარე/საკანალიზაციო წყლების ჩაშვება მდინარეში დაგეგმილი არ 

არის.  

 

უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების ან შერბილების მიზნით 

პროექტის განხორციელების უბნებზე საქმიანობა უნდა განხორციელდეს 

შემდეგი გარემოსდაცვითი/უსაფრთხოების ღონისძიებების 

გათვალისწინებით: 

 ტერიტორიაზე საწვავის ავზის არსებობის შემთხვევაში ინ უნდა 

განთავსდეს მდინარის ნაპირიდან არა უმცირეს 100 მ-ის მანძილზე. 

ავზი უნდა მოთავსდეს ბერმებითა ან მიწაყრილებით დაცულ 

ტერიტორიაზე საჭიროების შემთხვევაში ავარიული დაღვრების 

შეჩერების მიზნით. ავარიული დაღვრა დაუყოვნებლივ უნდა 

შეკავდეს და გაიწმინდოს აბსორბენტი მასალის გამოყენებით; 

 ადგილზე ტექნიკის რემონტი/ტექნიკური მომსახურეობა და 

გამართვა შეზღუდული უნდა იყოს. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს 

ტერიტორიის გარეთ მდებარე კერძო/კომერციულ ტექმომსახურების 

ობიექტების გამოყენებას. თუ ამის საშუალება არ არის, ტერიტორიის 

ფარგლებში უნდა გამოიყოს სპეციალური ტერიტორია და/ან 

მოეწყოს მეორადი შემოღობვა შემთხვევითი დაღვრის შესაკავებლად. 

ტერიტორია უნდა შეირჩეს სადრენაჟე სისტემებიდან და 

ზედაპირული წყლის ობიექტებისგან მოშორებით (არანაკლებ 100მ 

დაშორებით);  

 სამშენებლო უბნებზე რეგულარულად უნდა მოწმდებოდეს მანქანა-

დანადგარების ტექნიკური გამართულობა. ყველა დაზიანება 

დაუყოვნებლივ უნდა შეკეთდეს. ტერიტორიაზე შემოსული 

მანქანები უნდა შემოწმდეს. მსგავსი წუნით ტექნიკა სამშენებლო 

უბანზე არ დაიშვება; 

 საწვავის/ზეთის გამოცვლის დროს დაღვრილი მასალის 

შესაგროვებლად გამოყენებული უნდა იყოს შემკრები. მცირე 

გაჟონვის შემთხვევაში - აბსორბენტი მასალის გამოყენება; 

 მანქანის ბორბლების სარეცხი უნდა აღიჭურვოს წყალშემკრებით და 

სალექარით. მანქანების ნარეცხი წყლის შეგროვების „ორმო‟ უნდა 

იქნეს გასუფთავებული არა უგვიანეს მისი 75%-ით შევსებისა;  

 უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მანქანების რეცხვას ტერიტორიის 

გარეთ კომერციულ სამრეცხაოებში. ადგილზე რეცხვის საჭიროების 

შემთხვევაში უნდა მოეწყოს ბერმებით დაცული მოედანი. 

ტერიტორიას ქანობი უნდა ჰქონდეს წყლის შეგროვების 

გაადვილების და აორთქლების გასამარტივებლად; 

 გაუწმენდავი წყლის ჩაშვება ზედაპირულ წყლებში მკაცრად უნდა 

აიკრძალოს; 
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 ცემენტით დაბინძურებული წყალის ჩაშვება თავიდან უნდა იყოს 

აცილებული, რათა არ მოხდეს pH აწევა, რამაც შესაძლოა 

გამოიწვიოს წყლის გარემოს ტოქსიკური დაბინძურება; 

 სამშენებლო მასალა და ნარჩენები უნდა დასაწყობდეს ისე, რომ 

თავიდან იქნას აცილებული ეროზია და წარეცხვა. ზედაპირული 

ჩამონადენის არინებისთვის უნდა მოეწყოს სადრენაჟე არხები; 

 ნარჩენების განსათავსებელი უბანი ისე უნდა განთავსდეს, რომ არ 

მოხდეს მაღალ ნიშნულზე მდებარე ტერიტორიიდან ჩამონადენი 

წყლით მისი ჩარეცხვა მდინარეში; 

 ჩამონადენი წყლის დაბინძურების შემცირების მიზნით, გზის, 

მაგისტრალისა და ხიდის მშენებლობისას ჩამონადენი წყლის 

კონტროლის ღონისძიებები უნდა გატარდეს.  

 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს არიდებული გამავალი წყლის 

დაბინძურება, მოკირწყვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ მშრალ ამინდში; 

 არ უნდა მიეცეს სანიაღვრე წყალს გრუნტის მიტაცების საშუალება 

და სხვა დამაბინძურებლების ჩატანა სანიაღვრე თხრილებში ან 

ზედაპირული წყლის ობიექტებში;  

 მიწის სამუშაოების უბნებზე განოყენებული უნდა იყოს 

სედიმენტების კონტროლის საშუალებები (მაგ. თივის ბარიერები. 

ხრეშიანი ტომრები). ღია გრუნტი (ფერდობი, მუწაყრილი) დაცული 

უნდა იყოს წარეცხვისგან. ნაყარი მიწის დასაცავად გამოყენებულ 

უნდა იქნას ნიადაგის სტაბილიზაციის საუკეთესო პრაქტიკა, 

როგორიცაა მულჩი, მიწის კულტივატორები, პოლიმერული ან 

ეროზიის საწინააღმდეგო საფარი. 

 

შემარბილებელი ზომების გატარება მშენებელი კონტრაქტორის 

პასუხისმგებლობას წარმოადგენს.  

 

მშენებლობისას ზემოქმედების ალბათობა  შეფასდა როგორც საშუალოსა - 

მაღალი. ზემოქმედება  დროებითი და შექცევადი ხასიათის იქნება. ზემოთ 

მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში 

ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდე დაბალი ან უმნიშვნელო იქნება.   
 

 

7.2.2. წყლის რესურსებზე ზემოქმედების შეფასება:  

მაგისტრალის ექსპლუატაცია  

ზედაპირული და გრუნტის წყლის დაბინშურება გზის ექპლუატაციის 

დროს შესაძლებელია მოხდეს მიმდინარე ტექმომსახურების ან საგზაო 

ავარიის შემთხვევების (იგულისხმება ქიმიური ნივთირებების დაღვრა, 

საქვავის ზეთის დაღვრა). ავარიული სიტუაციების რისკი მინიმუმამდე 

იქნება დაყვანილი უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით. მსოფიო 

ბანკის მიერ დაფინანსებული საავტომობილო გზებისთვის დახმარების 

პროგრამა ითვალისწინებს გზის უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის 2016-

2021 შესრულებაში ტექნიკური დახმარების აღმოჩენას. ამ გეგმის 

განხორციელება გააუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას, მათ შორის 

განსახილველი საპროექტო მონაკვეთის ფარგლებში. შერჩეული ტექნიკური 

გადაწყვეტილების შესაბამისად რელიეფის ყველაზე რთულ უბნებზე 

ნავარაუდევის გვირაბების გაყვანა, რაც ასევე შეამცირებს ავარიების 
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ალბათობას და გარემოს დაბიძურების რისკს ავარიული შემთხვევების 

დროს (გვირაბები აღჭურვილი იქნება დაღვრის შემრები სისტემით და 

დრენირებული მასალის გამწმენით. 

 

გზის შეკეთების დროს დაბინძურება შესაძლებელია მოხდეს სამშენებლო 

მასალის და ნარჩენების დაუდევარი მართვისას და კარგ სამშენებლო 

პრაქტიკასთან შესაბამისობის დარღვევის შემთხვევაში. ამ ზემოქმედების 

სამართავად, გზის შეკეთების სამუშაოებისას გათვალისწინებული უნდა 

იყოს მშენებლობის ეტაპისთვის განსაზღვრული ყველა შემარბილებელი 

ღონისძიება. მდინარის კალაპოტთან ან მდინარეში ჩასატარებელი 

სარემონტო სამუშაოების სათანადო დაგეგმვა წყლის გარემოზე შესაძლო 

ზემოქმედების თავიდან აცილების/წყლის გარემოს დაცვის ეფექტური 

საშუალება შეიძლება იყოს. ამასთანავე, სარემონტო სამუშაოების დროს 

წყლის გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად გასათვალისწინებელია 

შემდეგი:  

• გზის საფარის დაგება უნდა ხდებოდეს მხოლოდ მშრალ ამინდში, 

ჩამონადენის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;   

• დაზიანებული საფარის ან ორმოების შეკეთების დროს  უნდა 

მოხდეს სამუშაოს სათანადო დაგეგმვა. ეს შეიძლება გულისხმობდეს 

სანიაღვრე სადრენაჟე სისტემის შესასვლელების და ლიუკების 

დაცვას გზის საფარის მოწყობის სამუშაოების დროს, ეროზიის და 

ნატანის კონტროლს შეკეთების უბნებიდან ჩამონადენის 

შესამცირებლად, შემკრებების და ადსორბენტების გამოყენებას 

მასალის გაჟონვის და ტექნიკიდან ნაწვეთის შესაზღუდად.  

 

და ბოლოს, წყლის დაბინძურება გზის ექსპლუატაციისას შეიძლება მოხდეს 

მძიმე მეტალებით, ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩამონადენით 

და გზიდან/გზისპირებიდან გადარეცხილი/ქარით გადატანილი  ნაგვით. 

პროექტით ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩაშვება მინიმალური იქნება. 

შესაძლებელია, პროექტის დამუშავების პროცესში დამატებითი დაცვის 

ღონისძიებების გატარება. გრძელვადიან პერსპექტივაში, ევროკავშირთან 

ასოცირების რეკომენდაციების გათვალისწინებით სატრანსპორტო 

საშუალებების ასაკთან და ტექნიკური მდგომარეობის დაკავშირებული 

რეგულაციების გამკაცრების და საწვავის ხარისხის გაუმჯობესების 

შედეგად ზემოქმედების ხარისხი შემცირდება.  

 

ოპერირების ეტაპზე ზემოქმედების ალბათობა შეფასებულია როგორც 

საშუალო, შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებით ნარჩენი 

ზემოქმედების სიდიდე - დაბალი.  

 

 

7.3. ნარჩენების მართვა 

7.3.1. ნარჩენები: მაგისტრალის მშენებლობა 

მშენებლობის პროცესში წარმოიქმნება  ინერტული და სახიფათო ნარჩენები.  

 

მაგისტრალის მშენებლობის დროს წარმოიქმნება ინერტული ნარჩენები - 

მიწა, გრუნტი, ფუჭი ქანები გვირაბის გაყვანის შედეგად. ეს მასალები არ 

განიცდიან ხრწნას, არ წარმოქმნიან ფილტრატებს ან გარემოსთვის მავნე 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

99 

 

სხვა პროდუქტს. მეორადი დამუშავებისთვის გამოყენებადი ნარჩენებია: 

მუყაო, ბეტონის შემავსებელი, ამოღებული ქანები, ნიადაგი 

(არადაბინძურებული), მწვანე ნარჩენები, ხემასალა, ჯართი. 

მშენებლობის ფაზაზე წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების 

თავიდან აცილების მიზნით ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და დროებით 

დასაწყობდეს წინასწარ შერჩეულ უბანზე ქვემოთ ჩამოთვლილი 

მოთხოვნების დაცვით. ინერტული ნარჩენები ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ 

ხელი არ შეუშალოს მანქანების და ხალხის მოძრაობას, ტერიტორია 

ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100მ უნდა იყოს 

დაშორებული. დაშორებით. სათანადო მართვის და ხელახლა გამოყენების 

ეფექტურობისთვის ნარჩენები სეპარირებული უნდა იყოს. 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. 

 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში 

მოსალოდნელია დაახლოებით 0.7მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

წარმოქმნა, სულ სამშენებლო სამუშაოების პროცესში მოსალოდნელი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 

200x0.7=140 მ3/წ. 

 

საქართველოში საყოფაცხოვრებო ნარცენების შეგროვებასა და 

ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელნი მუნიციპალიტეტები არიან. თუმცა, 

ნარჩენების რეგულარული შეგროვება მხოლოდ რაიონულ ცენტრში ხდება. 

სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

შეგროვება და გატანა მოხდება უახლოეს ნაგავსაყრელზე (ხაშური) მყარი 

ნარცენების მართვის კომპანიასთან შესაბამისი შეთანხმების საფუძველზე.  

 

სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი სახიფათო 

ნარჩენების წარმოქმნა: 

 გამოყენებული საბურავები - 60-70 ერთ/წ; 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის 

ფილტრები და სხვა - 20-25 ერთ/წ; 

 ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები 12-

15ერთ/წ; 

• საწვავ-საპოხი მასალის ნარჩენები - 120-150 კგ/წ; 

• შედუღების ელექტროდები -50-60 კგ/წ; 

 ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში 

წარმოქმნილი დაბინძურებული ნიადაგი - რაოდენობა 

დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე;  

 

ვინაიდან საქართვლოში არ არსებობს სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი, 

ამ სახის ნარჩენები გადაეცემა ლიცენზირებული კონტრაქტორის 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

100 

 

დასამუშავებლად (დეაქტივაცია, ინსინერაცია) ან სხვა ტექნოლოგიურ 

პროცესში გამოსაყენებლად. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების 

ტერიტორიაზე სპეციალური უსაფრთხოების ზომები უნდა გატარდეს, 

კერძოდ, კონტეინერებს უნდა ჰქონდეთ მეორადი შემოღობვა, ნარჩენების 

შერევა სხვა სახის ნარჩენებთან   არ უნდა მოხდეს. სახიფათო ნარჩენების 

განთავსების კონტეინერების სიმთელე უნდა მოწმდებოდეს. სახიფათო 

ნარჩენების მართვაში ჩართულ თანამშრომლ პერსონალს უნდა ჩაუტარდეთ 

სწავლება ნარჩენების მართვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ნარჩენების 

გატანაუნდა მოხდეს სამ დღეში ერთხელ. ნარჩენების გაუვნებლობა, 

უტილიზაცია, განთავსება შესრულდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორების მიერ.  

 

ადგილზე შესაძლებელია მცირე დაღვრების (საწვავის/ზეთის ნაწვეთი) 

შემთხვევაში წარმოქმნილი ნავთობის ნახშირწყალბადებით 

დაბინძურებული ნიადაგის და გრუნტის რემედიაცია ადგილზე შეიძლება 

მოხდეს ( in situ ბიორემედიაცია). დიდი დაღვრების შემთხვევაში (რაც 

ნაკლებ სავარაუდოა მოხდეს) საჭიროა დაღვრის ლოკალიზაცია, 

დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის მოხსნა, ტერიტორიის გარეთ გატანა 

უფლებამოსილი კონტრაქტორის მიერ და რემედიაცია. დაბინძურების 

ადგილზე შეტანილი უნდა იქნას ახალი გრუნტი და ჩატარდეს 

რეკულტივაციის სამუშაოები. მიზანშეწონილია დაბინძურებული 

ნიადაგის/გრუნტი რემედიაციისათვის სათანადო ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორის დახმარება.   

 

პროექტის საჭიროებისთვის გადამუშავებადი ნარჩენები გამოიყენება 

სამშენებლო უბანზე, დანარჩენი გატანილ იქნას უახლოეს ნაგავსაყრელზე, 

გადაეცეს გადასამუშავებლად ან გამოსაყენებლად რეგიონის 

საჭიროებისამებრ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით.  

 

ხემასალის მართვა უნდა მოხდეს ქვემოთ აღწერილი პროცედურის 

შესაბამისად. ხე-მასალის მართვის რეგულირება სახელმწიფო ქონების 

შესახებ კანონის შესავანისად უნდა ნმოხდეს. აღნიშნული კანონისა და 

საქართველოს ტყის კოდექსის შესაბამისად,  ხე-მასალა სატყეო უწყების  

მიერ მითითებულ ადგილას უნდა დასაწყობდეს და მისი განკარგვა 

„ტყითსარგებლობის  წესის დამტკიცების შესახებ“  მთავრობის 

რეგულაციაში (#242, 2010 წლის 20 აგვისტო) განსაზღვრული წესების 

შესაბამისად უნდა მოხდეს. სატყეო უწყების  გადაწყვეტილებით, 

საბოლოოდ, ხე-მასალა შეიძლება გადაეცეს მუნიციპალიტეტის 

ხელმძღვანელობას  მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე და შემდგომ, 

მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით დაურიგდეს მოსახლეობას. 

 

ზედმეტი გრუნტის განთავსების ადგილი უნდა შეირჩეს ეროვნული 

გარემოსდაცვითი რეგულაციების.ნორმების გათვალისწინებით. ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მართვა უნდა შეესაბამებოდეს „ნიადაგის ნაყოფიერი 

ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ 

მთავრობის რეგულაციით (#424, 2013 წლის 31 დეკემბერი) განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს. ასევე გათვალისწინებულ უნდა იყოს  ეფექტური 

მმართველობის პრაქტიკული გამოცდილება (იხ. დანართი 3).  
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მიწის ნაყარის ფერდის დახრის კუთხე შესაძლებელია 40°-მდე იყოს - 

ტექსტურის და ტენშემცველობის გათვალისწინებით, თუმცა  იმ 

შემთხვევაში თუ გვინდა მივიღოთ სტაბილური მიწაყრილი, ფერდის 

კუთხეები სასურველია აღნიშნულზე ნაკლები იყოს.  

 

თუ გრუნტის ნაყარი 6 თვეზე მეტხანს უნდა დარჩეს, ეროზიის 

შესამცირებლად სასურველია მასზე ბალახის დათესვა. ასეთ შემთხვევაში 

ფერდობის დახრის კუთხე 25°-ს უნდა შეადგენდეს.   

 

გვირაბის გაყვანის დროს ამოღებული ქანების და სხვა ჭარბი მასალის 

განთავსების ადგილი უნდა შეირჩეს ადგილობრივი ხელმძღვანელობის 

მიერ და შეთანხმდეს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროსთან.  დაგეგმილია ამოღებული გრუნტის/ქანების გამოყენება 

სამშენებლო საჭიროებებისათვის. მიზანშეწონილია ამ მასალის სხვა 

პოტენციური მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, მუდმივად განსათავსებელი 

მასალის მოცულობის შემცირების მიზნით, საჭიროებისამებრ, უნდა 

შემუშავდეს პერმანენტული განთავსების ადგილის მართვისა და 

რეკულტივაციის გეგმა,  

 

მოჭრილი გრუნტის გამოყენება შესაძლებელია საიტზე და/ან სამშენებლო 

სამუშაოების დასრულებისას დარღვეული ტერიტორიების 

პროფილირებისათვის. დეტალური პროექტირების ფარგლებში მოხდება 

ზუსტი ბალანსის გაანგარიშება. წინასწარი გათვლების თანახმად, მასალა 

სრულად იქნება ათვისებული.  

 

კონტრაქტორი ვალდებულია წარადგინოს ნარჩენების მართვის გეგმა.  

 

მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების 

შერბილება შესაძლებელია ნარჩენების  სწორად დასაწყობების, 

მაქსიმალური ხელახალი გამოყენებისა და გამოუსადეგარი ნარჩენების 

შეთანხმებულ ადგილზე დროული გატანის გზით.   

 

უახლოესი მუნიციპალური ნაგავსაყრელი ხაშურში მდებარეობს. 

ჩვეულებრივი ნარჩენების განსათავსებლად, საქართველოს მყარი 

ნარჩენების მართვის კომპანიასთან უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულება.  

 

 

7.3.2. ნარჩენები: მაგისტრალის ექსპლუატაცია 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ძირითად პრობლემას გზის ექპლოატაციის 

დროს გზისპირა ნაგავი წარმოადგენს  (სამწუხარო პრაქტიკა).  ეს 

ძირითადად მგზავრების მიერ გადმოყრილი საკვების ნარჩენები, 

პლასტმასის ბოთლები და ქაღალდია. გზისპირა ნაგავი ძალიან თვალში 

საცემია, იზიდავს მავნებლებსაც და შეიძლება მცირე ცხოველებისთვის 

„ხაფანგათაც‟ იქცეს. სიგარეტის ნამწვები და ფილტრები სახიფათოა, 

რადგან  თევზებს და ფრინველები ისინი ხშირად საჭმელში ერევათ. ნაგავი 

შესაძლებელია მოხვდეს მდინარეებსა და არხებში და ბოლოს, რაც 
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არანაკლებ მნიშვნელოვანია, გზისპირა ნაგავი საშიშროებას უქმნის  

მოძრაობის უსაფრთხოებას.  

 

ქვეყანაში დაინერგა ჯარიმა გარემოს დანაგვიანებისთვის. თუმცა, 

მაგისტრალურ გზებზე გზისპირა ნაგვის კონტროლი და მართვა საკმაოდ 

რთულია. ნაგვის შემცირება შესაძლებელია მოსახლეობის განათლების 

გზით, საჭიროა:  

• მოსახლეობის ინფორმირება ნარჩენების სწორად მართვის გზების 

შესახებ;  

• მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, რომ დანაგვიანება 

კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა, მასზე დაწესებულია ჯარიმა და რომ 

წარმოებს შესაბამისი მონიტორინგი.  მოსახლეობის ინფორმირება 

დანაგვიანებისთვის დაწესებული ჯარიმის რაოდენობის შესახებ; 

• შესაძლებელია სპეციალური ნიშნების/ბანერები დაყენება - 2-დან 4 

ცალამდე 10კმ-იანი ინტერვალით ნაგვის დაყრის 

მიუღებლობის/დაუშვებლობის ინფორმაციით. 

 

ოპერირების პროცესში ნარჩენების მართვა საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა. 

 

 

7.4. ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე 

7.4.1. ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება: მაგისტრალის 

მშენებლობის ფაზა 

მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესების წყაროს 

მიწის სამუშაოების, ნიადაგის ან სხვა წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის 

მასალის (ცემენტი, ქვიშა) დასაწყობების და ტრანსპორტირების, 

მოუკირწყლავ ან მტვრიან ზედაპირზე სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობის 

დროს წარმოქმნილი მტვერი წარმოადგენს.   მტვერის წარმოქმნა ასევე 

შესაძლებელია ბეტონის წარმოებისას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ 

არ ტარდება მტვერის წარმოქმნის პრევენციის/შემცირების ღონისძიებები. 

სამშენებლო სამუშაოების პროცესში მტვრის ემისიის ზუსტი განსაზღვრა 

რთულია. შესაბამისად რთულია მტვრით დაბინძურების დონის და PM10) 

კონცენტრაციების წინასწარი პროგნოზირება. ამიტომ აუცილებელია 

განისაზღვროს ამ მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ალბათობა და 

შემოთავაზებულ იქნას შემარბილებელ ღონისძიებები, როგორიცაა: 

• სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში 

ერთხელ არაასფალტირებული გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის 

საფარიანი ტერიტორიების მორწყვა; 
• მანქანების ბორბლების სარეცხის მოწყობა, მანქანის სამუშაო 

მოედნებიდან გასვლის წინ საბურავების გარეცხვის 

უზრუნველყოფის მიზნით; 
• სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას მისი 

ბრეზენტით დაფარვა; 
• ბეტონის წარმოების ობიექტების განლაგება დასახლებული 

პუნქტებიდან არანაკლებ 300 მ-ის მანძილზე (ქარის 

მიმართულებით). 
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ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესება ხდება სამშენებლო 

ტექნიკის და მასალის გადასატანად გამოყენებული სატვირთო 

მანქანების გამონაბოლქვის გამო. ამიტომ აუცილებელია აღნიშნული 

ტექნიკის გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის უზრუნველყოფა.  

 

ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ალბათობა მშენებლობის ფაზაზე 

მაღალი იქნება. შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში 

ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდიე შეიძლება შეფასდეს როგორს დაბალი ან 

უმნიშვნელო იქნება.   

 

7.4.2. ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება: მაგისტრალის 

ექსპლუატაციის ფაზა  

ავტომობილებიდან გამოყოფილი გამონაბოლქვის რაოდენობა 

დამოკიდებულია მათ ტექნიკური გამართულობის ხარისხზე, საწვავის 

ხარისხზე და სიჩქარეზე. მოძველებულ ავტომობილებს საწვავის მოხმარება 

დაბამი ეფექტურობა ახასიათებთ, შესაბამისად წვის თანაპროდუქტების 

ემისია ასეთი მანქანებიდან მაღალია.  სიჩქარის მატებისას იზრდება 

საქვავის ხარჯი, რაც მეტი დამაბინძურებლების ემისიას იწვევს. 

 

მაგისტრალის საკვლევი მონაკვეთის მოდერნიზაციის შემდეგ სიჩქარის 

დასაშვები ზღვარი ბორცვიან და მთიან ტერიტორიაზე შესაბამისად  

100კმ/სთ და  80კმ/სთ იქნება. (სიჩქარის ზღვრები შეესაბამება დღეში 8000 

ერთეულზე მეტი მანქანის გამტარუნარიანობის საერთაშორისო 

მნიშვნელობის გზისთვის დაწესებულ საქართველოს სტანდარტს). 

გაზრდილი გამტარუნარიანობა გამოიწვევს სატრანსპორტო ნაკადების  

ზრდას და შესაბამისად უფრო მაღალ ემისიებს.  

 

შესრულდა ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთზე ტრანსპორტის 

მოძრაობისას გაფრქვეული დამაბინშურებლების ( CO, NO₂, და PM)  

დისპერსიის მოდელირება. (ავტომობილებიდან გამოყოფილი ემისიების 

რაოდენობა დამოკიდებულია მათ სიჩქარეზე, ტექნიკურ გამართულობასა 

და სატრანსპორტო ნაკადში მძიმე სატვირთო ავტომანქანების პროცენტულ 

წილზე).    

 

ახალი ტრასა გადის ხაშურის ჩრდილოეთით, ძირითადად სასოფლო 

ლანდშაფტზე. აქედან გამომდინარე, დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

ფონური კონცენტრაციები ნულის ტოლად არის მიჩნეული და არ არის 

გათვალისწინებული დისპერსიის მოდელირებაში (წყარო: ფონური 

კონცენტრაციები იმ ქალაქებისათვის და დასახლებული პუნქტებისათვის, 

სადაც არ ტარდება დაკვირვებები ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე).  

მოდელირების შედეგებმა ცხადყო, რომ CO, NO₂ და PM კონცენტრაციები არ 

გადააჭარბს მაქსიმალურად დასაშვებ სიდიდეებს და მათთან შედარებით 

უმნიშვნელოდ დაბალი იქნება. მოდელირების შედეგები მოცემულია  

ცხრილში  7.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კონცენტრაციების 

დაანგარიშება გზის საზღვრებიდან 5 და 50მ -ის დაშორებით მოხდა.   

 

ცხრილი  7.1. მოდელირებული კონცენტრაციები* 
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 მოდელირებული კონცენტრაციები (30 წთ ერთჯერადი 

მაქსიმუმი)  

CO, მგ/მ3 NO2,მგ/მ3 PM10, მგ/მ3 

მანძილი გზიდან მანძილი გზიდან მანძილი გზიდან 

5 მ 50 მ 5მ 50მ 5 მ 50მ 

(კმ 142) 

 

5.5 – 6.6  1.6 – 2.1 10 – 

15  

4 – 6  3.0 – 

5.0 

0  

100 კმ/სთ 3.5 – 4.5 0.8 – 

1  

8 – 10  2 – 3  1.0 0 

 
მოდელირების შედეგები საშუალებას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ჰაერის 

დაბინძურების შემარბილებელი  ღონისძიებების გატარება ზემო ოსიაური-

ჩუმათელეთის მონაკვეთზე საჭირო არ არის. თუმცა მიზანშეწონილია  

დასახლებულ პუნქტთან ახლოს მწვანე საფარის შენარჩუნება.  

 

ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ალბათობა ექსპლუატაციის დროს 

სავარაუდოდ მაღალი იქნება. ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდე, 

მოდელირების შესაბამისად - დაბალი.  

 
 
7.5. ხმაურის  დონის სვლილება 

7.5.1. ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასება: გზის მშენებლობა 

სამშენებლო სამუშაოები შექმნის ხმაურის დამატებით წყაროს პროექტის 

ტერიტორიაზე. სამშენებლო ხმაური დაკავშირებული იქნება ტექნიკის 

მუშაობასა და სამშენებლო საქმიანობასთნ. მშენებლობის ფაზაზე 

ძირითადად იარსებებს ხმაურის ორი წყარო. ხმაური გამოწვეული იქნება 

უშუალოდ გზის მოწყობის/სამშენებლო სამუშაოებით და სხვა დამატებითი 

საქმიანობით,  მაგ. მძიმე სატვირთო მანქანებით სამშენებლო მასალის 

გადაზიდვით. ხმაურის დომინანტ წყაროს წარმოადგენს ხმის მაყუჩის 

გარეშე მომუშავე სამშენებლო ტექნიკის დიზელის ძრავები. სამუშაო 

პროცესით გამოწვეული ხმაური დომინანტური იქნება მხოლოდ რამდენიმე 

შემთხვევაში, მაგ. ხიმინჯების მოწყობის და/ან გზის საფარის მოხსნისას.  

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის დონე დამოკიდებული იქნება სამშენებლო 

საქმიანობასა და მისი განხორციელების განრიგზე. ძირითადი სამშენებლო 

ტექნიკის ხმაურის დონეები მოცემული ცხრილში 7.3. 

 
ცხრილი 7.3. სამშემებლო ტექნიკის ხმაურის დონეები 

მანქანა/დანადგარები ხმაურის მახასიათებელი დონე (dBA), 

წყაროდან დაახლოებით 15 მ მანძილზე 

ჰაერის კომპრესორი 81 

უკუციცხვიანი ექსკავატორი 80 

კომპაქტორი 82 

ბეტონსარევი 85 

ანძური ამწე 88 

ბულდოზერი 85 

გრეიდერი 85 

პნევმატური ჩაქუჩი 88 

გზის საფარის დამგები 89 

ხიმინჯების სამაგრი (დარტყმითი) 101 
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ხიმინჯების სამაგრი (ბგერითი) 96 

პნევმატური მოწყობილობები 85 

სატვირთო მანქანა 88 

 

სამშენებლო სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნება სპეციფიური 

სამშენებლო ტექნიკა (უკუციცხვიანი ექსკავატორი, ბულდოზერი, 

სატვირთო, სატკეპნი). დაგეგმილი სამუშაოების - სადრენაჟრე არხების 

მოწყობა, ნიადაგის დატკეპნა, გზის ძველი საფარის მოხსნა ჰიდრავლიკური 

ჩაქუჩით და სხვ - დროს ხმაური და ვიბრაცია გარდუვალია. ცხრილში 7.3 

წარმოდგენილი მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო საქმიანობის 

განხორციელებისას ხშირად მოსალოდნელია ხმაურის დასაშვები დონის 

გადაჭარბება. მშენებლობის ეტაპზე მძიმე სატვირთო მანქანების მოძრაობის 

ინტენსივობა ნაკლები იქნება არსებულ სატრანსპორტო ნაკადთან 

შედარებით და ამდენად ვერ გამოიწვევს მოსახლეობის შეშფოთებას. 

