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რეზიუმე
შესავალი
მრავალი წლის განმავლობაში მსოფლიო ბანკი საქართველოში აფინანსებს გზების და მათი
მართვის გაუმჯობესებას. ეს დაფინანსება მოიცავს აღმოსავლეთ-დასავლეთის საავტომობილო
მაგისტრალის გაუმჯობესების, მეორადი და ადგილობრივი გზების და “კახეთის რეგიონალური
გზების გაუმჯობესების“ (KRRIP) პროექტებს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების ანგარიში ბაკურციხე-გურჯაანის შემოსავლელი გზისთვის, ფინანსდება KRRIP
პროექტის ფარგმებში, ხოლო სამშენებლო სამუშაოები დაფინანსდება „მესამე მეორადი და
ადგილობრივი გზების პროექტის ფარგლებში. პროექტი გააუმჯობესებს თბილისთან
დამაკავშირებელი ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ადგილობრივი გზის უსაფრთხოებას და ხარისხს.
კახეთის რეგიონში გზების გაუმჯობესებას აქვს დიდი მნიშვენელობა, რადგან ამ რეგიონში
საკმაოდაა განვითარებული სოფლის მეურნეობა და აქვს დიდი ტურისტული პოტენციალი.
ბაკურციხე-გურჯაანის შემოსავლელი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 15 კმ) ასევე წარმოადგენს
საქართველოს ძალისხმევას გააუმჯობესოს საგზაო ქსელი არამარტო რეგიონებს შორის, თვით ამ
რეგიონებში და ამით გააუმჯობესოს მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო და ტურისტული
პოტენციალის მქონე რეგიონების კავშირი თბილისთან. ეს პროექტი შეამოკლებს და უფრო
უსაფრთხოს გახდის გზას თელავიდან-თბილისამდე, რომელიც ამჟამად არის ვიწრო და გადის
მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე ვაზიანი-ბაკურციხე-გურჯაანის მონაკვეთზე.
მე-20 საუკუნის გვიან 80-ანებში მოხდაბა კურციხე-გურჯაანის შემოსავლელი გზის დაპროექტება
და დაიწყო მისი მშენებლობა, მაგრამ ფინანსური კოლაფსის გამო, მხოლოდ ძალიან მცირე
სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება გახდა შესაძლებელი. ამჟამად დერეფანში არსებობს გზის
ყრილის და ხელოვნური ნაგებობების მცირე ნაწილი. მრავალი წლის განმავლობაში მიტოვებული
გზის დერეფანს ახლომდებარე დასახლებების მოსახლეობა აბინძურებდა და ფაქტიურად
იყენებდა, როგორც საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნაგავსაყრელს. გზის დერეფანი გადის
მდიდარ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე სადაც ჭარბობენ ვენახები და ღვინის მწარმოებელი
ქარხნები და ასევე კვეთს რამდენიმე მდინარეს და ხევს.
პროექტის ალტერნატივები

ალტერნატივა 1
ალტერნატივა 1 (იისფერი ზოლი) არის არსებული გზა, მეორადი გზის ნაწილი ახმეტა - თელავი ბაკურციხე ( ATB გზა), ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გზა კახეთის რეგიონში. არსებული გზა გადის
მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიებზე და განსახილველი მონაკვეთი სატრანსპორტო
საშუალებებით არის გადატვირთული, რისი შედეგიცაა მაღალი საგზაო შემთხვევების
პროცენტული მაჩვენებელი. შემოსავლელი გზის იდეა დამყარებული იყო მჭირდოდ
დასახლებული ტერიტორიების ასარიდებლად და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
მოცემული გზის გაუმჯობესება გამოიწვევს სოციალურ პრობლემებს რადგან გზის გვერდულები
უნდა გაგანიერდეს და არსებული გზის ნაპირზე ბევრი ოჯახი მოექცევა ზეგავლენის ქვეშ.
შეუძლებელი იქნება დანარჩენი მოსახლეობისთვის ხმისა და დაბინძურებისგან თავის არიდება
გაზრდილი მოძრაობის გამო.
ზემოხსენებულის მიხედვით იისფერი ალტერნატივა არ იქნა მიჩნეული მისაღებ საპროექტო
მიმართულებად.

ალტერნატივა 2
საჭიროა შეიქმნას შემოსავლელი გზა რომელიც დააკავშირებს საერთაშორისო გზას თბილისი ბაკურციხე - ლაგოდეხი აზერბაიჯანის საზღვარი არსებულ მეორად გზასთან, რომლითაც
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თავიდან არიდებული იქნება გურჯაანის ქალაქი და სოფლები ბაკურციხე, კოლაგი, ძირკოკი,
ჭანდარი, ვეჯინი და ჩუმლაყი.
ასეთი დასახლებების შემოსავლელი გზის დიზაინი მომზადდა 1980-იანებში და ნაწილობრივ
აშენდა კიდეც. მიუხედავად იმისა რომ გზის ქვესაგები ფენა და ხელოვნური ნაგებობები
სერიოზულად არის დაზიანებული, ეს განლაგება ნათლად ყველაზე ხელსაყრელი შემოსავლელი
ალტერნატივაა.

ალტერნატივა 3 – მწვანე ზოლი
დიზაინის დროს მე-2 ალტერნატივის (წითელი ზოლი) ვარიაცია იქნა შეთავაზებული. ვარიაცია 1
არის PK 71ზე ალტერნატივა 2-ს PK 92 სკენ. სახალხო შეხვედრების დროს ადგილობრივმა
მოსახლეობამ მაშინათვე უარყო ეს შემოთავაზება რადგან მწვანე ზოლი კვეთს დიდი
ღირებულების ვენახებს. ამასთანავე ეს ვარიაცია უარყოფილია აგრო-ბიომრავალფეროვნების
ჰაბიტატებზე ზემოქმედების გამო.
გზის მე-2 ვარიაცია საჭიროა ჭუმლაკის (PK 127 – PK 149) დასასრულზე. მნიშვნელოვან
სამშენებლო განვითარებას ჰქონდა ადგილი პირვანდელი შემოსავლელი გზის მოწყობიდან
მოყოლებული. გარდა ამისა ამ შემოვლითი გზის ტრასა ირიბი კუთხით უერთდება მთავარ გზაზე
არსებულ სარკინიგზო გადაკვეთას. ამ ფაქტების გამო, ამ გადაკვეთაზე რთული იქნება
დამაკმაყოფილებელი გზაჯვარედინის მოწყობა. ამიტომ, განიხილება გზის გაგრძელება
განაშენიანებული ტერიტორიის გვერდის ავლით, ბოლო წერტილით ჩუმლაყიდან თელავისკენ
მიმავალ გზაზე, რაც იძლევა დამაკმაყოფილებელი გზაჯვარედინის მოწყობის საშუალებას.

დასკვნა
შემოთავაზებული ალტერნატივების
ალტერნატივის ვარიაციით.

განხილვის

შემდეგ

შეირჩა

ალტერნატივა

3,მე-2

შესასრულებელი სამშენებლო სამუშაოები
სამშენებლო კონტრაქტორი შეარჩევს ადგილებს დროებითი სამშენებლო ბანაკების, ავტო პარკის
და სამშენებლო მასალების განთავსების ადგილებს, ასევე საპროექტო ტრასასთან მისასვლელად
საჭირო დროებითი გზებს.


გასხვისების დერეფნის გაწმენდითი სამუშოები;



გასხვისების დერეფნის მომზადება;



გზის საფარის და გვერდულების მშენებლობა;



ახალი ხიდების მშენებლობა



სადრენაჟო და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა



ტერიტორიაზე აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;

მოსალოდნელი ზემოქმედებები და შემარბილებელი ღონისძიებები
გზშ-ს

შედეგებით

მჟღავნდება,რომ

პროექტის

ძირითადი

პოტენციური

ზემოქმედებები

დაკავშირებულია სამშენებლო ფაზასთან და დროებითი ხასიათისაა. გზშ-ს მთავარი მიზანი იყო
ადეკვატური რეკომენდაციების გაწევა პროექტის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე
უარყოფითი ზემოქმედების პრევენციისა და შესუსტებისათვის. აღნიშნული რეკომენდაციები
გამოიყენება გზის დაპროექტების, მშენებლობისა და ოპერირების ფაზებზე. დასახლებული
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პუნქტებისა

და

გარემოს

გათვალისწინებით,
შეძლებისდაგვარად

რეცეპტორების

შემუშავებულ

იქნა

შესუსტებულიყო

ადგილმდებარეობისა

შემდეგი
პროექტის

შემარბილებელი

და

სენსიტიურობის

ღონისძიებები,

განხორციელებასთან

რათა

დაკავშირებული

ძირითადი რისკები:
ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე: გასხვისების ზოლის, განსაკუთრებით, გზატკეცილის ახალი
საპროექტო ნაწილის გაწმენდა გულისხმობს მცენარეული საფარის აგებას, ხეების მოჭრის
ჩათვლით. მცენარეული საფარის აღება შესაძლო მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული ხეების მოჭრის შემთხვევაში, მოხდება კომპენსირება მათი გასხვისების
ზოლში გადარგვის გზით1:3 პროპორციით; რაც შეეხება კერძო მიწის ნაკვეთებიდან მათ მოჭრას,
აღნიშნულის კომპენსაცია განხორციელდება გასახლების სამოქმედო გეგმის თანახმად. დარგვის
სახეობები შეირჩევა ადგილობრივი ფლორის ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით.
სამშენებლო მოედნის, გასხვისების ზოლის გასწვრივ გამწვანების საკითხი, ისევე როგორც,
ხელახლა გაშენებული ადგილების მოვლა ერთი წლის განმავლობაში დაეკისრება მშენებელკონტრაქტორს.

ნარგავების

სამომავლო

დაცვის

საკითხი

შევა

საგზაო

დეპარტამენტის

პასუხისმგებლობაში.
ადგილობრივი თემების შეშფოთება: სამშენებლო ტექნიკის მოძრაობა, დროებითი კემპების
მოწყობა და სამშენებლო მასალისა და ნარჩენების დროებითი დასაწყობება დაგეგმარდება ისე,
რომ

არ

მოხდეს

ადგილობრივი

მოსახლეობის

თავისუფალი

მოძრაობის

შეფერხება.

დასახლებული პუნქტების ახლოს, ჰაერის ხარისხის გაუარესება გაკონტროლდება სამშენებლო
ტექნიკის ტექნიკური პირობების დაცვით. არ დაიშვება ძრავების უქმე რეჟიმში მოძრაობა.
განსაკუთრებით სენსიტიური რეცეპტორების არსებობის შემთხვევაში, სამშენებლო ტექნიკის
მუშაობა შეიზღუდება რეგულარული სამუშაო საათებით.
საცხოვრებელი ბანაკებისა და მისასვლელი გზების ოპერირება: საცხოვრებელი ბანაკები და
მისასვლელი გზები შეძლებისდაგვარად მოეწყობა უკვე ტრანსფორმირებულ ტერიტორიებზე,
ლანდშაფტისა და ეკოსისტემის დეგრადაციის მინიმიზაციის მიზნით. სამშენებლო ბანაკების
მოწყობისას გათვალისწინებული იქნება მასალებისა და ნარჩენების საცავი ფართი და აღიჭურვება
სეპტიკური ჭებით. მანქანა-მექანიზმების გაზგასამართი და ტექ. მომსხურების ადგილები, ისევე
როგორც საშიში ნივთიერებების საცავი ადგილები აღიჭურვება მიწისქვეშა და დაღვრების
საწინააღმდეგო ბარიერებით.
ჰაერის დაბინძურება: ჰაერის დაბინძურებას შესაძლოა ადგილი ქონდეს მიწის სამუშაოებისას,
ღორღის და მსხვრევისა და ბეტონის არევის დროს; ასევე ტრანსპორტირებისას, ტექნიკის
არასათანადო შეკეთებისა და ოპერირების, წვრილმარცვლოვანი ფრაქციების არა ადეკვატური
დასაწყობებისა და მოუკირწყლავ და მტვრიან საფარზე ავტომობილების მოძრაობის შემთხვევაში.
მტვრის გაფრქვევისა და ემისიების შემცირების მიზნით, მოხდება სამშენებლო ტექნიკის
გამართულ მუშამდგომარეობაში უზრუნველყოფა; შერევის აღჭურვილობა იქნება დალუქული.
ბეტონის ქარხნის (დანადგარის) დამონტაჟება მოხდება დასახლებული პუნქტებიდან, სულმცირე
300 მ მოშორებით, ქარის საწინააღმდეგო მიმართულებით. სამშენებლო მანქანებისთვის
დაწესდება დასაშვები სიჩქარე; ფხვიერი მასალა შეიფუთება ბრეზენტით და ისე მოხდება მისი
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სამშენებლო მოდენიდან გატანა. ადგილზე უზრუნველყოფილ იქნება საბურავების სარეცხი
აპარატურა, რომელიც გამოყენებული ქნება ყველა სატვირთო მანქანების მიერ სამშენებლო
მოედნის დატოვებამდე. მშრალ ამინდებში მოხდება მოუკირწყლავი გზისა და დაუფარავი
გრუნტის მნიშვნელოვანი ფართობის მორწყვა.
სამშენებლო ტექნიკის ოპერირება: რეგულარულად შემოწმდება სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური
გამართულობა, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი გამონაბოლქვით ჰაერის დაბინძურების
შემთხვევა და ნიადაგის/წყლის დაბინძურება საწვავის დაღვრის შედეგად. მოეწყობა სპეციალური
პარკირებისა და მომსახურეობის ადგილები, სადაც მოხდება ოპერატიული და ავარიული
დაღვრის რისკების აღმოფხვრა; აღნიშნული ადგილები მოეწყობა წყალსადინარებისა და სხვა
სენსიტიური გარემო-რეცეპტორებისაგან მოშორებით.
მიწის სამუშაოები: ექსკავაციის სამუშაოების დაწყებამდე, მოხდება გრუნტის ზედაფენის
მოშორება და ცალკე დასაწყობება შემდგომი ფართის მოსწორების მიზნით; მოხდება ლანდშაფტის
აღდგენა ქანობების სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული მოიცავს ბალახის
დათესვასა და ხეების დარგვას.
ხიდისა და ნაპირდამცავი ნაგებობის მშენებლობა: წყალსადინარებში და მდინარეებში სამუშაოები
არ იწარმოებს თევზების ტოფობის პერიოდში(ივნისი-სექტემბერი). სამუშაო პერიოდში
შემოწმდება მდინარეების სანაპიროების სტაბილურობა და საჭიროებისამებრ მოხდება მათი
გამაგრება ეროზიის თავიდან აცილების მიზნით. გამოყენებულ იქნება ინერტული მასალების
ბარიერები, მდინარის კალაპოტის ტერასული ნაწილებიდან სედიმენტაციის პრევენციის მიზნით.
ხიდის საყრდენების ბეტონით ამოვსების დროს მინიმუმამდე შემცირდება სამუშაო დროის
ხანგრძლივობა. თუ მდინარის კალაპოტის დროებითი შეცვლა გახდება სავალდებულო
მილსადენები,

არხები

და

თევზსავალი

ისე

მოეწყობა,

რომ

უზრუნველყოფილ

იქნას

ალტერნატიული წყლის დინება და თევზების მოძრაობა. ყოველდღიურად შემოწმდება
წყალსადინარების ახლოს და მდინარეებში მომუშავე მძიმე ტექნიკის ტექნიკური მდგომარეობა,
გაჟონვების, საპოხი მასალების დაღვრების ოპერატიული პრევენციის მიზნით. მდინარეებთან არ
მოხდება სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დასაწყობება. პროექტის მიხედვით სადრენაჟო
არხები აღიჭურვება სალექარებით გზის ორივე მხარეს, რაც დაიცავს ზედაპირულ წყლებს
დაბინძურებისგან სავალი გზიდან წარმოშობილი დამაბინძურებლებით, ავარიის თუ სხვა
შემთხვევებში.
სამშენებლო ნარჩენების დაგროვება: ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო
ნარჩენების, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენებისა და სახიფათო ნარჩენების სეპარაციით.
გამოყენებული ფილტრები, საბურავები და მანქანა დანადგარების საპოხი მასალები შეინახება
დახურულ და იზოლირებულ საცავში. ნარჩენების ტრანსპორტირება სამშენებლო მოედნიდან
განხორციელდება სათანადო გრაფიკის თანახმად. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტიდან მიიღება
ოფიციალური ინსტრუქციები ნარჩენების საბოლოო განთავსების ადგილმდებარეობის შესახებ,
რომელიმე არსებულ ნაგავსაყრელზე. ისეთ მასალები, როგორიცაა: გრუნტი და ღორღი
შესაძლებელია

გატანილ

იქნას

მუნიციპალური

ნაგავსაყრელის

გარეთ,

ადგილობრივი

მუნიციპალიტეტის ნებართვის თანახმად და ეროვნული კანონმდებლობისა და მიღებული
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გარემოსდაცვითი

პრაქტიკის

შესაბამისად.

გასატანი

ნარჩენების

მოცულობა

გადამუშავებისა/მეორადი გამოყენებისა და მასალის უკუჩაყრის გზით, შეძლებისდაგვარად
დაყვანილ იქნება მინიმუმამდე.
ინერტული მასალების კარიერების ოპერირება: ინერტული მასალების შესყიდვა ნებადართული
იქნება სათანადო ლიცენზიის მქონე იურიდიული თუ ფიზიკური პირისაგან. აღნიშნული
მასალების მოპოვება ასევე შესაძლებელი იქნება სათანადო ლიცენზიის არსებობის საფუძველზე.
არ მოხდება ახალი კარიერის გახსნა არსებული კარიერის შესაძლო გამოყენების შემთხვევაში.
კარიერების ოპერირება, ისევე როგორც, ქვიშა-ხრეშის მოპოვების სამუშაოები მდინარის
ტერასებიდან განხორციელდება შესაბამისი სახელმწიფო უწყების (საქართველოს გარემოს და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო) მიერ გაცემული ლიცენზიის საფუძველზე.
ისტორიული, კულტურული და არქეოლოგიური საიტები: ყველა ცნობილი ისტორიული და
კულტურული ძეგლი, რომელიც მდებარეობს გასხვისების ზოლის გასწვრივ, დადგინდა და
დატანილ იქნა რუქაზე გზშ-სპროცესში. გზატკეცილის გატარება არ გამოიწვევს ამ ძეგლების
ფიზიკურ დაზიანებას. თუმცა, არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ ადგილი ექნეს შემთხვევით
აღმოჩნდეს მიწის სამუშაოებისას. თუ მოხდა არტეფაქტის აღმოჩენა სამუშაოების კონტრაქტორის
მიერ, შესაბამისი პროცედურა იქნება განხორციელებული.
შრომის დაცვა და უსაფრთხოება: საცხოვრებელი კემპები ისე მოეწყობა, რომ უზრუნველყოფილ
იქნას სათანადო ჰიგიენა და სანიტარია. მუშები და პროექტში დასაქმებული სხვა პერსონალი
აღჭურვილი იქნებიან ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებითა და აპარატით.
განსახლება და მიწის გამოსყიდვა განხორციელდება განსახლების სამოქმედო გეგმის თანახმად.
საზოგადოების ჩართულობა
ბანკის პოლიტიკისა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნის თანახმად, საჭიროა
საზოგადოების ეფექტური ჩართულობა და მონაწილეობა გზშ-ს პროცესსა და გარემოსდაცვითი
მართვის დაგეგმარებაში. საჯარო კონსულტაციების ძირითადი პრინციპებია: სულ მცირე ერთი
საჯარო კონსულტაციის შეხვედრის ჩატარება გარემოსდაცვითი B კატეგორიის პროექტისათვის
და წინასწარი გზშ-ს მომზადების საწყის ეტაპზე;  წინასწარი გზშ-ს ანგარიშის
საზოგადოებისთვის წარდგენა, მოსახერხებელი მედიასაშუალებით, ეროვნულ ენაზე; პროექტი
გზშ-ს მომზადების საწყის ეტაპზე და მისი სრულყოფის ეტაპზე; დაინტერესებულ მხარეებთან
შეხვედრების ჩატარების ადგილისა და დროის გამოცხადება ცენტრალური და საჯარო
კომუნიკაციების მეშვეობით; მოწვევა გზშ-ს წინასწარი ანგარიშის წერილობით კომენტარებისა და
შეკითხვების განხილვის თაობაზე; და საზოგადოების მოსაზრების გზშ-ს ანგარიში შეტანა.
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა
როგორც ზემოთ აღინიშნა, წინამდებარე გზშ მოიცავს გმგ-ს, შემოთავაზებული შემარბილებელი
ღონისძიებების სრულ კომპლექს,

ისევე როგორც მონიტორინგის ინდიკატორებს. იგი ასევე

აღწერს საგზაო დეპარტამენტის, როგორც ზედამხედველის ფუნქციას სამშენებლო სამუშაოების
რეკომენდებულ შემარბილებელ ღონისძიებებთან შესაბამისობის საკითხში და განსაზღვრავს
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საგზაო დეპარტამენტის საჭიროებებს ტექნიკური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების
გაძლიერების სფეროში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას პროექტის სრული შესაბამისობა
გარემოსდაცვითი კუთხით. ზედამხედველი- კონსულტანტი დაქირავებულ იქნება საგზაო
დეპარტამენტის მიერ, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
კონტროლი და ხარისხის დაცვა.
გარემოს

მონიტორინგი

იქნება

განუყოფელი

ნაწილია

კონსულტანტის

დავალებისა

და

ინფორმაცია გმგ-სთან შესაბამისობის შესახებ შევა ხელმძღვანელის საგზაო დეპარტამენტისადმი
რეგულარულ

ანგარიშგებაში.

საგზაო

დეპარტამენტს

დაკისრებულ

ექნება

საერთო

პასუხისმგებლობა სათანადო გარემოსდაცვითი მზრუნველობის შესახებ. ეს გულისხმობს
ზედამხედველ-კონსულტანტის საქმიანობის ხარისხის უზრუნველყოფას, საიტის ინსპექტირებას,
დროულ რეაგირებას ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც გამოვლენილი ქნება კონსულტანტის ან
საგზაო დეპარტამენტის ინსპექტორების მიერ, ასევე პროექტის განხორციელების ყველა
გარემოსდაცვითი ასპექტების აღრიცხვას.
სამუშაოების დაწყებამდე შერჩეულ სამუშაოთა კონტრაქტორს მოეთხოვება, შეიმუშაოს და საგზაო
დეპარტამენტთან და მსოფლიობანკთან შეათანხმოს ნარჩენების მართვის (რომელიც უნდა
მოიცავდეს ნიადაგის გამოუყენებელი ფენის განთავსებას), სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის
გეგმა, ჯამრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის გეგმა და სხვა რაც ჩამოთვლილია სატენდერო
ტექნიკურ სპეფიციფიკაციებში. სამუშაოთა კონტრაქტორი ასევე შეიმუშავებს და კლიენტთან
შეათანხმებს გამწვანებისა და ლანდშაფტის აღდგენის გეგმას ხელშეკრულების განხორციელების
შესაბამის ეტაპზე.
გზატკეცილის ექსპლოატაცია (ოპერირება)
რეკონსტრუირებული ბაკურციხე-გურჯაანის მაგისტრალი იქნება საგზაო დეპარტამენტის
ბალანსზე. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგზაო დეპარტამენტი იქნება პასუხისმგებელი
მაგისტრალის მოვლა-პატრონობაზე.
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1. შესავალი
წინამდებარე პროექტი დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის კახეთის ადგილობრივი გზების
გაუმჯობესების პროექტისმიერ. პროექტი გააგრძელებს თბილისთან დამაკავშირებელი ახმეტათელავი-ბაკურციხის ადგილობრივი გზის უსაფრთხოების

და ხარისხის გაუმჯობესებაში

დახმარებას. კახეთის რეგიონში გზების გაუმჯობესებას აქვს დიდი მნიშვენელობა, რადგან ამ
რეგიონში საკმაოდ განვითარებულია სოფლის მეურნეობა და აქვს დიდი ტურისტული
პოტენციალი. ბაკურციხე-გურჯაანის შემოსავლელი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 15 კმ) ასევე
წარმოადგენს საქართველოს ძალისხმევას გააუმჯობესოს საგზაო ქსელი არამარტო რეგიონებს
შორის, თვით ამრეგიონებში და ამით გააუმჯობესოს მნიშვნელოვანი სასოფლო-სამეურნეო და
ტურისტული პოტენციალის მქონე რეგიონების კავშირი თბილისთან. ეს პროექტი შეამოკლებს და
უფრო უსაფრთხოს გახდის გზას თელავიდან-თბილისამდე, რომელიც ამჟამად არის ვიწრო და
გადის მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე ვაზიანი-ბაკურციხე-გურჯაანის მონაკვეთზე.
მე-20 საუკუნის გვიან 80-ანებში მოხდა ბაკურციხე-გურჯაანის შემოსავლელი გზის დაპროექტება
და დაიწყო მისი მშენებლობა, მაგრამ ფინანსური კოლაფსის გამო, მხოლოდ ძალიან მცირე
სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება გახდა შესაძლებელი. ამჟამად დერეფანში არსებობს გზის
ყრილის და ხელოვნური ნაგებობების მცირე ნაწილი. მრავალი წლის განმავლობაში მიტოვებული
გზის დერეფანს ახლომდებარე დასახლებების მოსახლეობა აბინძურებდა და ფაქტიურად
იყენებდა, როგორც საყოფაცხოვრებო დასამშენებლო ნაგავსაყრელს. გზის დერეფანი გადის
მდიდარ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე სადაც ჭარბობენ ვენახები და ღვინისმწარმოებელი
ქარხნები და ასევე კვეთს რამდენიმე მდინარეს და ხევს.
ცხრილი 1.1: პროგნოზირებული ტრანსპორტის ინტენსივობის საშუალო წლიურიმაჩვენებელი
(AADT)
წელი
2018
2020
2025
2030
2035
2037

დაბალი

საშუალო

მაღალი

5,849

6,078

6,313

6,326

6,701

7,093

7,550

8,390

9,314

8,667

10,013

11,662

9,806

11,607

14,189

10,303

12,314

15,347

შერჩეული ალტერნატივას უსაფრთხოების გაზრდის, ვიბრაციის, ჰაერის დაბინძურები და
ხმაურის შემცირების თვალზარისით ექნება დადებითი სოციალური და გარემოსდაცვითი ეფექტი.
შემოთავაზებული მარშრუტი სრულად ცდება დასახლებულ პუნქტებს ბაკურციხიდანჩუმლაყამდე და პროგნოზირებული გაზრდილი სატრასპორტო ნაკადი თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარის საერთაშორისო მაგისტრალზე არ მოახდენს ზეგავლენას
მოსახლეობაზე.
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პროექტი არ ეხება დაცულ ტერიტორიებს, პარკებს ან ეკოლოგიურად მგრძნობიარე ფართობებს. ამ
ადგილებში არ არის გავრცელებული გადაშენების საფრთხის წინაშე მდგომი ან მოწყვლადი
სახეობები. არ არის გამოვლენილი არქეოლოგიური ობიექტების დაზიანების საფრთხე. ეს
საკითხები სრულად არის განხილული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში.
“განსახლების სამოქმედო გეგმის“ მომზადების ფარგლებში განხორციელებული სოციალური
კვლევების საფუძველზე შეშფოთების ძირითად საგანს წარმოადგენს პროექტის ზემოქმედება 47
ნაგებობაზე, 350 ოჯახზე, 1614 ადამიანზე (788 მამაკაცი, 826 ქალი). უნდა აღინიშნოს, რომ თუმცა
პროექტი ძირითადად 1980-იანი წლების ტრასას მიყვება, მაგრამ მინიმუმამდე იქნა შემცირებული
მიწისა და შენობებისა შესყიდვა. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა მოსახლეობამ
გამოხატა შეშფოთება, რომ 1980-იანი წლების ტრასის პირვანდელი ვარიანტის ცვლილება კმ 7.2-სა
და კმ 9.0-ს შორის, უარყოფით გავლენას მოახდენს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე ამ
ფართობებზე. ეს შეშფოთება გათვალისწინებული იქნა ტრასის საბოლოო ვარიანტის
მომზადებისას და აღნიშნული ცვლილება განხილვიდან ამოღებული იქნა.
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2.

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და სამართლებრივი ბაზა

წინამდებარე პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ეფუძნება შემდეგს: ეროვნულ
გარემოსდაცვით საკანონმდებლო ბაზას და რეგულაციებს. კანონებს და მარეგულირებელ
დოკუმენტებს- წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის შესახებ, რომლებიც მოიცავენ
ხარისხის სტანდარტებს; ეროვნულ დონეზე მოქმედ კანონებს და მარეგულირებელ დოკუემნტებს,
რომლებიც განიხილავენ სოციალურ და მიწის მფოლობელობის საკითხებს; მსოფლიო ბანკის
პოლიტიკასა და სამუშაო პროცედურები; ეროვნულ დონეზე მოქმედი გზის მშენებლობის
მარეგულირებელი დოკუმენტები; საავტომობილო მაგისტრალებისთვის გარემოსდაცვის,
ჯანდაცვის
და
უსაფრთხოების
(EHS)
და
ზოგადი
EHS
სახელმძღვანელო
დოკუმენტებისგათვალისწინებით (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია, WB ჯგუფი, აპრილი
30, 2007);
მსოფლიო ბანკის ტექნიკური ანგარიშის - გზები და გარემოს (No. 376 - Roads and the Environment. A
Handbook" (1997)) რეკომენდაციები;
მსოფლიობანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის რეგულაციები მოიცავს შემდეგ
დოკუმენტებს:
OP/BP 4.01 გარემოსდაცვითი შეფასება (1999),
OP/BP 4.04 ბუნებრივი ჰაბიტატები (2001, განახლებული 2004-ში); OP/BP 4.09 მავნებლების
მენეჯმენტი (1998, განახლებული 2004),
OP/BP 4.10 ადგილობრივი მოსახლეობა (2005);
OP/BP4.11ფიზიკურიდაკულტურულიმემკვიდრეობა(2006, განახლებული 2012-ში),
OP/BP 4.12 იძულებითი განსახლება (2001, განახლებული 2012-ში)
OP/BP 4.20 გენდერული საკითხები და განვიტარება (2003, 2012-ში განახლებული);
OP/BP 4.36 ტყეები (2002, 2004-ში განახლებული).
2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა.
საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს,
საერთაშორისო
შეთანხმებებს,
კანონქვემდებარე
ნორმატიულ
აქტებს,
პრეზიდენტის
ბრძანებულებებს,
მინისტრთა
კაბინეტის
დადგენილებებს,
მინისტრების
ბრძანებებს,
ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის
გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებული
მოცემულია პროექტთან დაკავშირებული კანონებისა და რეგულაციების ნუსხა.

ქვემოთ

ცხრილი 2.1პროექტთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი კანონებისა და რეგულაციების ნუსხა:
წელი კანონი/რეგულაცია

1994

კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ (შესწორ. 1997, 2002)
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1996

კანონი წიაღის შესახებ (შესწორ. 1999, 2002, 2004, 2005)

1996

კანონი გარემოს დაცვის შესახებ (შესწორებული 2004-ში)

1997

კანონი ველური ბუნების შესახებ შესწორ. 2001, 2003, 2004)

1997

კანონი წყლის შესახებ (შესწორ. 2003, 2004, 2005, 2006)

1999

კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ (შესწორ. 2000, 2007,
2008)

1999

საქართველოს ტყის კოდექსი (შესწორ.2000 2001, 2003, 2005, 2006)

1999

საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურების შესახებ (შესწორ. 2002, 2003)

2002

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონი - დამტკიცებული
გარემოს დაცვის მინისტრის № 59 ბრძანების საფუძველზე

2005

კანონი საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ
(შესწორ. 2006)

2005

კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

2007

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის კანონი

2007

კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ

2007

კანონი გარემოსდაცვითი მომსახურების შესახებ

2007

ჯანმრთელობის დაცვის კანონი

2011

კანონი
გარემოსათვის
მეთოდიკის შესახებ

მიყენებული

ზიანის

გაანგარიშების

პროექტში გამოყენებადი სოციალური და მიწის მფლობელობის საკითხებთან დაკავშირებული
სხვა კანონები და რეგულაციები მოიცავს:
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ცხრილი 2.2 პროექტთან დაკავშირებული სოციალური და მიწის მფლობელობის საკითხების
მარეგულირებელი კანონები და რეგულაციების ჩამონათვალი
წელი კანონი/რეგულაცია

1997

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

1997

საქართველოს კანონს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყენებისასა სანაცვლო მიწის
ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების
შესახებ.