 

ჯანმრთელობის ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედებისგან დაცვის მიზნით 

საქართველოს შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის 

სამინისტროს №234 ბრძანებით (6 ოქტომბერი, 2003 წ.) განსაზღვრულია 

სხვადასხვა სამშენებლო უბნიდან დასაშვები მანძილები: 

 კარიერი (მუხლი 32)     > 100 m;  

 ასფალტის ქარხანა (მუხლი 34)   > 500 m;  

 ბეტონის წარმოება (მუხლი 35)          > 300 m; 

 

ხმაურის დასაშვები დონეები, სხვადასხვა გარემოში საქმიანობის 

მიხედვით, ზოგადად შეფასებულია EHS-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტში 

„შრომის უსაფრთხოების დაცვა“ (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, 

2007), რომელიც წარმოადგენს ძირითად დოკუმენტს ხმაურისა და 

ვიბრაციის საკითხების განხილვისას. მაგალითად, მძიმე 

მრეწველობისათვის (სადაც საუბრის საჭიროება მცირეა) ხმაურის 

ექვივალენტური დონის ზღვარი განისაზღვრება 85dBA-ით, მაქსიმუმი კი 

110 dBA-ით. 

 

ხმაურის ზემოქმედების შეფასება განხორციელდა პროექტის საზღვრებთან 

უახლოესი მგრძნობიარე რეცეპტორების (დასახლებული პუნქტები, 

საცხოვრებელი სახლები) იდენტიფიცირებით, როგორც ეს სხვადასხვა 

სამშენებლო საქმიანობისთვის საქართველოს სტანდარტით არის 

დაწესებული.   გზის მშენებლობისას მოსალოდნელია ხმაურის დონის 

ზრდა, თუმცა ის უმნიშვნელო იქნება. მშენებლობის დროს, ზემო ოსიაური-

ჩუმათელეთის გზის გასწვრივ მომატებული ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ 

ადამიანთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი მოექცევა - სავარაუდოდ ეს 

სამშენებლო უბნების მახლობლად მდებარე სასოფლო დანიშნულების 

სავარგულებზე მომუშავე ადგილობრივები იქნებიან.  გარემოსდაცვითი და 

უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, სამშენებლო ხმაური 

დროებითია და საშუალო დონის იქნება.  

 

ვიბრაციის ზემოქმედება შესამჩნევი იქნება მხოლოდ ლოკალურად,  

სამშენებლო უბნების მახლობლად და არ ექნება  ნეგატიური ზეგავლენა 

მოსახლეობაზე. 
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იმ შემთხვევაში, თუ საცხოვრებელი სახლები ასფალტის ან ბეტონის 

წარმოებისთვის დაწესებული დაცვის ზონის  საზღვრებში მოხვდება (300 მ 

და 500 მ შესაბამისად), ხმაურისა და ვიბრაციისგან ჯანმრთელობის დაცვის 

მიზნით რეკომენდირებულია: 

• დაცულ იქნას მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე ან 

დასახლებულ პუნქტამდე; 

• დაწესდეს შეზღუდვა სამუშო საათებზე სამუშაო დღეებში, 

შაბათ-კვირას და დღესასწაულებზე, ღამის საათებში სამუშაო არ 

იწარმოებს. 

 

ადგილი ექნება სამშენებლო მოედნებზე წარმოქმნილი ხმაურისა და 

ვიბრაციის დასაშვებზე მაღალი დონეების ზემოქმედებას მუშახელზე. 

ცხრილ 7.4-ში წარმოდგენილი მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო 

საქმიანობის განხორციელებისას წარმოიქმნება 85dBA-ზე მაღალი დონის 

ხმაური. ამიტომ რეკომენდირებულია: 

• ხმაურის არაუმცირეს 85dBA-მდე შემცირების შესაძლებლობის 

მქონე ყურსაცმების გამოყენება; 

• ვიბრო-ელექტრო ხელსაწყოებით მუშაობისას მაჯაზე ან ზედაპირის 

ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება მთელ სხეულზე უნდა 

კონტროლდებოდეს აღჭურვილობის შერჩევით, ვიბრაციის 

ჩამხშობის მოწყობით დაყენებით ან ზემოქმედების ხანგრძლივობის 

შემცირებით (EHS-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, 2007).  

 

სამშენებლო ფაზაზე გარემოზე ხმაურის ზემოქმედება სალბათობა იქნება  

საშუალო - მაღალი. შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში, ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდე   დაბალი ან საშუალო იქნება.  

 

 

7.5.2. ხმაურის დონეების მოდელირება: გზის ექსპლუატაცია 

გზის ექპლოატაციის ეტაპზე ანსხვავებენ ორი ტიპის ხმაურს. ესენია: 
მანქანის ძრავებით გამოწვეული ხმაური და საბურავის გზასთან ხახუნით 

წარმოქმნილი ხმაური. ხმაურის დონე იზრდება სიჩქარესთან ერთად. EWH-

ს ზემო ოსიაურის-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის მოწყობის შემდეგ  

დაწესდება მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა 100კმ/ს- გორაკიან რელიეფზე 

და 80კმ/სთ - მთიან რელიეფზე.  
 

ხ,აურის გაზრდილი დონის და გზის მახლობლად მცხოვრებ მოსახლეობაზე 

ხმაურით გამოწვეული შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების  შესაფასებლად  

ჩატარდა ხმაურის დისპერსიის გრძელვადიანი მოდელირება.  ხმაურის 

მოდელირება მოხდა სატრანსპორტო ნაკადის საპროგნოზო მონაცემების 

საფუძველზე.  

 

სატრანსპორტო ნაკადების  და სიჩქარის ზრდით გამოწვეულ ხმაურის 

დონის მომატებასთან ერთად, მოსალოდნელია ხმაურის ზრდა გზის 

ბეტონის საფარის გამო. ბეტონის საფარი ზრდის ხმაურის დონეს 

დაახლოებით 3 დბა-თი ასფალტო-ბეტონის საფართან შედარებით. 
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გარემოს ხარისხის რეგულაციები და სტანდარტები ძირითადად 

დაკავშირებულია ხმაურთან და ჰარის დაბინძურებასთან, რომლებსაც 

ადგილი აქვს როგორ მშენებლობის,  ასევე მაგისტრალის ექსპლოატაციის 

დროს.  

 

პროექტის განხორციელების შედეგად გაზრდილი სიჩქარე ხმაურის 

დასაშვები დონეების გადაჭარბებას გამოიწვევს. თუმცა, გზა ქ.ხაშურის 

გვერდის ავლით გადის და მოსალოდნელი ზემოქმედების ზონაში მხოლოდ 

რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი მოხვდება. მოდელირების თანახმად, 

ახალი ტრასა არ გამოიწვევს ზემოქმედებას გზის მონაკვეთის გასწვრივ 

მცხოვრებ ადგილობრივებზე. მოდელირების შედეგები ნაჩვენებია 

ცხრილში 7.4-ში 

 

ცხრილი 7.4. ხმაურის დისპერსიის მოდელირების შედეგები 
ადგილმდებარეობა 

(მაგისტრალის კმ) 

ხმაურის 

მაღალი 

დონის 

ზონაში 

მოხვედრილი 

სახლების 

მიახლოებითი 

რაოდენობა* 

მოდელირებული 

ხმაურის დონე 

სახცოვრებელ 

სახლებთან 

ახლოს, dB(A)** 

მანძილი, 

რომელზედაც 

ფიქსირდება 

ხმაურის დასაშვები 

დონის გადაჭარბება, 

მ (ტერიტორიაზე, 

სადაც არ არის რაიმე 

დაბრკოლება, 

რკინიგზის 

ზემოქმედების 

გარდა)  

დღის 

საათები 

7 am - 

10 pm 

ღამის 

საათები 

10 pm - 

7am 

დღის 

საათებში 

ღამის 

საათებში 

დაპროექტებული 

გზის 9.1 კმ - 10.3 კმ: 

სურამი 

ბიჯნისი 

 

 

0 

0- 

  40 – 52 32 – 78  

*გაანგარიშებულია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი სახლების რაოდენობა, გარდა 
რკინიგზის ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედებისა 
** დასაშვებ დონეებს გადაჭარბებული ხმაურის დონეები მუქი შრიფტით არის 
მითითებული.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ხმაურის დისპერსიის გრძელვადიანი პროგნოზი 

შეიძლება არ იყოს ზუსტი ვინაიდან ყველა ზემოქმედების ფაქტორის 

წინასწარ განჭვრეტა რთულია. მაგალითად, გათვლები განხორციელდა 

ამჟამად არსებული საავტომობილო პარკის ხმაურის ემისიის ფაქტორის 

გათვალისწინებით. ცხადია, საპროგნოზო პერიოდში საქართველოს 

ეკონომიკაში პოზიტიური ცვლილებები მოხდება, შესაბამისად გაიზრდება 

ახალი მანქანების პროცენტული წილი და შემცირდება მათ მიერ 

გამოწვეული ხმაურის დონეები. 

 

ექსპლიატაციის ფაზაზე გარემოზე ხმაურის ზემოქმედების ალბათობა, გზის 

მონაკვეთზე დამოკიდებულებით, სავარაუდოდ მაღალი იქნება. ნარჩენი 

ზემოქმედების სიმძლავრე, მოდელირების თანახმად, დაბალია.   
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7.6. ზემოქმედება ფლორასა და ფაუნაზე  

7.6.1. ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შეფასება: მაგისტრალის 

მშენებლობა  

მცენარეული საფარი/ფლორა 

გზისა და სხვა ხაზოვანი სტრუქტურების გავლენა ფლორასა და ფაუნაზე  

მოიცავს: 

• გასხვისების ზოლში მცენარეული საფარის მოცილებას; 

• ნიადაგის დატკეპნას, მიწის ზედაპირის მოკირწყვლა; 

• მტვრის, გამონაბოლქვის, საწავის, ზეთის ირიბი ზემოქმედება 

 

გზების მოწყობის შედეგად მოჭრილი გრუნტის/ქანების დასაწყობებისთვის 

შერჩეულ ტერიტორიაზე განთავსებამ, არასწორი მენეჯმენტის დროს,  

შეიძლება გამოიწვევს სანაყაროს მოწყობის უბანზე არსებული მცენარეული 

საფარის განადგურება. ამან  შეიძლება ხელი შეუწყოს ფერდობის 

არასტაბილურობას/ეროზიას, რის შედეგადაც  შესაძლებელია მოხდეს 

ნაყარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაყოფიერი ნიადაგის და მცენარეული 

საფარის დაზიანება .  
 

პროექტი გავლენას მოახდენს სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და მცენარეულ 

საფარზე გასხვისების ზოლში. პირველი 10კმ-ის ფარგლებში მაგისტრალი 

გვაერდს აუვლის ბუნებრივ ტყის კორომს, სადაც არსებული ინფორმაციის 

თანახმად CITES დაცული სახეობები გვხვდება:  Dactylorhiza urvilleana, 

Dactylorhiza romana subsp georgica და Cephalanthere damasonium. 

ზემოქმედების აღწერა გზის მონაკვეთების მიხედვით ქვემოთაა მოცემული.  

 

 
ნახაზი 7.3. საპროექტო ტერიროაზე არსებული სატყეო ფონდის 
ტერიტორიები  
 

მონაკვეთი 1 – ზემო ოსიაურიდან (X-0386443   Y-4652960   H-706მ ) ფიჭვის 

პლანტაციებამდე (X-0382549   Y-4653237   H-888მ). გასხვისების ზოლი 

მაგისტრალის ამ მონაკვეთში ზეგავლენას იქონიებს ს/ს მიწაზე და 

დაახლოებით 0.1 ჰა ეკლიან ბუჩქნარებზე. მცირე დიამეტრისა და დაბალი 

სახეობრივი ინდექსის გამო, აღნიშნულ მცენარეებს არც რაიმე 

განსაკუთრებული კომერციული ღირებულება ან სპეციალური დაცვის 

Pine plantations 

Natural Forest 
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სტატუსი გააჩნიათ. განსახილველი მონაკვეთის ფარგლებში სხვადასხვა 

მცენარეული საზოგადოებები გვხვდება. ფლორისტული თვალსაზრისით, 

ტერიტორია მიეკუთვნება დაბალი კონსერვაციული ღირებულების 

ბოტანიკურ ერთეულს. მთლიანობაში, მონაკვეთი საშუალო სენსიტიურობის 

ტერიტორიას მიეკუთვნება.  აღნიშნული მონაკვეთის ფარგლებში მოხდება 

0.1ჰა ბუჩქნარების მოჭრა.  

 
მონაკვეთი 2.  ფიჭვის პლანტაციები (საწყისი წერტილი: X-0382549   Y-

4653237   H-888მ; ბოლო წერტილი:  X-0381831   Y-4653733   H-807მ) მონაკვეთი 

კვეთს კავკასიური ფიჭვის Pinus sosnowskyi პლანტაციებს3. ზემოქმედების 

ქვეშ მოყოლილი ზოლის ზომებია: სიგრძე – 1000მ, სიგანე – 32მ. ქვედა 

მცენარეული საფარი ინტერესის მონაკვეთში წარმოდგენილია სხვადასხვა 

ცენოზით, განსაკუთრებით ისეთი ბუჩქნარებით, როგორიცაა Cotoneaster 
racemiflora, Rubus chamaemorus, Rosa canina. მთლიანობაში, გზის აღნიშნულ 

მონაკვეთზე მოჭრილი იქნება 2596 ზრდასრული ფიჭვის ხე (ხელოვნურად 

გაშენებული). აღნიშნული ფიჭვის პლანტაცია შესაძლოა მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს საურამის საკურორტო ზონის მიკროკლიმატის 

ჩამოყალიბებაში. მიუხედავად ამისა, ამგვარი წიწვოვანი ტყის პლანტაციები 

საშუალო საკონსერვაციო ღირებულების ტერიტორიებს მიეკუთვნება.    

 
მონაკვეთი 3. მუხნარი და აღმოსავლური რცხილნარი მეორადი 

ბუჩქნარებითა და ფიჭვის პლანტაციით. (საწყისი წერტილი X-0381831 Y-

4653733 H-807 მ; ბოლო წერტილი X- 0380578 Y-4654788 H-842 მ; X-0379430 Y-

4655370 H-811 მ). აღნიშნულ მონაკვეთზე 180 მ სიგრძისა და  32 მ სიგანის 

კორიდორი (დაახლოებით 5760 კვადრატული მეტრი) მოხვდება 

ზემოქმედების ქვეშ - 410 ზრდასრული ფიჭვის ხე4 მოიჭრება. ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ფერდობზე ამოიძირკვება 15 ნორჩი ფიჭვის ხე (დარგული). 

ტერიტორია ტრასის გასწვრივ, წიწვოვანი ტყის სამხრეთ დასავლეთით 

ადგილობრივების მიერ საძოვრად გამოიყენება. ამ მონაკვეთიდან სოფ. 

ურტყვას გავლით გორაკის მიმართულებით მოიჭრება 5 ზრდასრული მუხის 

ხე (ქართული მუხა - Quercus iberica) (d=0.3-0.4მ)5. ზემოქმედება ბალახეულ 

საფარზე მშენებლობისას მინიმალური იქნება. მცენარის რომელიმე სახეობის 

განადგურება მოსალოდნელი არ არის, ვინაიდან იგივე მცენარეები 

მცენარეთა ყველა საზოგადოებაში გვხვდება. პოპულაციეს შემცირების 

საფრთხე და ზემოქმედების დონე დაბალი იქნება. ფლორისტული 

თვალსაზრისით, გზის მესამე მონაკვეთი ღირებული არ არის. მოჭრილი 

ხეები და ბუჩქნარები მცირე ზომისაა (გამონაკლისს ფიჭვის პლანტაციები და 

                                                 

 

 
3წიწვოვანი ტყე გასხვისების ზოლში მიეკუთვნება: ზრდასრულ კორომს – 

ასაკობრივი ჯგუფის მიხედვით; საშუალო კორომს (0.5-0.6) – სიმჭიდროვის ჯგუფის 

მიხედვით; 61-70% - შეკრული ფოთლოვანი საფარის მიხედვით;  0-50 _  21- 300– 

ფერდობის დახრის ფგუფის მიხედვით.  კორომი „აგებულია“ ერთიდაიგივე ასაკის 

ხეებით (დარგული) და მიეკუთვნება ა კატეგორიას (ხე-ტყე).  
4წიწვოვანი ტყე მიეკუთვნება ზრდასრულ კორომს, საშუალო სიმჭიდროვე (0.5-0.6); 

შეკრული ფოთლოვანი საფარი (51-60%); ფერდის დახრილობა (0-50). კორომი 

მიეკუთვნება ბ კატეგორიას (ნახევრად ხე-ტყე).  
5მასალა მიეკუთვნება ბ კატეგორიას (ნახევრად ხე-ტყე). 
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მუხის ხეები წარმოადგენენ). ხეების საშუალო დიამეტრი მკერდის დონეზე 

3-5სმ-ია. ხეებს არ გააჩნიათ კომერციული ღირებულება.  

 

მთლიანობაში, ახალი ტრასის მესამე მონაკვეთზე ( X-0381831   Y-4653733   H-

807; X- 0380578   Y-4654788   H-842მ -დან;  X-0379430   Y-4655370   H-811მ -

მდე) შემდეგი სახეობები მოექცევა ზემოქმედების ქვეშ: 40 ფიჭვის ხე (G 

კატეგორია); 410 ფიჭვის ხე (B კატეგორია); 5 მუხის ხე (B კატეგორია; 15 

ფიჭვის ნერგი  (დარგული) და ბუჩქნარები 0.6ჰა ზოლის ფარგლებში.  

ახალი ტრასის ბოლო 4.5კმ ფარგლებში გვირაბების მშენებლობა საშუალებას 

მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ ბუნებრივ ტყეზე ზემოქმედება, სადაც 

გვხვდება დაცული სახეობები -  წაბლის ხეები (Castanea sativa), მინდვრის 

თელა (Ulmus minor) და მთის თელა (Ulmus glabra). გვირაბის 

გამოსასვლელებთან შესამჩნევი იქნება მცირე ზემოქმედება მცენარეულ 

საფარზე.    

 

მონაკვეთი 4. (საწყისი წერტილი X-03784230, Y--4656320, H—790მ; ბოლო 

წერტილი  X-0376526   Y-4655348   H-831 მ) ბუმნებრივი მცენარეულობა 

წარმოდგენილია ცალკეული ბუჩქნარებითა და ხეებით. სენსიტიური 

ტერიტორია - ტყე განლაგებულია უფრო მაღლა და პროექტის მიერ მასზე 

ზემოქმედება არ მოხდება. გვირაბის აღმოსავლეთი და დასავლეთი 

პორტალის მშენებლობისას მოიჭრება 140 მურყანი (C კატეგორია); 16  

ქართული მუხა (C კატეგორია), 28 კავკასიური რცხილა, 26 აღმოსავლური 

რცხილა (C კატეგორია), 0.8 ჰა ტერიტორია გაიწმინდება ბუჩქნარებისგან. 

ბოლო მონაკვეთზე სამშებლო სამუშაოები ზემოქმედებას იქონიებს 

დაახლოებით 45 დარგულ ფიჭვის ხეზე (d ≥ 0,08 – 0.3 მ, C კატეგორია), 15 

ნორჩ მურყნის ხეზე და ბუჩქნარებზე (d ≤ 0,08 მ) 0.1ჰა ტერიტორიის 

ფარგლებში.  

 

ცხრილი  7.5. ახალი ტრასის ფარგლებში არსებულ ხეებზე/მცენარეულ 
საფარზე ზემოქმედების შემაჯამებელი ცხრილი 

მონაკვეთი 1 (სიგრძე 

5.8კმ)  

ბუჩქნარები  0.1 ჰა ტერიტორიაზე 

მონაკვეთი 2 (სიგრძე 1 

კმ) 

2596 ფიჭვის ხე (კატეგორია A) 

მონაკვეთი 3 40  ფიჭვის ხე (C კატეგორია); 410 ფიჭვის ხე (B 

კატეგორია); 5 მუხა (B კატეგორია); 15 ფიჭვის ნერგი და 

ბუჩქნარები 0.6ჰა ზოლის ფარგლებში. 

მონაკვეთი 4 140 მურყანი (C კატეგორია); 16 ქართული მუხა (C 

კატეგორია); 28 კავკასიური რცხილა; 26 აღმოსავლური 

რცხილა; ბუჩქნარები 0,8ჰა ტერიტორიის ფარგლებში; 45 

ფიჭვის ხე (C კატეგორია); 15 ნორჩი მურყანი; ბუჩქნარები 

0.1ჰა ტერიტორიის ფარგლებში 

ჯამი 3046 ფიჭვის ხე, 155 მურყანი, 54 რცხილა, 21 მუხა,  1.6ჰა 

ბუჩქნარები და 15 ფიჭვის ნერგი 
შენიშვნა: მშენებლობისას შესაძლოა ზემოთაღნიშნული რაოდენობების მცირედ გაზრდოს ან 

შემცირდეს.  

 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული არცერთი მცენარე არ მიეკუთვნება 

გადაშენების პირას მყოფ ან დაცულ სახეობას.   
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არსებული სატყეო რეგულაციების თანახმად, პროექტის საჭიროებებიდან 

გამომდინარე მოჭრას დაქვემდებარებული ტყის პლანტაციები (რომლებიც 

სახელმწიფო ტყის ფონდს მიეკუთვნება) ამოღებულ უნდა იქნას ტყის 

ფონდიდან. ხეების მოჭრის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია 

ნებართვის (საქართველოს მთავრობის დადგენილება სახელმწიფო ტყის 

ფონდიდან ტერიტორიის ამორიცხვის შესახებ) მოპოვება ეროვნული 

სატყეო სააგენტოდან. პროცედურები ითვალისწინებს - დამპროექტებლის 

მიერ საჭიროების დასაბუთება და განაცხადის წარდგენა ტერიტორიის 

საზღვრების მითითებით, ტერიტორიის აღწერა და სატყეო სპეციალისტების 

მიერ საკადასტრო და საგადასახადო კვლევის ჩატარება, ნებართვის გაცემა 

სააგენტოს მიერ ჩატარებული კვლევის საფუძველზე.  

 

ხე-ტყის მართვა საქართველოს სატყეო კოდექსის ( მუხლი 16) მიხედვით 

უნდა განხორციელდეს - განთავსდეს სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ 

ტერიტორიაზე და გატანილ იქნას საქართველოს მთავრობის 

დადგენილების (#242, 29 აგვისტო 2010)  შესაბამისად. სატყეო 

ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია საკომპენსაციო ღონისძიებების 

დამტკიცებაზე.  

 

ტყის ჭრა პროექტის მიზნებისთვის არ გამოიწვევს ეკოსისტემის 

ფუნქიონალურ დაზიანებას. მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების 

შერბილება შესაძლებელია ადგილობრივი ჯიშის ნერგების გადარგვით (3 

ხის დარგვა ერთი მოჭრილი ხის სანაცვლოდ) ნარგავების შემდგომი მოვლა-

პატრონობით, სულ მცირე 2 წლის განმავლობაში. ეს ერთადერთი 

საშუალებაა დანაკარგის ასანაზღაურებლად, თუმცა უპირველესყოვლისა 

აცილებული უნდა იყოს  მცენარეული საფარის გაუმართლებელი 

დაზიანება. მისასვლელი გზები, მანქანა/დანადგარების სადგურები, 

სამშენებლო ბანაკების მოწყობა უნდა მოხდეს ზედმიწევნითი 

დაკვირვებით, ისე რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მწვანე საფარის/ ხეების 

დაცულობა.  

 

მაგისტრალის დერეფანში ჩატარდება საკომპენსაციო დარგვა. გზის 

გაყოლებაზე დარგვის პროცესში გათვალისწინებულიი უნდა იყოს 

უსაფრთხოების მოთხოვნები, რათა მცენარეულმა საფარმა არ შეზღუდოს 

ხილვადობის მანძილი. ზრდასრული ხის დიამენტრი  უნდა იქნას 

გათვალისწინებული. ხის ვარჯი არ უნდა ‘ეფარებოდეს’ სავალ ნაწილს.  

 

ფაუნა 

მაგისტრალის მშენებლობა და ოპერირება იმ მონაკვეთებში, რომლებიც 

ტრანსფორმირებულ ლანდშაფტზე და კულტივირებულ ნაკვეთებზე 

გაივლის არ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ცხოველთა 

სამყაროზე, რადგან ადამიანის ამ ტერიტორიაზე ყოფნის და საქმიანობის 

გამო მნიშვნელოვანი სახეობები აქ არ ფიქსირდება. მთის ფერდობები და 

ჭალები ფაუნისთვის უფრო მისაღებ ჰაბიტატებს წარმოადგენენ. ასეთ 

უბნებს პროექტი არ ეხება. მათზე ზემოქმედება აცილებულია გვირაბების 

მოწყობით.  ზემოქმედება ფაუნაზე მოსალოდნელი იქნება უმეტესწილად 

მშენებლობის ეტაპზე. ოპერირების დროს ის ნაკლებსავარაუდოა.  გზისა და 

სხვა ხაზოვანი სტრუქტურების გავლენა ფაუნაზე ზოგადად მოიცავს: 
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 მცენარეული საფარის მოცილების შედეგად თავშესაფრის დაკარგვას; 

 ნიადაგის დატკეპნას, მიწის ზედაპირზე გზის საფარის მოწყობას – 

პოტენციური ზემოქმედება ჭიებზე; 

 საგზაო ავარიებით გამოწვეული ცხოველთა დაღუპვას; 

 შეშფოთების და დაძაბულობის მაღალი დონე, ხმაურის გამო; 

 ბარიერების ეფექტი, გადაადგილების/მიგრაციის შეზღუდვა; 

 გამონაბოლქვი ემისიებით და მტვრით და/ან ზეთის/საწვავის 

შემთხვევითი დაღვრებით გამოწვეულ არაპირდაპირ ზემოქმედებას;   

 წყლის დაბინძურებიდან გამოწვეული ზემოქმედება წყლის 

ბინადარზე; 

 დაღვრილი საწვავის/ზეთის, ნარჩენების არასათანადო მართვის 

შედეგად დაბინძურებული ნიადაგითა და/ან წყლით  გამოწვეულ 

ზემოქმედებას.  
 

გზები და თხრილები საპროექტო ტერიტორიაზე მობინადრე ზოგიერთი 

ძუძუმწოვრის (ზაზუნა, თაგვები, ზღარბები), ქვეწარმავლებისა და 

ამფიბიებისთვის ბარიერს წარმოადგენს როგორც მშენებლობის, ასევე 

ექსპლუატაციის დროს.  

 

ზემოქმედების არეალში არსებულ მცენარეულ საფარზე დალექილი მტვერი 

მოქმედებს ხერხემლიან და უხერხემლოთა საკვებ ბაზაზე.  

 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზაზე უპირველესი ზემოქმედება 

უკავშირდება სამშენებლო მანქანა/დანადგარებისა და სატრანსპორტო 

ნაკადით გამოწვეულ ხმაურს. ხმაურის ზემოქმედებით იცვლება 

ცხოველების აქტიურობის მაჩვენებლები, იზრდება მათი გულისცემა და 

სტრესის ჰორმონების გამოყოფა. ფრინველებისთვის და ცხოველთა 

სამყაროს სხვა წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ამყარებენ 

კომუნიკაციას ხმოვანი სიგნალებით გზის მშენებლობის დროს ხმაური 

ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენს. მშნებლობის ეტაოზე ხმაურის და 

ვიბრაციის სიდიდე - დეტექტირებიდან გარიდებამდე  დონის  ეფექტის 

მქონე ფარგლებში იქნება.  ამასთანავე, ტერიტორიაზე ადამიანების და 

ტექნიკის არსებობის გამო, ცხოველები ისედაც შეეცდებიან მოერიდონ 

პროექტის ტერიტორიას.  

 

გზების, მაგისტრალებისა და ხიდების მშენებლობისას და შემდგომ 

განვითარებული ეროზია ხელს უწყობს ჩამდინარე წყლებში ნალექებისა და 

შლამის დალექვას, რამაც შესაძლოა წყლის ხარისხის გაუარესება 

გამოიწვიოს და ზემოქმედება იქონიოს მაკრო უხერხემლო ცხოველებზე, 

გამოიწვიოს თევზების დაღუპვა, შლამით დაბინძურება. სამშენებლო 

უბნებზე შესაძლოა მოხდეს მძიმე მეტალების, ზეთების, სხვა სახის 

ტოქსიკური ნივთიერებებისა და ნარჩენების შეწოვა ნიადაგის მიერ და 

ჩამდინარე წყლების მეშვეობით მდინარეში ჩადინება. თუ 

გავითვალისწინებთ შერჩეული ალტერნატიული ვარიანტის მინიმალურ 

შეხებას ნაკადებთან, ამგვარი ზემოქმედება სავარაუდოდ დაბალი იქნება.   

 

ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიების 

გასატარებლად რეკომენდირებულია: 
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 გასხვისების ზოლისა და ოპერირების ტერიტორიის საზღვრები 

დაცული უნდა იყოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული „მოსაზღვრე“ 

ტერიტორიაზე არსებული მცენარეული საფარის დაზიანება; 

 მცენარეული საფარი უნდა იყოს დაცული შესაძლებლობის 

ფარგლებში; 
 ტყის აღდგენს უნდა მოხდეს სატყეო ადმინისტრაციის მითითებების 

შესაბამისად;  

 „დაკარგული“ მცენარეული საფარი სამმაგი ოდენობით უნდა იყოს 

ჩანაცვლებული იმავე სახეობებით (დამატებითი ინფორმაციისთვის 

იხილთ თავი 7.9);  ; 

 ექსკავირებული გრუნტის ნაყარის განთავსების ტერიტორია უნდა 

შეირჩეს გარემოსდაცვითი მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

 ნაყოფიერი ნიადაგი გატანილ უნდა იქნას დროებით ნაყარში 

რეკულტივაციისთვის გამოყენებამდე; 
 გაზაფხული-ზაფხულის (აპრილიდან ივლისამდე) პერიოდში 

ფრინველთა სამყაროსათვის განსაკუთრებული ყურადღების 

მიქცევა. ამ პერიოდში ხეების მოჭრა თავიდან უნდა იყოს 

აცილებული; 

 მდინარის კალაპოტში ან მის მიმდებარედ სამშენებლო საქმიანობის 

შეწყვეტა თევზის ქვირითობის პერიოდში (ივნისი- სექტემბერი); 

 ხმაურისა და ვიბრაციის დონის შემცირება მანქანა /დანადგარებისა 

და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულუბის 

უზრუნველყოფის გზით. მანქანის სიგნალის აკრძალვა ცხოველთა 

შეშფოთების თავიდან ასაცილებლად;  

 მტვრის ემისიების შემცირების ღონისძიებების დანერგვა, 

როგორიცაა სამშენებლო მასალების, მოჭრილი გრუნტის ზედაპირის 

და ნარჩენების დაფარვა, ქარისმიერი ეროზიისა და გაფანტვისგან 

მათი დაცვის მიზნით; სამშენებლო მასალების მზიდი სატვირთო 

მანქანების სიჩქარეების შეზღუდვა, ფხვიერი მასალის 

ტრანსპორტირებისას მისი ბრეზენტით დაფარვა, დიდი 

სიმაღლიდან მასალის გადმოტვირთვის თავიდან აცილება. 