1999

საქართველოს
კანონი
აუცილებელი
საზოგადოებრივი
საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ

2005

საქართველოს კანონი
სასოფლო- სამეურნეო
შესახებ

2005

საქართველოს კანონი უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის
შესახებ

2007

საქართველოს კანონი კულტურული მეკვიდრეობის შესახებ

2007

საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი ჯამრთელობის შესახებ

2007

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
დანიშნულების მიწის პრივატიზაციის

საქართველოს კანონს ფიზიკური და კერძო სამართლის
იურიდიული პირის მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული
მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ
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პროექტთან დაკავშირებული სხვა კანონები
წელი კანონი/რეგულაცია

1994

საქართველოს კანონი გზების შესახებ

1999

საქართველოს

1999

კანონი სახელმწიფო კომპლექსური ექსპერტიზისა და სამშენებლო
პროცესის დამტკიცების შესახებ

1999

საქართველოს კანონი
სამუსაობის შეასხებ

2006

საქართველოს კანონი სანაპირო ზოლისა და მდინარების ნაპირების
საინჟინრო დანიშნულების დაცვის რეგულაციების შესახებ

კანონი
საგზაო
მოძრაობის
უსაფრთხოების შესახებ

პროექტების

ლიცენზირების-სამშენებლო

გზის მშენებლობასთან დაკავშირებული საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტები:
ხიდების, ვიადუკების, ესტაკადების და მილსადენების პროექტირება რეგულირდება 2.05.03-84.
სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით, ხოლო სატრანსპორტო გვირაბების პროექტირება კი
II-44-78. ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
სამშენებლო ნორმები და წესები (SNR 2.05.02-85 მაგისტრალური მნიშვნელობის საავტომობილო
გზები) არეგულირებს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას,
გარემოსდაცვით
საკითხებს,
განსაზღვრავს ძირითად
ტექნიკურ და მოძრაობის ნორმებს, გზაჯვარედინების, გადასასვლელების, გზის მოკირწყვლის
ასპექტებს და სხვა.
ამ დოკუმენტის შესაბამისად
გარემოსდაცვითი ასპექტები:

I

კატეგორიის

გზისთვის2

განსაზღვრულია

შემდეგი

მანძილი გზის სავალი ნაწილის პირიდან დასახლებულ უბნამდე არ უნდა იყოს 50 მ-ზე ნაკლები;
ტექნიკურ და ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად აუცილებელია გარემოსდაცვითი საკითხების
გათვალისწინება;
დროებითი ინფრასტრუქტურის და გზის საფუძვლის მოწყობამდე, მიწის ზედა ნაყოფიერი ფენა
უნდა მოიხსნას და დასაწყობდეს, სამუშაოს დასრულების და დროებითი ინფრასტრუქტურის
დაშლის შემდეგ ტერიტორიის რეკულტივაციისთვის მის გამოყენებამდე;
თუ გზა საცხოვრებელ პუნქტთან ახლოს მდებარეობს (მანძილი 200მ), გასათვალისწინებელია
ხმაურის შემამცირებელი ღონისძიების გატარება (ხმაურჩამხშობი ბარიერების მოწყობა) გატარება.
ამ მიზნით შესაძლებელია მაეკრანირებელი კედლების, მცენარეული ბარიერების და სხვა მოწყობა;
მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების გასწვრივ გზის მშენებლობისას
ზედაპირული წყლების დაცვის ზონის საზღვრების გათვალისწინება.

აუცილებელია

2.3 გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის პროცედურა ეროვნული და მსოფლიო ბანკის
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რეგულაციები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, პროექტის განსახორციელებლად
საჭიროა გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის მიღება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროსგან, განმცხადებლის მიერ წარდგენილი გზშ-ს ანგარიშის გადაწყვეტილების
მიმღების მიერ ექსპერტიზის საფუძველზე.
განაცხადის წარდგენის და ნებართვის გაცემის პროცედურა, გზშ-ს კოორდინირება, ინფორმაციის
საჯაროობის, საჯარო განხილვისა და დისკუსიისათვის ვადები დადგენილია საქართველოს
კანონით გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ და მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:
საფეხური 1. დაგეგმილი პროექტის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება ცენტრალურ და
რეგიონულ
გაზეთებში.
განცხადება
უნდა
მოიცავდეს
საქმიანობის
დასახელებას,
ადგილმდებარეობას, საქმიანობის განხორციელების ვადებს და საჯარო
განხილვების
თვის შეხვედრის(ების) დროს და ადგილს. მასში ასევე მოცემული უნდა იყოს, თუ სადაა
შესაძლებელი გზშ-ის დოკუმენტის ნახვა და მასთან დაკავშირებული შენიშვნების წარდგენა.
საფეხური 2. ინფორმაციის გაზეთში გამოქვეყნებიდან ერთ კვირაში საქმიანობის
განმახორციელებელი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარუდგენს გზშს ანგარიშს (ნაბეჭდი და ელექტრონული სახით). 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 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროს გადაეცემა შეხვედრების ოქმი (შენიშვნებისა და დისკუსიების რეზიუმე).
საფეხური 3. შეხვედრების დროს დაინტერესებულ მხარეთა ყველა სიტყვიერი ან წერილობით
წარმოდგენილი შენიშვნა განიხილება და მიიღება მხედველობაში გზშ-ის ანგარიშის საბოლოო
ვერსიის მომზადებისას. გზშ-ს საბოლოო ანგარიშს, დანართის სახით, დაერთვება ყველა
წერილობით შემოსული კომენტარის ასლი, შეხვედრის ოქმები, კომენტარებზე/შენიშვნებზე
გაცემული პასუხების ჩათვლით. გზშ ანგარიშის საბოლოო ვარიანტი პროექტის სიტუაციური
რუქასთან, რეზიუმესთან, მოსალოდნელი ემისიების დასაშვები ნორმების ანგარიშებთან ერთად
განსახილველად წარედგინება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს და
ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის. ნებართვის გაცემის ან გაუცემლობის საკითხი წყდება
დოკუმენტაციის წარდგენიდან 20 დღეში.
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (კანონი სამშენებლო ნებართვის შესახებ; კანონი
ლიცენზიების და ნებართვების შესახე, 2005) ავტომაგისტრალების მშენებლობა-მოდერნიზაცია
სამშენებლო ნებართვას მოითხოვს. (ნებართვის გაცემის პროცედურა აღწერილია საქართველოს
კანონში სამშენებლო ნებართვის შესახებ)
კანონმდებლობის მიხედვით მშენებლობის ნებართვის გამცემი არის ეკონომიკის და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო, რომელიც უზრუნველყოფს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს და სხვა უწყებების ჩართვას ნებართვის გაცემის პროცესში. მშენებლობის
ნებართვა თავის თავში მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას.
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა საჭიროა ასფალტის/ბეტონის ქარხნების ფუნქციონირებისთვის
(მათი გამოყენების შემთხვევაში). საკუთარი საბადოს გამოყენების სურვილის შემთხვევაში
აუცილებელია ბუნებრივი რესურსის გამოყენების ლიცენზიის მიღება გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროდან. ყველა სხვა საკითხი დაკავშირებული სამშენებლო
ნარჩენების, გამოუყენებელი ასფალტის განთავსებასთან უნდა შეტანხმდეს ადგილობრივ
მუნიციპალიტეტთან.
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2.4 ეროვნული გარემოსდაცვითი 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, სკოუპინგისა და გზშ-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 გზშ მომზადება ხდება მხოლოდ მაშინ,
როდესაც დეველოპერი ახორციელებს 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 გზშ არ მოეთხოვება სხვა
კატეგორიის პროექტებს, მაშინ როდესაც მსოფლიო ბანკის რეგულაციების შესაბამისად ბანკს
შეუძლია მოითხოვოს მოკლე გარემოსდაცვითი შეფასება ან გარემოსდაცვითი მიმოხილვა B
კატეგორიის საქმიანობისთვის.
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა: საქართველოს კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების ფორმატს და მათი შემუშავების ეტაპს პროექტის გზშ-ს
მომზადების განმავლობაში, ასევე იმ პროექტებს, რომლებსაც არ მოეთხოვებათ გზშ, ასევე არ
მოეთხოვებათ გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის მომზადება. 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 ანტროპოგენურ ზემოქმედებას). ამგვარად, ეროვნული კანონმდებლობა
ნებართვის გაცემის პროცესში არ განიხილავს განსახლების საკითხს, განსხვავებით მსოფლიო
ბანკის ამ საკითხისადმი კომპლექსურ მიდგომისა.
გზშ განხორციელების პასუხისმგებლობები: მაშინ როდესაც მსოფლიო ბანკი განსაზღვრავს
მსესხებლის პასუხიმგებლობას გარემოსდაცვით შეფასებასთან დაკავშირებით, ეროვნული
კანონმდებლობის შესაბამისად გზშ-ს მომზადებაზე და კონსულტაციების უზრუნველყოფაზე
პასუხისმგებელი პროექტის განმხორციელებელია. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია პროექტის
განხორციელების, მის სტანდარტებთან შესაბამისობასა და გზშ- ში მოცემული
ვალდებულების შესრულების მონიტორინგზე. სამინისტროს როლი გარემოს დაცვითი
მენეჯმენტის გეგმასთან დაკავშირებით ნაკლებად არის განსაზღვრული. გზშ-ს
დაქვემდებარებული პროექტის განმხორციელებელი პასუხისმგებელია„თვით-მონიტორინგის“
პროგრამის განხორციელებაზე. მსოფლიო ბანკის სახელმძღვანელო დოკუმენტები
ყურადღებას ამახვილებს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმის როლზე, რომელიც
მნიშვნელოვანია ყველა კატეგორიის პროექტისთვის. პროექტის განმხორციელებელს
მოეთხოვება გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმაში მონიტორინგის სქემების და გეგმების
გათვალისწინება. პროექტის განხორციელების მენეჯმენტის გეგმასთან შესაბამისობის
მონიტორინგი მსოფლიო ბანკის მოთხოვნების მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს.
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კონსულტაციები: მსოფლიო ბანკი ითვალისწინებს კონსულტაციებს A და B კატეგორიის
პროექტებისთვის (მინიმუმ 1კონსულტაცია B კატეგორიისთვის) და ითხოვს მსესხებლის მიერ
კონსულტაციების განრიგის შემუშავებას. ეროვნულ კანონმდებლობაში აღნიშნული საკითხის
შესახებ დღემდე მხოლოდ მოკლე შენიშვნაა მოცემული, განხორციელების რეალური ბერკეტის
მითითების გარეშე. ნებართვის გაცემის პროცედურის და გზშ-ს პირობების შესახებ
მთავრობის ბრძანებულებაში შეტანილი შესწორებები განსაზღვრავს გზშ-ს პროცესში
საზოგადეობასთან
კონსულტაციების
მოთხოვნებს.
მის
თანახმად,
პროექტის
განმხორციელებელი
ვალდებულია
(i)
უზრუნველყოს
კონსულტაციებისაზოგადოებასთან,(ii)ინფორმაცია გახადოს ხელმისაწვდომი, (iii) მიიღოს
კომენტარები 45 დღის ვადაში, (iv) ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან არა უგვიანეს60 დღისა
მიიწვიოს
დაინტერესებული
მხარეები
საჯარო
განხილვაზე
და
განსაზღვრის
კონსულტაციების ჩატარების ადგილი.

წინამდებარე გზშ შესრულდა ორივე - საქართველოს კანონმდებლობის და მსოფლიო ბამკის
მოთხოვნების გათვალისწინებით.
2.5 ინსტიტუციონალური ჩარჩო
ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია საქართველოს სამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც
ახორციელებენ პროექტის მიმდინარეობის ზედამხედველობას, მონიტორინგს, პროექტის მართვას,
შესყიდვებს და ფინანსურ მხარდაჭერას.
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის (RD) ვალდებულებები მოიცავს, როგორც მინიმუმ,
ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლისა და გზის საბოლოო პროექტის შეფასებას, გზის
რეაბილიტირებული მონაკვეთების მიღება-ჩაბარებას. RD-ის ვალდებულებები აგრეთვე
ითვალისწინებს გზის ტექნიკურ მომსახურეობას, თუმცა მისი განხორციელდება შესაძლებელია
კერძო საწარმოს მიერ. ტექმომსახურება მოიცავს მომსახურეობას ზამთრის განმავლობაში, გზის
საფარის რეგულარულ შემოწმებასა და შეკეთებას, მათ შორის წყალსარინების, უსაფრთხოების
ბარიერების, გზის მარკირების და ნიშნების მოწესრიგებას და ა.შ. მომსახურეობას. გზის გასწვრივ
ნაგვის შეგროვება RD-ს კონტრაქტორის მიერ ხორციელდება.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო (MoE) პასუხისმგებელია პროექტის გზშის განხილვისა და შემდგომი სახელმწიფო ექსპერტიზის საფუძველზე გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვის გაცემაზე. MoE-ს როგორც კომპეტენტური ორგანოს უფლებებს წარმოადგენს:





იმ საქმიანობის შეჩერება, შეზღუდვა და შეწყვეტა, რომელიც იწვევს ან შესაძლებელია
გამოიწვიოს მავნე ზემოქმედება გარემოზე, ასევე ბუნებრივი რესურსების არამიზნობრივი
გამოყენების შემთხვევაში;
სხვადასხვა ლიცენზიების (ბუნებრივი რესურსების გამოყენებისათვის) და ნებართვების
(გარემოს ზემოქმედებისთვის) გაცემა;
პროექტის განმახორციელებლის მიერ შესრულებული შემარბილებელი ღონისძიებების
კონტროლი, ბუნებრივ რესურსებზე, მონიტორინგის სისტემებზე, ნარჩენების მართვის
შესახებ ინფორმაციის და სათანადო უწყებებიდან პროექტის შესახებ განმარტებების
მიღების მიზნით.

იმ სამინისტროების/უწყებების ნუსხაში, რომლებიც გარკვეულ როლს თამაშობენ პროექტის
შეთანხმების პროცესში შედიან:



ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინიტრო;
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
სააგენტო;
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გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს
(MoE)
დაცული
ტერიტორიების სააგენტო;
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვის სააგენტო;
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისდეპარტამენტი (კულტურის და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო);
შრომის,ჯანდაცვისადა სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო;
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოები ასრულებენ ძირითად
ადმინისტრაციულ საქმიანობას, რომელიც მოიცავს მიწათსარგებლობისა და მიწის განაწილების
საკითხებს.
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3.

პროექტის აღწერა

წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
წარმოადგენს გურჯაანის
შემოსავლელი გზის დაახლოებით 15კმ სიგრძის მონაკვეთს, სოფელ ჩუმლაყიდან სოფელ
ბაკურციხემდე,კახეთის რეგიონში. ეს გზა წარმოადგენს კახეთის ერთ-ერთი ძირითადი
გზის,ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის შიდასახელმწიფო გზის, ნაწილს. ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის
გზა მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიაზე გადის და მის ზემოაღნიშნულ მონაკვეთზე
ტრანსპორტის ინტენსიური სატრანზიტო მოძრაობაა, რაც საგზაო შემთხვევების მაღალ სიხშირეს
განაპირობებს. დაგეგმილია შემოსავლელი გზის მოწყობა ალაზნის ველის მხარეს, რომელიც
დააკავშირებს თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვრის საერთაშორისო გზას
არსებულ შიდასახელმწიფო გზასთან, სოფლების ჩუმლაყის, ვეჯინის, ჭანდარის, ძირკოკის,
კოლაგის, ბაკურციხისა და ქ. გურჯაანის გვერდის ავლით.
ზემოაღნიშნული დასახლებების შემოსავლელი გზის პროექტი მომზადდა 1980-იანი წლების
ბოლოს და ნაწილობრივ განხორციელდა. თუმცა მიწის ვაკისი და ნაგებობები სერიოზულად
დაზიანებულია, ეს ტრასა შემოსავლელი გზის ერთ-ერთ ალტერნატული ვარიანტია.
1980-იანი წლების თავდაპირველი შემოსავლელი გზა იწყება თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის და
ბაკურციხე-თელავი-ახმეტის გზების გადაკვეთიდან და გრძელდება 2 კილომეტრზე ჩრდილოდასავლეთისკენ. ტრასა გადის გაუქმებული სარკინიგზო ხაზის ქვეშ მე-2 კმ-თან, შემდეგ უხვევს
900-ით და მიემართება ჩრდილო-დასავლეთისკენ, არსებული გზის და გაუქმებული სარკინიგზო
ხაზის პარალელურად.
ამის შემდეგ ტრასა გადის გაუქმებული სარკინიგზო ხაზის პარალელურად, მე-8.0კმ-მდე, სადაც ის
სცილდება რკინიგზის ხაზს და ჩრდილოეთისკენ უხვევს.მე-9.0კმ-ზე გზის ტრასა კვეთს ხევს და
შემდეგ უხვევს ჩრდილო-დასავლეთისკენ, 4.5კმ მანძილზე, სანამ მე-13.5კმ-ზე გადაკვეთს
მდინარეს. ეს მონაკვეთი გადის სამ მჭიდროდ განაშენიანებულ ფართობზე, სადაც მნიშვნელოვანი
დაბრკოლებები არსებობს. პირველი დაბრკოლება არის მე-9.1კმ-ზე და მე-10.1 კმ-ზე, სადაც
შენობები და საკომუნიკაციო ანძაა განლაგებული, მეორე - მე-11.5კმ-ზე და მესამე მე-13.1 კმ-ზე,
სადაც ხელისშემშლელ ფაქტორებს შენობები წარმოადგენს.
მდინარის გადაკვეთიდან 0.9კმ მანძილზე, ეს ტრასა უერთდება ახმეტა-თელავიბაკურციხის გზას და გაუქმებულ რკინიგზის ხაზს მე-14.4კმ-ზე.
პირვანდელი ტრასა, განაშენიანებული ფართობების გარდა, სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე გადის.
ამ მიწების დიდ ნაწილზე ვენახებია გაშენებული. ტრასას კვეთს მრავალრიცხოვანი მცირე გზები,
რომლებიც მიემართება სამხრეთ-დასავლეთიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ (ალაზნის
ველისკენ). ამავე მიმართულებისაა არსებული წყლის ნაკადებიც. ამ გზებისა და წყლის
ნაკადებისთვის 1980-იან წლებში სრულად ან ნაწილობრივ იქნა აშენებული რამდენიმე ნაგებობა,
ძირითადად ბეტონის მართკუთხა წყალგამტარი მილხიდები და ხიდები. ისინი იმდენად
განადგურებულია, რომ საჭიროებს შეცვლას, მაგრამ ზოგიერთი ნაგებობა შეიძლება დატოვებული
იქნეს.
ჩატარდა საპროექტო ფართობის კამერული კვლევა იმის დასადგენად, არსებობს თუ არა 1980-იან
წლების შემოსავლელი გზის ტრასაზე უკეთესი ალტერნატივა. შემოვლითი გზის ტრასა, რომელიც
ჩუმლაყი-ბაკურციხის გზიდან ალაზნის ველის მხარეს გადის, აშკარად უკეთესია ვიდრე ამ გზის
მეორე მხარეს, ფერდობზე გამავალი მიმართულება. 1980-იანი წლების ტრასის ალტერნატიული
ვარიანტები, ველის დაბალ ნაწილში, უფრო გრძელია (რაც ზრდის კაპიტალურ და
საექსპლუატაციო ხარჯებს) და საჭიროებს მიწების შესყიდვას “გასხვისების ზოლის“ გასწვრივ, რაც
დაკავშირებულია ხარჯების ზრდასთან, მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინებასთან და
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გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებასთან (მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეწყვეტა).
ზოგადად, 1980-იანი წლების ტრასა, შესაბამისი “გასხვისების ზოლის“ კაპიტალიზაციით
უკეთესია, ვიდრე სხვა ალტერნატივები. 1980-იანი წლების ეს პირველი ვარიანტი 14.5კმ
სიგრძისაა.
მაგრამ, სოფ. ჩუმლაყთან ეს ტრასა გარკვეულ ცვლილებას საჭიროებს. ამის მიზეზია ის, რომ 80იანი წლების შემდეგ, ტრასისმიმდებარე ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი მშენებლობები
განხორციელდა. გარდა ამისა, ეს ტრასა არსებულ მთავარ გზასადა სარკინიგზო გადაკვეთას
მახვილი კუთხით უერთდება, რის გამოც, ბოლო, შეერთების წერტილში გზაჯვარედინის
მოწყობართულია. ამიტომ განხილული იქნა შემოსავლელი გზის ტრასის ვარიანტი ახლად
მონიშნულ
ტერიტორიზე,
შიდასახელმწიფო
გზასთან
შეერთების
წერტილის
გადატანითჩუმლაყიდან თელავის მიმართულებით. ეს ვარიანტი იძლევა ტექნიკურად
გამართული გზაჯვარედინის მოწყობის საშუალებას. ამ მეორე ალტერნატიული ტრასის სიგრძე
15კმ-ია.
შემოსავლელი გზის კმ 0 და კმ 14.5/15.0 (ბოლო) წერტილებში ივარაუდება ერთ დონეში წრიული
გზაჯვარედინების მოწყობა. ასეთივე გზაჯვარედინები დაგეგმილია კიდევ ორ ძირითად
გადაკვეთაზე - კმ 9.6 და კმ 13.15-ზე. არსებული გზებისა და შემოსავლელი გზის გადაკვეთის სხვა
წერტილებში ნავარაუდევია მიწისქვეშა გზაგამტარების მოწყობა. შედეგად, შენარჩუნდება
ტრანსპორტის მოძრაობის არსებული სქემა და ამასთან აღკვეთილი იქნება ტრანსპორტის
დროებითი გადასვლა შემოსავლელ გზაზე, რაც უზრუნველყოფს შემოსავლელ გზაზე
ტრანსპორტის ოპტიმალურ ნაკადს. შემოსავლელი გზის 9.1-10.2კმ მონაკვეთზე და კმ13.15
გზაჯვარედინზე ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარე შეზღუდული იქნება, ხოლოყველა სხვა
მონაკვეთზე ტრანსპორტი თავისუფლად იმოძრავებს.
კლასიფიკაციის მიხედვით პროექტის რელიეფზე გამოიყოფა ორი ტიპის მონაკვეთი, „ვაკე“
(უმეტესად) და "უსწორმასწორო-დასერილი" (დასაწყისსსა და ცალკეულ მონაკვეთებზე). ამ
მონაკვეთებისათვის განისაზღვრა შემდეგი განივი პროფილები:
ქართული სტანდარტით ‘’ვაკე’’ რელიეფითგანისაზრვრება ორზოლიანი გზა, თითოეული 3.5მ
სიგანის, 2.5% განივი ქანობით, სავალი ნაწილის ჯამური სიგანით 7.0მ, 2.5მ სიგანის საფარიანი
გვერდულებითა და 0.5მ სიგანის კიდეებით, გზის ორივე მხარეს.
"უსწორმასწორო-დასერილი" რელიეფისთვის ქართულ და “სნიპ“ სტანდარტებსშორის
უმნიშვნელო განსხვავებაა და ჩვენს მიერ მიღებულია “სნიპ“-ის მიხედვით: ორ ზოლიანი გზა,
თითოეული 3.5მსიგანის (2% განივი ქანობით), სავალი ნაწილის ჯამური სიგანით 7მ და 0.5მ
სიგანისსაფარიანი გვერდულებით, რასაც ემატება 2.0მ უსაფარო გვერდულები ორივე მხარეს.
3.1 კონცეპტუალური დიზაინის ვარიანტები
3.1.1 გზის განივი პროფილი
ეკონომიკურ ანალიზში განხილული იქნა გზის ორი სხვადასხვა განივი პროფილი.
ქართული სტანდარტების ("ვაკე" რელიეფი) შესაბამისი განივი პროფილი მოიცავს ორ ზოლს,
თითოეული 3.5მ სიგანის (გზის დასაწყისიდან მე-2კმ-მდე შორის მონაკვეთის გარდა, სადაც
საჭიროა მესამე დამატებითი ზოლი). ჯამში სავალი ნაწილის სიგანე შეადგენს 7.0მ-ს. 2.5მ
საფარიანი გვერდულებითა და 0.5მ სიგანის კიდეებით გზის ორივე მხარეს, მთლიანი სიგანე 13.0მია. სავალი ნაწილის ქანობი 2.5%-ია, გზის ყრილის ფერდების ქანობი - 1 : 1.5.
ქართული და “სნიპის“ სტანდარტების ("უსწორმასწორო-დასერილი" რელიეფი) შესაბამისი განივი
პროფილი მოიცავს ორ ზოლს, თითოეული 3.5მ სიგანის (გზის დასაწყისიდან მე-2კმ-ს შორის
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მონაკვეთის გარდა, სადაც საჭიროა მესამე დამატებითი ზოლი). ჯამში სავალი ნაწილი შეადგენს
7მ-ს. 0.5მ სიგანისსაფარიანი გვერდულებით, რასაც ემატება 2.0მ უსაფარო გვერდულები ორივე
მხარეს, მთლიანი სიგანე 12.0მ-ია. სავალი ნაწილის ქანობი 2.0%-ია, გზის ყრილის ფერდების
ქანობი - 1 : 1.5.
რელიეფის მიხედვით შერჩეული სხვადასხვა ტიპის განივი პროფილები საგანგებოდ იქნა
შერჩეულიიმისათვის, რომ ეკონომიკური მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე
განსაზღვრულიყო უზრუნველყოფს თუ არა უფრო ფართო საფარიანი გვერდულით გამოწვეული
„გვერდითი
ხახუნის“
შემცირება
სათანადო
ეკონომიკურ
უკუგებას
ავტომობილის
საექსპლუატაციო ხარჯებში, რაც გაამართლებდა 19.5%-ით შეფასებულ დამატებით კაპიტალურ
ხარჯებს.
ეკონომიკური ანალიზი ცხადად გვიჩვენებს, რომ გზის მოსარგებლეთა ხარჯების შემცირება არ
არის საკმარისი ქართული სტანდარტის განივი პროფილის მშენებლობის ხარჯების
საკომპენსაციოდ.
აქედან გამომდინარე, მივიჩნევთ, რომ კონცეპტუალური დიზაინისთვის გამოყენებული უნდა
იქნეს “სნიპის“ სტანდარტის შესაბამისი განივი პროფილი.
3.1.2 საფარის დიზაინი
საფარის დიზაინი შეტანილია საპროექტო ანგარიშის დანართში. დანართი მოიცავს შემდეგ
საკითხებს:
 დიზაინის ზოგადი პრინციპები
 ტრანსპორტის ინტენსივობა
 საფარზე დატვირთვის განსაზღვრა
 საფარზე რეკომენდებული დატვირთვა
 მიწის ვაკისის სიმტკიცე
 გარემო
 საფარის კონსტრუქცია
 რეზიუმე
 დასკვნა
დასკვნაში მითითებულია, რომ ეკონომიკურ ანალიზში განოყენებული უნდა იქნეს საფარის სამი
დიზაინი (შერჩეული რვა შემუშავებული დიზაინიდან).
რენტაბელობის მიხედვით შერჩეულია სამი დიზაინი: რბილი საფარის დიზაინი #6,
ცემენტ/ბიტუმით სტაბილიზებული საფუძვლის მქონე საფარის დიზაინი #7 და არაარმირებული
ბეტონის ხისტი საფარის დიზაინი #5.
მე-6 თავში წარმოდგენილი განფასება გვიჩვენებს, რომ სტაბილიზებული საფარის დიზაინი #7
ყველაზე ეკონომიურია, რასაც ადასტურებს მოდელირებული ეკონომიკური ანალიზიც.
შესაბამისად, რეკომენდებულია, რომ კონცეპტუალური დიზაინისთვის შერჩეული საფარის
შემადგენლობა შემდეგი იყოს:
წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი B ტიპი, II კლას სისქე 5.0სმ
მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევი II კლასი
სისქე 7.0სმ
ღორღი (0-40მმ), სტაბილიზებული 3.5% ცემენტითდა 2.5% ბიტუმით სისქე 18.0სმ
ქვიშა-ხრეში ნარევი
სისქე 22.0სმ
3.1.3 გადაკვეთები
ნავარაუდევია, რომ შემოსავლელ გზაზე შესვლა შეზღუდული იქნება, იმისათვის რომ
უზრუნველყოფილი იქნეს ამ გზაზე ტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა. ასევე მომავალში
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საჭირო იქნება შემოსავლელ გზაზე უკანონო შეღწევის აღკვეთა, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს
ინვესტიციის ეკონომიკური სარგებელი.
ზემოთ დეტალურად განხილული მიწისქვეშა
გზაგამტარების მიზანია ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო ტრანსპორტის შეუფერხებელი
მოძრაობის უზრუნველყოფა.
შემოსავლელი გზის თავსა და ბოლოში იგეგმება ერთ დონეში წრიული გზაჯვარედინების
მოწყობა. შემოსავლელ გზაზე ასეთივე გზაჯვარედინების მოწყობა ნავარაუდევია კიდევ ორ
წერტილში: 9.6კმ-ზე (გურჯაანი-კაბალის გზა) და 13.15კმ-ზე (ჩუმლაყი-ყიტაანის გზა).
3.2 მდინარეთა გადაკვეთები
საპროექტო გზა იკვეთება 16 შედარებით დიდი მდინარით და 6 მცირე ხევით.
აღნიშნულ მდინარეებიდან მნიშვნელოვანია ჩალაუბნის ხევი, ვეჯინის ხევი, ძირკოკის ხევი,
ახტალის ხევი და ფაფრის ხევი. საპროექტო გზის გადამკვეთი, როგორც დიდი ისე მცირე
მდინარეები და ხევები სათავეს იღებენ ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობზე
800-1000 სიმაღლეზე და ერთვიან მდ.ალაზანს მარჯვენა მხრიდან.
3.3. კარიერები
გზის მშენებლობისას კონტრაკტორის მიერ იქნება შემოთავაზებული: კარიერები, მისასვლელი
გზები, ნაგავსაყრელები და ა.შ. პროექტის მსვლელობისას არცერთი არა ლეგალური წყარო არ
იქნება გამოყენებული.
კარიერების
პროექტების

ადგილმდებარეობა
საბოლოო

შემოთავაზებული

ეტაპზე.

კარიერების

იქნება

საინჟინრო

ექსპლოატაცია

გუნდის

უნდა

მიერ

და

განხორციელდეს

ლიცენზირებული კომპანიის ან სამშენებლო კონტრაქტორის მიერ, რომელიც მიიღებს საკუთარ
ლიცენზიას. არსებობს კარიერების გამოყენებით გამოწვეული პოტენციური ზემოქმედებები
მდინარის კალაპოტსა და ჭალის მდებარეობაზე.
დეტალური დაპროექტებისას შეირჩა ქვემოთ მოყვანილი კარიერები, რომლებიც შესაძლოა
გამოყენებულ იქნეს გზის მშენებლობისთვის აუცილებელი მასალის მისაწოდებლად.
ცხრილი3-3: სპროექტოობიექტთანახლოსმდებარეკარიერები:
licenziis #

resursi
qviSa-xreSi

regioni
Llicenzianti
gurjaani,
f.p. ivane maxaraSvili
No 00687
kaxeTi
qviSa-xreSi
gurjaani,
Sps kvirike
No. 01156
kaxeTi
qviSa-xreSi
gurjaani,
Sps kvirike
No. 00771
kaxeTi
qviSa-xreSi
gurjaani,
Sps kvirike
No. 00771
kaxeTi
მშენებლობისას კონტრაქტორმა უნდა შეამოწმოს მასალის პროექტისთვის ვარგისიანობა.
ამავდროულად კონტრაკტორმა შეიძლება გადაწყვიტოს ახალი წიაღითსარგებლობის ლიცენზიის
მოპოვება.
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3.4. სამშენებლო ბანაკები
სამშენებლო ბანაკისთვის ადგილის შერჩევა მოხდება შესაბამისი ტერიტორიის არსებობის
გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს მძიმე ტექნიკის გასაჩერებელ ადგილს, საწყობებს და
სახელოსნოებს, კომუნიკაციების და მაღაზიების ხელმისაწვდომობას, და სენსიტიური
ადგილებიდან დაშორების. სამშენებლო ბანაკის საბოლოო ადგილს სამშენებლო კონტრაქტორი
შეარჩევს, საგზაო დეპარტამენტის თანხმობით. სამშენებლო ბანაკების ტერიტორიას მშენებელი
კონტრაქტორი ან აიღებს იჯარით სახელმწიფოსგან, ან შეიძენს ან ასევე იჯარით არებს კერძო
პირისგან, მიწის ექსპროპრიაცია ასეთ შემთხვევებში დაუშვებელია.
დეტალური პროექტირებისთვის სამშენებლო ბანაკის განთავსების 2 სავარაუდო ადგილია რის
შემოთავაზებული.
პირველი მდებარეობს პკ5 (სოფელი ბაკურციხე), სავარაუდოდ გამოსყიდვას ექვემდებარება 2
შენობა, რაც განხორციელებული იქნება სახელმწიფოს მიერ.