საჭიროებისამებრ, გრუნტის საფარიანი უბნების (საქმიანი ეზოს, 

სამშენებლო ბანაკი) მორწყვა, მტვრის წარმოქმნის საწინააღმდეგოდ; 

 ექსკავირებული გრუნტის განთავსების ადგილის მოწყობა უნდა 

მოხდეს აქტიური მდინარის კალაპოტიდან სულ მცირე 50-მ-ის 

დაშორებით; 
 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს მდინარის პირას 

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებების გატარებას. საფრთხის შემცველი საქმიანობის 

(საწვავით გამართვა, ავტომანქანების/ტექნიკის მომსახურეობა) 

ზედაპირული წყლის რესურსებიდან არა ნაკლებ 100 მ-ის მანძილზე 

განხორციელება; 

 ნარჩენების, მათ შორის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, სწორი 

მართვის უზრუნველყოფა, ნარჩენების მდინარეში მოხვედრის ან 

გაფანტვის გამორიცხვა. ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის 

შერჩეული უბნის განთავსება ზედაპირული წყლის რესურსებიდან 

არა უმცირეს 100 მ-ის მანძილზე; 
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 მომსახურების საჭიროებისას უპირატესობა უნდა მიეცეს 

კომერციული ბენზოფასამართი და ტექმომსახურების ობიექტების 

გამოყენებას;   

 საწვავის/ნავთობპროდუქტების საცავის აღჭურვა მეორადი 

შემოღობვით (ტერიტორიის საიზოლაციო ფენით დაფარვა), საცავის 

მოცულობის გათვალისწინებით ბერმის გარეთ ტერიტორიის 

დაბინძურების და/ან ზედაპირული ჩამონადენით გადატანისგან; 

 დაღვრილი ნავთობის დაუყოვნებლივი გასუფთავება დაბინძურების 

გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით; 

 თხრილების ან ორმოების შემოღობვა ან დაცვა მცირე ზომის 

ცხოველების დაზიანებისა და ”ხაფანგში” გაბმის თავიდან აცილების 

მიზნით. შესაძლებელია მკვეთრი ფერის ლენტების გამოყენება 

დიდი ზომის ცხოველებისთვის (მსხვილფეხა საქონელი) და/ან 

მცირე ზომის ცხოველებისთვის მეტალის, პლასტიკის ან სხვა 

მასალის ფარის/ღობის მოწყობა. თუ მიუხედავად ზემოთ 

აღნიშნული ღონისძიებების გატარებისა პატარა ცხოველები მაინც 

აღმოჩნდებიან ”ხაფანგში”, სამუშაო ცვლის დასრულების შემდეგ 

ორმოდან ამოსასვლელად თხრილში უნდა ჩაიდოს ფიცრის ნატეხი 

ან ტოტი. აუცილებელია ორმოებისა და ღრმულების დათვალიერება 

შევსებამდე.  

 

სამშენებლო საქმიანობის ზემოქმედება დროებითი ხასიათისაა. 

მშენებლობის ფაზის დროს ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების 

ალბათობა საშუალოსა და მაღალ შორის იმერყევებს.  ნეგატიური 

ზემოქმედების მასშტაბების შემცირება შესაძლებელია სამუშაოების 

დაგეგმვით ზემოთ მოცემული გარემოსდაცვითი და ზემოქმედების 

შერბილების ღონისძიებების გათვალისწინებით. ნარჩენი ზემოქმედების 

სიძლიერე დაბალი ან საშუალო იქნება.   

 

 

7.6.2. ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შეფასება: მაგისტრალის 

ექსპლუატაცია 

ფლორაზე პირდაპირი ზემოქმედება მაგისტრალის ექსპლუატაციის 

ფაზაზე მოსალოდნელი არ არის. შესაძლო ირიბი ზემოქმედება 

დაკავშირებული შეიძლება იყოს ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეულ 

მტვერთან და გამონაბოლქვთან, დაბინძურებული ზედაპირული 

ჩამონადენით დაბინძურებასთან. გზის საფარიდან ჩატანილმა 

დამაბინძურებლებმა შესაძლოა ზემოქმედება იქონიოს მწვანე საფარის 

განვითარებაზე და ნიადაგის ორგანიზმებზე. 

 

მაგისტრალის ექსპლუატაციის ფაზაზე ფაუნაზე ზემოქმედება ძირითადად 

მოიცავს: 

 საგზაო ავარიებით გამოწვეული ცხოველთა დაღუპვას; 

 შეშფოთებისა და დაძაბულობის მაღალ დონეს, ხმაურთან 

დაკავშირებული მოვლენების ჩათვლით; 

 ბარიერების ეფექტს (ურთიერთკავშირის შემცირება); 
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 საკვების ხელმისაწვდომობისა და რაციონის ცვლილებას (მაგ. გზის 

გასწვრივ ღამით ჰაერის ტემპერატურის ცვლილების გამო 

ღამურებისთვის საკვების ხელმისაწვდომობის შემცირება); 

 ტენიანობის ცვლილებას (მაგ. მზის მაღალი რადიაციით 

განპირობებული ჰაერის ტენიანობის შემცირება, ნიადაგის 

დატკეპნის გამო გვერდულებზე დამდგარი წყალი); 

 განათებულობის ცვლილებას; 

 მტვრის, მყარი ნაწილაკების (ბორბლებისა და მუხრუჭების 

ხუნდების ცვეთა), ნავთობპროდუქტების, საწვავის (მაგ.ავტოსაგზაო 

შემთხვევის გამო) და სხვა შედეგად ირიბ ზემოქმედებას, 

ბიოაკუმულაცის შედეგად მიღებული ქრონიკული ხასიათის 

დაბინძურების ჩათვლით. 

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, გზის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ 

პირდაპირ ზემოქმედებას ინტენსიური სატრანსპორტო მოძრაობით 

გამოწვეული ხმაურია.  გზის პირას მოსალოდნელია ფრინველების და 

ცხოველთა სამყაროს სხვა წარმომადგენლების, რომლებიც ერთმანეთთან 

ხმოვანი სიგნალით ურთიერთობენ, შეშფოთება/ დაბნევა.  

 

სატრანსპორტო საშუალებებიდან წარმოქმნილ დამაბინძურებლებს, 

როგორიცაა მძიმე მეტალები, ნახშირორჟანგი და ნახშირბადის მონოქსიდი 

შეიძლება ძლიერი კუმულატიური ეფექტი ჰქონდეთ. ცნობილია, რომ 

ინტენსიური მოძრაობის მაგისტრალების მომდებარე მცენარეებში 

ფიქსირდება ტყვიის მომატებული შემცველობა. მცენარის ფესვები ტყვიას 

ნიადაგიდან ითვისებენ, ხოლო ფოთლები კი დაბინძურებული ჰაერიდან ან 

ფოთლების ზედაპირზე მოხვედრილი მყარი ნაწილაკებიდან. ტყვია შემდეგ 

გადადის საკვები ჯაჭვით და იწვევს ტოქსიკურ ზემოქმედებას ცხოველებზე, 

რეპროდუქციულ დარღვევებს, ღვიძლის ფუნქციის დარღვევებს და 

მომატებულ სიკვდილიანობას. 

 

სხვა მძიმე მეტალების, როგორიცაა თუთია, კადმიუმი, ნიკელი 

ზემოქმედება ნაკლებადაა ცნობილი. თუთიას და კადმიუმს შეიცავენ ძრავის 

ზეთი და საბურავები, ხოლო ნიკელს ძრავის ზეთი და ბენზინი. ამ 

მეტალების, ტყვიის გაზრდილი კონცენტრაციები და მიწის საფარის სისქის 

შემცირება უკავშირდება სატრანსპორტო ნაკადის ზრდას. ჭიაყელები 

ჩვეულებრივ აგროვებენ ამ მეტალების ისეთი კონცენტრაციით, რომელმაც 

შეიძლება გამოიწვიოს მათი მჭამელი ცხოველების სიკვდილი. 

 

აღსანიშნავია გზისპირა ნაგვის ზემოქმედებაც. ნაგავმა, მისი ცუდად 

მართვის შემთხვევაში შეიძლება მიიზიდოს მცირე ზომის ცხოველები და 

გახდეს მათთვის „ხაფანგი‟. სიგარეტის ნამწვებსა და ფილტრებს თევზები 

და ფრინველები ხშირად საკვებისგან ვერ არჩევენ. 

 

მიწათსარგებლობის ფორმის შეცვლა შეამცირებს საძოვრებისა და სახნავ-

სათესი მიწების ფართობებს.   

 

გზისპირა ნარგავები მშენებლობის ფაზის დასრულების შემდეგ აღდგება, 

დროთა განმავლობაში შესაძლებელია ცხოველების/ ფრინველების და 
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ღამურების დაბრუნება ჩვეულ გარემოში. მოხდება მცენარეულობის 

აღდგენა ეროვნული სატყეო სააგენტო მითითებით. 
 

პროექტით გათვალისწინებული ხიდების და გვირაბების მხედველობაში 

მიღებით, ბარიერის ეფექტი დაბალი იქნება.  

 

ზემოქმედების ზონაში მოხვედრილი არცერთი სახეობა (ხმელეთის, წყლის) 

არ წარმოადგენს იშვიათ, გადაშენების პირას მყოფ ან დაცულ სახეობას.  

 

ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შემცირება მოხდება  

 ბარიერების მოწყობით, რომლებიც საქონელსა და ცხოველებს 

საგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილისაგან იცავენ;  

 გასასვლელების მოწყობით  გადაადგილების გასაუმჯობესებლად; 

 გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლების მდინარეში პირდაპირი ჩაშვების 

აკრძალვით; 

 გზისპირა ნარჩენების შეგროვებით; 

 გზისპირა მცენარეულობის შენარჩუნებით. 

 

გზის საფარის შეკეთების დროს უნდა განხორციელდეს სამშენებლო 

ფაზისთვის განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებები.  

 

ექსპლუატაციის დროს ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი 

ზემოქმედება საშუალოსა და მაღალ შორის იმერყევებს. შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში ნარჩენი ზემოქმედების სიძლიერე 

დაბალი ან საშუალო იქნება.  

 

 

7.7. ზემოქმედება გეოლოგიაზე   

7.7.1. ზემოქმედება გეოლოგიაზე:  მშენებლობიოს ეტაპი 

მშენებლობა დაკავშირებულია გარკვეული მოცულობის მიწის 

სამუშაოებთან, ამიტომ  გათვალისწინებული უნდა იქნას მეწყერული 

მოვლენები დაეროზიის შესაძლებლობა მიწის სამუშაოების და ვაკისის 

მოწყობის უბნებზე, და ბუნებრივი სადრენაჟე არხების და ზედაპირული 

წყლის სედიმენტაცია. გასხვისების ზოლში არსებული არხებისა და 

ხეობების შლამით დაბინძურებამ შესაძლოა მათი ბლოკირება და 

ტერიტორიის დატბორვა გამოიწვიოს.  

 

ბუნებრივ გეოლოგიურ ეროზიის პროცესზე გზის პროექტების მთავარ 

ზემოქმედებას დარღვეულ ნიადაგზე ნალექების და ზედაპირული 

ჩამონადენის დროებითი მოქმედებაა. ნიადაგის ექსპოზიცია და 

ტოპოგრაფიის სახეცვლა იწვევს ეროზიას და სედიმენტაციას. 

 

ორი ძირითადი ფაქტორი, რომელსაც გააჩნია უდიდესი ზეგავლენა ქანობის 

სტაბილურობაზე - ქანობის კუთხე და გრუნტის წყლებია. ზოგადად, რაც 

უფრო დიდია ქანობის კუთხე გეოლოგიური აგებულებისან გრუნტის ტიპის 

მიუხედავად მით უფრო მცირეა ქანობის სტაბილურობა. 
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გზის ვაკისის ეროზიამ შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული ზემოქმედება 

გარემოზე, მათ შორის: ზედაპირული წყლების დაბინძურება; მიმდებარე 

მიწის ნაკვეთის დაზიანება. ზოგადად პროცესი შესაძლებელია 

გაკონტროლდეს შემდეგი ღონისძიებების გატარებით: 

 გზის ვაკისის სათანადო სიმაღლის შერჩევა და ფერდების 

სტაბილიზაცია; 

 დროებითი ბერმების, ქანობის დრენაჟის, დროებითი მილების, 

კონტურის სადრენაჟე არხების, სალექარის და სხვ მოწყობა . 

 

კიუვეტები, ხიდები და ბერმები ხელს უშლიან დატბორვას და გზის 

წარეცხვას, ამცირებენ ეროზიას, წყლის „დაგროვებას‟ და იძლევიან 

ჩამონადენის არინების საშუალებას. 

 

ცხრილში მოცემულია ზოგიერთი პრობლემა შესაბამისი გადაწყვეტის 

გზის მითითებით: 
პრობლემა პრობლემის გადაწყვეტა 

იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირული 

ჩამონადენი ქანობზე მოედინება 

ეროზიის რისკი მაღალია. 

 

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია 

გათვალისწინებულ იქნას 

სადერივაციო (სარინი) არხისა და 

ქანობის გამაგრების კომბინაციების 

ნაყარის გარე ზედაპირი 

ჩვეულებისამებრ, ნაკლებად არის 

დატკეპნილი. ტენიან ამინდებში 

იზრდება გარე შრის ტენშემცველობა 

და ფერდი შეიძლება ჩამოიშალოს. 

დატკეპნა, დროებითი ეკრანების 

გამოყენება 

ხიდის ბოლოებზე ნაყარი გრუნტის 

ქანობი განიცდის ხიდიდან და 

სადრენაჟე სისტემიდან ჩამონადენის 

მოქმედებას 

ზედაპირული ჩამონადენის 

დროებითი ბლოკირება მცენარეული 

საფარის „ჩამოყალიბებემდე‟ . 

მანამდე, წყლის შეგროვება სარინის 

ბოლოსთან ან დამცავი 

შრის/ქვანაყარის მოწყობა, 

 

მოჭრილი ფერდების სტაბილიზაცია შესაძლოა ჰიდროთესვის საშუალბით. 

 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ანგარიშისა და საპროექტო 

კომპანიის დაკვეთით შპს. ჯეოინჟინირინგის მიერ ჩატარებული საინჟინრო-

გეოლოგიური კვლევის შედეგად საპროექტო ტერიტორიაზე გამოვლენილია 

მგრძნობიარე ადგილები. შერჩეული საუკეთესო ალტერნატივის 

შემთხვევაში გზა გვერდს უვლის საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ 

ყველა ცნობილ მეწყრულ სხეულს. საშიში პროცესების განვითარება 

გასხვისების ზოლში მოსალოდნელი არ არის.  

 

 

7.7.2. ზემოქმედება გეოლოგიაზე: გზის ექსპლუატაცია 

ოპერირების ეტაპზე ზემოქმედება ნაკლებ სავარაუდოა. რადგან პროექტი 

მომზადებულია გეოტექნიკური და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების 

შედეგების გათვალისწინებით. თუმცა ტერიტორიის სენსიტიურობიდან 

გამომდინარე, აუცილებელია ფერდობების ვიზუალური შესწავლა, 

განსაკუთრებით ცუდი ამინდის შემდეგ. საჭიროა გვირაბების ტექნიკური 

მდგომარეობისა და მოვლის მონიტორინგი.  
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საშიში გეოლოგიური პროცესების გამოწვევის ალბათობა ექსპლუატაციის 

ფაზის დროს დაბალია.  

 

 

7.8. ზემოქმედება ნიადაგზე 

7.8.1. ნიადაგზე ზემოქმედების შეფასება: გზის მშენებლობა 

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 ბანაკების 

მოწყობასა და ოპერირებასთან; მანქანებიდან და/ან საწვავის საცავიდან 

(ბანაკის ან სამშენებლო მოედანზე არსებობის შემთხვევაში) საწვავის/ზეთის 

დაღვრის რისკთან, ეროზიას ბუნებრივი პირობების მოდიფიკაციის გამო. 

 

გზებიდან გამომდინარე პირველადი ეფექტი ნიადაგის ზედაპირზე ხდება. 

(საინჟინრო კვლევის თანახმად, ზედა ფენის სიღრმე 0.3 და 0.5მ შორის 

მერყეობს). მოხსნილი ნაყოიერი ფენის საერთო მოცულობა დაახლოებით 

184 მ3  იქნება. იმ შემთხვევაში, თუ ნიადაგის ზედა ფენა არ იქნება მოხსნილი 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყების წინ, გასხვისების დერეფნის ფარგლებს 

გარეთ ნიადაგის პროდუქტიულობას შესაძლოა ზიანი ნიადაგის მასზე 

ინტენსიური დატკეპვნის სამუშაოებიდან გამომდინარე. 

 

ნიადაგზე უარყოფითი ზემოქმედების (დაბინძურება საწვავის/ზეთის 

შემთხვევითი დაღვრა, ნარჩენების ცუდი მენეჯმენტი და დაბინძურებული 

ჩამონადენი) თავიდან აცილების ან შესუსტების მიზნით სამშენებლო 

მოედანი უნდა მომზადდეს ქვემოთ მოცემული გარემოსდაცვითი 

უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვით: 

 ტერიტორიის მცენარეული საფარისგან გაწმენდა მინიმუმანდე უნდა 

იქნეს მინიმიზებული; 
 ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, ის 

უნდა მოიხსნას და დროებით დასაწყობებულ ტერიტორიის 

რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე; 

 ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის ხარისხი შენარჩუნებისთვის, მოხსნისას 

ის არ უნდა შეერიოს ქვენიადაგს; 

 მოხსნილი ნაყოფიერი ნიადაგის ფენის დასაწყობება უნდა მოხდეს 

ქვენიადაგის და სხვა მასალისგან განცალკევებით რეკულტივაციის 

დროს გამოყენებამდე. (ნიადაგის ზედა ფენა მოხსნილი ახალი 

გზიდან მისი გაფართოების არეალიდან შესაძლოა გადაეცეს 

ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს მიწის ხარისხის გაუმჯობესების 

მიზნით); 
 ნაყოფოერი ნიადაგის ნაყარი სათანადოდ უნდა დაიგეგმოს და 

იმართოს (იხილეთ დანართში 3 მოცემული რეკომენდაციები); 

 ექსკავირებული მიწის ნაყარი დათანადოდ სათანადოდ უნდა 

დაიგეგმოს და იმართოს - დაცული უნდა იუოს ‘უსაფრთხო’ ქანობი, 

მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენი წყლის არინება; 

 ნიადაგის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მათი ნაყარის 

სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მეტრს. ნაყარის განთავსება და 
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მართვა უნდა მოხდეს წარეცხვისგან დაცვის ღონისძიებების 

გატარებით. ყრილების ირგვლივ სადრენაჟე არხები უნდა იქნეს 

მოწყობილი; 

 გრუნტის დატკეპნა შესაძლებელია შემცირდეს დროებითი გზების, 

ბანაკების/სამშენებლო მოედნების საზღვრების მკაცრად დაცვის 

გზით; 

 სამშენებლო სამუშაოების/ზემოქმედების დასრულებისთანავე უნდა 

მოხდეს დაზიანებული მწვანე საფარის აღდგენა; 
 საწვავის დროებითი ავზი უნდა განთავსდეს ბერმებით ან ნაყარით 

შემოფარგლულ, საფარის მქონე ტერიტორიაზე. ბერმების 

დაბინძურება დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი საწვავის 

ლოკალიზაციაა. დაღვრილი სითხე დაუყოვნებლივ უნდა „შეკავდეს‟ 

და გაიწმინდოს აბსორბენტის საშუალებით; 

 უნდა შეიზღუდოს სამშენებლო მოედანზე მანქანებია 

შეკეთების/ტექნიკური მომსახურეობის გაწევის სამუშაოების 

ჩატარება. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სამშენებლო მოედნის 

გარეთ არსებულ კომერციულ სარემონტო პუნქტებს. თუ ეს 

შეუძლებელია, და ტექმომსახურება/საწვავით გამართვა ადგილზეა 

აუცილებელი, ტერიტორიაზე უნდა გამოიყოს და სათანადოდ 

აღიჭურვოს (მეორადი შემოღობვა, საფარი და სხვ.) სპეციალური 

უბანი; 

 რეგულარულად უნდა შემოწმდეს სამშენებლო მოედანზე მომუშავე 

მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და საწვავის/ზეთის ჟონვის 

დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების 

შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ 

დაიშვებიან; 

 საწვავით გამართვის ან ზეთის გამოცვლის შემთხვევაში ტერიტორია 

დაცული უნდა იყოს შემთხვევითი დაღვრის გავრცელების თავიდან 

ასაცილებლად. უნდა არსებობდეს აბსორბენტი მასალა და ნაწვეთის 

შემკრები. (მცირე დაღვრის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იყოს 

აბსორბენტები); 

 მიზანშეწონილია სამშენებლო მოედნის გარეთ არსებული 

კომერციული სამრეცხაოს მომსახურების გამოყენება. თუ მანქანის 

რეცხვა ადგილზეა საჭირო ტერიტორია ბერმებით უნდა იყოს 

შემოღობილი, სასურველია მას გარკვეული დახრილობა ჰქონდეს 

წყლის შეგროვების და აორთქლების გაადვილებისთვის; 

 ნარჩენების შეგროვების ტერიტორია ისე უნდა მოეწყოს, რომ მასზე 

არ მოხდეს ჩამონადენის დიდი რაოდენობით დაგროვება და 

პირდაპირი ჩადინება წყალსატევში; 

 საწვავის/ზეთის დაღვრის რისკის შემთხვევაში დამატებით 

უზრუნველყოფილ უნდა იქნას ზეთსაჭერი; 

 პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს ტრეინინგი გარემოსდაცვით და 

უსაფრთხოების საკითხებზე; 

 აუცილებელია ნაგვის დაყრის, გატანის და დასუფთავების წესების 

დაცვა; 

 დაბინძურებული წყლის გარემოში ‘გაშვება’ დაგეგმილი არ არის. 

რელიეფზე წყლის გაშვება შეიძლება მოხდეს მხოლოს სათანადო 

დონემდე გაწმენდილის (TPH 0.3 მგ/ლ და შეწონილი ნაწილაკები 
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30მგ/ლ) შემდეგ. „მიმღები“ გარემო არ უნდა იყოს ეროზიისადმი 

მიდრეკილი.  

 წყლის გაშვება არ უნდა მოხდეს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

მოსაყვანად გამოყენებულ მიწაზე.  

 

ექსკავირებული გრუნტის მოცულობის და მუდმივი მიწაყრილების 

გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად უნდა განისაზღვროს მასალის 

სასარგებლო გამოყენების გზები. გვირაბის გაყვანის შედეგად წარმოქმნილი 

ქანები/გრუნტი და ჭარბი ექსკავირებული მასალა  გამოყენებული იქნება 

პროექტის საჭიროებებისათვის. მასალის მუდმივად განთავსების 

აუცილებლობის შესამცირებლად მოძიებული იქნება სხვა პოტენციური 

მომხმარებლები.  

 

მშენებლობის პერიოდში, ნიადაგის დაბინძურებისაგან დაცვის 

პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. 

 

მშენებლობის ფაზაზე ნიადაგზე ზემოქმედების ალბათობა საშუალო იქნება. 

შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში ნარჩენი 

ზემოქმედების სიდიდე - დაბალი.  

 

 

7.8.2. ნიადაგზე ზემოქმედების შეფასება: გზის ექსპლუატაცია 

გზის ოპერირება ჩვეულებრივ იწვევს გზის მიმდებარე ტერიტორიის 

ნიადაგის მძიმე მეტალებით დაბინძურებას. დამაბინძურებლების ნიადაგში 

დალექვა გასხვისების ზოლში შესაძლოა ხელი შეუშალოს მცენარეული 

საფარის ზრდას და გაზარდოს ეროზიის რისკი. ნიადაგზე ზემოქმედება 

შესაძლოა გამოიწვიოს დაბლოკილმა სადრენაჟე სისტემამ, თავისთავად ეს 

გახდეს ნიადაგის დატბორვისა და ეროზიის მიზეზი. სხვა სახის 

ზემოქმედებას წარმოადგენს ნარჩენებით დანაგვიანება. გზის 

ექსპლუატაციის დროს, ნიადაგზე ზემოქმედების მართვა უფრო რთულია, 

ვინაიდან ამ შემთხვევაში, დაბინძურების წყაროს - გზით „მომსარგებლეები“ 

წარმოადგენენ. 
 

ზემოქმედების ნაწილობრივ შერბილება შესაძლებელია საზოგადოების 

ინფორმირებით და ცნობიერების ამაღლებით. გაჩერების/სამომსახურეო 

კუნძულების მოწყობამ გარემოსდავითი მოთხოვნების დაცვით, ასევე 

შეიძლება შეუწყოს ხელი ნაგვით ნიადაგის დაბინძურებას. იმისათვის, რომ 

გამოირიცხოს ეროზიური პროცესები ან დატბორვა, თავიდან უნდა იქნას 

აცილებული სადრენაჟე სისტემის ბლოკირება. 

 

ფიტორემედიაცია შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას ნიადაგის დაბინძურების 

ერთ-ერთ შემარბილებელ ზომად. 

 

ექსპლუატაციის ფაზაზე ნიადაგზე ზემოქმედების ალბათობა საშუალოსა 

და მაღალს შორის იმერყევებს.  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდე - დაბალი იქნება.  

 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

121 

 

7.9. ზემოქმედება ლანდშაფტზე 

7.9.1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეფასება: გზის 

მშენებლობა 

ვიზუალური ზემოქმედება მშენებლობის ფაზაზე ძირითადად 

დაკავშირებული იქნება უბანზე მანქანა/დანადგარებისა და ხალხის 

მუშაობასთან, საიტზე და მის გარეთ სატრანსპორტო საშუალებების 

მოძრაობასთან, დროებითი ობიექტების მოწყობასთან (მანქანების სადგომი, 

მასალისა და ნარჩენების შენახვის ადგილები, კემპი (არსებობის 

შემთხვევაში), გრუნტის კარიერები და კარიერები), გზისა და ხიდების 

აშენებულ მონაკვეთებთან. სამუშაოების უმეტესობა დასახლებული 

პუნქტებისგან დაშორებით განხორციელდება.  

 

ვინაიდან გზა ხაზოვან სტრუქტურას წარმოადგენს, სამშენებლო სამუშაოები 

ყოველთვის არ იქნება „კონცენტრირებული“ ერთ ადგილას.  ამიტომ, 

ვიზუალური შეწუხების წყარო „მოძრავი“ იქნება. ტრასის ბოლო 

მონაკვეთზე სამუშაოები ძირითადად მიწის ქვეშ განხორციელდება, თუმცა 

სამუშაოების ხანგრძლივობა პორტალის ტერიტორიებზე უფრო 

ხანგრძლივი იქნება.  

 

ლანდშაფტის ვიზუალური ზემოქმედება ასევე გამოწვეული იქნება 

გამონამუშევარი გრუნტის დროებითი განთავსების გამო. მნიშვნელოვანი 

ვიზუალური ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით, უნდა შეირჩეს 

შესაბამისი ტერიტორია მასალის დასაწყობებისათვის და განისაზღვროს 

ნაყარის ზომები. მასალის უმეტესობა გამოყენებულ იქნება მშენებლობისას. 

სამუშაოების დასრულებისთანავე გამონამუშევარი გრუნტი სავარაუდოდ 

მთლიანად იქნება გატანილი ტერიტორიიდან. სამუშაოების დასრულების 

შემდეგ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაზიანებული 

ადგილების რეკულტივაციის აუცილებლობას (გრუნტის კარიერების/ 

კარიერების ჩათვლით, არსებობის შემთხვევაში). მასალის მოპოვების 

ლიცენზიის პირობებთან შესაბამისობა გაკონტროლდება საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის მიერ სამუშაოს ზედამხედველის მეშვეობით და 

გაკონტროლდება გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრoს 

გარემოსდაცვითი დეპარტამენტის მიერ.  

 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიზუალური ზემოქმედების 

შემცირება შესაძლებელია სამშენებლო უბნებისა და სამოძრაო გზების  

საზღვრების დაცვით და მცენარეულობის შენარჩუნებით.  

 

ზემოქმედება მშენებლობის ფაზაზე გარდაუვალი იქნება, თუმცა 

მოკლევადიანი (მშენებლობის ხანგრძლივობით შემოიფარგლება), 

ადგილობრივი და შექცევადი. შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების 

შემთხვევაში, ნარჩენი ზემოქმედების სიდიდე - დაბალი ან უმნიშვნელო 

იქნება.  

 

7.9.2. ლანდშაფტზე ზემოქმედების შეფასება: გზის ექსპლუატაცია 

ახალი ტრასა, როდესაც დაარსდება, მნიშვნელოვნად შეცვლის ლანდშაფტს. 

პირველი 10 კილომეტრის მანძილზე გზა სრულიად ახალი სტრუქტურა 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 

to km 143) 

122 

 

იქნება სასოფლო-სამეურნეო და ტყის ლანდშაფტისთვის. ამგვარად, ამასთან 

დაკავშირებული ვიზუალური ზემოქმედება მნიშვნელოვანი იქნება.  

 

ბოლო მონაკვეთზე ზემოქმედება ნაკლებად შემაწუხებელი იქნება. 

ზემოქმედება ძირითადად მგზავრებს შეეხებათ. ზემოქმედება 

მოკლევადიანი იქნება და მხოლოდ მგზავრობის პერიოდით 

შემოიფარგლება. გარდა ამისა, ზოგიერთი მგზავრისთვის ლანდშაფტი 

შესაძლოა უცნობი იყოს და, მაშასადამე, მასში მომხდარ ცვლილებას 

მათთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ექნება.   

 

იმ მონაკვეთებზე სადაც ეს შესაძლებელია, ზემოქმედების შერბილება 

შესაძლებელია ხეების დარგვით. გზისპირა მწვანე ზოლის მოწყობა და 

ლანდშაფტური კეთილმოწყობა ზოგადად, მიჩნეულია ესთეტიკური ხედის 

აღდგენისა და გაუმჯობესების ეფექტურ საშუალებად. ამავდროულად, 

გზისპირა ნარგავებს ქარსაცავის ფუნქციც ეკისრებად, რაც თავის მხრივ, 

დაიცავს ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ, სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს. მცენარეების დარგვა ხელს შეუწყობს 

ასევე, ველური ბუნების ჰაბიტატების შექმნას.  