1.

samSeneblo banakis ganTavsebis pirveli teritoria

meore SesaZlo adgilia pk 120 rkinigzis yofili sawyobebi (mdebareobis ruka
motanilia qvemoT).
samSeneblo banakebisaTvis gankuTvnili teritoriis SerCevisaTvis saWiro moTxovnebi
damokidebuli iqneba adgilze gagzavnil samuSao Zalasa da mobilizebuli teqnikis
odenobaze. gasxvisebis derefnis sazRvrebSi banakis ganTavsebisTvis saWiro
teritoria ver moiZebneba da kontraqtori iZulebuli iqneba ijariT Seisyidos miwa
kerZo miwamTmflobelebisgan.
samSeneblo banakis teritoriaze ganTavsebuli iqneba ofisebi, saxelosnoebi da
sasawyobe ezo, agreTve sxva saxis dawesebulebebi, maT Soris navTobis SenaxvisaTvis
saWiro teritoria. samSeneblo banakis ganTavsebisaTvis teritoriis SerCeva jer ar
dasrulebula.
banakisTvis adgils gansazRvravs kontraqtori, Tumca adgilis SerCeva unda moxdes
Semdegi kriteriumebis gaTvaliswinebiT:
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Possible Camp Location 2

2. samSeneblo banakis ganTavsebis meore teritoria




ekologiuri TvalsazrisiT, aramgrZnobiare transformirebuli urbanuli, an
sasoflo landSafti.
banakebi ar unda iyos ganTavsebuli sacxovrebel dasaxlebasTan 500 m-ze
axlos.
sakmarisi distancia unda iyos xmauris zemoqmedebis misaReb donemde
Sesamcireblad.

samSeneblo
banakis
saboloo
SerCeva
da
daproeqteba
moxdeba
mSenebeli
kontraqtoris mier. kontraqtori, samSeneblo banakebs uzrunvelyofs Semdegi
ZiriTadi aRWurvilobebiT.








adekvaturi saventilacio aRWurviloba;
usafrTxo wylis mowodeba.
higienuri sanitaruli aRWurvilobebi da sakanalizacio sistema.
dasufTavebis aRWurviloba tualetis kanalizaciis da Sida narCenebisTvis;
wvimis wylis sadrenaJo aRWurviloba;
pirveladi samedicino daxmarebis aRWurvilobebi.
ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების აღწურვილობები.

amJamad jer ar aris SerCeuli samSeneblo banakebis adgilebi da misasvleli gzebis
marSrutebi, rasac gadawyvets samSeneblo kontraqtori. SemdgomSi am obieqtebis
SerCevisas unda moxdes maTi SeTanxmeba kanonmdeblobis Sesabamisad.
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4

მეთოდოლოგია

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ექვს ძირითად კომპონენტს მოიცავს, რომლებიც 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 საგზაო 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 დაიტერესებულ მხარეებთან და ინფორმაციის გასაჯაროებას (საქართველოს
კანონმდებლობის და მსოფლიობანკის პოლიტიკის შესაბამისად).
6. გზშ ანგარიშის მოზადებას.

4.1 ბოტანიკური და ზოოლოგიური კვლევა
შეფასების და ანგარიშის მომზადების პროცესში გამოყენებული იყო არსებული ლიტერატურული
მონაცემები, პირველადი წყაროები, სახელმწიფო და კონსულტანტების ანგარიშებიდაინ ფორმაცია.
ჩატარდა ბოტანიკური და ფაუნის კვლევა. ბიომრავალფეროვნების ჯგუფის მიერ საველე
სამუშაოები შესრულდა 2014 წლისა 17 ოქტომბერს, ნარჩენების მართვის ჯგუფის მიერ - 2014 წლის
10,11 სექტემბერს, ხოლო სოციალური ჯგუფი ველზე გავიდა 2015 წლის 23 თებერვალს.
კვლევის მიზანი იყო მოცემულ ტრანსექტზე არსებული მცენარეული საფარის იდენტიფიკაცია და
აღწერა.
ბაკურიანი-გურჯაანის გზის სექცია იწყება სოფელი ბაკურციხიდან, შემდგომში მიუყვება
გაფუჭებულ გზას, სადაც რამოდენიმე სახლი არის განლაგებული, უხვევს მარცხნივ და მიუყვება
საბჭოთა კავშირის დროს აგებულ რკინიგზის ხიდს მდინარე კოტესხევამდე.
ბოტანიკური აღრიცხვა ჩატარდა იმისთვის, რომ დადგენილიყო მოცემული ტრანსექტი იყო თუ
არა სპეციალური სტატუსის მქონე მცენარის ჰაბიტატი. სპეციალური სტატუსის მქონე მცენარეებია
საქართველოს

წითელ

წიგნსა

და

წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეები.(საქართველოს

საკანონმდებლო მაცნე N19 1.07 2003წ.)
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საიტი

მდებარეობს

ძველი

რკინიგზის

ხიდიდან

მდინარე

კოტესხევამდე,

რომლებიც

გამოკვლეული იქნა ექსპერტების მიერ. ბოტანიკური აღწერა ჩატარდა გზის გასწვრივ და გზიდან
4-5 მეტრის მანძილზე, ვინაიდან და რადგანაც დანარჩენი ტერიტორია დაკავებული იყო სახნავსათესი მიწებით. ასევე, გზის მარცხენა მხარეს მიედინება კანალი, რომელსაც ასევე უკავია ასევე
მცენარეების ჰაბიტატი.
ფაუნის შესწავლის მიზანი იყო სახეობების შესახებ ლიტერატურაში არსებული მონაცემების
გადამოწმება -დაზუსტება და მათი კვლევის ზონაში არსებობის დაფიქსირება. ცხოველთა
ძირითადი სახეობების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოყენებული იყო მარტივი
მეთოდი - ნაკვალევის, ექსკრემენტების და საცხოვრებლის დაფიქსირება.
4.2 ნარჩენები
პროექტის ფარგლებში მოსამზადებელი სამუშაოების და წყებამდე აუცილებელია საპროექტო
ტერიტორიის აღნიშნული ნარჩენებიდან განთავისუფლება, რისთვისაც განსახორციელებელია
აღნიშნული ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და უახლოეს ნაგავსაყრელზე განთავსება.
4.3 ფონური დაბინძურება
მსოფლიობანკის პოლიტიკის შესაბამისად, ჰაერზე ზემოქმედების შეფასება უნდა ეყრდნობოდეს
ორივე - მსოფლიობანკის 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.
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წუთიანი

ერთჯერადი

მაქსიმალური

კონცენტრაციები

საქართველოს

სტანდარტების

შესაბამისად მიჩნეულ იქნა ყველაზე მკაცრად და მაშასადამე გამოყენებულ იქნა შეფასების
პროცესში.
ითვლება, რომ თუ ყველაზე უარეს მეტეოროლოგიურ პირობებისთვის მოდელირების
ჩატარებისას 30 წუთიანი ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები არ აჭარბებს ქვემოთ
მოცემულ მნიშვნელობებს,

ამ ზღვრის გადაჭარბება უფრო ხანგრძლივ პერიოდში ასევე

მოსალოდნელი არ არის.
4.4.1 ჰაერი
ავტოსატრანსპორტო წყაროებიდან ჰაერის დაბინძურების კონტროლი გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში შედის. ტრანსპორტის ემისიას რაც შეეხება,
საქართველოში ამჟამად არსებული შესაბამისი სტანდარტები საბჭოთა პერიოდიდანაა და ეხება
ჭვარტლს, კარბონმონოქსიდს, ნიტროგენ ოქსიდებს, სულპურ დიოქსიდს და ჰიდროკარბონს.
თუმცა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიხედვით, ამ სტანდარტების
განხორციელება, პრაქტიკულად, არ ხდება და არ არსებობს ტრანსპორტის ემისიის თანდათან
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შემცირების ეროვნული პოლიტიკა თუ სტრატეგია. ტექნიკური შემოწმება მაინც საჭირო იქნება
მძლავრი მანქანებისათვის (რომელშიც შედის მშენებლობისას გამოყენებული სატვირთო მანქანები).

4.4.1მაქსიმალურად დასაშვები კონცენტრაციები (MAC)საქართველოს სტანდარტებისა და WHO-ს
სახელმძღვანელო დოკუმენტების შესაბამისად

CO

NO2

1საათი
8 საათი დღიური
მაქსიმუმი
30წთ ერთჯერადი
მაქსიმუმი
24საათი
1საათი
წლიური
30წთ ერთჯერადი
მაქსიმუმი

EHSსახელმძღვანელ
*
ოდოკუმენტები
30მგ/მ3(25ppm)
10მგ/მ3(10ppm)

საქართველოს
სტანდარტები

-

5მგ/მ3

200μგ/მ3(0.11ppm)
40μგ/მ3(0.026ppm)
-

3მგ/მ3
-

-

200μგ/მ3

24საათი
40μg/m3
50µგ/მ3
300µგ/მ3
PM10 24საათი
3
20µგ/მ
წლიური
30წთერთჯერადიმ 500µგ/მ3
აქსიმუმი
*EHS სახელმძღვანელო დოკუმენტები ეფუძნებაWHO-ს ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო
დოკუმენტებს ევროპისათვის
4.4.2 ხმაური
saqarTveloSi dRes arsebuli normebi xmauris zRvrebis Sesaxeb efuZneba yofili
sabWoTakavSiris sanitarul normebs #3077-84 da gansazRvravs xmauris sxvadasxva dones
sxvadasxva zonaSi. Yvelaze gavrcelebuli standartebia xmauris zRvrebi sacxovrebel
SenobaSi da misgareT (kedelTan), romeli maCveneblebicSemdegia:
sacxovrebel SenobebSi:
Leq-Tvis (7:00 – 23:00) indikatoruli
maqsimalurizRvari = 55dB(A)
Leq-Tvis
(23:00-7:00) indikatoruli
maqsimalurizRvari = 45dB(A).

(eqvivalenturi)

(eqvivalenturi)

xmauri/bgera
xmauri/bgera

=
=

40dB(A),
30dB(A),

Sacxovrebeli Senobebis gareT (gazomilikedelTan):
Leq-Tvis (7:00 – 23:00) indikatoruli (eqvivalenturi) xmauri/bgera = 55dB(A), maqsimaluri
zRvari = 70dB(A)
Leq-Tvis (23:00-7:00) indikatoruli (eqvivalenturi) xmauri/bgera = 45dB(A), maqsimaluri
zRvari = 60dB(A).
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4.4.2 gzatkecilebis federaluri sammarTvelo (aSS): sacxovrebeli Senobebis gareT
xmauris Sesustebis kriteriumebi
saqmianobiskategoria

maqsimaluriLeq 1sT-Si

farTobi, sadac siwynare da simSvide
udidesi mniSvnelobisaa

57dBA

skolebi,
eklesia-monastrebi,
biblioTekebi,
saavadmyofoebi,
rezidenciebi,
saTamaSo
moednebi,
dasvenebiszonebi

67dBA
(52dBASenobaSi)

samSeneblo raioni

72dBa

Wrfivi wyarodan xmauris gavrceleba xdeba xmauris wyaros uwyveti nakadis arsebobis
SemTxvevaSi. wertilovani wyaros wrfiviT gaZlierebis SemTxvevaSi xmauris
gavrcelebis veli iRebs cilindis an naxevar cilindris formas. Wrfivi wyarodan
xmauris gavrcelebis prognozirebis modeliSemdegia: xmaurisdone 1 – xmauris done2=10
log r2/r1; xmauris donis Semcireba wrfivi wyarodan manZilis yoveli gaormagebis
SemTxvevaSi aris 3dBA. Tu mxedvelobaSi miviRebT gadatvirTuli magistralidan momaval
xmaurs, upriani iqneba magistrali CavTvaloT uwyvet wrfiv wyarod da mxedvelobaSi
miviRoT manZilis zrdis tempis 3dBA gaormageba.
Arsebuli da saproeqto satransporto moZraobis xmauris zegavlenis naxevrad
raodenobrivi SefasebisaTvis Cven gamoviyeneT xmauris gazomili monacemebi –
saSualoda maqsimaluri maCveneblebi mocemulia cxrilSi 4.4.2.
xmauris maqsimaluri da saSualo doneebis Sedareba da monacemebi moZraobis
dRevandel intensiobaze gvaZlevs saSualebas davaskvnaT, rom amJamad moZraobis
intensioba ar aris sakmarisi, rom xmauris wyaro wrfivad CaiTvalos da xmauris
Sesusteba 3 dbA kanonis mixedviT iqnas naangariSevi. xmauris qrobis realuri
xasiaTi miuTiTebs, rom xmauris wyaro saSualoa wertilovan da wrfiv wyaros
Soris. amJamad, intervali saproeqto gzaze moZrav or momdevno manqanas Soris
sakmaod didia. moZraobis intensiobis zrda pirvel rigSi gamoixateba gzis
ganivkveTSi ori momdevno manqanis gavlis intervalis SemcirebiT da ara am kveTSi
erTdroulad gamavali manqanebis raodenobiT. Sesabamisad mosalodnelia saSualo
xmauris garkveuli zrda da naklebad – xmauris maqsimaluri donis zrda. 2030
wlisaTvis moZraobis intensiobis daaxloebiT gaoTxmageba, jer erTi gamoiwvevs
xmauris wyaros miaxloebas wrfiv modelTan (da aq ufro samarTliani iqneba 3 dbA
kanoni), xolo meores mxriv moxdeba xmauris saSualo maCveneblis wanacvleba
“maqsimalur saSualo maCveneblisaken” (an saSualo maCveneblis araumetes 10 – 15%iT zrda
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5. სოციალური, ფიზიკური და ბუნებრივი გარემო
5.1 რელიეფი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის რელიეფი მის უდიდეს ნაწილში დაბალმთიანია, ზოგგან არის
საშუალო მთიანი რელიეფიც. ტერიტორიის ძირითადი სიმაღლე მერყეობს 300-450 მეტრიდან 8501000 მეტრამდე. მუნიციპალიტეტი მდინარე ალაზნის აუზში ვრცელდება. ცენტრალურ ნაწილში
აღმართულია გომბორის საშუალოდ დაბალი მთიანიქედი. გომბორის ქედი საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტიდან იჭრება. იგი აგებულია ცარცული და ნეოგენური თიხებით, ქვიშაქვებით,
კირქვებით, კონგლომერატებითა და ტუფოგენური დანალექი წყებებით.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთით ვრცელდება ალაზნის მთათაშორისი ვაკე.
მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ალაზნის ვაკის სიგრძე დაახლოებით 32 კმ-ია, სიგანეკი 13-14 კმ,
სიმაღლე 380 მ-იდან 450 მ-დე. იგი აგებულია მეოთხეული თიხებით, რიყნარითა და ქვიშებით.
ვაკის ჩამოყალიბება დაიწყო ნეოგენიდან. დაძირვა თანამედროვე ეპოქაშიც გრძელდება. ალაზნის
ვაკე უდიდეს ნაწილში იდეალური სიბრტყით ხასიათდება, მხოლოდ აქა-იქ არის პატარა
სიმაღლის გორაკები, რომლებიც ართულებენ ბრტყელ ზედაპირიან შეხედულებას.
საპროექტო გზა გადის ალაზნის ვაკეზე და ძირითადად კვეთს სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულებს, მხოლოდ გურჯაანის შემოგარენში გადის ინდუსტრიული ნაგებობის სიახლოვეს.
5.2 კლიმატი
მუნიციპალიტეტის ტერიტორია მოიცავს ალაზნის ველის ცენტრალურ ნაწილს და გომბორის
ქედის, მთა ცივის დაბალი და საშუალო ზონას, რომელიც ამის გამო არ გამოირჩევა კლიმატური
ზონებისმრავალფეროვნებით. გურჯაანის მეტეოროლოგიური სადგური არის წყარო მონაცემები
აღწერს ტერიტორიაზე. იგი მდებარეობს 415 მ ზღვის დონიდან. ქალაქ გურჯაანის კლიმატი
ზომიერი ნოტიო, ცხელი ზაფხულითა და ზომიერად ცივი ზამთრით, ორმაგი maxima ნალექების
წელს. საშუალო წლიური ტემპერატურა ამ ტერიტორიაზე იყო +12.4 0C, საშუალოდ, ყველაზე ცივი
თვის (იანვარი) 0.9 0C, და ცხელი თვე (აგვისტო) +23.6 0C, აბსოლუტური მინიმუმი -22 0C, და
აბსოლუტური მაქსიმალური +38 0C. სულ აქტიური ტემპერატურა (ზემოთ +10 0C) იყო 3 924 0C.
საშუალო წლიური ფარდობითი ტენიანობა საჰაერო შედგენილი 72%. წლიური სულ ნალექების
იყო 741mm, ყოველთვიური სულ მაქსიმუმ, რომელიც, როგორც წესი, დაეცა მაისში და 117mm,
მინიმალური - იანვარი (28 მმ). ქარის საშუალო წლიური სიჩქარე 1,7 მ / წმ. დასავლეთ და სამხრეთ
- დასავლეთ ქარები იყო არსებულ მიმდებარე ტერიტორია.
ტემპერატურა. ანალიზი კლიმატის ელემენტების ცვლილებების ორ პერიოდს შორის 1961-1985 და
1986- 2014 აჩვენა, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის წლიური ტემპერატურა გაიზარდა 0.4 0C, და
შედარებით 1925-1960 - 0.7 0C. გათბობა მიმდინარეობს ყველა სეზონის გარდა, გაზაფხულზე, ეს
არის ყველაზე დიდი ზაფხულში (+ 0.6 0C), და გაზაფხულზე სეზონური ტემპერატურა არ
შეცვლილა. გამოვლინდა დათბობის არის მდგრადი და დასტურდება ტენდენციები ზაფხულში და
გაზაფხულზე, ისევე, როგორც წლიური ღირებულება. In 1961-2014 განაკვეთის ცვლილების
საშუალო წლიური ტემპერატურა გააკეთა 0.14 0C / 10 წლის განმავლობაში. წლიური აბსოლუტური
მაქსიმალური

ტემპერატურა

გაიზარდა

ყველა

სეზონის

შორის

პერიოდებში,

უმაღლესი

ღირებულება შემოდგომაზე (+2.1 0C). აბსოლუტური მინიმუმი მნიშვნელოვნად თბილი ზამთარში
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და ზაფხულში (+3 0C). საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ორ შეისწავლა პერიოდს
მნიშვნელოვნად გაიზარდა (+0.5 0C), ხოლო წლიური ღირებულების საშუალო მინიმალური იყო
უმნიშვნელოდ გაიზარდა (+0.1 0C). წლიური დღეღამური ამპლიტუდა ტემპერატურა გაიზარდა
ყველა სეზონის მდე 0.5 0C.
ნალექი - სულ ნალექების შემცირდა ორ აღნიშნულ პერიოდებში მიერ 18mm ან 2% და შედარებით
დონეზე არსებული შორის პერიოდში 1925 წელს და 1960 წელს გაიზარდა 4%. რაც შეეხება
მაქსიმალურ ყოველდღიური ნალექი, მათი აბსოლუტური ღირებულებები გაიზარდა 6-24 მმ
ყველა სეზონისთვის, გარდა ზაფხულში, რომელშიც შემცირება 54 მმ მოხდა.
ჰაერის შეფარდებითი სინოტივის ფაქტობრივად არ შეცვლილა შორის პერიოდები და დარჩა
ფარგლებში 72%.
ქარის საშუალო სიჩქარე შემცირდა თანაბრად ყველა სეზონის ორ პერიოდს შორის მიერ 0.3-0.4 მ /
წმ.
ზამთრის ტერიტორიაზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გახდა შედარებით მსუბუქია დაზიანების.
თითქმის ყველა ტემპერატურის პარამეტრების გაიზარდა (თბილი) მიერ 0.3-0.4 0C, გარდა
საშუალო მინიმალური, რის გაყინვა ღამე უფრო ხშირი და რისკი ყინვაგამძლე ზამთარში
შენარჩუნებულია. სეზონური შეადგენს ნალექების გაიზარდა 9%. გაზაფხულზე სურათი
ტემპერატურის შეცვლის განსხვავებულია. ფონზე მუდმივი საშუალო ტემპერატურა შორის
პერიოდებში, მცირე ზრდა maxima (შეადგინა +0,2 0C) კომპენსაცია ქულერი მინიმალურ (-0.3 0C).
საშუალო დღეღამური ამპლიტუდა ტემპერატურა გაიზარდა 0.5 0C, რის გამოც საფრთხე ყინვების
კვლავ შენარჩუნებულია. უმნიშვნელო ზრდა ნალექების (+ 3%) მოსდევს შემცირება ქარის
საშუალო სიჩქარე. ზაფხული არის თბილი შედარებით სხვა სეზონის (+ 0.60C). ორივე maxima (+0.8
0C) და მინიმალურ (+0.4 0C) გაიზარდა. სეზონური შეადგენს ნალექების მცირდება
მნიშვნელოვნად (საშუალოდ 20%). ზაფხულში ერთი თვის სასოფლო-სამეურნეო ზომიერი, ასევე
მძიმე და ექსტრემალური გვალვების გაიზარდა. განმეორების სიცხისა გაიზარდა. ამდენად,
ზაფხულში გურჯაანში გახდა მნიშვნელოვნად ცხელი და შედარებით მშრალი. შემოდგომა,
მსგავსი ზაფხულში, დათბა, თუმცა შედარებით ნაკლები (+0.4 0C). აბსოლუტური მაქსიმალური
გაიზარდა +2,1 0C და აბსოლუტური მინიმუმი მცირდება 0,4 0C. სეზონური შეადგენს ნალექების
საშუალო გაიზარდა 11% -ით, რაც შეიძლება შედეგად ზრდა რისკი წყალდიდობის და
ღვარცოფების ამ სეზონში.
ამგვარად,

ორ

განხილული

პერიოდის

განმავლობაში

გურჯაანის

მუნიციპალიტეტის

ტემპერატურა გაიზარდა ყველაზე მეტად ზაფხულში (+ 0.6 0C) და მაინც - გაზაფხულზე (+0.0 0C).
ნალექი

მნიშვნელოვნად

შემცირდა

ზაფხულში

(-20%),

ხოლო

შესამჩნევად

გაიზარდა

შემოდგომაზე (+ 11%).
ხანგრძლივობა სავეგეტაციო პერიოდში, რომ ბარიერი temperature12 0C გაიზარდა 3 დღის
განმავლობაში, შორის განხილული პერიოდს და მისი საშუალო ტემპერატურა გაიზარდა 0.4 0C.
შესაბამისად, თანხები აქტიური ტემპერატურა გაიზარდა. In სავეგეტაციო პერიოდში შეადგენს
ნალექების საშუალო შემცირდა 31 მმ. ხანგრძლივობა frostless შორის პერიოდში შეისწავლა
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პერიოდი საშუალოდ შემცირდა 7 დღის განმავლობაში. პერიოდი ტემპერატურა ოპტიმალური
მეფუტკრეობის (16-25 0C) ასევე შემცირდა 7 დღის განმავლობაში, იმ ფონზე, რეალურად
უცვლელი შედარებითი ტენიანობა (საშუალოდ 68%).
რაც შეეხება ექსტრემალურ მოვლენების, გვალვიანობა ერთი თვის მანძილზე გაიზარდა; თუმცა
საერთო გვალვიანობის პერიოდის სიხშირე (3 - 6 თვე) შემცირდა.
კლიმატური მონაცემები აღებულია საქართველოს სამშენებლო კლიმატოლოგიური ნორმიდან
- პნ 01.05-08, გზის საპროექტო ზოლის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე მეტეოპუნქტ
,,გურჯაანის” (მეტეოპუნქტი №40) მიხედვით რომელიც ზღვის დონიდან 415 მ. სიმაღლეზე
მდებარეობს.

სამშენელო-კლიმატური

დარაიონების

მიხედვით

საკვლევი

ტერიტორია

მიეკუთვნება II რაიონის IIბ ქვერაიონს, რომლის ძირითადი კლიმატური მახასიათებლები
მოცემულია ქვემოთმოყვანილ 5.2.1_5.2.8 ცხრილებში.
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5.3 ჰიდროლოგია
ბაკურციხე-ჩუმლაყის შემოვლითი გზა იწყება სოფელ ბაკურციხიდან და მთავრდება სოფელ
ჩუმლაყში. შემოვლითი გზის დანიშნულებაა სამანქანო გზის გატანა არსებულ სოფლებს
შორის არსებული მჭიდროდ დასახლებული სოფლებიდან. საპროექტო გზის სიგრძე 15კმ-ია.
ამ მონაკვეთზე საპროექტო გზა იკვეთება 16 შედარებით დიდი მდინარით და 6 მცირე
ხევით.
აღნიშნულ მდინარეებიდან მნიშვნელოვანია ჩალაუბნის ხევი, ვეჯინის ხევი, ძირკოკის ხევი,
ახტალის ხევი და ფაფრის ხევი. საპროექტო გზის გადამკვეთი, როგორც დიდი ისე მცირე
მდინარეები და ხევები სათავეს იღებენ ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ
ფერდობზე 800-1000მ სიმაღლეზე და ერთვიან მდ. ალაზანს მარჯვენა მხრიდან.
მდინარეების აუზები მკვეთრად იყოფა მთიან და დაბლობ ზონებზე. მთიანი ზონის
ფარგლებში მდინარეთა ხეობები ღრმად არიან ჩაჭრილები რელიეფში და ხასიათდებიან
დანაწევრებული
ზედაპირით.
ამ
ზონის
გეოლოგია
წარმოდგენილია
ძველი
კონგლომერატებით, მერგელებით, ქვიშა-ქვებით და კირქვებით. მდინარეთა აუზის დაბლობი
ზონა მდებარეობს ალაზნის ვაკეზე, სადაც მათი ხეობები არამკაფიოდ არის გამოკვეთილი.
დაბლობი ზონის გეოლოგია წარმოდგენილია შედარებით ახალი ალუვიური განფენებით.
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მთიანი ზონის ნიადაგური საფარი წარმოდგენილია თიხნარი შემადგენლობის ყავისფერი
ნიადაგებით, დაბლობი ზონის ნიადაგური საფარი, კი თიხნარი ნიადაგებით. მთიანი ზონის
დიდი ფართობები დაკავებულია ხშირი ფოთლოვანი ტყით, დაბლობი ზონა კი ათვისებულია
სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით.
მდინარეთა წყალშემკრები აუზის ფართობები იცვლება 0,25კმ2–დან (ხევი№121) 54კმ2-მდე
(ფაფრისხევი), სიგრძე 1,0 კმ-დან 18,0კმ-მდე. ქანობები 0,033-დან (ფაფრისხევი), 0,782-მდე
(ხევი№6). მდინარეების და ხევების მორფომეტრიული ელემენტები მოყვანილია №1 ცხრილში.
აღნიშნული მდინარეების წყლიანობის რეჟიმი ხასიათდება გაზაფხულის თოვლის დნობით
გამოწვეული უმნიშვნელო წყალდიდობით და შემოდგომის წვიმებით გამოწვეული
წყალმოვარდნებით.
შემოდგომის წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნების ხარჯები
აღემატება გაზაფხულის წყალდიდობების ხარჯებს. მდინარეებში და ხევებში წყალი გვხვდება
მხოლოდ მთიან ზონაში, დაბლობ ზონაში გაზაფხულის წყალდიდობის და შემოდგომის
წყალმოვარდნების გარდა. მდინარეების და ხევების კალაპოტები მშრალია. აღსანიშნავია, რომ
ცალკეულ უხვწლიან წლებში მდინარეებს მოაქვთ საკმაო რაოდენობის მყარი მასალა.

მაქსიმალური ხარჯების ანგარიში
რადგან, ზემოაღნიშნული მდინარეები და უსახელო ხევები ჰიდროლოგიური თვალსაზრისით
შეუსწავლელია, ამიტომ მათი წყლის მაქსიმალური ხარჯების სიდიდეები დადგენილია მეთოდით,
რომელიც მოცემულია ,,კავკასიის პირობებში მდინარეთა მაქსიმალური ჩამონადენის საანგარიშო
ტექნიკურ მითითებებში”.
აღნიშნული მეთოდის თანახმად, წყლის მაქსიმალური ხაჯების სიდიდეები იმ მდინარეებზე და
ხევებზე, რომელთა წყალშემკრები აუზის ფართობი არ აღემატება 400(300)კმ2 იანგარიშება
ფორმულით, რომელსაც შემდეგი სახე გაჩნია:
2
𝐹 ⁄3 ∗𝐾1,35 ∗𝜏0.38 ∗𝛪0,125
(𝐿+10)0,44

𝑄 = 𝑅〔

〕П𝜆𝛿m3/w

romelSic gamoyenebulia Semdegi aRniSvnebi:
𝑅- raionuli parametri, misi mniSvneloba aRmosavleT saqarTvelos
pirobebSi miRebulia 1,15 –is tolad.
F- mdinaris an xevis wyalSemkrebi auzis farTobi.
K- raionis klimaturi koeficienti, romlis sidide aiReba specialuri rukidan da am
konkretul SemTxvevaSi udris 5-s
𝜏- ganmeoradoba wlebSi
I - mdinaris an xevis gawonasworebuli qanobi saTavidan saproeqto kveTamde
(uganzomilo erTeulSi)
L - xevis(mdinaris) kalapotis sigrZe saTavidan saproeqto kveTamde km-Si
П- mdinaris auzis arsebuli niadagis safarvelis maxasiaTebeli
koeficienti, romlis sidide aiReba specialuri rukidan da Sesabamisi
cxrilidan da am konkretul SemTxvevaSi Seadgens 1,0
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𝜆- auzis tyianobis koeficienti, romlis sidide iangariSeba
gamosaxulebiT
𝜆=

1
1 + 02

𝐹𝑡
г

sadc Ftauzis tyiT dafaruli farTobia %-Si
𝛿- auzis formis koeficienti, romlis sidide ganisazRvreba gamosaxulebiT
𝐵𝑚𝑎𝑥
𝐵𝑠𝑎𝑠ℎ

𝛿=0,25
sadac

+ 0,75𝐴

Bmax - auzis maqsimaluri sigane km-Si

Bsash - auzis saSualo sigane,romelic iangariSeba formuliT
𝐹

Bsash= 𝐿

im xevebis maqsimaluri xarjebis gaangariSsebisas, romelTa wyalSemkrebi auzebis
farTobebi 5km2–ze naklebia, zemoT ganxilul formulaSi damatebiT Sedis
wyalSemkrebi auzis farTobis koeficienti, romlis sididec auzis konkretuli
farTobis mixedviT miiReba.
amis gardawyalSemkrebi farTobis mqone xevebisaTvis (F<5km2) gaangariSebuli
iqna Camonadenis moduli mcire xevebisaTvis da miRebulia
1% - moduli 8,69 m3/w km2
2% - moduli 6,92 m3/w km2
10% - moduli 3,71 m3/w km2
xevebis (51,81,101,111,121,151) saangariSo xarjebi miRebulia am Camonadenis modulebis
daxmarebiT.
maqsimaluri xarjebis sidideebi mTel am monakveTze moyvanilia qvemoT
moyvanil cxrilSi # 1
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cxrili # 1
F km2