 

დარგვისას შემდეგი ასპექტები უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში:  
მაგისტრალების გზის გვერდულების 9მ-ის სიგანის უნდა იყოს. უფრო 

განიერი გზის გვერდული მოწყობილ უნდა იქნას ჰორიზონტალურ 

მოსახვევებთან.  

 

დიდი ზომის ხე შეიძლება დაირგოს გზიდან 9 მეტრის დაშორებით, იქ 

სადაც ის არ მოგვევლინება, როგორც ფიქსირებული დაბრკოლება6; 

მაგალითად, საყრდენი კედლის ზემოთ მოჭრილ ქანობზე, არსებული 

ბორდიურების უკან (0.6მ-ის მოშორებით), ან არსებული მოაჯირების უკან 

(0.4მ-ის მოშორებით). ხეების მოჭრის გასათვალისწინებელია შეზღუდვებიც, 

ხეების არ უნდა მოიჭრას იმ ადგილებში, სადაც ხეების დანაკარგმა 

შესაძლოა გამოიწვიოს გზისპირა ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი უარყოფითი 

ცვლილება; დასახლებული ზონის ან მსგავს ადგილებში, სადაც ხეები და 

სხვა ტიპის მცენარეულობას მნიშვნელოვან ფუნქციონალური და/ან 

ესთეტიკური ღირებულებას აქვს.  

 

ხეების დარგვა გზის სავალი ნაწილის გასწვრივ, გათვალისწინებული 

უნდა იყოს გზის სავალი ნაწილის დაჩრდილვის პრობლემა, ფოთლების 

ან ხეების სხვა „ნარჩენების‟ არსებობა და სხვ. გასხვისების ზოლის იმ 

უბნებზე სადაც „სუფთა ზონის“ შეზღუდვების დაცვა საჭირო არ არის, 

ხელშეწყობილი უნდა იყოს მცენარეების „ბუნებრივი‟ ზრდა. 

 

ხილვადობის ზოლი დაცული უნდა იყოს. ნარგავები ხელს არ უნდა 

უშლიდნენ ხილვადობას გაჩერებისას, გასვლის ან მანევრირების დროს 

გზაჯვარედინებზე. 5.5 მ-ზე დაბალი სიმაღლის მცენარეები შესაძლებელია 

დაირგოს ხილვადობის არეალში, თუ ისინი არ უშლიან ხელს მოძრაობას. 

უფრო მაღალი მცენარეების დარგვა შესაძლებელია აღნიშნული 

გაანგარიშებული ხილვადობის ზღვარის მიღმა. 
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თუ არსებული სტრუქტურა არ იძლევა ლარგი ხილვადობის საშუალებას 

გეომეტრიული შეზღუდვების გამო, დამატებითი შეზღუდვა არ იქნება 

დაშვებული. მოსახვევები, ჯვანძები და მედიანური ზოლის გვერდულები 

თავისუფალი უნდა იყოს, რათა არ შეიზღუდოს ხილვადობის მანძილი. 

 

ვინაიდან მოსალოდნელია ზემოქმედება ტყის ფონდზე, რევეგეტაციის 

გეგმა უნდა შეთანხმდეს  სახელმწიფო სატყეო სააგენტოსთან და 

დამტკიცდეს მიერ მიერ.   

 

ზემოქმედება გარდაუვალი იქნება. შემარბილებელი ღონისძიებები ხელს 

შეუწყობს ზემოქმედების შემცირებას გარკვეულ დონემდე, თუმცა 

ზემოქმედება მნიშვნელოვანი იქნება. დროთა განმავლობაში, ახალ 

ინფრასტრუქტურასთან შეგუებასთან ერთად ცვლილებით გამოწვეული 

ვიზუალური დისკომფორტი მოსახლეობისთვის  ნაკლებად შემაწუხებელი 

გახდება.   

 

 

7.10. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება 

პროექტი პოზიტიურ ზემოქმედებას იქონიებს საქართველოს ეკონომიკაზე 

გლობალური მასშტაბით. E-60 მაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის 

მონაკვეთის მოდერნიზება საქართველოს მთავრობის მიერ წამოწყებული 

ქვეყნის ძირითადი ავტომაგისტრალების გაუმჯობესების პროგრამის 

ფარგლებში, წვლილს შეიტანს მეზობელ ქვეყნებში ტვირთების 

გადაზიდვის გაუმჯობესებას, რაც ქვეყნისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 

მნიშვნელოვან და მზარდ ფაქტორს წარმოადგენს.  

 

თუმცა, როგორც სხვა ნებისმიერი განვითარების პროექტის შემთხვევაში, მას 

(მშენებლობისა და ექსპლუატაზიის ფაზები) დადებით ზემოქმედებასთან 

ერთად, მთელი რიგი უარყოფითი ზეგავლენა ექნება საპროექტო 

ტერიტორიის სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე.   

 

 

7.10.1. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება: გზის 

მშენებლობა 

სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით გზის მშენებლობას ექნება 

როგორც უარყოფითი (მტვერი, ხმაური, გზისპირა ბიზნესის, 

მიწის/მოსავლის დაკარგვა) ასევე დადებითი ზემოქმედება (დროებითი 

დასაქმება, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა). ზემოქმედება მშენებლობის 

ფაზაზე შემოფარგლულ იქნება სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობით, 

ძირითადად შექცევადი და ადგილობრივი ხასიათის იქნება. ამ კონტექსტში 

ცალკ-ცალკე უნდა იქნას განხილული განსახლებისა და მიწის შეძენის 

საკითხები.  

 

განსახლებასთან დაკავშირებული საკითხები, მიწის შესყიდვის ჩათვლით, 

განხილულ იქნება ტექნიკური პროექტის შემსრულებელი კომპნაია  PEC -ის  

დაქირავებული  კონსულტანტის მიერ მომზადებულ განსახლების 

სამოქმედო გეგმაში. კვლევა მიმდინარეობის პროცესშია. შედეგები 

ცნობილი გახდება 2 თვეში. განსახლების სამოქმედო გეგმა წარდენილ 
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იქნება როგორც ცალკე დოკუმენტი. შედეგების მცირე რეზიუმე  შევა ბსგზშ-

ს ანგარიშის საბოლოო ვერსიაში. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის 

ნაკვეთები მიწათსარგებლობის ტიპის და გზიდან დაშორების მიხედვით სამ 

კატეგორიად კლასიფიცირდება. კლასიფიკაცია განსაზღვრავს კომპენსაციის 

სიდიდეს. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების (მარცვლელული, 

ბოსტნეული, ხეხილის), და სასოფლო-სამეურნეო მიწის, ბიზნესის 

(ბენზოგასამართი სადგურები, მაღაზიები, სავაჭრო ჯიხურები) და 

საკუთრების (საცხოვრებელი სახლები, მიმდინარე დამხმარე ნაგებობების)  

მოსალოდნელი დაკარგვის შემთხვევაში. კერძო მიწათმფლობელებისთვის 

და სხვა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის კომპენსაცია დასრულდება 

სამშაოების დაწყებამდე. 

 

მშენებლობის ეტაპზე გარკვეული უარყოფითი ზემოქმედება გამოწვეული 

იქნება მტვრით, ხმაურით და თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვით 

პროექტთან დაკავშირებული საქმიანობების გამო. დისკომფორტის 

შემცირებისა და მართვის მიზნით, კონტრაქტორი ვალდებული იქნება 

სამუშაოების განხორციელებისა და მოძრაობის მართვის გეგმები შეიმუშაოს 

და შეათანხმოს.  საზოგადოების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, 

დამონტაჟდება გამაფრთხილებელი ნიშნები და ღობეები. დაცული იქნება 

სამუშაო საათები, განსაკუთრებით დასახლებულ პუნქტებთან მახლობლად. 

ხმაურით, მტვრით გამოწვეული ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელია 

ემისიებისა და ხმაურის შესამცირებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებით. სამუშაო უბნების დატოვებამდე კონტრაქტორი აღადგენს 

პროექტის განხორციელების პროცესში დაზიანებულ ადგილობრივ გზებს 

(თუ დაზიანება მოხდა). 

 

მოსახლეობას  სამუშაოების გრაფიკის, სამუშაო პროცესთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი დისკომფორტისა და „ზემოქმედების“ 

შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ წინასწარ ეცნობება. ნახირსარეკების და  

და კუიუვეტების/გასასვლელების  ზუსტი ადგილმდებარეობა შეთანხმდება 

დაინტერესებულ პირებთან.  

 

მშენებლობის ეტაპზე უარყოფითი ზემოქმედება შესაძლოა ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმების მცდარი მოლოდინებით იყოს განპირობებული. 

აქედან გამომდინარე, ეს საკითხი ყურადღებით უნდა იქნას შესწავლილი და 

გამჭირვალე იყოს. უნდა მოხდეს კონტრაქტორის წახალისება 

ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მიზნით, შეძლებისდაგვარად. 

მეტადრე, რომ ადგილზე არაკვალიფიცირებული მუშახელი 

ხელმისაწვდომია.  

 

სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტებში გათვალისწინებული უნდა იყოს 

ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა. ის ოჯახები, სადაც ქალები უძღვებიან 

ოჯახს მიჩნეული იქნება მოწყვლადად, მათთვის სპეციალური დახმარება 

იქნება გათვალისწინებული მიწის შესყიდვის და განსახლების გეგმაში. 

 

ადგილობრივი მცირე ბიზნესები სარგებელს ნახავენ თანმხლები 

სერვისების მიწოდებით (საკვები, მცირე სარემონტო სამუშაოები, და ა.შ.). იმ 

შემთხვევაში, თუ კონტრაქოტრი გადაწვეტს სოფელში ბინის დაქირავებას 
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სამშენებლო კემპის მოწყობის სანაცვლოდ, ეს დამატებით შემოსავალს 

გაუჩენს ადგილობრივ მოსახლეობას.   

 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზემოქმედების ალბათობა სამშენებლო 

ეტაპზე მაღალიდან საშუალომდე იქნება. ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან 

და ხელისუფლებასთან ეფექტური კომუნიკაციის, ინფორმაციის 

გამჭირვალობისა და თანამშრომლობის პირობებში შესაძლებელი იქნება 

ზემოქმედება მართვა.   

 

 

7.10.2. სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება: გზის 

ექსპლუატაცია  

მას შემდეგ რაც მოხდება მოძრაობის გადატანა არსებული გზიდან  

-მტვერიდან, ხმაურიდან და გამონაბოლქვიდან გამომდინარე ზემოქმედება 

მაცხოვრებლებზე და დასახლებულ პუნქტებზე შემცირდება. იმავე მიზეზის 

სურამსა და ხაშურში გაუმჯობესდება ფეხითმოსიარულეთა 

უსაფრთხოებაც.  გზის მოდერნიზაციის შედეგად გაიზრდება 

საავტომობილო მოძრაობის უსაფრთხოება, ვინაიდან მაგისტრალი გვერდს 

უვლის დასახლებულ პუნქტებს, რაც შეამცირებს საგზაო შემთხვევების 

რისკსა და ფატალურ დაზიანებებს.   

 

ზოგიერთ მონაკვეთზე, სადაც გზა სასოფლო სამეურნეო მიწებს კვეთს, გზა-

როგორც თავისუფალი გადაადგიების ბარიერი, გამოიწვევს მაგისტრალის 

მარჯვენა და მარცხენა მხარეს არსებული საკუთრების განცალკევებისა. 

თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახალი ტრასის პირველ 10კმ-ზე, სადაც 

ასეთი რისკი არსებობს,  10 ხიდის მშენებლობაა დაგეგმილი. აქედან 

გამომდინარე, დაკავშირება პრობლემა არ იქნება. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით მოსახლეობის შესაძლო შეშფოთება  დაინტერესებულ 

პირებთან (ადგილობრივი მოსახლეობა) მსჯელობის საკითხია და  

საჭიროებისამებრ ასახული იქნება პროექტში. როგორც ზემოთ იყო 

აღნიშნული, ნახირსარეკების, კიუვეტების და/ან ახალი კილვერტების 

მოწყობის ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, საჭიროების 

შემთხვევაში, განისაზღვრება დეტალურ პროექტში. ამგვარად, პრეტენზიები 

ამ საკითხებთან დაკავშირებით ექსპულატაციის ფაზაზე მოსალოდნელი არ 

არის.  

 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ორი საკვანძო საკითხი ჰაერის 

ხარისხის დაქვეითება და საგზაო შემთხვევებია. ჰაერის ხარისხის 

გაუარესება დაკავშირებულია ასევე გზის პირას კულტივირებული 

მარცვლეული კულტურების დაბინძურებასთან.  

 

მოძრაობის გადატანა არსებული გზიდან იმოქმედებს გზისპირა ბიზნესზე. 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მონაკვეთში მოქმედი ობიექტების 

ჩამონათვალი მოიცავს: 79 ჯიხურს, რომლებიც ბოთლის წყლითა და 

საკვებით ვაჭრობენ, 43 მცირე მაღაზის, 9 მანქანების ტექნიკური 

მომსახურების სადგურს, 5 აფთიაქს, 9 დიდ მაღაზის, 34 ავეჯის მაღაზის და 

112 მცირე საცხობს (პურისა და ნაზუქების საცხობები, სურამის 

მახლობლად).  გადატანილი მოძრაობის ზემოქმედება აღნიშნულ 
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ობიექტებზე დამოკიდებული იქნება მათ ადგილმდებარეობაზე. 

აღსანიშნავია მოძრაობის გადატანის ზემოქმედება  სურამი-ჩუმათელეთის 

გხის მონაკვეთის გასწვრივ მომუშავე მოვაჭრეებზე, ვინაიდან მათი 

ძირითადი კლიენტები რიკოთის გვირაბისკენ და გვირაბიდან მომავალი 

მგზავრები არიან.  

 

აღნიშნულ ობიექტებში მომუშავეთა უმრავლესობას (75%) ქალები 

წარმოადგენენ. თითოეულ საწარმოში ერთი ადამიანია დასაქმებული. 

შემოსავალი სეზონურ ხასიათს ატარებს. გამოკითხულთა თანახმად, 

ჩვეულებრივად ისინი დღეში 35 ნაზუქს ყიდიან, ხოლო ზამთარში, 

აღდგომის დღესასწაულზე და ზაფხულში გაყიდვები იზრდება (80 ცალი). 

ფასი 2-3 ლარს შორის მერყეობს. დღიური შემოსავალი ბიზნესიდან 20-დან 

60 ლარამდეა. ზოგიერთი ოჯახისათვის ეს შემოსავლის ერთადერთი 

წყაროა, თუმცა შემოსავალი სტაბილური არ არის.   

 

ჯგუფის მიერ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩატარებული გამოკითხვების 

თანახმად, მათი დამოკიდებულება პროექტის მიმართ არაერთგვაროვანია. 

რესპონდენტთა უმრავლესობა წუხილს გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, 

რომ მოძრაობის გადატანა ზემოქმედებას იქონიებს მათ ბიზნესზე. ისინი 

სკეპტიკურად უყურებენ ახლო პერსპექტივაში ალტერნატიული 

ბიზნესების დაარსების შესაძლებლობას. მათი აზრით, ეს შესაძლებელი  

მხოლოდ სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის პირობებში იქნება.  

 

ბიზნესებზე მოძრაობის ახალ ტრასაზე გადატანის ზემოქმედების 

შეფასებისას გათვალისწინებულ უნდა იქნას 50კმ სიგრძის ძირულა-

ხარაგაული-ჩუმათელეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტის ზეგავლენა. 

გზა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტსა და E-60 მაგისტრალს აკავშირებს. იგი 

მიუყვება მდ. ჩხერიმელას და ხაშური-ხარაგაული - ზესტაფონის 

სარკინიგზო გზას. არსებული ინფორმაციით ამ გზით 37000 მეტი 

ადგილობრივი სარგებლობს (ინფორმაციის წყარო: საგზაო დეპარტამენტი).  

 

 
ნახაზი 7.4. ძირულა-ხარაგაული-ჩუმათელეთის გზა და E-60 მაგისტრალი 
 
გზით (ძირულა-ჩუმათელეთი) 20 სოფლის მაცხოვრებლები და ტურისტები 

სარგებლობენ. თუ გავითვალისწინეთ, რომ მანძილი ჩუმათელეთიდან 
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ხარაგაულამდე ამ ტრასის გავლით უფრო მოკლეა, სავარაუდოდ ეს გზა 

მომავალში აქტიურად იქნება გამოყენებული. ძირულა-ჩუმათელეთი გზის 

რეაბილიტაციამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ხაშურსა და სურამზე გამავალი 

გზის მონაკვეთზე ბიზნესის შენარჩუნებას და შეამციროს ოზიაური-

ჩუმათელეთის პროექტით გამოწვეული ზემოქმედება.  მთლიანობაში, 

ბიზნესზე ზემოქმედბის მასშტაბი დასახლებული პუნქტების გავლით 

სატრანსპორტო ნაკადის ცვლილების შესაბამისი იქნება.  სავარაუდოდ, 

ხაშურის გავლით იმოძრავებენ ბორჯომსა და სამცხე-ჯავახეთის 

მიმართულებით მიმავალი მგზავრების. აქედან გამომდინარე, ზემოქმედება 

ნაზუქით მოვაჭრეებსა და სხვა ბიზნესებზე, რომლებსაც გვერდს უვლის  

EHW-ის ოსიაური-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთი კატასტროფული ზიანის 

მომტანი არ იქნება. მიუხედავად ამისა, შემოთავაზებულია  

შემარბილებელი ღონისძიებები რიგი  (იხ. ქვემოთ). 

 

ზომები, რომლებიც შეამცირებენ/შეარბილებენ ზეგავლენას სოციალურ და 

ეკონომიკურ პირობებზე გზის ოპერირების დროს მოიცავს: 

 ნიშნების, ბარიერების მოწყობა, ფეხით მოსიარულეთა გზაზე 

მოძრაობის შესამცირებლად; 

 ალტერნატიული მარშრუტის შეთავაზება ფეხით 

მოსიარულეთათვის და არა-მოტორიზირებული ტრანსპორტის 

მფლობელთათვის; 

 დასასვენებელი ზონების მოწყობა გზის გასწვრივ ადგილობრივი 

ბიზნესის განვითარების ხელშესაწყობად, მათ შორის მათთვის ვინც  

მოექცა ზემოქმედების ქვეშ, გზის გადატანის გამო; 

 დასაქმების ალტერნატიული შესაძლებლობების შექმნა. ეს შესაძლოა 

იყოს საოჯახო სასტუმროების ხელშეწყობა ან, თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ შიდა ქართლი ერთერთი წამყვანი ხილის 

მწარმოებელი რეგიონია - ხილის გადასამუშავებელი ან ჩირის 

მწარმოებელი მცირე საწარმოების ორგანიზება. ეს საკითხი 

ადგილობრივ მოსახლეობასთან უნდა იქნას განხილული და 

პროცესში მონაწილე დაინტერესებულ პირებთან ერთად გადაწყდეს.  

 

ზემოქმედების რანჟირება მოცემულია 9.3 თავში. ზემოთ ჩამოთვლილი 

შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი შესულია/გათვალისწინებულია  

მაგისტრალის პროექტში (გასასვლელები, კვანძები, დასვენების უბნები), 

ზოგი - როგორც მაგალითად, საარსებო საშუალებების აღდგენა 

(ალტერნატიული დასაქმება), განსაზლების სამოქმედო გეგმის ნაწილს 

წარმოადგენს. ნაწილი (ნიშნები, ბარიერები) - საავტომობილო გზების 

დეპარტამებტის საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმით არის 

გათვალისწინებული.  

 

7.11. ისტორიულ-კულტურული ზემოქმედება 

შერჩეული ალტერნატივა გვერდს უვლის კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებს, სასაფლაოებსა და საკულტო ნაგებობებს. თუ გავითვალისწინებთ 

იმ ფაქტს, რომ რეგიონს მდიდარი არქეოლოგიური მემკვიდრეობა გააჩნია, 

კულტურული ღირებულების მქონე აღმოჩენის შემთხვევაში შესაბამისი 

პროცედურები უნდა ამოქმედდეს (იხ. დანართი 5). სამშენებლო ნებართვის 

ფარგლებში მოპოვებულ უნდა იქნას ნებართვა კულტურული 
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მემკვიდრეობის დავის უწყებიდან. შესაძლოა მიზანშეწონილი იყოს 

არქეოლოგის მიერ სამუშაოების ზედამხედველობა.  

 

ექპლუატაციის ფაზის დროს რაიმე სახის რისკი არ არსებობს.   

 

7.12. დაცული ტერიტორიები და კრიტიკული ჰაბიტატები 

პროექტის განხორციელების არეალში დაცული ტერიტორიები არ არის. 

ბიომრავალფეროვნების კვლევების შედეგად პროექტის უშუალო 

ზემოქმედების ზონაში რაიმე კრიტიკული ჰაბიტატი არ გამოვლენილა .  

 

7.13. კუმულატიური ზემოქმედება 

საპროექტო ტერიტორია არაურბანულია. რაიმე სხვა მიმდინარე ან 

დაგეგმილი პროექტი ან წყარო, რომელსაც შეუძლია პროექტით გამოწვეულ 

ზემოქმედებაზე დამატებითი ზემოქმედება იქონიოს ცნობილი არ არის.  

ჩუმათელეთი-ძირულას შემაერთებელი გზის რეაბილიტაციის და 

განსახილველი პროექტის ზემოქმედების ტერიტორიები არ იკვეთება.  

კუმულატიური ზემოქმედება გათვალსიწინებული არ არის.   
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8. ალტერნატივების ანალიზი და უპირატესი ვარიანტის განსაზღვრა 

არა-ქმედების ალტერნატივასთან ერთად, ნახაზზე 8.1 ნაჩვენებია  პროექტის 

ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთებაში შემოთავაზებული ერთი (1) 

(ალტერნატივა  A4) და კონსულტანტის მიერ გაანალიზებული სამი (3) 

ალტერნატივა (ალტერნატივა A1, ალტერნატივა A2 და ალტერნატივა A3) . 

 
ნახაზი  8.1 ალტერნატიული ტრასები 
 

,,ნულოვანი“ (პროექტის განუხორციელებლობა) ალტერნატივა.  ზემო-

ოსიაური-ჩუმათელეთის მონაკვეთი   წარმოადგენს გაზრდილი 

სატრანსპორტო ნაკადების გატარების უზრუნველსაყოფად მოდერნიზაციას 

დაქვემდებარებული E-60 მაგისტრალის შემადგენელ ნაწილს. მომავალი 

პერსპექტივის გათვალისწინებით, არსებული გზა, რომელიც დასახლებულ 

ტერიტორიებს კვეთს არ იქნება საკმარისი შეუფერხებელი საგზაო 

მოძრაობისათვის.  იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გზა ტექნიკურად გამართული 

იქნება, პრობლემას შექმნის ხმაური და საგზაო მოძრაობასთან 

დაკავშირებული ემისიები, საგზაო საცობები და საგზაო/საფეხმავლო 

მოძრაობის უსაფრთხოება.  და ბოლოს, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია - 

განაშენიანებული ტერიტორიის ფარგლებში გზების გაფართოება არ არის 

შესაძლებელი.  ამიტომ, ეს ალტერნატივა ამოღებულ იქნა განხილვიდან.  

 

ქვემოთ მოყვანილია ბსგზშ-ს დროს გათვალისწინებული ალტერნატივების 

შედარება: 

ცხრილი 8.1.  ალტერნატივების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 
დადებითი მხარეები უარყოფითი მხარეები 

ალტერნატივა  A1 

 მიწის ‘დაგარვის’ ყველაზე 

მცირე წილი 

 პრობლემური 

ტერიტორიების, როგორიცაა 

სასაფლაო, მეწყერსაშიში 

ზონა, მჭიდროდ 

დასახლებული 

ტერიტორიები, გვერდის 

ავლა  

 სავარაუდო ზემოქმედება მდ.შუქღელეზე  

 მნიშვნელოვანი სამშენებლო და საექსპლუატაციო/ 

სარემონტო ხარჯები  
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 უფრო მოკლე მარშრუტი – 

ჰაერის უფრო ნაკლები 

დაბინძურება 

 მინიმალური ზემოქმედება 

ლანდშაფტზე - გზის ბოლო 

მონაკვეთზე, სადაც 

გვირაბების მოწყობაა 

დაგეგმილი  

 ბიომრავალფეროვნებაზე 

ნაკლები ზემოქმედება 

ბოლო მონაკვეთში-

გვირაბების გამო  

 მდ. სურამულასთან 

მინიმალური კონტაქტი 

 განსახლების მინიმალური 

საჭიროება 

 გაუმჯობესებული გზის 

უსაფრთხოება  

ალტერნატივა  A2 (A2-1, 1A2-1, A2-2) 

 მჭიდროდ დასახლებული 

პუნქტებიდან  

დაშორებულობა 

 პრობლემური 

ტერიტორიების, როგორიცაა 

სასაფლაო, მეწყერსაშიში 

ზონა, გვერდის ავლა  

 გაუმჯობესებული გზის 

უსაფრთხოება 

 მეწყერსაშიში ზონა გზის გასწვრივ და მეწყრის 

რისკი  

 არამყარ, სუსტ გრუნტზე ფართომასშტაბიანი მიწის 

სამუშაოების შედეგად სავარაუდო პრობლემების 

წარმოქმნა  

 მდ. სურამულას ჰიდროლგიაზე ზემოქმედება 

მდინარის კალაპოტში ხიმინჯების მოწყობის გამო 

(ალტერნატივა 1A2-1, A2-2) 

 მდ.სურამულას წყლის ხარისხზე ზემოქმედება 

ექსპლუატაციის დროს  

 წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედება 

(ორივე ალტერნატივა, კერძოდ, ალტერნატივა A2-1, 

და 1A2-1, რომელიც ითვალისწინებდა მდინარის 

დაფარვას გზის სავალი ნაწილით) 

 გზის გაფართოების სამუშაოების წარმოებისას 

საგზაო საცობების რისკი 

 საშუალო სამშენებლო ხარჯები  

 მაღალი  სარემონტო/ტექმომსახურების  ხარჯები 

ალტერნატივა  A3 (A3-1, A3-2) 

 დაბალი ღირებულება 

 გაუმჯობესებული საგზაო 

უსაფრთხოება 

 ტყეზე  ზემოქმედება 

 მეწყერსაშიში ზონა გზის გასწვრივ და მეწყრის 

რისკი 

 არამყარ, სუსტ გრუნტზე ფართომასშტაბიანი მიწის  

სამუშაოების შედეგად სავარაუდო პრობლემების 

წარმოქმნა  

 მდ. სურამულას ჰიდროლგიაზე ზემოქმედება 

მდინარის კალაპოტში ხიმინჯების მოწყობის გამო 

(ალტერნატივა A3-2) 

 მდ.სურამულას წყლის ხარისხზე ზემოქმედება 

ექსპლუატაციის დროს  (A 3-1) 

 წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედება 

(ორივე ალტერნატივა, კერძოდ, ალტერნატივა A3-1, 
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რომელიც ითვალისწინებდა მდინარის დაფარვას 

გზის სავალი ნაწილით) 

 ზემოქმედება ხმელეთის ბიომრავალფეროვნებაზე 

ფართომასშტაბიანი მიწის სამუშაოების გამო 

 დასახლებულ პუნქტებთან სიახლოვე, ე.ი. ემისიის 

შედეგად სიმშვიდის დარღვევა და ხმაურით 

გამოწვეული ზემოქმედება ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის გზის მსენებლობისა და 

ექსპლუატაციის დროს.   

 გზის გაფართოებით სამუშაოების დროს 

გამოწვეული საგზაო საცობები 

 მაღალი  სარემონტო ხარჯები მეწყრული ზონის 

ტერიტორიების  მუდმივი მონიტორინგისა და 

შეკეთების საჭიროების გამო  

ალტერნატივა -A4 (A4-1, A4-2) 

დაბალი ღირებულება  ტყეზე ზემოქმედება 

 მეწყერსაშიშ ზონასთან სიახლოვე  

 არამყარ, სუსტ გრუნტზე ფართომასშტაბიანი მიწის  

სამუშაოების შედეგად სავარაუდო პრობლემების 

წარმოქმნა  

 მდ. სურამულას ჰიდროლგიაზე ზემოქმედება 

მდინარის კალაპოტში მშენებბლობის გამო 

(ალტერნატივა A4-2) 

 მდ.სურამულას წყლის ხარისხზე ზემოქმედება 

ექსპლუატაციის დროს  (A4-1) 

 წყლის ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედება 

(ორივე ალტერნატივა, კერძოდ, ალტერნატივა A4-1, 

რომელიც ითვალისწინებდა მდინარის დაფარვას 

გზის სავალი ნაწილით) 

 დასახლებულ პუნქტებთან სიახლოვე, ე.ი. ემისიის 

შედეგად აემისიებით  და ხმაურით გამოწვეული 

ზემოქმედება ადგილობრივი მოსახლეობისათვის 

გზის მსენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს.   

 დასახლებული პუნქტებიდან სასაფლაოს 

ტერიტორიის ჩამოჭრა. 

 გზის გაფართოების სამუშაოების წარმოებით 

გამოწვეული საგზაო საცობები 
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ალტერნატივების შეფასება  მათი ბიოფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მიხედვით, მოცემულია ცხრილში 8.2.   

 

ცხრილი  8.2. ალტერნატივების შედარება 

  

A -1 A 2-1 1A2-1 A2-2 A3-1 A3-2 A4-1 A4-2 
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მშენებლობა 

ლანდშაფტურ-

ვიზუალური 

ზემოქმედება 

15 0.3 4.5 15 0.5 7.5 15 0.5 7.5 15 0.3 4.5 15 1 15 15 0.3 4.5 15 1 15 15 1 15 

ადგილობრივი 

ჰაერის ხარისხი 
5 0.3 1.5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 

ხმაური 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 1 5 5 1 5 

ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნე-

ბასა და ეკოლოგიურ 

მთლიანობაზე  

20 0.3 6 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 

ზემოქმედება 

ზედაპირულ 

წყლებზე  

5 0.3 1.5 5 1 5 5 1 5 5 0.5 2.5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 1 5 

მიწის შესყიდვა და 

განსახლება, 

სოციალური 

საკითხები 

20 0.5 10 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 

გეოტექნიკური 

რისკები, 

ზემოქმედება 

არსებულ 

მეწყერსაშიშ 

ზონებზე 

20 0.3 6 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 

ზემოქმედება 

ინფრასტრუქტურაზ

ე 

5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 
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5 

ექსპლუატაციის ფაზა 

ლანდშაფტურ-

ვიზუალური 

ზემოქმედება 

15 0.5 7.5 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 15 1 15 

ადგილობრივი 

ჰაერის ხარისხი 
5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 

ხმაური 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 

ზემოქმედება 

ბიომრავალფეროვნე-

ბასა და ეკოლოგიურ 

მთლიანობაზე  

20 0.3 6 20 1 20 20 1 20 20 0.5 10 20 1 20 20 1 20 20 1 20 20 1 20 

ზემოქმედება 

ზედაპირულ 

წყლებზე  

5 0.3 1.5 5 1 5 5 1 5 5 0.5 2.5 5 1 5 5 0.5 2.5 5 1 5 5 0.5 2.5 

მიწის შესყიდვა და 

განსახლება, 

სოციალური 

საკითხები 

20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 

გეოტექნიკური 

რისკები, 

ზემოქმედება 

არსებულ 

მეწყერსაშიშ 

ზონებზე 

20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 

ზემოქმედება 

ინფრასტრუქტურაზ

ე 

5 0 0 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 5 0.3 1.5 
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რეიტინგის კომპონენტები  რეიტინგის 

მნიშვნელობა 

 შენიშვნა:  ქულები რომელიც მიენიჭა კომპონენტებს ასახავენ ზემოქმედების სიდიდეს. 

პროექტის საჭიროებიდან გამომდინარე შემდეგი ქულათა სისტემა გამოიყენება:  

ზემოქმედება ლანდშაფტზე 15  არანაირი ან უმნიშვნელო ზემოქმედება  0 

ზემოქმედება ნიადაგზე 5  დაბალი ზემოქმედება              0.3 
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ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე 5  საშუალო ზემოქმედება                          0.5 

ხმაური 10  მაღალი ზემოქმედება       1 

ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე 15   

ზემოქმედება წყალზე  10   

გეოტექნიკური რისკები 15   

ფიზიკური და ეკონომიკური განსახლება 20   

ზემოქმედება ინფრასტრუქტურაზე 5   

 100   

ნაწილში 5.6 აღწერილი მეთოდოლოგიის მიხედვით, თითოეული ქულა გამრავლებულია კომპონენტის რეიტინგის მნიშვნელობაზე. 

ალტერნატივის ქულა გაანგარიშებულია როგორც  რანჟირებული ინდივიდუალური კომპონენტის ქულების ჯამი.  
 

შემოთავაზებული ალტერნატივების რეიტინგმა უჩვენა,  რომ ალტერნატივა A1 ენიჭება უპირატესობა ბუნებრივი და სოციალური 

თვალსაზრისით.  
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9. შერჩეული ალტერნატივის ზემოქმედების შეფასების რეზიაუმე 

9.1. ზემოქმედების რანჟირება 

 
ცხრილი  9.1. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება   - მშენებლობა  

# სავარაუდო ზემოქმედება  სიმძიმე უბნები 

1 ლანდშაფტზე და გასხვისების ზოლზე ზემოქმედება  მცირედან 

საშუალომდე   

ტრასის გაყოლებაზე 

2 ბუნებრივ ლანდშაფტზე ზემოქმედება  საშუალო კარიერებიდან მასალის მოპოვების უბნები, 

ნარჩენების დასაწყობების ადგილები, 

სამშენებლო ბანაკები აღჭურვილობის 

განთავსების უბნები - განისაზღვრება 

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ 

მშენებლობის დაწყებამდე 

3 ჭრების და ყრილების ადგილების ეროზია, ბუნებრივი დრენაჟის 

გზების დროებითი მოსილვა. გზის ვაკისის ეროზია დახურული ან ღია 

წყალსარინებიდან კონცენტრირებული ნაკადის გავლენით 

მცირედან 

საშუალომდე   

ტრასის ნაწილი, რომელიც კვეთს ბორცვიან 

და მთიან ლანდშაფტს. კალაპოტთან ახლოს 

მუშაობისას.  

4 სამშენებლო მოედნებზე, ჭრებსა და ნაყარების და ნარჩენების 

განთავსების უბნების ეროზიის შედეგად ზედაპირული წყლის 

ობიექტებში, /მდინარეში (არხსა და/ან ხეებში) შეტივნარებული 

ნაწილაკების რაოდენობის ზრდა 

საშუალო ხიდების მშენებლობის უბანი, ზედაპირული 

წყლების ნაკადის მახლობლად მდებარე გზის 

მონაკვეთები 

5 დატბორვის საშიშროება არხების, ხევების ჩახერგვის შემთხვევაში  მცირე/საშუალო მდინარეების ახლოს მდებარე/გადამკვეთი 

მონაკვეთი 

6  ნიადაგის და წყლის დაბინძურება მშენებლობის დროს - დაღვრილი 

საწვავი, ზეთი, საღებავი 

მხირე წყალი - არხები, ხევები; ნიადაგი - ტრასის 

გაყოლებაზე: ბანაკები, ტექნიკის განთავსების 

უბნები, ბეტონის შემრევი დანადგარის 

უბნები 

7 ბანაკებში და სამუშაო უბნებზე არასათანადო სანიტარული ნორმები/ 

მყარი ნარჩენების (კანალიზაცია, ნარჩენები) ცუდი მენეჯმენტი 

მცირედან 

საშუალომდე   

შენიშვნა: ადგილმდებარეობა განისაზღვრება 

მშენებელი კონტრაქტორის მიერ   

8 სამშენებლო ნარჩენები გასხვისების ზოლის გაყოლებაზე, ნარჩენები, 

გზისპირა ნაგავი 

საშუალო ტრასის გაყოლებაზე;სამუშაო 

ობიექტებზე;ნაყარი გრუნტის განთავსების 

ადგილებში 
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9 მანქანებით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება - გამონაბოლქვი, მტვერი მცირე დასახლებულ პუნქტებთან, ტრასის 

გაყოლებაზე, კარიერში/ მასალის მოპოვების 

ტერიტორიაზე, საგზაო მარშრუტის გასწვრივ.  

10 ბეტონის ასარევი დანადგარით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება საშუალო მომწოდებლის ტერიტორია  

11 მანქანებით/ტექნიკით გამოწვეული ხმაური - ლოკალური მცირე დასახლების ახლოს 

12 ბრაკონიერობა მშენებლობაზე დასაქმებული მუშების მიერ არ არსებობს ან 

უმნიშვნელოა 

ტყის ტერიტორია 

13 ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე (ხმაური, ემისიები, მოძრაობის 

შეფერხება, წყლის დაბინძურება) 

მცირედან 

საშუალომდე   

სურამულა, შუქღელე, მარშრუტის გასწვრივ; 

ტყის ტერიტორია 

14 წყლის დაგუბება კარიერებში, მასალის ამოღების უბნებზე, რაც 

კოღოების და სხვა დაავადების გადამტანებისთვის ხელსაყრელ 

პირობებს ქმნის 

მცირე კარიერის ტერიტორიაზე 

15 ხმაურის, ემისიების/მტვრის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

(მუშები) 

მცირე სამუშაო მოედნის მახლობლად 

16 ზემოქმედება არქეოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვან 

ტერიტორიებზე 

მცირედან 

საშუალომდე   

გასხვისების ზოლის გასწვრივ 

17 სახიფათო პირობები მოძრაობისთვის სადაც სამუშაოები არსებულ 

გზებს ეხება. 

მცირე მთელი ტრასის გაყოლებაზე ; დასახლებასთან 

ახლოს 

18 ზემოქმედება არსებულ ინფრასტრუქტურაზე საშუალო კომუნიკაციები, ოპტიკური კაბელის და 

გადამცემი ხაზის გადაკვეთის უბნები  

19 ტრანსპორტის მოძრაობასთან დაკავშირებული ავარიების რისკი მცირე მთელი ტრასის გაყოლებაზე;  ყველაზე 

სენსიტიური უბნები დასახლებების 

მახლობლად. 

20  გასხვისების ზოლში მყოფი ადამიანების ფიზიკური და ეკონომიკური 

განსახლება  

საშუალოდან 

მაღალი 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა 

21 მომუშავე ტექნიკასთან, სიმაღლეზე მიმდინარე სამუშაოებსა და 

გვირაბის გაყვანასთან დაკავშირებული შრომის უსაფრთხოების 

რიკსები  

საშუალოდან 

მაღალი 

სამუშაო უბნები 

 

ბუნებრივ და სოცილაურ გარემოზე ზემოქმედება ექსპლუატაციის ფაზაზე წარმოდგენუილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში.  
 

ცხრილი  9.2  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებები   -   ექსპლუატაცია 
# სავარაუდო ზემოქმედება  სიმძიმე უბნები 

1 ლანდშაფტზე ზემოქმედება საშუალო/მაღალი მთელი ტრასის გაყოლებაძე 
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2 ზემოქმედება მისასვლელ გზებზე, კარიერებზე, სანაყაროებზე მცირე შეკეთების დროს 

3 გზისპირა ნაგავი მცირე ტრასის გაყოლებაზე, სანაყაროებზე 

4 ჭრების და ყრილების ადგილების ეროზია, მეწყრის საშიშროება საშუალო გასხვისების ზოლში; ტრასის უმეტეს 

ნაწილში, განსაკუთრებით, მდინარის 

კალაპოტთან მდებარე მონაკვეთში  

5 ნიადაგის ზედა/ქვედა ფენების დრენაჟის ხასიათის შეცვლა უმნიშვნელო არსებული კიუვეტების და წყალარინების 

სისტემის  

6 გზის გასწვრივ ნიადაგის და წყლის დაბინძურება საწვავით, ზეთით, 

საღებავით 

მცირე ტრასის უმეტესი ნაწილი 

7 ჰაერის დაბინძურება ტექნიკიდან - სარემონტო სამუშაოების დროს მცირე ტრასის უმეტესი ნაწილი 

8 ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება მცირე ტრასის უმეტესი ნაწილი 

9 ტრანსპორტის მოძრაობით გამოწვეული ხმაური საშუალო ტრასის უმეტესი ნაწილი 

10 გზისპირა ნაგავი საშუალო ტრასის უმეტესი ნაწილი 

11 ფაუნის შეშფოთება (ხმაური, შეჯახების რისკები) მცირე/საშუალო ტრასის უმეტესი ნაწილი 

12 პარაზიტების, სარეველების და სხვ. გადატანის დერეფნის შექმნა საშუალო ტრასის უმეტესი ნაწილი 

13 მტვრით და გამონაბოლქვით გამოწვეული ჯანმრთელობის რიკები მცირე დასახლებების მახლობლად  

14 სახლიდან მიწის ნაკვეთამდე და ა.შ . მისასვლელი გზების ბლოკირება, 

გადაადგილების  დროის გაზრდა 

მცირე დასახლებების მახლობლად  

15 არამოტორიზებულ ტრანსპორტზე ზემოქმედება მაგისტრალის 

დერეფანში შემცირებული ან გართულებული გადაადგილების 

უფლების გამო 

მცირე დასახლებების მახლობლად  

16 ზემოქმედება ბიზნესზე საშუალოდან 

მაღალი 

არსებული E-60  მონაკვეთის შემოვლითი 

გზის, ოსიაური-ჩუმათელეთის მონაკვეთის 

გასწვრივ არსებული მოვაჭრეები, საწარმოები  

# ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ზემოქმედება სიმძიმე  

16 ავარიების რისკი დაკავშირებული ტრანსპორტთან, რამაც შეიძლება 

გამოიწვიოს დაღვრა, დაშავება ან სიკვდილი 

საშუალო დასახლებების მახლობლად. გზის მთელ 

მონაკვეთზე 

 

მშენებლობის ფაზაზე ზემოქმედების მატრიცა მოცემულია ქვემოთ: 
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ცხრილი 9.3  ზემოქმედების მატრიცა -   მშენებლობის ფაზა 

ქმედება ზემოქმედება პირდაპირი/ 

ირიბი (D/I) 

პოზიტიური/ 

ნეგატიური 

(P/N) 

შექცევადი/ 

შეუქცევადი(R/I) 

დროებითი 

(მოკლევადიანი 

S, საშუალო 

ვადიანი, 

გრძელვადიანი 

L) 

ტერიტორიის 

გაწმენდა და 

პროფილირება 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, 

ლორა/ფაუნაზე, ჰაბიტატებზე 

D N R/I S 

ეროზია D N I S 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია D N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N R S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R S 

გრუნტის და ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება 

I N R S 

მშენებლობა, 

მოკირწყვლა 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია D N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N R S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R S 

გრუნტის და ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება 

D/I N R S 

მასალის კარიერის 

ექსპლუატაცია 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, 

ფლორა/ფაუნაზე, ჰაბიტატებზე 

D N R/I M 

ეროზია D N R/I M 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია D N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N R S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R S 
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გრუნტის და ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება 

D N R S 

კარიერიდან 

მასალის 

ტრანსპორტირება 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია D N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N R S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R S 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, 

ფლორა/ფაუნაზე, ჰაბიტატებზე 

D/I N R/I S 

გრუნტის და ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება 

I N R S 

მოხსნილი 

ნიადაგისა/გვირაბის 

გაყვანისას 

ამოღებული 

მასალის  და 

ნარჩენების 

განთავსება  

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, 

ფლორა/ფაუნაზე, ჰაბიტატებზე 

D N R S 

ეროზია D N R S 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია I N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N R S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R S 

გრუნტის და ზედაპირული წყლების 

დაბინძურება 

I N R S 

 
 

ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების დახასიათება მოცემულია ქვემოთ . 
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ცხრილი 9.4  ძირითადი მოსალოდნელი ზემოქმედების მონაცემები - ექსპლუატაციის ეტაპი 
ქმედება/ფაქტორი ზემოქმედება  პირდაპირი/ 

ირიბი (D/I) 

პოზიტიური/ 

ნეგატიური 

(P/N) 

შექცევადი/ 

შეუქცევადი(R/I) 

დროექბითი 

(მოკლევადიანი 

S, საშუალო 

ვადიანი, 

გრძელვადიანი 

L) 

ფიზიკური არსებობა  ზემოქმედება ლანდშაფტზე D N I L 

ტრანსპორტის 

მოძრაობა 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, ფლორა/ფაუნაზე, 

ჰაბიტატებზე 

D/I N R S 

ეროზია D N R L 

ემისიები D N R L 

ხმაური, ვიბრაცია I N +R/I +M 

ნიადაგის დაბინძურება I N +R +S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N R/I +S/M 

სარემონტო 

სამუშაოები 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, ფლორა/ფაუნაზე, 

ჰაბიტატებზე 

D/I +N R S 

ეროზია D +N R/I +S 

ემისიები D N R S 

ხმაური, ვიბრაცია D N R S 

ნიადაგის დაბინძურება I N +R/IR +S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N +R S 

გრუნტის და ზედაპირული წყლების დაბინძურება I N + + 

ავარიული 

შემთხვევები 

ზემოქმედება ლანდშაფტზე, ფლორა/ფაუნაზე, 

ჰაბიტატებზე 

D/I N +R +S 

ეროზია I N R S 

ემისიები I N +R +S 

ხმაური, ვიბრაცია  N R R 

ნიადაგის დაბინძურება I/D N +R/IR +S 

ნარჩენების წარმოქმნა I N +R +S 

 წყლების დაბინძურება I N +R/IR + 
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9.2. ნარჩენი ზემოქმედება 

ნარჩენი ზემოქმედება შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების, გარემოს მართვის და მშენებლობის და ოპერირების 

საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენების შემთხვევაში მცირე იქნება. (ცხრილში 9.5 „უმნიშვნელო” ნიშნავს იმას, რომ ნარჩენი 

ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი ან მნიშვნელოვანი. ) 
 

ცხრილი 9.5.  ნარჩენი ზემოქმედება-მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ფაზები 

ზემოქმედება რანჟირება 

მშენებლობა 
ჰაერის ხარისხის 

გაუარესება 
მცირე უმნიშვნელომდე, მოკლე ვადიანი, შექცევადი, ადგილობრივი (მოდელირების მონაცემების 

თანახმად, ზემოქმედება არ არის მაღალი, ამდენად შემარბილებებლი ღონისძიებების გატარება არ არის 

საჭირო). 
ხმაური და ვიბრაცია მცირე საშალომდე , მოკლე ვადიანი, შექცევადი, ადგილობრივი (მოდელირების მონაცემების თანახმად, 

ზემოქმედება არ არის მაღალი, ამდენად შემარბილებებლი ღონისძიებების გატარება არ არის საჭირო). 
წყლის ხარისხი მცირე უმნიშვნელომდე, მოკლე ვადიანი, შექცევადი, ადგილობრივი 

ნიადაგის ხარისხის 

გაუარესება  
მცირე უმნიშვნელომდე, მოკლე ვადიანი, შექცევადი, ადგილობრივი 

გეოსაფრთხეების 

წარმოქმნა 
უმნიშვნელო, რამდენადაც ალტერნატივა გვერდს უვლის საფრთხის შემცველ უბნებს, რომელთა 

იდენტიფიცირება კვლევის დროს მოხდა.   
ფლორაზე/მცენარეულ 

საფარზე ზემოქმედება 
მცირე უმნიშვნელომდე, დროებით სარგებლობაში/დროებით შეშფოთებული ტერიტორიებისთვის - 

საშუალოდან მოკლე ვადიანამდე(დროებითი), შექცევადი  
ზემოქმედების ქვეშ მოექცევიან მურყანი, ბუჩქნარი, წიწვოვანი ხეები და, ობიექტის დასუფთავების 

დროს - ბალახი. დროებით გამოყენებული ტექრიტორიების აღდგენილი იქნება.   
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული არც ერთი სახეობა არ წარმოადგენს იშვიათ, ენდემურ, გადაშენების 

საფრთხის წინაშე მყოფ, წითელ ნუსხაში შესულ ან სხვა მხრივ დაცულ სახეობას.  
ზემოქმედება ფაუნაზე საშუალოდან, მცირემდე, ტრასის მონაკვეთის მიხედვით -  დროებითი, შექცევადი, დგილობრივი. 

იქნება ნარჩენი ხმაურის გავრცელება, გამონაბოლქვით გამოწვეული ემისიები, ზემოქმედების 

კონკრეტული რისკები წყლის გარემოზე დროებითი ზემოქმედების გამო წყლის ხარისხზე (უმეტესად 

სიმღვრივის გაზრდის გამო), შეჯახება. 
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ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული არც ერთი სახეობა არ წარმოადგენს იშვიათ, ენდემურ, გადაშენების 

საფრთხის წინაშე მყოფ, წითელ ნუსხაში შესულ ან სხვა მხრივ დაცულ სახეობას. 

ლანდშაფტი და 

ვიზუალური ცვლილებები 
მცირე უმნიშვნელომდე (მდებარეობის მიხედვით), დროებითი, ადგილობრივი, შექცევადი 

მიწის შესყიდვა და 

განსახლება 
მცირე მასშტაბიანი ფიზიკური განსახლება იქნება საჭირო 

ექსპლუატაცია 
ჰაერის ხარისხის 

გაუარესება 
მცირე, მოდელირების მონაცემების მიხედვით, ზემოქმედება არ არის მაღალი, შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარება არ არის საჭირო 
ხმაური და ვიბრაცია მცირე, მოდელირების მონაცემების მიხედვით, ზემოქმედება არ არის მაღალი, შემარბილებელი 

ღონისძიებების გატარება არ არის საჭირო 
წყლის ხარისხი უმნიშვნელო - ზედაპირული ჩამონადენის  მიერ გამოწვეული დაბინძურება 

ნიადაგის ხარისხის 

გაუარესება  
მცირე უმნიშვნელომდე - ზედაპირული ჩამონადენის  მიერ გამოწვეული დაბინძურება 

გეოსაფრთხეების 

წარმოქმნა 
უმნიშვნელო 

ფლორაზე/მცენარეულ 

საფარზე ზემოქმედება 
უმნიშვნელო- სავარაუდოდ ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი სახეობებიდან არც ერთი არ წარმოადგენს 

იშვიათ, ენდემურ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ, წითელ ნუსხაში შესულ ან სხვა მხრივ დაცულ 

სახეობას. 
ზემოქმედება ფაუნაზე უმნიშვნელოდან მცირემდე. ხმაურის გავრცელება, გამონაბოლქვით გამოწვეული ემისია, წყლის 

გარემოზე ზემოქმედების კონკრეტული რისკები  წყლის ხარისხის გაუარესების გამო  და შეჯახების 

რისკი.  
ლანდშაფტი და 

ვიზუალური ცვლილებები 
გზისა და ხიდების მშენებლობის გამო მნიშვნელოვანი ცვლილება 

მიწის შესყიდვა და 

განსახლება 
ეკონომიკური განსახლების ზემოქმედება-საშუალო 
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10. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმა (გმგ) 

გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმაში (გმგ)  მოცემული ინფორმაცია ემყარება ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ყოველ თავში მოცემული მონაცემებს -  

შემარბილებელ და მონიტორინგის ღონისძიებებს, მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობის 

განაწილებას და საჭირო ქმედებებს.  გმგ მოცემულია ცხრილის სახით და  გაყოფილია სამ  

ძირითად ნაწილად რომლებიც ეძღვნება ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, სოციო-ეკონომიკურ და 

კულტურულ გარემოს. გეგმა დაყოფილია მოსამზადებელი. მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის ეტაპებად.  

 

გმგ-ს მიზანია პროექტის საქართველოს და მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და 

სოციალური პოლიტიკის და რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა. 

 

გმგ  შესული იქნება სატენდერო დოკუმენტაციაში, რათა ტენდერში მონაწილეებმა 

გაითვალისწინონ გარემოსდაცვითი ვალდებულებები სატენდერო წინადადებებში. შემდეგ 

გმგ გახდება საქმიანობის განხორციელების ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და მისი 

შესრულება გახდება სავალდებულო. 

 

კონტრაქტორის გაფორმების შემდეგ, შემსრულებელმა უნდა შეიმუშავოს და 

დასამტკიცებლად ქარიდგინოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს შემდეგი თემატური 

გეგმები:   

 ნარჩენების მართვის გეგმა; 

 საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმა; 

 ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა; 

 ავარიულ სიტაციებზე რეაგირების მართვის გეგმა; 

გეგმები უნდა მომზადდეს და გამტკიცდეს სამუშაოების დაწყებამდე.  

 

საკომპენსაციო ხეების დარგვის (და გამწვანების/აღდგენის სხვა სამუშაოები, საჭიროების 

მიხედვით) გეგმის წარდგენა შესაძლებელია მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც  შესაძლებელი 

გახდება საპროექტო ტერიტრიის აღდგენა. 

 

 

10.1. ინსტიტუციონალური ჩარჩო 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი (RD) პასუხისმგებელია წარმოებული სამუშაოების გარემოსდაცვით 

ნორმებთან შესაბამისობის ზოგად კონტროლზე კონტრაქტორის და ტექნიკური 

ზედამხედველის ხარისხიანი მუშაობის უზრუნველყოფის გზით. საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი განახორციელებს ამ ფუქნციებს  განსახლებისა და  გარემოსდაცვითი  

დეპარტამენტის მეშვეობით. პროცესში დეპარტამენტში დასაქმებული  შესაბამისი 

განათლებისა და პროფესიული უნარ-ჩვეევბის მქონე  12  სპეციალისტი და ოპერირების  

ტექნიკური ზედამხედველობისთვის დაქირავებული საერთაშორისო გამოცდილების მქონე   

კონსულტანტები მონაწილეობენ. საჭიროების შემთხვევაში ხდება ინდივიდუალური 

კონსულტანტის მოწვევა.  

 

დეპარტამენტის მიერ დანიშნული მონიტორი პასუხისმგებელია სამუშაოს 

ზედამხედველობაზე. პროექტთან და სამუშაოს ხარისხთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის 

გარდა მონიტორს ევალება კონტრაქტორის მიერ გმგ-ს შესრულებაზე თვალის მიდევნება, და 

დაგეგმილი ქმედებებისგან გადახვევის გამოვლენა, იმ გარემოსდაცვითი/სოციალური  
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პრობლემის განსაზღვრა, რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს სამუშაოს ნებისმიერ 

საფეხურზე. 

 

მონიტორინგი მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას და გაზომვებს, საჭიროების შემთხვევაში. 

საველე ტესტერები და ხელის აღჭურვილობა უნდა იქნას გამოყენებული მოკლევადიანი 

ზემოქმედების მონიტორინგისთვის. აღჭურვილობა დაკალიბრებული, ხოლო მეთოდები 

შეთანხმებული იყოს. კალიბრაცია რეგულარულად უნდა ხდებოდეს, შესაბამისი  ჩანაწერები 

და მონიტორინგის შედეგები, ასევე უბანზე გაკეთებული ჩანაწერების ასლები, 

სერტიფიკატები, ნებართვები და დოკუმენტები უნდა წარედგინოს გზების დეპარტამენტს, 

სადაც მოხდება მათი შენახვა.  

  

ჩანაწერების ჩამონათვალში შედის:     

• სამუშაოს პროგრამა და განრიგი; 

• გარემოსდაცვითი ნებართვები და ლიცენზიები; 

• აღჭურვილობის ნუსხა; 

• შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი; 

• სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირების მარშრუტი/პროგრამა;  

• შემოწმების ჩანაწერები-ხმაურის, წყლის ხარისხის მონიტორინგის მონაცემები;  

• გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული კორესპონდენციის ასლები;  

• ობიექტის წყალარინების გეგმა;  

• ნავთობ/ ცხიმდამჭერთათვის ტექმომსახურების/რემონტის და დასუფთავების 

განრიგის ჩანაწერები; 

• კანალიზაციის მართვის ჩანაწერები;  

• ჩამდინარე წყლების რაოდენობის და დამაბინძურებლების კონცენტაციის შესახებ 

ჩანაწერები;  

• ნარჩენების განთავსების ჩანაწერრები;  

• წერილობითი აღნიშვნა ნარჩენების განთავსების უბნებისა და ნარჩენების 

ტრანსპორტირების შესახებ ინსტრუქციების თაობაზე ადგილობრივი 

ხელისუფლებისგან;  

• ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის შედეგები; 

• მასალის ინვენტარისა და მოხმარების აღრიცხვა; 

• ჩანაწერები შემთხვევით აღმოჩენილი არქეოლოგიური ობიექტის შესახებ (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში); 

• საჩივრის რეგისტრაციის ჟურნალი; 

• შემთხვევების რეგისტრაციის (გარემოსდაცვითი ზღვარის გადაჭარბების, 

გადაცილების ფორმები, დაშავების აღრიცხვა და ა.შ.) ჟურნალი; 

• ჩანაწერები ჩატარებული გამოსასწორებელი ქმედებების/რეაგირების შესახებ; 

• აღჭურვილობის კონტროლის და შეკეთების/ტექმომსახურების ჟურნალი;  

• მაკორექტირებელი და პრევენციული ქმედების მოთხოვნის აღრიცხვის ჩანაწერები; 

• ტრეინინგის ჩანაწერები. 

 

სამუშაოების ზედამხედველი პასუხისმგებელი იქნება გზების დეპარტამენტისთვის 

ყოველთვიური ანგარიშის წარდგენით გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნების 

EWHCIP-ს (აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის საზოგადოებრივი ინვესტირების 

პროგრამა) თანახმად შესრულებასთან დაკავშირებით, სადაც ზოგად ანგარიშში შევა 

უსაფრთხოების ნორმებთან შესაბამისობის საკითხები. ანგარიშს თან უნდა დაერთოს 

ფოტომასალა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ბანკის მოთხოვნით წარუდგენს მას 

ზედამხედველის მიერ მომზადებულ ყოველთვიურ ანგარიშებს. დეპარტამენტი ჩართავს 
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გმგ-ს შესრულების და ზოგადად მოთხოვნებთან შესაბამისობის ანსახველ ანალიზს  

მსოფლიო ბანკისთვის რეგულარულად წარსადგენ ანგარიშებში. ანგარიში დაემყარება 

სამუშაოს ზედამხედველის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, და, ამასთანავე, ასახავს  

დეპარტამენტის მიერ ჩატარებულ სამუშაოს (ზედამხედველის სამუშაოს ხარისხის 

კონტროლი) და დეპარტამენტის მიერ ზედამხედველის სამუშაოს შეფასებას.    
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გარემოზე ზემოქმედების მართვა და მონიტორინგი  

გარემოზე ზემოქმედების მართვა და მონიტორინგი პროექტის თითოეული ეტაპისთივს მოცემულია ქვემოთ 
 

 

ცხრილი  10.1 პროექტირების ეტაპი 
პრობლემა გატარებული ან განსახორციელებელი ღონისძიება შემსრულებელი პასუხისმგებელი- 

ზედამხედველი 

მტვერი/ჰაერის 

დაბინძურება 

 მასალის მოპოვების, ნარჩენების განთავსების, ბეტონის შემრევის განთავსების ადგილი 

უნდა განისაზღვროს გარემოსდაცვითი საკითხების (ადამიანებზე და ცხოველთა 

სამყაროზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად) გათვალისწინებით. 

PEC/ 

კონტრაქტორი 

RD  

ხმაური  დახმარე და მასალის გადაზიდვის გზები უნდა შერჩევა მჭიდროდ დასახლებული 

უბნებისგან შორს ხმაურის გაზრდილი დონის თავიდან აცილების მიზნით. 

PEC/ 

კონტრაქტორი 

RD 

ზედაპირული წყლის 

დაბინძურება 

 დრენაჟის სისტემის საჭიროების განსაზღვრა. ზედაპირული წყლის დაცვის 

ღონისძიებების განსაზღვრა მდინარის მახლობლად ან კალაპოტში მუშაობისას 

(სურამულა და შუქღელე) 

PEC RD 

მიწის/მოსავლის 

დაკარგვა შემოსავლის 

წყაროს/ბიზნესის 

დაკარგვა 

 მიწის შესყიდვის გეგმისა და განსახლების გეგმის შემუშავება და შესრულება  

 ზიანის/ზარალის ანაზღაურება  განსახლების სამოქმედო გეგმის (RAP) მიხედვით 

PEC RD 

ლანდშაფტის 

ვიზუალური 

ცვლილება 

 დიზაინის, ფერის და ფორმის  შერჩევა ლანდშაფტის თავისებურებების 

გათვალისწინებით  

PEC RD 

ზედაპირულ წყალზე 

ზემოქმედება  

 მდინარის გადაკვეთის პროექტირება აქტიურ კალაპოტთან მინიმალური შეხებით PEC RD 

 
ცხრილი  10.2  გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები  მშენებლობის დროს 

ჰაერის ხარისხი 
სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 
პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 
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გამონაბოლქვით 

გამოწვეული ემისია 

სამშენებლო მანქანებისა და 

ტექნიკის ძრავებიდან  

  მოხდება მანქანების/ ტექნიკის გამართულობის რეგულარული 

კონტროლი ემისიის დონის დაშვებულ ნორმებთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად.  