L

I

λ

𝛿

K

Q1%

1

22,3

8,0

0,06

0,86

1,07

5

84,2

65,6

35,1

2

2,25

3,0

0,087

0,833

1,08

19,0

14,8

7,95

3

4,00

5,5

0,12

0,877

1,26

35,5

27,7

14,8

4

3,2

5,0

0,112

0,84

1,08

24,4

19,0

10,2

5

5,5

5,5

0,11

0,85

1,06

31,0

28,8

15,4

6

2,5

4,12

0,782

0,85

1,14

22,8

17,8

9,54

7

0,55

1,0

0,717

0,50

1,01

3,86

3,01

1,61

8

3,6

5,25

0,11

0,847

1,15

28,5

22,2

11,9

9

4,25

5,25

0,11

0,847

1,06

30,1

23,5

12,6

10

4,25

4,5

0,867

0,862

1,06

30,5

23,8

12,7

11

15,0

7,1

0,726

0,86

1,22

77,9

60,6

32,5

12

1,6

1,75

0,04

0,91

1,04

17,0

13,2

7,10

13

10,0

7,5

0,067

0,847

1,06

49,7

38,5

20,6

14

1,5

2,5

0,136

0,833

1,18

17,2

13,3

7,13

15

0,52

1,0

0,10

0,833

1,16

7,51

5,82

3,12

16

54,0

18,0

0,033

0,84

1,25

133

104

55,6

51

0,825

7,16

5,71

3,06

#/#

38

Q2%

Q10%

81

1,33

11,6

9,20

4,93

101

0,75

6,52

5,19

2,78

111

0,27

2,35

1,87

1,00

121

0,25

2,17

1,73

0,93

151

0,38

3,30

2,63

1,41
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5.4 გეომორფოლოგია და ნიადაგები
გzis

saproeqto

zolis

ganlagebis

teritoria

geomorfologiurad

miekuTvneba

saqarTvelos mTaTაSorisi dadablebis zonis
alaznis depresiis dasavleT
nawils.Aაlaznis depresia warmoadgens Tanamedrove cocxal kontinentur geosinklins,
romelic aRmosavleTis mxridan didi kavkasionis qedsa da dasavleTismxridan gomboris
qeds Sorisaa moqceuli.Aაlaznis depresia mimarTulia Crdilo-dasavleTidan samxreTaRmosavleTis mimarTulebiT da Sevsebulia aseTive mimarTulebis kavkasionisa da
gomboris ferdobebidan Camomdinare mdinareebis meoTxeuli aluviur-proluviuri
naleqebiT. mecnierTa varaudiT, alaznis depresia didi kavkasionis samxreTi periferiis
daZirvis Sedegadaa warmoqmnili.
meoTxeuli aluviur-proluviuri naleqebiT Sevsebulial aznis xeobis fskerierTi
SexedviT sruliad movakebuli da erTgvarovani Cans, Tumca sinamdvileSi misi zedapiri
talRovania, simaRlis sxvaobiT amaRlebebsa da Cadablebebs Soris 200-300m.Es
talRovaneba dakavSirebulia mdinareebis mZlavri gamotanis konusebis arsebobasTan.
კonusebiganviTarebulia md.alaznis orive napirze, xolo TviT mdinare alazani
gaedineba depresiis grZivi geometriuli RerZis gaswvriv.
ალაზნის ხეობის გასწვრივ, მის სხვადასხვა უბანზე შეინიშნება სხვადასხვა დონის ალუვიური
ტერასების არსებობაც მარჯვენა ნაპირზე, დაახლოებით 140-150 სიმაღლეზე ალაზნის დონიდან,
შეინიშნება

მორფოლოგიურად

კარგად

გამოხატული

ტერასული

საფეხურები

თელავის,

წინანდლის, ახაშენის, გურჯაანის, ბაკურციხისა და ტიბაანის ტერიტორიებზე.Gგომბორისქედის
ჩრდილოეთი ფერდობის გადარეცხვას გადარჩენილი ტერასების ეს ფრაგმენტები გადაფარულია
დელუვიური და ფერდობიდან ჩამომდინარე მდინარეების მიერ გამოტანილი პროლუვიური
თიხნაროვანი და კენჭნარინალექებით. დელუვიურ-პროლუვიური ნალექების ქვეშ ზოგან
შიშვლდება ალაზნის ალუვიური ნალექები.
საპროექტო გზა გომბორის ქედისჩრდილო-აღმოსავლეთ ფერდობსა და ალაზნის ვაკეს შორის
გარდამავალ

ზოლში

ამოქცეული,

რომელიც

სამხრეთ-აღმოსავლეთის

(ანუ

ალაზნის)

მიმართულებით დამრეცად და ხრილფერდობს წარმოადგენს.Gგზის განლაგების ზოლი სოფ.
ჩუმლაყიდან სოფ. Bაკურციხემდე პერპენდიკულარულად იკვეთება გომბორის ჩრდილოეთი
ფერდიდან ჩამომდინარე რამდენიმე გვერდითა ხევით. მათ შორისაა მდინარეები: მუხლიანისხევი,
კოტეხისხევი,

ვეძირულა,

ახტალისხევი,

ჯანდარისხევი,

ძირკოკის

ხევი,

ვეჯინისხევი,

ბაკურციხისხევი, ჩალაუბნისხევი. ხევები გომბორის ქედში ღრმადაა ჩაჭრილი, V-ს მაგვარი განივი
პროფილებით, კალაპოტის დიდი დახრილობით და ციცაბო ფერდობებით, ხოლო გომბორის
ციცაბო ფერდობიდან გამოსვლის შემდეგ დამრეც ფერდობზე კალაპოტების ჩაღრმავება და გრძივი
პროფილის დახრილობა კლებულობს. საპროექტო გზით მათი გადაკვეთის ზონებში კალაპოტების
ჩაღმავება იმდენად მცირეა, რომ ბევრ მათგანში ღვარცოფები (რაც დამახასიათებელია თითქმის
ყველა ხევისათვის) ნაპირებზე გადმოდის ხევების ნაპირების გასწვრივ განვითარებულია
ღვარცოფული ნაკადების გამოტანის კონუსები, რის გამოც ალაზნის დეპრესიის დასავლეთი
ფერდობის და მათ შორის გზის განლაგების ზოლის რელიეფი, მთლიანობაში, ტალღოვანია,
მოგლუვებული ზედაპირითა და არაღრმა კალაპოტური ჩაღრმავებებით.
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გეოლოგიური აგებულება და სეისმურობა
გზის განლაგების რაიონი გეოლოგიური აგებულების მიხედვით ორ განსხავებულ ნაწილად
წარმოგვიდგება, რომელთაგან ერთი ნაწილი ძირითადი ზღვიური დაზღვიურ-კონტინენტური
ნალექებითაა აგებული, ხოლო მეორენაწილი მათი გამოფიტვისა და დენუდაციის ხაჯზე
წარმოქმნილი მეოთხეული ნალექებით.
გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთი ფერდობის ძირი აგებულია ნეოგენური, პალეოგენური
და ცარცული ასაკის ნალექებით. სხვადასხვა ასაკის ნალექები ლითოლოგიურად წარმოდგენილია
ქანების შემდეგი სახესხვაობებით:
პალეოგენური(ზედა ეოცენი და ოლიგოცენი-P23-P3)–თიხები, ქვიშაქვები, არგილიტები;
ნიადაგები
გამოზიდვის კონუსებსა და გომბორის ქედის კალთებზე განვითარებულია ტყის ყავისფერი
ნიადაგები, ზემო ნაწილებში კი გაბატონებულია საშუალო და მცირე სისქის ტყის ყომრალი
ნიადაგები. გარეკახეთის ზეგანზე გვხვდება მცირე და საშუალო სისქის შავმიწები. ალაზნის ვაკეზე
კი გაბატონებულია ალუვიური უკარბონატული ნიადაგები. აქ მდელოს ალუვიური კარბონატული
ნიადაგებია, რომლებიც ჩამოყალიბებულია გომბორის ქედიდან ალაზნის შენაკადებით ჩამოტანილ
ალუვიომზე. გამოზიდვის კონუსების წვეროებში და გომბორის ქედის კალთებზე. ქვემოთ
გაბატონებულია ტყის ყავისფერი ნიადაგები, ზემოთ კი საშუალოდა მცირე სისქის ტყის ყომრალი
ნიადაგები. უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში გავრცელებული მცირე სისქის შავმიწა
ნიადაგი.
5.5 ნარჩენებით დაბინძურება
გვიან 80-ანებში გზის დერეფანი იყო გაწმენდილი და ჩატარდა მცირე სამშენებლო სამუშაოები,
გაიწმინდა გასხვის დერეფნი და აშენდა ხელოვნური ნაგებობები. სამშენებლო მოედანი
მიტოვებული იყო 20 წელიწადზე მეტი და ადგილობრივების მიერ მჩნეული იყო, როგორც
„არავისი მიწა“. ამან გამოიწვია ამ ტერიტორიია უკანონო სპონტარ ნაგავსაყრელად გადაქცევა.
დერეფანში არსებული ნარჩენების ოდენობა შეფასებულია, როგორც 50-60 მ3. დაახლოებით 10-15%
არსებული ნარჩენებისა არის ძველი აზბესტი შიფერები, დაახლოებით 5% არის პლასტმასის
ბოთლები და სხვა პლასტმასის ნაკეთობები, 10-15% არის ოჯახებში სარემონტო სამუშაოების
შედეგად დარჩენილი სამშენებლო ნარჩენები, 5%-ს შეადგენს სხვადა სხვა ზომის საბურავები,
ხოლო უდიდეს ნაწილს შეადგენს შერეული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები.
დერეფანში არსებული ნარჩენების სახეები
ნარჩენების რაოდენობის და მათი შემადგენლობის განსაზღვრის მიზნით, განხორციელდა
საპროექტო ზონაში გასვლა 2014 წლის 10-11 სექტემბერს. როგორც ავღნიშნეთ,

წინასწარი

ინფორმაციით ნარჩენების წარმოქმნის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა წყალდიდობის შედეგად
დაზიანებული შენობა-ნაგებობიდან მიღებული მასალები. როგორც ადგილობრივმა მოსახლეობამ
განგვიცხადა,

ხშირია

მოსახლეობის

მხრიდან

უკვე

თუსაყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ფაქტებიც.
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არსებულ

ნარჩენებზე

სამშენებლო

როგორც ვიზუალურმა დათვალიერებამ აჩვენა, აღნიშნულ

ტერიტორიაზე განთავსებული

ნარჩენები მიეკუთვნება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ტიპის ნარჩენებს. ტერიტორიაზე
საერთოდ არ გვხვდება ორგანული ნარჩენები და აღნიშნულის მთავარ მიზეზად შეიძლება
ჩაითვალოს მიმდებარე სოფლებში არსებული საქონელი, რომელთა საძოვრებზე ყოველდღიური
გადარეკვის ტრასას სწორედ საპროექტო ზონაზე გადის, შედეგად საქონელი ორგანულ ნარჩენს
იყენებს საკვებად (სურათი 1 და 2).
სურათი 1 და 2: საქონლის გადარეკვა საპროექტო ზონაში

საპროექტო

ზონაში

აშკარად

შეიმჩნეოდა

არსებული

ნარჩენებიდან,

დიდი

ალბათობით

ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გადარჩეული (სეპარირებული), ზოგიერთი გასაყიდად
ვარგისი, ნარჩენების კვალი (სურათი 3 და 4).
სურათი 3 და 4: განცალკევებით განთავსებული პლასტმასის და მინისბოთლები

აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენების უმეტესობა მიეკუთვნება არა სახიფათო
ნარჩენების ტიპს, თუმცა ვიზუალურადაც საკმაოდ კარგად ჩანდა, რომ ტერიტორიაზე
განთავსებული ნარჩენების 10-15%-ს (დაახლოებით 5-6 მ3) შეადგენდა აზბესტ შემცველი
ნარჩენები, კერძოდ - შიფერი. აღნიშნული ნარჩენი მიეკუთვნება ძლიერსაშიშ ნივთიერებათა
კლასს.
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ასევე, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ აზბესტშემცველი ნარჩენი განთავსებული იყო როგორც მცირე
ზომის ნაყარის სახით (სურათი 5 და 6), ასევე შიფერის აზბესტშემცველი ნატეხების სახით,
რომელიც შერეული იყო სხვადასხვა სახის ნარჩენებთან (სურათი 7 და 8).
სურათი 5 და 6: ცალკე გროვებად განთავსებული აზბესტშემცველი ნარჩენები

სურათი 7 და 8: მცირე ზომის აზბესტშემცველი ნარჩენები შერეული სხვა ტიპის ნარჩენებში

ანგარიშის

მომზადებისას

კომპანიასთან.

აღნიშნულ

შედგა

შეხვედრა

შეხვედრაზე

საქართველოს

გამოიკვეთა,

რომ

მყარი

ნარჩენების

გურჯაანის

მართვის

ნაგავსაყრელის

რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდება, თუმცა თელავისა და ლაგოდეხის
ნაგავსაყრელები მზად არიან მიიღონ დერეფანში არსებული ნარჩენები.
5.6 ფლორა და ფაუნა
5.6.1 ფლორა
მცენარეული საფარი: ალაზნის ვაკე თითქმის მთლიანად ათვისებულია. პირველადი
მცენარეულობა მხოლოდ ალაზნის პირა ნაწილშია შემორჩენილი ჭალის ტყის ფრაგმენტების
სახით.
ნარგავ-ნათესებისაგან
თავისუფალ
სივრცეებზე
გავრცელებულია
ტყესტეპის
მცენარეულობა. სადაც ერთმანეთს ცვლის ბუჩქნარებისა და ტყის შემდგომო ბალახეული
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ცენუზები. გომბორის ქედის მთისწინეთი შემოსილია ძეძვით, ჯაგრცხილით, კუნელით, ასკილით,
შავჯაგათი და სხვა.
ბაკურციხე-გურჯაანის გზის ბოტანიკური კვლევა ჩატარდა 2014 წლის 17 ოქტომბერს. კვლევა
განხორციელდა ქალაქ გურჯაანში, რომელიც მდებარეობს კახეთის რეგიონში. საკვლევი
ტერიტორია წარმოადგენს 15 კილომეტრს, რომელიც აშენდა საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს,
მაგრამ მისი დაშლის შემდგომში პროექტი დაიხურა და გზა დაუმთავრებელი დარჩა ფინანსური
პრობლემების გამო.
მოცემული ტრანსექტი წარმოადგენს კაკლის ხის(Juglans regia L.) ჰაბიტატს , რომელიც შეტანილია
საქართველოს წითელ ნუსხაში. ასევე, როგორც ზემოთ ავღნიშნე არსებული გზა გაჰყავდათ
საბჭოთა კავშირის დროს, რის შემდეგაც მას იყენებენ ადგილობრივი ფერმერები თავიანთ სახნავსათეს მიწებთან მისასვლელად, რამაც

გზის პირებზე ინვაზიური სახეობების გავრცელება

გამოიწვია.
იმის გამო, რომ ტრანსექტი მდებარეობს კულტივირებულ და სახნავ-სათეს ტერიტორიებზე,
ლოკალურ ფერმერებს უწევდათ ხშირი გადაადგილება მოცემულ გზებზე, რამაც გამოიწვია ორი
ინვაზიური მერქნიანი მცენარის გამრავლება. ესენია Ailanthus altissima და Robinia pseudoacacia.
ვინაიდან არ ხდებოდა კონტროლი ინვაზიურ სახეობებზე, მოხდა მათი ფართოდ გავრცელება
საიტზე. როგორც ცნობილია, ინვაზიური სახეობები თავს იჩენს დაზიანებულ ჰაბიტატებზე,
როგორიცაა გზის პირი, სადაც ადგილობრივ ფლორას ნაკლებად შეუძლია კონკურენციის გაწევა,
ინვაზია სწრაფი ტემპითა და მოცულობით იზრდება, მრავლდება და შემდგომში სრულიად
დომინირებს. ამას გარდა, საიტის უმეტესი ნაწილი დაფარულია ისეთი ბუჩქნარით, როგორებიცაა
Rubus sp. და Rosa sp.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ საიტზე მდებარეობს რამოდენიმე ადგილობრივი მერქნიანი სახეობა.
გამოკვლეული მცენარის სახეობები შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ:
საკვლევი დერეფნის ფოტოები
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მცენარეთა სახეობების სია
ოჯახი

სახეობა

სიმაღლე

რაოდენობა

სტატუსი

IUCN
სტატუსი

ხე
Simaroubaceae
Fabaceae
Fagaceae
Salicaceae

Ailanthus altissima
Robinia
pseudoacacia
Quercus iberica
Populus alba

330m
341m

20-30
40-50

364m
329m

1 ინდივიდი
3 ინდივიდი
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X
X

X
X

X
X

X
X

Juglandaceae

Juglans regia L.