 აიკრძა;ლება ჩართული ძრავით ტექნიკის უქმად გაჩერება 

 აკრძალება არასათანადოდ გამართული ტექნიკის ან აღჭურვილობის  

გამოყენება - დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით. (მაგ: 

ხილულ კვამლს, საწვავის/ნავთობის დაღვრას თავიდან აცილება)  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში 10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

სამშენებლო მასალის 

ტრანსპორტირების დროს 

წარმოქმნილი მტვერი 

 სამშენებლო მასალის (ხრეში, ქვიშა და ა.შ.) ტრანსპორტირება  

მოხდება გადახურული ტრანსპორტით (მაგ: ბრეზენტით)   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

ავტომანქანების მოძრაობით 

გამოწვეული მტვერი 

 მოუკირწყლავი მიწის  ზედაპირის, ასფალტის შემრევი უბნების და 

დროებითი მომსახურების უბნების მოსარწყავად გამოყენებული  

იქნება ავტოცისტერნა ბაუზერი მტვერწარმოქმნის დასათრგუნად  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

ხმაური და ვიბრაცია 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/აღმდგენი ზომები მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული ხმაური 

ავტომანქანებიდან, 

ასფალტის დამამზადებელი 

დანადგარებიდან, 

სამსხვრევი დანადგარიდან, 

აღჭურვილობიდან  

 რეგულარულად მოხდება მშენებლობისათვის  გამოყენებული ყველა 

მანქანისა და ტექნიკის გამართულობის კონროლი და 

საჭიროებისამებრ შეკეთება, ხმაურის დონის დასაშვებთან 

შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ხმაურის ზემოქმედება–

მოსახლეობის შეწუხება 
 შეიზღუდოს სამუშაო საათები (06:00-დან 21:00 სთ) დასახლებული 

პუნქტებიდან 500 მ-ის დაშორებით სამუშაოთა წარმოებისას. გარდა 
ამისა, სამშენებლო უბანზე უნდა მოხდეს ხმაურის შეზღუდვა. უნდა 
აიკრძალოს ტექნიკის ჩართული ძრავით უქმად გაჩერება, ხმის 
დამხშობი საშუალების გამოყენება, საჭიროების შემთხვევაში;   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
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 დიალოგის გამართვა ან საჩივრების მექანიზმის გამოყენება 
მოსახლეობის პერსონალთან კონტრაქტის უზრუნველსაყოფად 
და, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი ღონისძიებების 
გატარების მოთხოვნის მიზნით.   

ხმაურის ზემოქმედება 

მუშებზე 
 ხმაურთან დაკავშირებული სტანდარტები მკაცრად უნდა იქნას 

დაცული მშენებლობაზე დასაქმებული მუშების დასაცავად ხმაურის 

ზემოქმედებისაგან, საერთაშორისო ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და 

გარემოსდაცვითი (HSE)  ნორმებისა და პროცედურების თანახმად.  

 პირადი დაცვის საშუალებები  (PPE) (მაგ: ყურის დამცაები) იქნება 

უზრუნველყოფილი და გამოყენებული.  

 ხმაურის ზეგავლენა შეზღუდული იქნება 85 dB(A)-ით. 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ნიადაგი და წყალი 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

ნიადაგისა და წყლის 

დაბინძურება ( შუქღელე, 

სურამელა) 

 კონტრაქტორმა უნდა წამოადგინოს ინფორმაცია ბანაკის 

ადგილმდებარეობის, ფართობის შესახებ და ბანაკის სქემა.  

 აღჭურვილობის სარემონტო უბნების და საპოხი მასალის/საწვავის 

საცავის აღწერილობა და განთავსების გეგმა, წყლის ობიექტებიდან 

დაშორების მანძლის მითითებით.  საწვავისა და ქიმიური 

ნივთიერებების სასაწყობე უბნები მოშორებული უნდა იყოს წყლის 

ობიექტებს. საცავი უნდა ჰქონდეს მეორადი შემოღობვა და 

გაუმტარი ძირი - ნიადაგის და წყლის დაბინძურების რისკის 

თავიდან ასაცილებლად). სამუშაოების დაწყებამდე 

დამონტაჟებული ნაგებობა-დანადგარები გაივლიან შემოწმებას.  

 თითოეული  პარკირებისთვის, მომსახურების, ან 

გასუფთავება/გარეცხვისთვის განკუთვნილი ბაქანი აღჭურვილი 

იქნება ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობით (დროებითი 

ნაგებობა). 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

MENRP 

(გარემოსა  და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო) 
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  კანალიზაციის მართვის გეგმის შემუშავება/შესრულება წყლის 

ობიექტების დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად (თუ იგეგმება 

ზედაპირულ წყალში ჩაშვება)  

 რეკომენდირებულია ტერიტორიის გარეთ მდებარე გასამართი და  

ტექმომსახურების ობიექტების გამოყენება. თუმცა, იმ შემთხვევაში, 

თუ იგეგმება ტერიტორიის ფარგლებში საწვავის, ზეთების და სხვა 

ნახშირწყალბადის შემცველი ნივთიერებების შენახვა/გამოყენება, ეს 

კონტროლირებადი პროცესი უნდა იყოს, რომელიც უნდა მოიცავდეს 

ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების პრევენციულ ზომებს. უბანს 

უნდა ჰქონდეს მოკიწყლული ზედაპირი, გააჩნდეს მეორადი 

შემოღობვა. მანქანების საწვავით გამართვა წყლის ობიექტიდან, 

წყალსარინი არხებიდან  50მ ნაკლები მანშილით დაშორებით არ 

დაიშვება.    

  მომზადდება ნარჩენების მართვის გეგმა  

 ნარჩენების/გამოყენებული ზეთის განთავსება/შენახვა უნდა 

შეესაბამებოდეს გარემოსდაცვით ნორმებსა და სტანდარტებს.  

 დაბინძურებული ან სახიფათო ნარჩენები, როგორიცაა ბიტუმის 

ნარჩენი უნდა განთავსდეს მხოლოდ გარემოსა  და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ დამტკიცებულ 

ტერიტორიაზე. ყველა ტიპია ნარჩენის განთავსება მოხდება  

ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად (გაგმა მუშავდება 

სამშენებლო სამუშაოს დაწყებამდე).  

 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, კონტრაქოტრმა 

უნდა შეასრულოს ყველა საჭირო სამუშაო, რათა დაუბრუნოს 

უბნებს პირვანდელი სახე (ყველა მასალის, ნარჩენების, 

მოწყობილობების გატანა და სათანადო განთავსება, ზედაპირის 

მოდელირება (საჭიროებისამებრ), მოსწორება და ნაყოფიერი 

ნიადაგის შეტანა-გაშლა). 

 ნიადაგის დროებითი განთავსების ტერიტორია შერჩეული იქნება  

ძირითადი გარემოსდაცვითი ნორმების და პოტენციალური 

რისკების გათვალისწინებით.  
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ზედაპირული წყლების 

დალამვა მშენებლობის 

დროს შუქღელეს  და 

სურამულასთან ახლოს 

და/ან ზემოქმედება 

ნიადაგზე ზედმეტი 

მასალის არასათანადო 

განთავსებისას  

 ექსკავირებული ნიადაგის უმეტესი ნაწილი ხელახლა იქნება 

გამოყენებული, ამდენად ჭარბი მასალის განთავსებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედებები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი.  

 მოხდება ზედაპირული ჩამონადენის დროებითი არინება წყლის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. ამ მიზნით შეიძლება 

კოფერდამის გამოყენება. სხვა ალტერნატივა - დერივაცია მილის 

საშუალებით.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ნიადაგის დატკეპნა მძიმე 

ტექნიკის მუშაობის გამო 

 მძიმე ტექნიკის  მუშაობა შემოიფარგლება მხოლოდ სამუშაოთა 

წარმოების მოედნით განხორციელდება დერეფანში ნიადაგის 

დატკეპნის და დაზიანების თავიდან ასარიდებლად.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

განადგურება 

 დერეფანში მოშორებული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა 

დასაწყობებული იქნება ხელახალი გამოყენებისათვის. ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის გრძელვადიანი სანაყარო მოწყობისთანავე უნდა 

იყოს დაცული ეროზიისგან და ნაყოფიერების დაკარგვისაგან.   

(ნაყოფიერი ფენის მართვის რეკომენდაციები მოცემულია 

დანართში 3). 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა უნდა მოიხსნად და ხელახლა 

გამოყენებული იქნება დაზიანებული უბნების რეკულტივაციის 

დროს.  

 შემუშავდება ნიადაგის მართვის გეგმა. გეგმა აღწერს ქარის გავლენის 

და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის სანაყაროზე წყლის ეროზიის 

მინიმიზაციისთვის მისაღებ ზომებს, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

ნაყოფიერების დაკარგვის მინიმიზაციის ზომებს, ვადებს, 

ტრანსპორტირების მარშრუტს და განთავსების ადგილს.    

 კარიერებში მუშაობის დაწყებამდე, კონტრაქტორმა უნდა 

შეიმუშავოს და წარადგინოს აღდგენის გეგმა-კარიერების 

ადგილმდებარეობის მითითებით, სარეაბილიტაციო ზომების, 

განხორციელების განრიგის მითითებით (სარეაბილიტაციო ზომები 

შეიძლება არ გახდეს საჭირო კარიერების უბნებისთვის, რომლებიც 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
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ჯერ კიდევ სამუშაო რეჟიმში არიან გზის სამუშაოების დასრულების 

შემდეგაც კი). 

ჩამდინარე წყლების 

შეკრება და 

განთავსება/გაწმენდა  

 

 ბანაკებზე მოეწყობა სანიტარული და ჩამდინარე წყლების შემკრები 

და განთავსების/გამწმენდი ნაგებობები,  უნდა ფუნქციონირებდეს 

ნარჩენების მართვის სისტემა, რომელიც მოიცავს ნარჩენების 

დასაწყობებას კატეგორიების მიხედვით.   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ქვიშისა და ხრეშის 

კარიერები- მდინარის 

კალაპოტის, წყლის 

ხარისხის, ეკოსისტემის 

შეშფითება  

 დაშვებულია არსებული კარიერების გამოყენება ან მასალის  შესყიდვა. 

ლიცენზირებული  ობიექტიდან; უშუალოდ მდინარიდან მასალის 

ამოღება აკრძალული იქნება.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ეკოლოგია და ბუნებრივი გარემო 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

ხეების სავარაუდო 
დაზიანება მიწის 
/სამშენებლო 
სამუშაოების დროს  

 

 მშენებლობის დროს არსებული ხეების დაზიანების თავიდან 

აცილება; მცენარეების დაცვა დროებითი შემოღობვით 

 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ცხოველთა მოძრაობის, 

გადაადგილების 

უზრუნვეყოფა 

ნახირსარეკების, ხიდების 

მეშვეობით  

 ნახირსარეკების და კიუვეტების მოწყობა პროექტირებული 

წყალგამყვანი მილებისა და ხიდების გამოყენება ცხოველებისთვის 

გადაკვეთის ადგილების უზრუნველსაყოფად.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ზემოქმედება ფლორაზე  მცენარეული საფარისგან გაწმენდილი ტერიტორია, 

შესაძლებლობისდაგვარად, ოპტიმალურ მინიმუმამდე იქნება 

შემცირებული.  

 განხორციელდება მცენარეული საფარის აღდგენა 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 to km 143) 

152 

 

შინაური და გარეული 
ცხოველების გზაზე 
გადასვლა და 
სიკვდილიანობა  

 გზის გასწვრივ დამცავი ღობის მონტაჟი, ასევე თხრილების  

შემოღობვა, რათა არ მოხდეს გარეული და შინაური ცხოველების 

გზაზე გადასვლა და სიკვდილი ან თხრილში ჩავარდნა. დამცავი 

ღობეები სხვადასხვა სიმჭიდროვის იქნება. პატარა 

ცხოველებისათვის ფირფიტები და გოფრირებულ ლითონის 

დამცავი ეკრანები შეიძლება იქნას გამოყენებული. უფრო დიდი 

ცხოველებისათის შეიძლება ფერადი ლენტების გამოყენება, 

(ზოგადი მიღებული პრაქტიკიდან გამომდინარე.)   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

წყლის ეკოსისტემის 
დაზიანება 

 მანქანების მოძრაობის აკრძალვა მდინარეებში ან ნაპირებზე, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამის გაკეთება აუცილებელია 

კონსტრუქციის ან ნაგებობის მშენებლობისას.  

 ფერდობებზე მცენარეული საფარის მაქსიმალურად შენარჩუნება 

ნიადაგის დალამვის თავიდან ასარიდებლად.  

 ბიომრავალფეროვნებისთვის სენსიტიურ პერიოდებში 

მშენებლობისთვის თავის არიდება 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

მდინარის მორფოლოგიის 

დაზიანება 

 ხიდის ხიმინჯისთვის, სამაგრი კედლებისთვის და ზედაპირული 

წყლის ობიექტების სიახლოვეს მდებარე სტრუქტურებისთვის 

საძირკვლის ექსკავაცია და მომზადება მოხდება 

მცირეწყლიანობის დროს მდინარეებზე და მათ ნაპირებზე 

ზემოქმედების მინიმუმამდე დასაყვანად.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

წყლის ჰაბიტატებისა და 

თევზის დაზიანება 

 მდინარის კალაპორში განსახორციელებელი სამუშაოები არ 

ჩატარდება თევზის ტოფობის პერიოდში. კონტრაქტორის მიერ უნდა 

მომზადდეს ასეთი სამუშაოების მართვის გეგმა  (სამშენებლო 

სამუშაოების მეთოდის აღწერის ნაწილი.)   

• ყველა სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს კალაპოტში ან მის 

მახლობლად უნდა განხორციელდეს კონკრეტული სამუშაოსთვის  

დადგენილი გეგმის მიხედვით.  

• შესრულდება ნიადაგის და ეროზიის მართვის გეგმაში 

განსაზღვრული ეროზიისგან დაცვის ღონისძიებები, მათ შორის, 

მდინარისპირა უბნების ეროზიის და წყლის ობიექტის მოსილვის 

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედებაზე რეაგირების ღონისძიებები.   

• კონსტრუქციების მდინარეში ჩაყრის თავიდან აცილება. 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
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კონტრუქციების „ჩაშვება“ წყალში უნდა მოხდეს ამწის საშალებით  

ან ალტერნატივის სახით - მოეწყოს პლატფორმა, რომელზეც 

მოხდება კონსტრუქციის დაშვება.  

 აკრძალული იქნება ღია გრუნტის ტერიტორიიდან ჩამონადენი 

წყლის ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვება წყლის დამუშავების 

გარეშე. ნატანით დატვირთული წყალი ჩაშვებამდე მოხდება 

მხოლოდ დაილექება შემდეგ 

ლანდშაფტი, ვიზუალური მხარე და სოფლის მეურნეობა   
სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 
პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

ლანდშაფტის ესთეტიკური 

ღირებულების  სავარაუდო 

გაუარესება და  

მცენარეული საფარის 

დაკარგვა 

 ყველა შემოთავაზებული კარიერი უკვე ფუნქციონირებს.  ამდენად, 

გარემოსდაცვითი ზემოქმედება, რომელიც დაკავშირებულია 

ლანდშაფტის დამახინჯებასთან, მცენარეული საფარის 

დაკარგვასთან და მისასვლელი გზების დაზიანებასთან, 

მინიმუმამდეა დაყვანილი. 

 ლანდშაფტის გამწვანების დაგეგმვა და გეგმის შესრულება  

 მცენარეული საფარის უნებლიე დაზიანებისგან დაცვა- მიღწევადია 

სამუშაო ტერიტორიის საზღვრების დაცვით და სამოძრაო  

მარშრუტის დაცვით.  

 ეროზიის პრევენციული ზომები (ჩალის შეკვრები, ხრეშის ტომრები,  

და ა.შ.) სენსიტიურ ადგილებში.  

 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ღრმა თხრილების ფერდების 

სტაბილურობა. ამ მიზნით შესაძლებელია შეფიცვრის გამოყენება.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

სასოფლო-სამეურნეო 

მიწების დაზიანება, 

სადრენაჟო და საირიგაციო 

ინფრასტრუქტურიზე 

ზემოქმედების ჩათვლით  

 მშენებლობის დაწყებამდე უნდა შემუშავდეს საჩივრების 

პროცედურა; 

 ტექნიკისა და ავტოტრანსპორტის მოძრაობა მკაცრად 

რეგულირებული/ შეზღუდული; 

 ყველა დაზიანებული უბანი აღდგენილი იქნება.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
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მეცხოველეობის 

რესურსების დაზიანება 

ტექნიკითა და მანქანებით.  

 მშენებლობის დაწყებამდე უნდა შემუშავდეს საჩივრების 

პროცედურა; 

 ტექნიკისა და ავტოტრანსპორტის მისასვლელი მკაცრად იქნება 

შეზღუდული; 

 ყველა დაზიანებული უბანი აღდგენილი იქნება. 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ახალი კარიერების ან ქვის 

კარიერების გახსნის 

შედეგად  გავლენა 

სასოფლო-სამეურნეო და 

არქეოლოგიურ რესურსებზე  

 კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს კარიერები, რომელიც წინასწარ 

არის განსაზღვრული დეტალურ დიზაინში. 

 უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ლიცენზირებულ ობიექტებს.  

 არსებული კარიერების გამოყენება ან ლიცენზიის მოპოვება 

საკუთარი კარიერის გამოყენებაზე.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

კულტურული მემკვიდრეობა და არქეოლოგია 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

კულტურული რესურსების 

სავარაუდო დაზიანება  

 იმ შემთხვევაში თუ რაიმე აღმოჩენას ექნება ადგილი, კონტრაქტორს 

მოეთხოვება დაუყოვნებლივ შეაჩეროს სამუშაოები და აცნობოს 

კულტურული მემკვიდრეობის  დამცველ უფლებამოსილ ორგანოს და 

მიიღოს ზომები, რათა უზრუნველყოს, აღმოჩენილი არტეფაქტის  

დაზიანებისგან დაცვის,  შენარჩუნდეს ღონისძიებები და დაიცვას 

აღმოჩენის  ტერიტორია აღმოჩენის მომენტისთვის არსებულ 

მდგომარეობაში.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

ჯანდაცვა და უსაფრთხოება 

სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 
მოთხოვნები 

პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

მუშებისა და მიმდებარე 

მოსახლეობის ჯანდაცვისა 

და უსაფრთხოების რისკები   

 სამშენებლო უბნებზე უზრუნველყოფილი იქნება ჯანდაცვის 

(პირველადი სამედიცინო დახმარება) საშუალებები; 

 პერსონალის ტრეინინგი ჰიგიენის, ჯანდაცვისა და უსაფრთოხების 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 
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საკითხებში და მათ სამუშაოსთან დაკავშირებულ სპეციფიურ 

საფრთხეებთან დაკავშირებით;  

 ინდივიდუალური დაცვიდ საშუალებები (PPE) მუშებისათვის, - 

ჩაფხუტები, ხელთათმანები, დამცავი ტანსაცმელი, დამცავი 

სათვალეები და ყურსაცმები ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

 სუფთა სასმელი წყალი პერსონალითვის;  

 ბარიერებისა და გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება 

საფრთხის შემცველ ყველა უბანზე საზოგადოების დაცვის მიზნით;   

 ბანაკის ტერიტორიაზე წყლის დაგროვების თავიდან აცილება 

დრენაჟის სისტემის მოწყობის მეშვეობით;  

 საპირფარეშოებისა და ნარჩენების კონტეინერების პერიოდული 

გაწმენდა დაავადებათა გავრცელების თავიდან ასარიდებლად.  

 სადაც შესაძლებელია, კონტრაქტორი უნდა მიუერთდეს ნარჩენების 

შეგროვების სისტემას.   

 მშენებლობის დაწყებამდე უნდა მოხდეს დასაქმებულთა 

ინსტრუქტაჟი საშიში ნივთიერებების მართვის და დასაწყობების 

წესებთან  (საწვავი, ნავთობი, საპოხი მასალა, ბიტუმი, საღებავი) და 

ტექნიკის/აღჭურვილობის გაწმენდასთან დაკავშრებით 

 შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა ბურღვა-აფეთქებითი 

სამუშაოების წარმოების დროს.  

 შემოსაზღვრულ, დახურულ სივრცეში მუშაობისას უსაფრთხოების  

წესების თაობაზე ინსტრუქტაჟის ჩატარება.  

 ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი საერთაშორისო 

სტანდარტების ყველა ხელშეკრულების აღსრულებისას 

გათვალისწინება.  

 სამუშაოსთან დაკავშირებული სიმაღლეზე მუშაობასთან 

დაკავშირებული  და სხვა უსაფრთხოების მოთხოვნები უნდა იყოს 

დაცული. 

ზედამხეველი, 

MENRP 
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მოსახლეობის დაშავება 

მშენებლობასთან 

დაკავშირებული 

ტრანსოირტის მოძრაობით 

და ტექნიკით  

 უსაფრთხოების საკითხებში ცნობიერების ამაღლების კამპანიის 

წარმოება  სკოლებსა და ბავშვებზე ფოკუსირებით.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

მოსახელობის 

დაძაბულობა და შეწუხება  

 

 ბანაკების მდებარეობა განსაზღვრულია პროექტის დეტალურ 

დიზაინში. კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს ბანაკის მართვის 

გეგმა.   

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

საგზაო მოძრაობა და ტექნიკა 
სავარაუდო ზემოქმედება შემარბილებელი/გაუმჯობესების ზომები მონიტორინგის 

მოთხოვნები 
პასუხისმგებლობა 

შემუშავება/ 
განხორციელე
ბა 

კონტროლი 

ასფალტის 

დამამზადებებლი 

დანადგარები 

 

 არსებული ასფალტის დამამზადებელი დანადგარების გამოყენება ან  

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის  სამინისტროსგან 

ნებართვის მოპოვება. 

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 

საგზაო მოძრაობის 

შეფერხება 

 

 საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმის შემუშავება გზებზე 

უფლებამოსილი უწყებასთან თანამშრომლობით დროებითი 

მისასვლელების, მასალის და ტექნიკის მიწოდების სამართავად.  

 საგზაო მოძრაობის მართვის გეგმის წარდგენა ადგილობრივი 

ორგანოებისათის მობილიზაციამდე.  

 საზოგადოებისათის ინფორმაციის მიწოდება სამშენებლო 

სამუშაოების მასშტაბის, გეგმების და მოსალოდნელი შეფერხებებისა 

და მისასვლელი გზების შეზღუდვების შესახებ.  

 არსებული  საგზაო მოძრაობის ნაკადის შეუფერხებლობა.  

 სათანადო განათების, გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და  

საგზაო მოძრაობის კონტროლისათვის დანიშნული 

მარეგულირებელი ადამიანების უზრუნველყოფა.  

დეტალები 
მოცემულია 
ცხრილში  10.4 

კონტრაქტორი გზების 

დეპარტამენტის 

მშენებლობის 

ზედამხეველი 
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ცხრილი  10.3  გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები   ექსპლუატაციის ფაზაზე 

ქმედება/პრობლემის 

აღწერა 

მდებარეობა საკითხი შემარბილებელი ზომა პასუხისმგებელი 

პირი 

(განხორციელება) 

პასუხისმგებელი 

სააგენტო 

(მონიტორინგი) 

საწვავის/ნავთობის 

შემთხვევითი დაღვრა 

და/ან გზისპირა ნაგავი 

ზედაპირული 

წყლები 

წყლის დაბინძურება    გზის და გვერდულების დასუფთავება;   

 სატვირთო მანქანების მოძრაობის 

კონტროლი დაღვრის თავიდან 

ასაცილებლად;  

 წყალგამყვანი მილები რეგულარული 

გაწმენდა და შეკეთება, საჭიროებისამებრ.  

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის 

შესრულება (რაც გულისხმობს დაღვრის 

შემთხვევაში დაღვრის ლოკალიზაციას 

გზის შემკეთებელი 

კონტრაქტორი  

RD, 

საგზაო 

პოლიცია 
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გზის საფარის შეკეთება 

 

გზა/ხიდი წყლის ობიექტების 

მძიმე ლთონებით, 

ნახშირწყალბადებით 

და ნამტვრევებით  

დაბინძურება  

 გზის საფარის შეკეთება უნდა მოხდეს მშრალ 

ამინდში ზედაპირული ჩამონადენის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად. 

 გზის დაზიანებული მონაკვეთების 

შეკეთებისას საფარის აღდგენისთვის 

გამოყენებული მასალის გაფანტვის თავიდან 

ასაცილებლად სამუშაოების ეტაპობრივობა 

და მსხვლელობა სათანადოდ უნდა 

დაიგეგმოს. სხვა ქმედებებთან ერთად  ეს 

მოიცავს სანიაღვრე წყალსარინების და ჭების 

დაცვას სამუშაო უბნებიდან მათში 

დაბინძურების მოხვედრის თავიდან 

აცილები მიზნით (თუ ამის საშიშროება 

არსებობს), შემკრების გამოყენებას გზის 

საფარის აღსადგენად გამოყენებული მასალის 

დაღვრის და ნაწვეთის შესაგროვებლად, 

ადსორბენტების გამოყენებას და სხვ.   

გზის შემკეთებელი 

კონტრაქტორი  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

ხმაური 

 

საცხოვრებელი 

ტერიტორია 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

შეწუხება საგზაო 

მოძრაობასთან 

დაკავშირებული 

ხმაურით  

 ამჟამად არ არის საჭირო n/a n/a 
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გზისპირა ნაგავი ახალი გზის 

გასწვრივ 

შესაძლო 

უარყოფითი 

ზემოქმედება 

ცხოველთა 

გარემოზე, წყლის 

დაბინძურება, 

ესთეტიური 

ზემოქმედება  

 მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება 

ნარჩენების სწორად მართვის გზებთან და 

მეთოდებთან დაკავშრებით;  

 ნაგვის დაყრასთან დაკავშირებული 

ჯარიმების შესახებ ინფორმირება; 

 საინფორმაციო ნიშნების/ბანერების 

განთავსება შეიძლება იყოს გზისპირა ნაგვის 

დაყრის პრევენციის პროგრამის ნაწილი, 

მოსახლეობა უნდა იყოს ინფორმირებული 

იმის თაობაზე, რომე ნაგვის დაყრა უკანონო 

ქმედებაა, დაწესდება ჯარიმები და 

განხორციელდება მონიტორინგი. ნიშნები 

შეიძლება განთავსდეს 10 კმ-ის შუალედებში 

2-4 ნიშნის რაოდენობით,    

 დასუფთავება 

გზის შემკეთებელი 

კონტრაქტორი  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

ბიომრავალფეროვნების 

მდგომარეობა  

ახალი გზის 

გასწვრივ 

მცენარეულ საფარზე 

ზემოქმედება,  

 

გზებზე ცხოველთა 

სიკვდილიანობა  

 

 დაზიანებული/გამხმარი მცენარეების ახლით 

ჩანაცვლება 

 შემთხვევების აღრიცხვა. 

 თუ დაფიქსირდა უბანი სადაც შემთხვევები 

ხშირად ფიქსირდება - შესაბამისი 

რეაგირების განხორციელება (მაფ. 

ადგილობრიბი შემოღობვის მოწყობა, 

სიჩქარის შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი 

ნიშნების დაყენება). 

გზის შემკეთებელი 

კონტრაქტორი  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

საგზაო მოძრაობა 

 

ყველა გზის 

გასწვრივ 

ზამთრისთვის 

დამახასიათებელი 

საფრთხეებით 

გამოწვეული 

შემთხვევები(თოვლი, 

ყინული, ნისლი) 

 გამაფრთხილებელი ნიშნების მონტაჟი 

 გვირაბების შეკეთება უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად  

 ინფორმირება 

გზის შემკეთებელი 

კონტრაქტორი  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 
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გზის სტრუქტურის 

არსებობა, საგზაო 

მოძრაობის 

მიმართულების 

შეცვლა  

 

ყველა გზის 

გასწვრივ 

შეზღუდული 

მისასვლელი, რადგან 

მაგისტრალი ქმნის 

ბარიერს. 

უსაფრთხოების 

საკითხები. 

ზემოქმედება არა-

მოტორიზებულ 

ტრანსპორტზე.  

 მიწისქვეშა, მიწისზედა გადასასვლელების, 

გზაჯვარედინების და მეორადი გზების 

გამართვა მაგისტრალის ტერიტორიის 

ფარგლებში  

გზების 

დეპარტამენტის 

ზედამხედველობის 

ქვეშ მყოფი 

კონტრაქტორი 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

 
 
ცხრილი  10.4  მონიტორინგის გეგმა 
 

პრობლემა რა პარამეტრის 

მონიტორინგი უნდა 

მოხდეს?  

სად უნდა მოხდეს 

პარამეტრის 

მონიტორინგი?  

როგორ უნდა მოხდეს 

პარამეტრის 

მონიტორინგი?  

როდის უნდა მოხდეს 

პარამეტრის 

მონიტორინგი? 

(სიხშირე) 

ინსტიტუციური 

პასუხისმგებლობა 

ჩამდინარე წყლები სამშენებლო 

ბანაკებისა და 

სამუშაო უბნების 

ჩამდინარე 

წყლების ხარისხის 

პარამეტრები 

შესაბამისი 

სტანდარტების 

მნიხედვით 

სამშენებლო 

ბანაკებისა და 

სამუშაო უბნებზე 

ჩამდინარე წყლის 

მართვის სისტემის 

ინსპექტირება- 

საპირფარეშოები და  

სეპტიკური ავზების  

სიხშირე -  

საქართველოს 

გარემოსდაცვითი 

მოთხოვნების 

მიხედვით  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

კონტრაქტორი 

მოსახლეობის 

დაძაბულობა და შეწუხება  

დაკმაყოფილება/ 

მოსახლეობის 

შეწუხების დონე  

ბანაკი, სამშენებლო 

უბანი 

დაკვირვება, კვლევები რეგულარული 

სიხშირით ან 

სამუშაოების შეცვლის 

დროს  

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

კონტრაქტორი 

ნიადაგის ნაყოფიერ ნაყოფიერი ფენის  სამუშაო უბანი შემოწმება, დაკვირვება ნაყოფიერი ფენის საავტომობილო 
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ფენაზე ზემოქმედება მოხსნა, სანაყაროზე 

განთავსება, ეროზიისა 

და გადარეცხვისაგან 

დაცვა    

მოხსნის დროს და 

უბნების 

მომზადებისას, 

სანაყაროზე 

განთავსების შემდეგ, 

სამუშაოების 

დასრულების შემდეგ 

გზების 

დეპარტამენტი 

კონტრაქტორი 

ნავთობის/საწვავის 

დაღვრა 

ნავთობის/საწვავის 

დაღვრა 

სამუშაო უბანი, 

მანქანის შეკეთება, 

მომსახურების უბანი 

(თუ არის 

ხელმისაწვდომი) 

შემოწმება, დაკვირვება მოულოდნელი 

შემოწმება 

მშენებლობის დროს  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მასალის 

ტრანსპორტირებით 

გამოწვეული 

ზემოქმედება (ქვიშა, ქვა 

და ხრეში) 

სატვირთო მანქანები 

გადახურულია ან 

დანამული;  

კონტრაქტორის 

საქმისწარმოების 

გეგმასთან 

შესაბამისობა 

(შეზღუდული სამუშაო 

საათები; 

სატრანსპორტო 

მარშრუტები) მტვრის 

დათრგუნვის მეთოდი 

საჭიროებისამებრ  

სამუშაო 

უბანი/სატრანსპორტო 

მარშრუტები 

ზედამხედველობა მოულოდნელი 

შემოწმება მუშაობის 

დროს  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

სამუშაო ტერიტორიასთან 

ახლოს მდებარე ხეებზე 

ზემოქმედება  

საპროექტო 

ტერიტორიაზე მდებარე 

ხეები შემოღობილია 

თუ არა  

სამშენებლო უბანთან 

მდებარე ხეებისა და 

ტყის ტერიტორიაზე  

ზედამხედველობა შესაბამის უბანზე 

მშენებლობის 

დაწყების შემდეგ  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

აღჭურვილობის/ტექნიკის 

არასათანადო შეკეთებით 

გამონაბოლქვი, 

მტვერი 

უბანზე ვიზუალრი შემოწმება, 

გამონაბოლქვის გაზომვა 

მოულოდნელი 

შემოწმება 

გზების 

დეპარტამენტი,   
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გამოწვეული ჰაერის 

დაბინძურება (ზოგადი) 

მშენებლობის დროს  მშენებლობის 

ზედამხედველობა, 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო 

მტვრიანობა მტვრის ვიზუალური 

ხილვადობა 

სამშენებლო უბანზე ვიზუალური 

მონიტორინგი 

უბანზე  რეგულარული 

გასვლები  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

ჰაერის ხარისხი-გვირაბი კარბონის მონოქსიდის 

(CО)  და აზოტის 

დიოქსიდის (NО2) 

გაზომვა 

რეკომედნირებულია 

პირველ ეტაპზე. თუ 

გაზომვებმა უჩვენეს 

რომ მათი კონცენტაცია 

დასაშვებ ზღვარს 

გადასცდა, 

დამაბინძურებლების 

ჩამონათვალი უნდა 

გაიზარდოს აზოტის 

მონოქსიდის  (NО), 

გოგირდის დიოქსიდის                   

(SО2), 

ნახშირწყალბადის 

(CXHY), და მტვრის 

გაზომვა 

გამოსასვლელებსა 

და გვირაბებთან  

გაზომვები 

ლაბორატორიული 

ხელსაწყოების 

გამოყენებით 

დღეში ორჯერ გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

ზედაპირული წყლების შეწონილი ნაწილაკები, სინჯების აღება წყლის ხარისხის სამშენებლო გზების 
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დაბინძურება 

მშენებლობის დროს -

შუქღელე,  სურამულა  

ორგანული 

შენაერთები, საპოხი 

მასალა, საწვავი, 

ხსნარები, მძიმე 

ლითონები, 

მინერალური ზეთები  

სამუშაო უბნის ქვედა 

ბიეფში 

ანალიზი სამუშაოების დროს 

წყალში.  

მოულოდნელი 

შემოწმება წყლის 

ობიექტებთან ახლოს 

მუშაობისას   

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მშენებლობის დროს 

ნიადაგის დაბინძურება  

მძიმე ლითონები და 

ცხიმი და ნავთობი  

სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწები 

ნიადაგის ხარისხის 

ანალიზი 

სამუშაოების 

დაწყებამდე ერთი 

თვით ადრე. 

მშენებლობის დროს 

კვარტალურად.  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

ხმაური ხმაურის დონეები სოფელი ხმაურის გასაზომი 

ხელსაწყო 

კვარტალურად გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მასალით მომარაგება  

ბეტონის წარმოება  

მოქმედი მუშაობის 

ლიცენზიის მოპოვება 

ან ლიცენზიის 

პროვაიდერისგან 

შესყიდვა  

ასფალტის/ბეტონის 

დამამზადებელი 

დანადგარი 

შემოწმება სამუშაოების 

დაწყებამდე 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მასალით მომარაგება  

მოპოვების უბნები 

ლიცენზიის მოპოვება 

მასალის 

ამოღებისთვის, 

მოპოვებისთვის 

ქვიშისა და ხრეშის 

კარიერები  

შემოწმება სამუშაოების 

დაწყებამდე 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

სარწყავი და სხვა 

ინფრასტრუქტურის 

დაზიანება  

ვიზუალური ზიანი სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწები 

ვიზუალური დაკვირვება ყოველ კვირა გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მასალის წარმოება/ამოღება ასფალტის/ბეტონის 

დამამზადებელი 

ასფალტის/ბეტონის 

დამამზადებელი 

ზედამხედველობა, 

შემოწმება 

სამუშაოს დაწყებამდე გზების 

დეპარტამენტი, 
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დანადგარი-

ოფიციალური 

ნებართვის ფლობა ან 

მოქმედი ლიცენზიის 

მოპოვება 

დანადგარი გარემოს და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო  

მასალის წარმოება/ამოღება ქვის კარიერი-

ლიცენზიის 

ხელმისაწვდომობა  

კარიერი ზედამხედველობა სამუშაოს დაწყებამდე გზების 

დეპარტამენტი, 

გარემოს და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო  

მასალის წარმოება/ამოღება ქვიშისა და ხრეშის 

კარიერები -ლიცენზიის 

ფლობა 

ქვიშისა და ხრეშის 

კარიერები 

ზედამხედველობა შემოწმება გზების 

დეპარტამენტი, 

გარემოს და 

ბუნებრივი 

რესურსების 

დაცვის 

სამინისტრო  

ტრანსპორტირება საგზაო მოძრაობის 

მართვა- საათებისა და 

ტრასების შერჩევა  

სამუშაო უბანი ზედამხედველობა რეგულარული 

შემოწმება მუშაობისას 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

არქეოლოგიური 

აღმოჩენის დროს 

კულტურული 

რესურსების შესაძლო 

ზიანი   

არქეოლოგიური 

აღმოჩენების არსებობა 

სამშენებლო უბანი, 

გათხრითი 

სამუშაოების დროს 

მუდმივი არქეოლოგიური 

ზედამხედველობა მიწის 

სამუშაოების დროს  

მიწის სამუშაოების 

დროს 

მშენებელი 

კონტრაქტორი, 

არქეოლოგი-

ზედამხედველი  

ვიბრაცია (სადაც საჭიროა) ვიბრაციის დონეები სამუშაო უბანი ზედამხედველობა, 

დაკვირვებები 

რეგულარული 

შემოწმება მუშაობისას 

და საჩივრის 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 
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შემოსვლის 

შემთხვევაში  

ზედამხედველობა 

მოსახლეობისა და 

ცხოველთა სამყაროს 

შეწუხება ხმაურით  

ხმაურის დონეები სამუშაო უბანი, 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტები, 

ბუნებრივი 

ჰაბიტატები  

მობილური ხმის საზომი  კვირაში ერთხელ და 

საჩივრის შემოსვლის 

შემთხვევაში 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

საგზაო მოძრაობის 

შეფერხება 

საგზაო მოძრაობის 

მართვის გეგმის 

არსებობა 

სამუშაო უბანზე შემოწმება, დაკვირვება სამუშაოს დაწყებამდე; 

კვირაში ერთხელ 

პიკურ პერიოდში 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

მუშების უსაფრთხოება დამცავი 

აღჭურვილობა; 

შემოვლითი საგზაო 

მოძრაობის ორგანიზება  

სამუშაო უბანი შემოწმება მუშაობის დროს 

რეგულარული 

შემოწმება 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

ფერდობის სტაბილურობა ფერდობების 

მდგომარეობა 

სენსიტიური უბნები სტაბილურობა, შესაზლო 

ეროზიის ვიზუალური 

ნიშნების დადგენა  

სეზონურად მკაცრი 

ამინდის პირობები 

(ქარიშხალი, გრიგალი)  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

სავარგულებზე 

ზემოქმედება 

მცენარეული საფარის 

მდგომარეობა 

დარგული 

მცნარეების უბნები 

ვიზუალური კონტროლი სეზონურად გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

ხმაურით გამოწვეული 

ზემოქმედება 

მაცხოვრებლები, მუშები) 

ხმაურის დონეები სამუშაო უბანი, 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტები 

ხმაურის საზომი საჩივრის მიღების 

შემთხვევაში 

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 
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პროფესიული ჯადაცვა და 

უსაფრთხოება 

სამუშაოს შესაბამისი 

ინდივიდუალური 

დამცავი საშუალებების 

გამოყენება (PPE); 

გადამზადების 

ჩანაწერები; 

საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზება 

სამშენებლო უბანზე. 

უსაფრთხოების 

წესების დაცვა 

გვირაბში და 

სიმაღლეზე 

მუშაობისას  

სამუშაო უბანი შემოწმება;  გასაუბრება;  

კონტრაქტორის 

საქმისწარმოების გეგმასთან 

შესაბამისობა 

მოულოდნელი 

შემოწმება სამშენებლო 

სამუშაოების დროს და 

საჩივრის შემოსვლის 

შემთხვევაში  

გზების 

დეპარტამენტი,   

მშენებლობის 

ზედამხედველობა 

 

ოპერირების ფაზა 

გზის უსაფრთხოება სათანადო ნიშნების და 

კონტოლის არსებობა  

აშენებული გზის 

გაყოლებაზე 

ისტექტირება  პერიოდულად საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

სადრენაჟე სისტემების 

სათანადო 

ფუნქციონირება და 

ტექმომსახურება 

დრენაჟის სისტემის 

გამართულობა 

აშენებული გზის 

გაყოლებაზე 

ისტექტირება  პერიოდულად საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

გარემოსდაცვით 

ნორმებთან შესაბამისობა 

ტექმომსახურების დროს  

სამშენებლო მასალის და 

ნარჩენების დროებითი 

განთავსების უბნების 

არსებობა - გარემოს 

დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად.  

სამშენებლო ნარჩენების 

სარემონტო უბნები ისტექტირება  ტექმომსახურების 

სამუშაოების 

წარმოების პროცესში 

საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 
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და ჭარბი მასალის გატანა 

ამ მიზნით გამოყოფილ 

შეთანხმებულ 

ტერიტორიაზე;  

სამუშაოს წარმოება 

ადექვატური სეზონის და 

ამინდის პირობებში; 

საგზაო მოძრაობის და 

გამაფრთხილებელი 

ნიშნების გამოყენება 

ნაგისტრალის დერეფანში 

მწვანე საფარის 

რეგულარული მოვლა და 

განახლება  

ხეები, ბალახი 

დარგული/დათესილი 

კომპენსაციის და 

ფერდობების 

სტაბილიზაციის მიზნით 

- სათანადი მოვლა 

(მორწყვა, 

საჭიროებისამებრ, 

გამხმარი მცენარეების 

ჩანაცვლება ახლით) 

გასხვისების ზონის 

ფარგლებში 

არსებული 

მცენარეული 

საფარი 

ისტექტირება  პერიოდულად საავტომობილო 

გზების 

დეპარტამენტი 

პროექტით 

დაზარალებული 

მოსახლეობის და თემების 

საარსებო საშუალებების 

აღდგენა 

პროექტით 

დაზარალებული 

პირების, კომპების და 

თემების შემოსავლის 

წყაროს აღდგენია, 

პროექტის 

განხორციელებამდე 

არსებულთან 

მიახლოებული (არა 

უარესი) პირობების 

ხარისხი. 

პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული 

მუნიციპალიტეტის 

დასახლებული 

პუნქტები 

ისტექტირება, 

ინტერვიუები, 

სტატისტიკული 

მონაცემების მიმოხილვა 

პროექტის შემდგომ 

საშუალო ვადიან 

პერსპექტივაში 

პროეტქის 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული 

მუნიციპალიტეტების 

ადმინისტრაცია  
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10.2. გარემოსდაცვითი შემარბილებელი ზომების ხარჯთაღიცხვა  

შემარბილებელი ზომების მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვა, როემლიც ემყარება თითოეული ერთეულის ხარჯს ანალოგიური გზის 
პროექტისთვის, მოცემულია ქვემოთ. ყოვლისმომცველი ხარჯთაღრიცხვა მოწოდებული იქნება როგორც პროექტის სამუშაოების მოცულობის 
უწყების (BoQ) ნაწილი.  
 
ცხრილი  10.5. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა 

 აღწერილობა პასუხისმგებელი 

დაწესებულება 

ერთ  რ-ბა ერთ. ღ-ბა, 

ლარში 

საერთო ღ-ბა, ლარში 

გასხვისების ზოლის მცენარეული საფარისგან გაწმენდა - 

ბუჩქნარის მოშორება (დ<=0.1მ) 

კონტრაქტორი ჰა 1.4 2090.5 2926.7 

ხის მოჭრა (დ>.0.1მ)  კონტრაქტორი ერთ 3306 9.25 30580.5 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნა, გადატანა და დასაწყბება დროებით 

სასაწყობე უბნებზე ( 100-250მმ სისქის ფენის მოხსნა) 

კონტრაქტორი მ3 86.6 1.75 151.55 

ხეების დარგვა და ნარგავების შენარჩუნება გზების 

დეპარტამენტის 

მიერ დადგენილი 

კონტრაქტორი 

თითო 9918 14.03 139149.54 

ბუჩქნარის დარგვა და მისი შენარჩუნება მ2 1.4 6.12 8.568 

ბალახის დათესვა ჰა 0.5 8378.84 4189.42 

კომპენსაცია - მიწის შესყიდვა და განსახლება განხორციელდება განსახლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით ( RAP) 

საერთო ღ-ბა 177006.28 

 
მონიტორინგში შევა ვიზუალური მონიტორინგი და კონტროლი. მონოტორინგის ხარჯები დაიფარება კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი, 
ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ხელმძღვანელის ხელფასით. გაზომვებთან (წყლისა და ჰაერის ხარისხი) დაკავშირებული ხარჯები 
დამოკიდებულია სამუშაოს შემსრულებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობებზე.  
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11. დაინტერესებულ მხარეთა კონსულტაციები და ინფორმაციის 

საჯაროობა 

 

 

დაინტერესებულ მხარეთა კონსულტაციები და ინფორმაციის 

საჯაროობა განხორციელდება მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის, 

საქართველოს კანონმდებლობისა და მნიშვნელოვანი საერთაშორისო 

პრაქტიკის საფუძველზე. 

 

ორი შეხვედრა მაინც უნდა ჩატარდეს პროექტის გავლენის ზონაში 

მოხვედრილ მოსახლეობასთან: 

 პროექტის დასაწყისში, ბსგზშ-ს სკოუპინგის პროცესში - 

დაინტერესებული მხარეების პროექტის შესახებ ინფორმირების 

მიზნით ბსგზშ-ში ტექნიკურ დავალებაში ცვლილებების 

შეტანის შესახებ. შეხვედრა შედგა 2014  წლის 12 ნოემბერს 

(შეხვედრის ოქმი თანდართულია) 

 ანგარიშის სამუშაო ვერსიის გასაჯაროების ეტაპზე, პროექტის 

სავარაუდო ზემოქმედებების და შემარბილებელი ღონიძიებების 

შესახებ, და შეძლებისდაგვარად ამ ღონისძიებების ჩატარებაში 

მხარდაჭერის მოპოვების მიზნით. ჯერ არ არის დაგეგმილი.  

 

ბსგზშ-ს სამუშაო ვერსია განთავსებბული იქნება სატრანსპორტო გზების 

დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე. ნაბეჭდი სახით  დოკუმენტი 

ხელმისაწვდომია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების 

ოფისებში პროექტის განხორციელების ტერიტორიის ფარგლებში 

(ხაშური). 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოაწყობს მოსახლეობასთან 

შეხვედრას ბსგზშ-ს და განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განსახილველად. შეხვედრის ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ 

ინფორმაცია გამოქვეყნდება ადგილობრივ ბეჭდურ პრესაში. 

გამოყენებული იქნება შეტყობინების სხვა მეთოდებიც - ლ-ფოსტა, 

პირდაპირი კონტაქტი. მოწვეული იქნება ყველა დაინტერესებული 

მხარე (ადგილობრივი მოსახლეობის, ადგილობრივი ადმინისტრაციის, 

არასამთავრობოების, PEC-ის,  საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა 

და  გარემოსა ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

წარმომადგენლების ჩათვლით ) .  

 

დაინტერესებული მხარეებისაგან მიღებული შენიშვნები და 

რეკომენდაციები გათვალისწინებული და შეტანილი იქნება ბსგზშ-ს 

საბოლოო ვერსიაში.  
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დაინტერესებულ მხარეებთან ტექნიკური დავალების 

ჩატარებული საჯარო შეხვედრის ოქმი 

 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში E-60 მაგისტრალის 

გაგრძელების ოსიაური–ჩუმათელეთის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის 

მომზადებისთვის კონსულტანტთან გაფორმებული ტექნიკური დავალების 

საჯარო განხილვის 
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სხდომის თავმჯდომარე- ნუგზარ გასვიანი 

სხდომის მდივანი- ლუიზა ბუბაშვილი 

 

მომხსენებლები - მაკა სტამათელი, მაია ვაშაკიძე, მარიამ ბეგიაშვილი 

შეხვედრას ესწრებოდნენ:  

საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან - დავით გეწაძე, თამარ ჯაფარიძე,  

გია აბრამია- გარემოსდაცვითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი 

გია ჟორჟოლიანი - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრები 

გარემოსდაცვითი ექსპერტი  

ლევან გურგენიძე – ეკოხედვა 

 

სხდომის გეგმა: 

1. შესავალი და კონტექსტი 

2. ტექნიკური დავალების პრეზენტაცია 

3. კითხვები და პასუხები 
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წარმოდგენილი თემა: ნუგზარ გასვიანმა გააკეთა შესავალი E-60 ავტომაგისტრალის 

მშენებლობასთან დაკავშირებით. გამომსვლელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს, 

რომელიც მდებარეობს სატრანზიტო დერეფნის გასწვრივ და აკავშირებს ევროპასა 

და აზიას, აქვს პოტენციალი გლობალურ ეკონომიკასთან დააკავშიროს რეგიონის 

რამოდენიმე ქვეყანა.  მსოფლიო ბანკი წლების მანძილზე აფინანსებდა 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური დერეფნის გაუმჯობესების 

პროექტების სერიებს. ამჟამად  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური 

დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. 

ამ მიზნით საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გააგრძელა ხელშეკრულება 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მოსამზადებლად „კოვი“/“გამასთან“, 

სადაც შევიდა მცირეოდენი ცვლილებები, რაც საშუალებას მოგვცემს მივიღოთ 

საკვლევი ტერიტორიის შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  კუთხით. აღნიშნული ანგარიში 

შედგენილი იქნება მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის OP/BP 4.01 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, OP/BP 4.11 კულტურული მემკვიდრეობა, OP/BP 

4.12 არანებაყოფლობითი განსახლება და OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. 

პროექტი გარემოსდაცვითი კუთხით კლასიფიცირდება როგორც „ა“ კატეგორიის 

მქონე, რადგან მოიცავს არა მხოლოდ არსებული გზის რეაბილიტაციას, არამედ 

ახლის მშენებლობასაც. ეროვნული კანონმდებლობით მიხედვით საჭიროა 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მოპოვება.  

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის 

მომზადების კონსულტანტის ტექნიკურ დავალებაში შეტანილ ცვლილებების 

შესახებ ისაუბრა მაკა სტამატელმა. მან განმარტა, თუ რამდენად გაადვილდება 

ანგარიშის მომზადება ტექნიკურ დავალებაში შეტანილი ცვლილებების შედეგად.  

მსოფლიო ბანკის OP/BP 4.01 გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, OP/BP 4.04 

ბუნებრივი ჰაბიტატები, OP/BP 4.11 კულტურული მემკვიდრეობის, OP/BP 4.12 

არანებაყოფლობითი განსახლება, და 4.20 სქესი და განვითარება შესახებ 

საზოგადოების ინფორმირება მოახდინა მაია ვაშაკიძემ და მარიამ ბეგიაშვილმა. მათ 

განმარტეს მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო პრინციპები ბუნებრივი და 

სოციალური გარემოს მენეჯმენტის შესახებ. 
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ტექნიკური დავალება განახლდა და წარმოდგენილ იქნა საკონსულტაციო ფირმის 

გუნდის წევრის მაკა სტამატელის მიერ. მან განმარტა, თუ როგორ აპირებს 

საკონსულტაციო ფირმა კოვი/გამა მომავალი ტექნიკური დავალების შესრულებას, 

რა ძირითადი თემატური კვლევები იგეგმება ბსგზშს ფარგლებში და როგორ 

იქნებიან სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეები აღნიშნულ პროცესში ჩართული.  

 

მაია ვაშაკიძემ და მარიამ ბეგიაშვილმა მიაწოდეს ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის 

შემდეგ საკითხებზე OP/BP 4.01 გარემოს დაცვითი შეფასება, OP/BP 4.04 ბუნებრივი 

ჰაბიტატები, OP/BP 4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები, OP/BP 4.12 

არანებაყოფლობითი განსახლება და OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. მათ 

განუმარტეს მსოფლიო ბანკის დირექტივები ბუნებრივ და სოციალური გარემოს 

მართვასთან დაკავშირებით.  
 

 

ქვემოთ მოცემულია კითხვა/პასუხის სესიის მიმოხილვა, რომელიც მოჰყვა 

COWI/GAMMA-ს პრეზენტაციას: 

გია აბრამია: 

 

მშენებლობის, 

ოპერირების და 

ექსპლუატაციის დროს 

ხომ არ შეაწუხებს 

ადგილობრივ 

მოსახლეობას ხმაური? 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი 

განახორციელებს შესაბამის 

ღონისძიებებს თუ 

მშენებლობის, ოპერირების 

ან ექსპლუატაციის დროს 

მოხდება ადგილობრივ 

მოსახლეობის შეაწუხება 

ხმაურით ან ვიბრაციით. 

ასევე მშენებელი კომპანია 

სამუშაო საათებს 

გაანაწილებს დადგენილ 

დროს (დილის 07:00 

საღამოს 07:00–მდე). ასევე 

საზედამხედველო 

კომპანიები და გზების 

დეპარტამენტი 

რეგულარულად გაუწევენ 

მონიტორინგს ხმაურის და 

ვიბრაციის ზეგავლენას 

ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე. 

გია ჟორჟოლიანი 

 

 

როდის გახდება 

ხელმისაწვდომი 

გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშის 

სამუშაო ვერსია?  

 

გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშის 

სამუშაო ვერსია 

ხელმისაწვდომი გახდება 

დაინტერესებული 

მხარეებისთვის მხოლოდ 
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მას შემდეგ, როცა 

შეთანხმდება საბოლოო 

დიზაინი და 

მიმართულებები 

გია აბრამია: 

 

 

 

E-60  მაგისტრალის 

მშენებლობა ხომ არ 

შეუშლის ხელს 

ტრადიციულ 

საქმიანობებს (მაგ. 

მეცხოველეობას)? 

 

აშენდება ნახირსარეკები, 

რათა ადგილობრივ 

მოსახლეობას არ შეექმნას 

დაბრკოლებები E-60 

მაგისტრალის 

მშენებლობის, ოპერირების 

ან ექსპლუატაციის დროს 

ტრადიციულ 

საქმიანობებზე. 

 
 

სხდომის თავმჯდომარე, საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე                 

ნუგზარ გასვიანი 

 

სხდომის მდივანი                                                                                 ლუიზა ბუბაშვილი 
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ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის E-60 მაგისტრალური შემოვლითი გზის 

მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებული საჯარო 

კონსულტაციების შეხვედრის ოქმი  
25.05.2015 

ხაშური 

მუნიციპალური გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა 

 

სხდომის თავჯდომარე – გია სოფაძე  

სხდომის მდივანი –მაია ვაშაკიძე 

სიტყვის გამომსვლელები: მაკა სტამატელი, მაია ვაშაკიძე 

სხდომას ესწრებოდნენ: : იხ. დანართი 1 

სხდომის გეგმა: 

1. შესავალი და კონტექსტი 

2. ბსგზშ-ს წარდგენა 

3. კითხვების/კომენტარების ცხრილი 

 

წარმოდგენილი თემა: გია სოფაძემ, გარემოსდაცვის განყოფილების თავჯდომარემ, 

გააკეთა შესავალი   E-60 მაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებით. 

გამომსვლელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს, რომელიც მდებარეობს სატრანზიტო 

დერეფნის გასწვრივ და აკავშირებს ევროპასა და აზიას, აქვს პოტენციალი 

გლობალურ ეკონომიკასთან დააკავშიროს რეგიონის რამოდენიმე ქვეყანა.  

მსოფლიო ბანკი წლების მანძილზე აფინანსებდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

მაგისტრალური დერეფნის გაუმჯობესების პროექტების სერიებს. ამჟამად  

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის 

მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ სამუშაოების შედეგად მოხდება 

ზემო ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის მაგისტრალის რეაბილიტაცია.  

სამუშაოების პროექტირების პერიოდში, გზების დეპარტამენტის მიერ 

დაქირავებული  საკონსულტაციო კონსორციუმმა- Cowi/გამამ–ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებით კომენტარი 

გააკეთა. ბსგზშ-ს ანგარიში მომზადდა მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების 

პოლიტიაზე დაყრდნობით: OP/BP 4.01 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, OP/BP 

4.04 ბუნებრივი ჰაბიტატები , OP/BP 4.11 კულტურული მემკვიდრეობა, OP/BP 4.12 

ატრანებაყოფლობითი განსახლება და OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. 

პროექტს მიენიჭა „A“  გარემოსდაცვითი კატეგორია, რამდენადაც ის მოიცავს ახალ 

მშენებლობას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს მნიშველოვანი და შეუქცევადი 

ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე.  ადგილობრივი კანონმდებლობის 

თანახმად, აუცილებელია გარემოსდაცვითი ნებართვის მოპოვება.  
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მაკა სტამატელმა განმარტა, თუ როგორ მიუდგა COWI მომავალ დავალებას, თუ რა 

იყო სხვადასხვა თემატური კვლევის მასშტაბი ბსგზშ-ს მიხედვით,  თუ როგორ 

მოხდა ბსგზშ-ს პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობით. აღინიშნა, რომ ბსგზშ-მ გააერთიანა 

მთელი რიგი კამერული და საველე კვლევები. მოხდა სენსიტიური, მგრძნობიარე 

რეცეპტორების იდენტიფიცირება; შეფასდა პირდაპირი და 

არაპირდაპირი;მოკლევადიანი, საშუალო და გრძელვადიანი; ნეგატიური და 

პოზიტიური; შექცევადი და შეუქცევადი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე, ფიზიკურსა და სოციალურ გარემოზე 

პროექტის გავლენის ზონაში მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე. 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ბსგზშ-ს გუნდი მჭიდროდ 

თანამშრომლობს საპროექტოს გუნდთან და განსახლების სპეციალისტთან, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს რეცეპტორებზე პოტენციური ზემოქმედებების თავიდან 

არიდება, მინიმიზაცია და/ან შერბილება.  რეკომენდირებულია დადგენილი  

საშუალო და მაღალი ზემოქმედების შემარბილებელი ზომების გატარება; ნარჩენი 

და კუმულაციური ზემოქმედების  შეფასება. ბსგზშ მომზადდა ეროვნული 

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობისა და ნორმების და მსოფლიო ბანკის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. ინფორმაციის გამჭვირვალობა 

უზრუნველყოფილი იყო ბსგზშ-ს მომზადების პროცესში. ინფორმაცია განთავსდა 

გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის 

გაცნობისა და განხილვის მიზნით. მოსახლეობას განემარტა შენიშვნების გაკეთების 

მექანიზმი, რათა  დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის პროცესი გახდეს 

უფრო ეფექტური.   

მაია ვაშაკიძემ, გზების დეპარტამენტის კონსულტანტმა გარემოსდაცვით 

საკითხებში, მიაწოდა ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის შემდეგ საკითხებზე OP/BP 4.01 

გარემოს დაცვითი შეფასება, OP/BP 4.04 ბუნებრივი ჰაბიტატები, OP/BP 4.11 

ფიზიკური კულტურული რესურსები, OP/BP 4.12 არანებაყოფლობითი განსახლება 

და OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება, ამ ინფორმაციის მიწოდება მოხდა მაია 

ვაშაკიძეს მიერ (გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების კონსულტანტი). მან განმარტა 

მსოფლიო ბანკის დირექტივები ბუნებრივ და სოციალური გარემოს მართვასთან 

დაკავშირებით.  

მარიამ ბეგიაშვილმა წარმოადგინა ინფორმაცია მოცემულ დოკუმენტთან–

განსახლების ჩარჩო დოკუმენტთან დაკავშირებით და მოხსენებისას გაამახვილა 

ყურადღება მსოფლიო ბანკის განსახლების უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და მის 

მთავარ პრონციპებზე, საქართველოს კანონმდებლობით მიდგომებზე და 

საკუთრების/მიწის შეფასების მეთოდოლოგიაზე. ზემოქმედება მიწაზე არის 

მოსალოდნელი–400 ნაკვეთამდე ექცევა პროექტის ზეგავლენის ქვეშ. ასევე 

ფიზიკურ გადასახლებას ექნება ადგილი–4–6 საცხოვრებელი/ზაფხულის 

დასასვენებელი სახლი ექცევა ნგრევის ზემოქმედების ქვეშ. საყურადღებოა, რომ 

პროექტი განხორციედება მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის OP/BP 4.12 

პრინციპებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით უკვე 

მომზადებულია განსახლების ჩარჩო–დოკუმენტი და  დამოუკიდებელი 

კონსულტანტის მიერ მომზადებული იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმა. 

განსახლების ჩარჩო–დუკუმენტის მთავარი ამოცანაა პროექტის ზემოქმედების 
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შედეგად არ მოხდეს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის საცხოვრებელი 

პირობების/სოციალური გარემოს გაუარესება. 

 

ქვემოთ მოცემულია კითხვა/პასუხის სესიის მიმოხილვა, რომელიც მოჰყვა გზების 

დეპარტამენტისა და COWI/GAMMA-ს პრეზენტაციებს: 

 კითხვა პასუხი 

1. დააზანებს თუ არა 

ავტომაგისტრალის მშენებლობა 

წყალმომარაგების სისტემას?  

ბსგზშ-ს ფარგლებში მოხდა მომავალი 

მშენებლობის შედეგად მოსალოდნელი 

ყველა ტიპის ზემოქმედების კვლევა, მათ 

შორის არსებული ინფრასტრუქტურაზე 

ზემოქმედებისა. ბსგზშ-ს მიხედვით, 

წყალმომარაგების სისტემის დაზიანება არ 

არის მოსალოდნელი ავტომაგისტრალის 

სამშენებლო სამუშაოების 

განხორციელებისას.  

2. არის თუ არა შესაძლებელი, რომ 

მშენებლობამ დააზიანოს 

ბიჯნისის, ურთხვას, ზაკოტას, 

ბუღაურისა და სურამის 

წყალმომარაგების სისტემები?  

წყალმომარაგების სისტემები სამშენებლო 

ტერიტორიიდან შორ მანძილზეა. 

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის 

დაზიანება არ არის მოსალოდნელი.   

3. რა მოხდება მაშინ, თუ 

ავტომაგისტრალის მშენებლობა 

გამოიწვევს მეწყერს?  

ტრასასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილება დადასტურებულია 

გზების დეპარტამენტისა და მსოფლიო 

ბანკის მიერ მეწყერთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი შესაძლებლობის თავიდან 

ასაცილებლად.   

4. ისარებლებს თუ არა 

ადგილობრივი მოსახლეობა რაიმე 

უპირატესობით სამშენებლო 

სამუშაოებზე დასაქმების 

თვალსაზრისით?  

ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება 

სამშენებლო სამუშაოებზე. გზის მშენებლობის 

მსგავის პროექტების გამოცდილებაზე (E-60 ტრასის 

სხვა მონაკვეთები) დაყრდნობით შეიძლება 

ვივარაუდოთ, რომ მშენებლობის პროცესში 

დაახლოებით 200 ადმიანი დასაქმდება, საიდანაც 

60%-70% იქნება ადგილობრივი. მშენებლობის 

პროცესში დაქირავებული იქნება როგორც საშუალო 

კვალიფიკაციის მქონე, ისე არაკვალიფიცირებული 

ადგილობრივი მუშები 

5. სამშენებლო სამუშაოების დროს  

ადგილობრივი გზების 

დაზიანების შემთხვევაში, 

მოახდენს თუ არა  კონტრაქტორი 

მათ შეკეთებას?   

კონტრაქტორი პასუხისმგებლობას იღებს 

დაზიანებული ადგილობრივი გზების 

დაუყოვნებლივ შეკეთებაზე.  

6. უზრუნველყოფილი იქნება თუ 

არა ადგილობრივი 

ავტომაგისტრალის საბოლოო პროექტი ჯერ 

კიდევ დამუშავების პროცესშია. მის 
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მოსახლეობისთვის მიწის 

ნაკვეთებთან მისასვლელი გზები?  

დასრულებისთანავე განსახლების 

სამოქმედო გეგმა (RAP) მომზადდება, 

რომელიც მოიცავს ავტომაგისტრალის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 

მიწებთან და მისასვლელ გზებთან 

დაკავშირებულ ყველა ასპექტს. 

განსახლების სამოქმედო გეგმა შემუშავდება 

ადგილობრივი მოსახლეობის სრული 

ჩართულობით, რათა გადაიხედოს მათი 

თითოეული საჭიროება. განსახლების 

სამოქმედო გეგმების წინასწარი ვერსიები 

გასაჯაროვდება საზოგადოების მხრიდან 

შენიშვენეს მიღების მიზნით და მხოლოდ 

ამის შემდეგ მოხდება მათი საბოლოო 

ვერსიის შემუშავება.    

7. მოხდება თუ არა ადგილობრივი 

მოსახლეობის ხმაურისგან დაცვა? 

ბსგზშ ანგარიშის თანახმად, ადგილობრივი 

მოსახლეობა დაცული იქნება ხმაურისაგან, 
როგორც მშენებლობის ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე. 

რადგან მშენებლობის ეტპაზე დაცული უნდა იყოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მანძილები 

უახლოესი დასახლებული პუქნტის საცხოვრებელ 

სახლებამდე, ამასთან მოთხოვნილი სამშენებლო 

დანადგარებისა გამართული მდგომარეობა და 

სამუშაოების შეზღუდვა არასამუშაო საათებში. 

კონტრაქტორი იმუშავებს დღის მანძილზე (7:00 am-

დან 07:00 pm-მდე). ექსპლუატაციის ეტაპზე კი, 

როგორც ჩატარებული მოდელირება აჩვენებს 

ხმაურის ზემოქმედებას ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე პრქტიკულად არ ექნება ადგილი.   

8. რა იქნება კომპენსაციის ოდენობა 

მიწის შესყიდვისას?  

კომპენსაციის სახეობა და ოდენობა მოცემული 

იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 

მზადების პროცესშია. ეს არის საერთო პროცესი და 

მასში ჩართული უნდა იყოსზე გავლენის ქვეშ 

მოქცეული მოსახლეობა. საბოლოო სახის წინასწარ 

ვერსია ხელმისაწვდომი გახდება 

საზოგადოებისთვის გეგმის შემუშავების 

დასრულებამდე. ამჟამად დამოუკიდებელი 

შემფასებლებიძიებენ მიწის  საბაზრო ფასებს და 

თქვენი მიწის ნაკვეთების ფასის დადგენა მოხდება 

მეთოდოლოგიის მიხედვით. მეთოდოლოგია ასევე 

იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმის ნაწილი  და 

მისი აღწერილობა მოცემული იქნება საინფორმაციო 

ბუკლეტშიი.  

9. იმ შემთხვევაში, თუ კომპენსაციის 

ოდენობა არ იქნება ჩვენთვის 

მისაღები, როგორ განვითარდება 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების პროცესი 

ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ კერძო 

საკუთრების გასხვისების უფლების შესახებ 

კანონის თანახმად და შეუთანხმებლობის 

შემთხვევაში, მიწის ჩამორთმევა მოხდება 
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სიტუცია: ჩამოგვერთმევა თუ არა 

მიწა?   

 

 

სახელმწიფოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. სასამართლო გადახედავს 

დამოუკიდებელიშემფასებლების  მიერ 

მოწოდებულ ფასებს, რომელთაც 

მოამზადეს განსახლების სამოქმედო გეგმა, 

თქვენი შემფასებლების მიერ 

შემოთავაზებულ წინადადებებს და გარდა 

ამისა, სასამართლოს შეუძლია ჩართოს 

საქმეში სხვა დამოუკიდებელი 

აუდიტორები. სასამართლო 

გადაწყვეტილება საბოლოოა. სასამართლოს 

გადაწყვეტილების თანახმად, 

მიწათსარგებლობა არ ხორციელდება სანამ 

ყველა გადახდა არ განხორციელდება. 

საკითხის მოგვარება შესაძლებელია წინა 

საპროცესო საქმისწარმოების ეტაპზე 

მოლაპარაკებისა და  საჩივრების 

მოგვარების მექანიზმის საშუალებით, 

რომლებიც ავღწერეთ პრეზენტაციის დროს.  
10. როგორ 

მოხდებამსხმოიარენარგავების 

კომპენსირება? 

მსხმოიარე ნარგავების კომპენსაციის თანხა 

განისაზღვრება ფულადი კომპენსაციით 

საბაზრო განაკვეთის  მიხედვით ხეების 

სახეობის, ასაკის და პროდუქტიულობის 

ღირებულების საფუძველზე.  
11 რა თანხას მიიღებენ 5 წევრიანი 

მოწყვლადი ოჯახები?  
ჩვენ ავღნიშნეთ, რომ 5 წევრიანი    

მოწყვლადი მძაფრად დაზარალებული 

ოჯახებისთვის არის გამოყოფილი  

მინიმუმალური შემწეობა, რომელიც 

საქარველოს მთავრობის მიერ 

გამოყოფილია 5 წევრიანი ოჯახებისთვის, 

თუმცა ჩვენს შემთხვევაში ამ ფიქსირებული 

თანხის გადახდა მოხდება ყველა მოწყვლად 

და მძაფრად  დაზარალებული ოჯახისთვის.  
12. როგორ მოხდება  შენობებისა და 

დამხმარე ნაგებობების 

კომპენსირება?  

შენობებისა და დამხმარე ნაგებობების 

კომპენსირება მოხდება განსახლების ფასის 

მიხედვით, მასალის, ტრანსპორტირების, 

მუშახელის და სხვ. არსებული ფასების 

გათვალისწინებით. ეს ფასები 

გაანგარიშებულია ყოველგავრი 

დანაკარგების  გარეშე. კომპენსაციისთვის 

გადახდილი თანხა უნდა იყოს საკმარისი 

იმავე ტიპის ნაგებობის იმავე ადგილზე 

აგებისათვის.   
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ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის E-60 მაგისტრალური შემოვლითი გზის 

მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან და განსახლების ჩარჩო 

დოკუმენტთანდაკავშირებულ საჯარო კონსულტაციების შეხვედრის ოქმი  
 

27.05.2015  

თბილისი 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 

სხდომის თავჯდომარე - ზაურ აფშინაშვილი 

სხდომის მდივანი – მაია ვაშაკიძე 

 

სიტყვით გამომსვლელები:  

მაკა სტამატელი  - კოვი/გამმას გარემოსდაცვითი სპეციალისტი; 

მაია ვაშაკიძე - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი 

კონსულტანტი; 

მარიამ ბეგიაშვილი - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სოციალური 

უსაფრთხოების კონსულტანტი; 

გია სოფაძე - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განსახლებისა და გარემოს 

დაცვის სამმართველოს გარემოს დაცვის განყოფილების უფროსი 

ზაური აფშინაშვილი - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განსახლებისა და 

გარემოს დაცვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე 

სხდომას ესწრებოდნენ: : იხ. დანართი 1 

სხდომის გეგმა: 

4. შესავალი და კონტექსტი 

5. ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის E-60 მაგისტრალური შემოვლითი გზის 

მშენებლობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება საბოლოო ვერსიის 

სამუშაო ვარიანტის წარდგენა 

6. ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის E-60 მაგისტრალური შემოვლითი გზის 

მშენებლობისანსახლების ჩარჩო დოკუმენტი 
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წარმოდგენილი თემა: ზაურ აფშინაშვილმა, გააკეთა შესავალი E-60 

ავტომაგისტრალის მშენებლობასთან დაკავშირებით. გამომსვლელმა აღნიშნა, რომ 

საქართველოს, რომელიც მდებარეობს სატრანზიტო დერეფნის გასწვრივ და 

აკავშირებს ევროპასა და აზიას, აქვს პოტენციალი გლობალურ ეკონომიკასთან 

დააკავშიროს რეგიონის რამოდენიმე ქვეყანა.  მსოფლიო ბანკი წლების მანძილზე 

აფინანსებდა აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური დერეფნის გაუმჯობესების 

პროექტების სერიებს. ამჟამად  აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური 

დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. 

ამ სამუშაოების შედეგად მოხდება ზემო ოსიაურსა და ჩუმათელეთს შორის 

მაგისტრალის რეაბილიტაცია.  იქამდე სანამ დეტალური დიზაინის პროექტირება 

მომზადების ეტაპზეა, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმის მიერ 

დაქირავებული  საკონსულტაციო კონსორციუმმა - კოვი/გამამ – მოამზადა ბუნებრივ 

და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (ბსგზშ) ანგარიში. ბსგზშ-ს 

ანგარიში მომზადდა მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე დაყრდნობით: 

OP/BP 4.01 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, OP/BP 4.11 კულტურული 

მემკვიდრეობა, OP/BP 4.12 არანებაყოფლობითი განსახლება და OP/BP 4.20 გენდერი 

და განვითარება. პროექტს მიენიჭა „A“  კატეგორია გარემოს დაცვის მხრივ, 

რამდენადაც ის მოიცავს ახალ მშენებლობას, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს 

მნიშველოვანი და შეუქცევადი ზემოქმედება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე.  

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად, აუცილებელია გარემოსდაცვითი 

ნებართვის მოპოვება.  

  მაკა სტამატელმა განმარტა, თუ როგორ მიუდგა COWI დავალებას, თუ რა იყო 

სხვადასხვა თემატური კვლევის მასშტაბი ბსგზშ-ს მიხედვით,  თუ როგორ მოხდა 

ბსგზშ-ს პროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარებისთვი. აღინიშნა, რომ ბსგზშ-ს მომზადება დაფუძვნებული იყო მთელ რიგ 

კამერულ და საველე კვლევებზე. ფონური კვლევა მოიცავდა შემდეგ კომპონენტებს: 

კლიმატი და მეტეოროლოგია; გეოლოგია, გეომორფოლოგია; ჰიდროლოგია,  

ჰიდროგეოლოგია; ნიადაგები, ლანდშაფტი და მიწათსარგებლობა; ჰაერის ხარისხი 

და ხმაური; სეისმური პირობები და სახიფათო პროცესები; ჰაბიტატები, ფლორა და 

ფაუნა; ისტორიული, არქეოლოგიური ადგილები და  სოციალური გარემოს. მოხდა 

სენსიტიური, მგრძნობიარე რეცეპტორების იდენტიფიცირება; შეფასდა პირდაპირი 

და არაპირდაპირი; მოკლევადიანი, საშუალო და გრძელვადიანი; ნეგატიური და 

პოზიტიური; შექცევადი და შეუქცევადი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე, ფიზიკურსა და სოციალურ გარემოზე 

პროექტის გავლენის ზონაში მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე. 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა იმაზე, რომ ბსგზშ-ს ანგარიშის 

მომზადების დროს საკონსულტაციო გუნდს მჭიდროდ ეთანამშრომლა 

საპროექტოს გუნდთან და განსახლების სპეციალისტთან, რათა 

უზრუნველყოფილიყო რეცეპტორებზე პოტენციური ზემოქმედებების თავიდან 

არიდება, მინიმიზაცია და/ან შერბილება.  რეკომენდირებულია დადგენილი  

საშუალო და მაღალი ზემოქმედების შემარბილებელი ზომების გატარება; ნარჩენი 

და კუმულაციური ზემოქმედების  შეფასება. ბსგზშ მომზადდა ეროვნული 
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გარემოსდაცვითი კანონმდებლობისა და ნორმების და მსოფლიო ბანკის 

მოთხოვნების გათვალისწინებით. ინფორმაციის გამჭვირვალობა 

უზრუნველყოფილი იყო ბსგზშ-ს მომზადების პროცესში. ინფორმაცია განთავსდა 

გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის 

გაცნობისა და განხილვის მიზნით. მოსახლეობას განემარტა შენიშვნების გაკეთების 

მექანიზმი, რათა  დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის პროცესი გახდეს 

უფრო ეფექტური. 

მაია ვაშაკიძემ მიაწოდა ინფორმაცია მსოფლიო ბანკის შემდეგ საკითხებზე 

OP/BP 4.01 გარემოს დაცვითი შეფასება, OP/BP 4.04 ბუნებრივი ჰაბიტატები, OP/BP 

4.11 ფიზიკური კულტურული რესურსები, OP/BP 4.12 არანებაყოფლობითი 

განსახლება და OP/BP 4.20 გენდერი და განვითარება. მათ განუმარტეს მსოფლიო 

ბანკის დირექტივები ბუნებრივ და სოციალური გარემოს მართვასთან 

დაკავშირებით.  

მარიამ ბეგიაშვილმა წარმოადგინა ინფორმაცია მოცემულ დოკუმენტთან–

განსახლების ჩარჩო დოკუმენტთან დაკავშირებით და მოხსენებისას გაამახვილა 

ყურადღება მსოფლიო ბანკის განსახლების უსაფრთხოების პოლიტიკაზე და მის 

მთავარ პრონციპებზე, საქართველოს კანონმდებლობით მიდგომებზე და 

საკუთრების/მიწის შეფასების მეთოდოლოგიაზე. ზემოქმედება მიწაზე არის 

მოსალოდნელი–400 ნაკვეთამდე ექცევა პროექტის ზეგავლენის ქვეშ. ასევე 

ფიზიკურ გადასახლებას ექნება ადგილი–4–6 საცხოვრებელი/ზაფხულის 

დასასვენებელი სახლი ექცევა ნგრევის ზემოქმედების ქვეშ. საყურადღებოა, რომ 

პროექტი განხორციედება მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის OP/BP 4.12 

პრინციპებზე დაყრდნობით, აღნიშნული პრინციპების გათვალისწინებით უკვე 

მომზადებულია განსახლების ჩარჩო–დოკუმენტი და  დამოუკიდებელი 

კონსულტანტის მიერ მომზადებული იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმა. 

განსახლების ჩარჩო–დუკუმენტის მთავარი ამოცანაა პროექტის ზემოქმედების 

შედეგად არ მოხდეს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის საცხოვრებელი 

პირობების/სოციალური გარემოს გაუარესება. 

საზოგადოებრივი არხისა და იმედის ტელევიზიების ჟურნალისტები 

ესწრებოდნენ სხდომას და გადაღებულია კადრები, რომლებიც ორივე 

ტელევიზიით გაშუქდა ბსგზშ-ს ანგარიშის განხილვის შესახებ ინფორმაციასთან 

ერთად იმავე დღეს მოგვიანებით. ტელეარხების ჟურნალისტებმა ჩაწერეს 

ინტერვიუ საურ აფშინაშვილსა და მარიამ ბეგიაშვილთან განსახლების პოლიტიკის 

ჩარჩოს მთავარი გზავნილების და ბსგზშ-ს შესახებ.   
 (https://www.youtube.com/watch?v=4iDcTX1X8Qc) 

ქვემოთ მოცემულია კითხვა/პასუხის სესიის მიმოხილვა, რომელიც მოჰყვა 

გზების დეპარტამენტისა და COWI/GAMMA-ს პრეზენტაციებს: 

 
 

 კითხვა პასუხი 
1. მოიცავს თუ არა ბსგზშ ანგარიში 

ხმაურით გამოწვეულ ზემოქმედებას 

ადგილობრივ მოსახლეობაზე 

ავტომაგისტრალის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის დროს? 

მოსახლეობაზე პროეტით გამოწვეული 

არასასიამპვნო ზემოქმედება გამოკვლეულია 

როგორც ბსგზშ-ს ნაწილი და მოსალოდნელი 

შეწუხების მასშტაბიც შეფასდა.  

https://www.youtube.com/watch?v=4iDcTX1X8Qc
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გაირკვა, რომ ხმაურის ზემოქმედება 

მოსალოდნელია მშენებლობის ეტაპზე, რაც 

დაკავშირებული იქნება სამშენებლო ტექნიკის 

მუშაობასა და უშუალოდ გზის სამშენებლო 

სამუშაოებთან. ხმაურის ზემოქმედების შეფასება 

განხორციელდა პროექტის საზღვრიდან უახლოესი 

დასახლებული პუნქტებისთვის, როგორც 

გათვალისწინებული საქართველოში მოქმედი 

სტანდატებით. შეფასების შედეგად დადგინდა რომ 

მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია ხმაურის 

დონის ზრდა, თუმცა ის უმნიშვნელო იქნება 

(კანონით გათვალისწინებული ნორმების 

ფარგლებში). ხმაურის ზემოქმედების თავიდან 

აცილებისათვის რეკომენდირებულია კანონით 

გათვალისწინებული მანძილების დაცვა (ანგარიშის 

7.5.1 ქვეთავი), მანქანა-დანადგარების გამართულ 

მდგომარეობაში ყოფნა, ასევე მუშაობის შეზღუდვა 

არასამუშაო საათებში. აღნიშნული ღონისძიებები 

მინიმუმამდე დაიყვანს ხმაურის პოტენციურ 

უარყოფით ზემოქმედებას. ექსპლუატაციის ეტაპზე 

ხმაურის ზეგავლენის შეფასების მიზნით, ESIA 

პროცესში, სატრანსპორტო ნაკადის საპროგნოზო 

მონაცემების და გზის ტექნიკური პარამეტრების 

გათვალისწინების საფუძველზე ჩატარდა ხმაურის 

დისპერსიის გრძელვადიანი მოდელირება. 

მოდელირების თანახმად, ახალი ტრასა არ 

გამოიწვევს ზემოქმედებას გზის მონაკვეთის 

გასწვრივ მცხოვრებ ადგილობრივებზე. აღნიშნულის 

საფუძველზე, 

კონსულტანტის მიერ რეკომენდირებულია 

შემარბილებელი ზომების მიღება. ბსგზშ-ს 

ანგარიშის გარემოსდაცვითი მართვის ცხრილი  

მოიცავს დირექტივებს რეკომენდირებული 

შემარბილებელი ზომების ეფექტურობის 

მონიტორინგისთვისაც აგრეთვე. გზების 

დეპარტამენტი, კონსულტანტის 

ზედამხედველობით, დაეყრდნობა მონიტორინგის 

გეგმას და შეამოწმებს მშენებელი კონტრაქტორის 

მიერ სამუშაოს შესრულებას შემოთავაზებული 

მაჩვენებლების დაცვით. დაზარალებული 

ადამიანების მხრიდან საჩივრების შემოსვლის 

შემთხვევაში, გზების დეპარტამენტი მიიღებს 

გადაწყვეტილებას დამატებითი ღონისძიებების 

გატარებასთან დაკავშირებით საკითხის 

მოსაგვარებლად.  . 
2. განხილულია თუ არა ბსგზშ-ში 

პროექტის ზემოქმედება პროექტის 

გავლენის ზონაში მოხვედრილი 

მოსახლეობის ტრადიციულ ცხოვრების 

წესსა და ეკონომიკურ საქმიანობაზე  (მაგ: 

მეცხოველეობაზე?) 

როგორც სოციალური ზემოქმედების შეფასების 

ნაწილი, ბსგზშ-ს ფარგლებში შესწავლილია ყველა 

პოტენციური ზემოქმედება, როემლიც შეიძლება 

პროექტს ჰქონდეს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. 

პროექტის საერთო მიზანია ეკონომიკური 

საქმიანობისა და განვითარების ხელშეწყობა. 

იდენტიფიცირებული ზემოქმედების სახეებიდან 

აღსანიშნავია: სამშენებლო საქმიანობით 
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გამოწვეული გადაადგილების შეზღუდვები, 

სავარგულების და საძოვრების შესაძლო დაზაინება, 

პირუტყვის დაზიანება. ექსპლუატაციის ეტაპზე იმ 

მონაკვეთებზე სადაც გზა სასოფლო-სამეურნეო 

მიწებს მათ შორის საძოვრებს კვეთს, გზა-როგორც 

თავისუფალი გადაადგიების ბარიერი, გამოიწვევს 

საკუთრების განცალკევებას და 

სავარგულების/საძოვრების მისაწვდომობის 

შეზღუდვას. აღნიშნულის გავლენის 

შესარბილებლად დაგეგმილია სპეციალური 

ნახირსარეკების და გასასვლელების მოწყობა 

ადგილობრი, დაინტერესებულ პირებთან 

შეთანხმებით. ექპსლუატაციის ეტაპზე კი ყველაზე 

სენსიტიურ მონაკვეთზე (ტრასის პირველი 10 კმ) 

დაგეგმილია 10 ხიდის მშენებლობა. 
3. ისარგებლებს თუ არა ადგილობრივი 

მოსახლეობა რაიმე უპირატესობით 

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმების 

თვალსაზრისით? 

ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდება სამშენებლო 

სამუშაოებზე.   სამუშაოების განმახორციელებელი 

დაიქირავებს მუშახელს კონკურსის ჩატარების 

საფუძველზე და მიიღებს გადაწყვეტილებას 

მუშახელის აყვანასთან დაკავშირებით საკუთარი 

მოსაზრების მიხედვით. გზის მშენებლობის მსგავის 

პროექტების გამოცდილებაზე (E-60 ტრასის სხვა 

მონაკვეთები) დაყრდნობით შეიძლება ვივარაუდოთ, 

რომ მშენებლობის პროცესში დაახლოებით 200 

ადმიანი დასაქმდება, საიდანაც 60%-70% იქნება 

ადგილობრივი. მშენებლობის პროცესში 

დაქირავებული იქნება როგორც საშუალო 

კვალიფიკაციის მქონე, ისე არაკვალიფიცირებული 

ადგილობრივი მუშები. 

სამშენებლო კომპანიის კონტრაქტი 

გაითვალისწინებს ადგილობრივების 

პრიორიტეტულ დასაქმებას და ზედამხედველი 

კომპანია და ადგილობრივი ხელისუფლება 

თვალყურს ადევნებს რომ ეს პირობები 

შესრულებული იყოს.  
4. მოხდება თუ არა ადგილობრივი 

მოსახლეობის ხმაურისგან დაცვა? 

ბსგზშ ანგარიშის თანახმად, ადგილობრივი 

მოსახლეობა დაცული იქნება ხმაურისაგან, როგორც 

მშენებლობის ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე. რადგან 

მშენებლობის ეტპაზე დაცული უნდა იყოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული მანძილები 

უახლოესი დასახლებული პუქნტის საცხოვრებელ 

სახლებამდე, ამასთან მოთხოვნილი სამშენებლო 

დანადგარებისა გამართული მდგომარეობა და 

სამუშაოების შეზღუდვა არასამშაო საათებში. 

კონტრაქტორი იმუშავებს დღის მანძილზე (7:00 am-

დან 07:00 pm-მდე). ექსპლუატაციის ეტაპზე კი, 

როგორც ჩატარებული მოდელირება აჩვენებს 

ხმაურის ზემოქმედებას ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე პრქტიკულად არ ექნება ადგილი.  .  
5. რა იქნება კომპენსაციის ოდენობა მიწის 

შესყიდვისას? 

კომპენსაციის სახეობა და ოდენობა მოცემული 

იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 

მზადების პროცესშია. ეს არის საერთო პროცესი და 

მასში ჩართული უნდა იყოს ზეგავლენის ქვეშ 
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მოქცეული მოსახლეობა. საბოლოო სახით წინასწარ 

ვერსია ხელმისაწვდომი გახდება 

საზოგადოებისთვის გეგმის შემუშავების 

დასრულებამდე. ამჟამად დამოუკიდებელი 

შემფასებლები იკვლევენ მიწის  საბაზრო ფასებს და 

თქვენი მიწის ნაკვეთების ფასის დადგენა მოხდება 

შეფასების მეთოდოლოგიის მიხედვით. 

მეთოდოლოგია ასევე იქნება განსახლების 

სამოქმედო გეგმის ნაწილი  და მისი აღწერილობა 

მოცემული იქნება ბუკლეტში.  
6. როდის დაიწყება ახალი 

ავტომაგისტრალის მშენებლობა? 

საბოლოო პროექტირება დამუშავების პროცესშია და 

დასრულდება შემოდგომაზე.  

7. როგორ მოაგვარებს კომპანია 

დაზიანებული ნაგებობის საკითხს?  

იმ უბანზე, სადაც პროექტის მიხედვით 

გათვალისწინებულია ასეთი დაზიანებები, 

ინფრასტრუქტურის გადაადგილება/გადატანა 

მოხდება მშენებლობის დაწყებამდე.  

გაუთვალისწინებელი დაზიანების შემთხვევაში 

ზედამხედველი კომპანია განახორციელებს 

კონტროლს სამშენებლო სამუშაოების 

განმახორციელებელ კომპანიაზე ყველა 

დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის 

უზრუნველსაყოფად.  
8. როგორ მოხდება მსხმოიარე ნარგავების 

კომპენსირება? 

მსხმოიარე ნარგავების კომპენსაციის თანხა 

განისაზღვრება ფულადი კომპენსაციით საბაზრო 

განაკვეთის  მიხედვით ხეების სახეობის, ასაკის და 

პროდუქტიულობის ღირებულების საფუძველზე. 
9. როგორ მოხდება გამოუყენებელი 

შენობებისა და დამხმარე ნაგებობების 

კომპენსირება? 

გამოუყენებელი შენობებისა და დამხმარე 

ნაგებობების კომპენსირება მოხდება განსახლების 

ფასის მიხედვით, მასალის, ტრანსპორტირების, 

მუშახელის და სხვ. ფასების გათვალისწინებით. ეს 

ფასები გაანგარიშებულია ყოველგავარი 

ფასდაკლების გარეშე. კომპენსაციისთვის 

გადახდილი თანხა უნდა იყოს საკმარისი იმავე 

ტიპის ნაგებობის იმავე ადგილზე აგებისათვის.   
10. როგორ მოხდება კულტურულ 

მოსავალზე ზემოქმედების 

კომპენსირება? გვაქვს თუ არა 

შესაძლებლობა მოსავალი ავიღოთ წელს?  

ნებისმიერ შემთხვევაში, კულტურული მოსავლის  

კომპენსირება მოხდება 1 წლის განმავლობაში 

დაზარალებული ადამიანებისათვის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით  მოსალოდნელი მოსავლის 

საერთო ღირებულებისგან აღებული  საბაზრო ფასის 

მიხედვით, იმ შემთხევვაშიც კი, თუ თქვენ უკვე 

აიღეთ მოსავალი წელს მიწის შესყიდვის პროცესის 

დაწყებამდე. მიწის შესყიდვის პროცესის დაწყება 

მოსალოდნელია  ამა წლის ოქტომბერ/ნოემბერში.   
11. იმ შემთხვევაში, თუ კომპენსაციის 

ოდენობა არ იქნება ჩვენთვის მისაღები, 

როგორ განვითარდება სიტუცია: 

ჩამოგვერთმევა თუ არა მიწა?   

 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების პროცესი 

ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ კერძო 

საკუთრების გასხვისების უფლების შესახებ კანონის 

თანახმად და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მიწის 

ჩამორთმევა მოხდება სახელმწიფოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. სასამართლო 

გადახედავს დამოუკიდებელი შემფასებლის მიერ 

მოწოდებულ ფასებს, რომელთაც მოამზადეს 

განსახლების სამოქმედო გეგმა, თქვენი 

შემფასებლების მიერ შემოთავაზებულ 
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წინადადებებს და გარდა ამისა, სასამართლოს 

შეუძლია ჩართოს საქმეში სხვა დამოუკიდებელი 

აუდიტორები. სასამართლო გადაწყვეტილება 

საბოლოოა. სასამართლოს გადაწყვეტილების 

თანახმად, მიწათსარგებლობა არ ხორციელდება 

სანამ ყველა გადახდა არ განხორციელდება. 

საკითხის მოგვარება შესაძლებელია წინა საპროცესო 

საქმისწარმოების ეტაპზე მოლაპარაკებისა და  

საჩივრების მოგვარების მექანიზმის საშუალებით, 

რომლებიც აღწერა მოხდა პრეზენტაციის დროს.  

წარმოდგენილ განსახლების პოლიტიკის ჩარჩოში 

მოცემულია საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის 

აღწერილობა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 to km 143) 

194 

 

დანართი 1 

 
     

 

 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 to km 143) 

195 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 to km 143) 

196 

 

   
 

 



 
ESIA of works  for upgrading E-60 East-West Highway section between Zemo Osiauri-Chumateleti (km 126 to km 143) 

197 

 

   
 

 
 