338m

Tamaricaceae

Tamarix sp.

342m
8 ინდივიდი
ბუჩქი
321m
>50
330m
>200

Rosaceae
Rosaceae

Rosa sp.
Rubus sp.

~20

საქართველოს
წითელი
ნუსხის სახეობა
X
X
X

NT

X
X
X

აღსანიშნავია რომ კაკლის ხეები (Juglans regia L.) განლაგებულნი არიან დერეფნის სიახლოვეს და
პროექტის ამ ეტაპზე მათი მოჭრა არ იგეგმება.
5.6.2 ფაუნა
ცხოველთა სამყარო: მუნიციპალიტეტში გარეული ცხოველებიდან გხვდება შველი, მურა დათვი,
მგელი, მელა, ტურა, ტყის კატა, კურდღელი, ევროპული ზღარბი, კავკასიური თხუნელა, მაჩვი,
ენოტი,წავი დასხვა. მღრღნელებიდან ჩვეულებრივი თაგვი, მემინდვრია, რუხი ვირთაგვა. ჭალის
ტყეებში ტყის ძილგუდა. ბევრია როგორც ვაკის, ისე მთებისთვის დამახასიათებელი ფრინველი.
ხოხბის, კურდღლის, გარეული ღორისა და შვლის დაცვისა და მომრავლების მიზნით შექმნილია
სამონადირეო მეურნეობა: ინაბოტისა და ლელის ალაზანზე.
ჩატარდა საველე გასვლა საპროექტო გზის ტერიტორიაზე, იქ არსებული ცხოველების სახეობების
დასადგენად. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ტერიტორია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე
გადის. იგი მოკლებულია ველურ მცენარეულ საფარს. შესაბამისად, აქ ნანახი არ იქნა ცხოველთა
მრავალფეროვნება. არ იქნა ნანახი მსხვილი ძუძუმწოვრების არსებობის ფაქტები. დაფიქსირდა
მინდვრის თაგვების რამდენიმე სორო. მოსახლეობის ინფორმაციით იშვიათად შესაძლოა ნანახი
იქნას მაჩვი (Meles meeus). აგრეთვე ბოლო დროს მომრავლდა მტაცებელი ცხოველები - მგელი და
ტურა. თუმცა მათი არსებობის კვალი ვერ იქნა დაფიქსირებული. ფრინველთა ბუდეები
ტერიტორიაზე არ დაფიქსირებულა. დაფიქსირდა ქორი (Accipiter gentiles) ფრენისას. ნანახი იქნა
მწყერის (Coturnix coturnix), ბეღურას (Passer montanus), რუხი ყვავის (Carvus carone) გუნდები.
ქვეწარმავლები ტერიტორიაზე ნანახი არ ყოფილა, თუმცა მოსახლეობის ინფორმაციით აქ
შესაძლოა იყოს ჩვეულებრივი ანკარა (Nartix natrix). ასვეე არ იქნა ნანახი ამფიბიებიც, გარდა
ერთეული ჩვეულებრივი ბაყაყისა.
უნდა აღინიშნოს, რომ საპროექტო გზა კვეთს რამდენიმე მშრალ მცირე ხევს, სადაც წყლის არ
არსებობის გამო თევზი არ არის. ამ ადგილებში ნანახი იქნა მხოლოდ ბაყაყის ერთი სახეობა.
მდინარე ფაფრისხევში შეიძლება შეგვხვდეს მხოლოდ მურწა (Barbus mursa)და ჭანარი (Barbus
capito).
5.7 კულტურული მემკვიდრეობა
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შემორჩენილია საკმაოდ ბევრი ისტორიულ
არქიტექტურული ძეგლი. მათგან ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია VIII-IX სს ქართული ძეგლი,
გურჯაანის
ყველაწმინდა,
ნაგები
რიყის
ქვით.
მნიშვნელოვანია
ასევე
ქართული
ხუროთმოძღვრული ძეგლი ყველაწმინდის მონასტერი, რომელიც მდებარეობს სოფელ
ვაჩნაძიანიდან რამდენიმე კმ-ის მოშორებით.
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გურჯაანისყველაწმინდა
სოფელ ვეჯინთან ახლოს დგას ციხესიმაგრე, რომელიც რიყის ქვითაა აგებული. ციხის შიგნით
რამდენიმე ეკლესიაა, რომელთაგან აღსანიშნავია აღდგომის ამაღლებისა და წმინდა მარიამის
ეკლესიები.
სოფელ კარდენახში შემონახულია XIII ს. საბაწმინდის ეკლესია, რომელიც საკმაოდ ძლიერაა
დაზიანებული. ჭერემთან ახლოს დგას ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლი „წვერდაბალი“,
აქვეა ნაქალაქარი.
სხვა ისტორიულიძ ეგლებია: ვაზისუბნის სამნავიანი ბაზილიკა, მონასტერი„სანაგირე“დაა.შ.
დასახლებული პუნქტები
ჩატარებული

გამოკითხვის

შესაბამისად,

საკვლევი

რეგიონის

სასოფლოსამეურნეო

მიწა

საქართველოში ერთ-ერთი ყველა ზენაყოფიერია (გერგილი, 2015). რეგიონის ეკონომიკის
საფუძველს სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს, მოსახლეობა ძირითად მისდევს ყურძნის,
მარცვლოვანი, ხეხილის, კულტურების მოყვანას და მესაქონლეობას (ძირითადად მსხვილფეხა
საქონელი და ცხვარი).
ფართოდ გამოიყენება საირიგაციო სისტემები. სისტემის ტექნიკური მდგომარეობა ცუდია.
დასახლებული პუნქტების სიდიდე და ეკონომიკური მნიშვნელობა მცირდება ქალაქ გურჯაანიდან
პატარა სოფლებისკენ. გურჯაანის მოსახლეობა შეადგენს დაახლოებით 10,000 და ის რეგიონის
მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული და ეკონომიკური ცენტრია.
ყველაზე მეტად დასახლებული და ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი პუნქტები მდებარეობს გზის
ორივე მხარეს. აქ განთავსებულია ავტოგასამართი სადგურები, კაფე-რესტორნები, და გზისპირა
სავაჭრო ობიექტები.
სოფლის მოსახლეობის შემოსავალის ძირითადი წყარო მევენახეობა, მებოსტნეობა- მებაღეობაა
(70%), სახელმწიფო მოხელეები და ბიზნეს საქმიანობით დაკავებულ პირთა რაოდენობა შეადგენს
დაახლოებით 30%-ს. მოსახლეობის დაახლოებით 16.91% პენსიონერია სოციალური და ხმარებების
მიმღებია. ქალაქში დომინირებს სახელმწიფო დაწესებულებები და ბიზნეს საქმიანობა/შემოსავლი
სდაახლოებით 80%, პენსიონრებისა და სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა 23.8%-მდეა.
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საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი მერყეობდა 100 ლარსადა 1000 ლარს შორის.
ჯანდაცვის სერვისები რეგიონში უზრუნველყოფილია საავადმყოფოებით, დისპანსერეებითა და
სასწრაფო დახმარების მანქანებით. ჯანდაცვის დაწესებულების გარდა ადგილზეა კერძო
სამედიცინო კლინიკებიც.
ურჯაანი-ბაკურციხის გზის რეკონსტრუქციის ფარგლებში ზემოქმედების ქვეშ ყვება 43 ჰა,
რომელიც მოიცას 350 მიწის მეპატრონეს, 7 შენობის დემონტაჟს, მათ შორის 4 საცხოვრებელი
სახლის და 3 კომერციული შენობის.
დაგეგმილი საქმიანობა ფარავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის. დასახლებებს:ბაკურციხე, ვეჯინი,
კოლაგი, ძიკოკი, ჭანდარი, სოფელიგურჯაანის, ქალაქიგურჯაანის, ჩუმლაყი::
ბაკურციხე(0 კმ შემოსავლელი გზიდან) ზღვისდონიდან 440 მ-ზემდებარეობს. ის ქალაქ
გურჯაანიდან 8 კმ-ით არის დაშორებული. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციის
თანახმად, 3400 ადამიანი ცხოვრობს, 120 მათგანი დევნილთა. სახლები, ძირითადად, 2
სართულიანია და აშენდა 1960-80's. ჯანდაცვის მომსახურებას ახორციელებს ამბულატორია.
ფუნქციონირებს საბავშვო ბაღი და ერთი სკოლა. სოფ. მისასვლელი გზების მდგომარეობა არის
მისაღები. ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება გრაფიკით
ხდება. მოსახლეობა იყენებსწყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი წყარო.
პირდაპირი უარყოფითი ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არა პირდაპირი ზემოქმედება
მოსალოდნელი არის პატარა გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო
მოძრაობა ძირითადად აისახება მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზესეზონურად
ზაფხულში და შემოდგომაზე.
სოფელი კოლაგი (1.5 კმ შემოსავლელი გზიდან) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
გომბორის ქედი, ზღვის დონიდან 440 მეტრი. ქალაქ გურჯაანიდან 7 კილომეტრის დაშორებით.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციის თანახმად ცხოვრობს 1380 ადამიანი, მათგან 2
იძულებით გადაადგილებულ პირი, 10 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა
სოციალურად დაუცველი პირები, 103 პენსიონერს. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და
აშენდა 1970-80 ს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება არის გათვალისწინებული
ამბულატორია. ფუნქციონირებსერთი საბავშვო ბაღი და ერთი სკოლა, სოფ. მისასვლელი გზების
მდგომარეობა
წყალმომარაგება

არის

მისაღები,

არსებობს,

ზოგან
თუმცა

სადრენაჟე

არხები

საჭირო.

წყალმომარაგებაგრაფიკით

ცენტრალიზებული

ხდება.

მოსახლეობა

იყენებსწყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი წყარო. პირდაპირი უარყოფითი
ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა
გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება
მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზესეზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.
სოფელი ძირკოკი(1 კმ შემოსავლელი გზიდან) გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
ზღვისდონიდან 450 მ-ზე მდებარეობს. გურჯაანიდან 4 კმ-ით არისდაშორებული. ადგილობრივი
ხელისუფლების

ინფორმაციის

თანახმად

ცხოვრობს

1500

ადამიანი,

15

შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა სოციალურად დაუცველი პირები, 270 პენსიონერი.
სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და აშენდა 1970-80 ს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
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მომსახურება არ არის. საბავშვო ბაღი და სკოლა სოფლიდან 1 კმ-ს დაშორებით მდებარეობს, სოფ.
მისასვლელი

გზების

მდგომარეობა

არის

მისაღები,

ზოგან

სადრენაჟე

არხები

საჭირო.

ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება გრაფიკით ხდება.
მოსახლეობა იყენებს წყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი წყარო.
პირდაპირი უარყოფითი ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება
მოსალოდნელი არის პატარა გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო
მოძრაობა ძირითადად აისახება მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზე სეზონურად
ზაფხულში და შემოდგომაზე.
სოფელი ვეჯინი

(1.3 კმ შემოსავლელი გზიდან) გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ

კალთაზე, ზღვის დონიდან 420 მ-ზე მდებარეობს. გურჯაანიდან 7კმ-ით არის დაშორებული.
ადგილობრივი

ხელისუფლების

ინფორმაციის

თანახმად

ცხოვრობს

3800

ადამიანი,

60

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა სოციალურად დაუცველი პირები, 700
პენსიონერი. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და აშენდა 1960-80 ს. საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება არ არის. საბავშვო ბაღი და სკოლა არ არის, სოფ. მისასვლელი გზების
მდგომარეობა

არის

მისაღები,

ზოგან

სადრენაჟე

არხები

საჭირო.

ცენტრალიზებული

წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება გრაფიკით ხდება. მოსახლეობა იყენებს
წყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი წყარო. პირდაპირი უარყოფითი
ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა
გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება
მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზესე ზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.

სოფელი ჭანდარი (1 კმ შემოსავლელი გზიდან) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
გომბორის ქედი, ზღვის დონიდან 450 მეტრი. ქალაქ გურჯაანიდან 3 კილომეტრის დაშორებით.
ადგილობრივი

ხელისუფლების

ინფორმაციის

თანახმად

ცხოვრობს

2214

ადამიანი,

57

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა სოციალურად დაუცველი პირები, 418
პენსიონერი. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და აშენდა 1970-80 ს. საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის

მომსახურება

არის

გათვალისწინებული

ამბულატორია.

ფუნქციონირებსერთი

საბავშვო ბაღი და ერთი სკოლა, სოფ. მისასვლელი გზების მდგომარეობა არის მისაღები, ზოგან
სადრენაჟე არხები საჭირო. ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება
გრაფიკით ხდება. მოსახლეობა იყენებს წყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი
წყარო.

პირდაპირი

უარყოფითი

ზეგავლენბა

არ

არის

მოსალოდნელი.

არაპირდაპირი

ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული
სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზე
სეზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.

სოფელი გურჯაანი (0,5 კმ შემოსავლელი გზიდან) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
გომბორის ქედი, ზღვის დონიდან 400 მეტრი. ქალაქ გურჯაანიდან 2 კილომეტრის დაშორებით.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციის თანახმად ცხოვრობს 7600 ადამიანი, მათგან 4
იძულებით გადაადგილებულ პირი, 693 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა
სოციალურად დაუცველი პირები, 1065 პენსიონერი. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და
აშენდა 1960-80 ს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება არის გათვალისწინებული
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ამბულატორია. ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი და ერთი სკოლა, სოფ. მისასვლელი გზების
მდგომარეობა

არის

მისაღები,

ზოგან

სადრენაჟე

არხები

საჭირო.

ცენტრალიზებული

წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება გრაფიკით ხდება. მოსახლეობა იყენებს
წყაროებს და ჭაბურღილების როგორც წყლის დამატებითი წყარო. პირდაპირი უარყოფითი
ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა
გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება
მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზე სეზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.

ქალაქი გურჯაანი (0,7 კმ შემოსავლელი გზიდან) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
გომბორის ქედი, ზღვის დონიდან 415 მეტრი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციის
თანახმად ცხოვრობს 10129 ადამიანი, მათგან 95 იძულებით გადაადგილებულ პირი, 486
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა სოციალურად დაუცველი პირები, 2412
პენსიონერი, ხოლო 762 ოჯახი არის მოწყვლადი. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და
აშენდა 1970-80 ს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება არის ერთი საავადმყოფო და 2
დისპანსერი. ფუნქციონირებს ოთხი საბავშვო ბაღი და ოთხი სკოლა, მისასვლელი გზების
მდგომარეობა

არის

მისაღები,

ზოგან

სადრენაჟე

არხები

საჭირო.

ცენტრალიზებული

წყალმომარაგება არსებობს, თუმცა წყალმომარაგება 24 საათიანია. პირდაპირი უარყოფითი
ზეგავლენბა არ არის მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა
გზისპირა ბიზნესის დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება
მცირე ხილისა და ბოსტნეულის მოვაჭრეებზე სეზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.

სოფელი ჩუმლაყი (0,3 კმ შემოსავლელი გზიდან) მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთ კალთაზე,
გომბორის ქედი, ზღვის დონიდან 420 მეტრი. ქალაქ გურჯაანიდან 4 კილომეტრის დაშორებით.
ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციის თანახმად ცხოვრობს 4760 ადამიანი, მათგან 1
იძულებით გადაადგილებულ პირი, 15 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და სხვა
სოციალურად დაუცველი პირები, 700 პენსიონერი. სახლებია, ძირითადად, 2 სართულიანი და
აშენდა 1960-80 ს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება არის გათვალისწინებული
ამბულატორია. ფუნქციონირებს სამი საბავშვო ბაღი და ერთი სკოლა, სოფ. მისასვლელი გზების
მდგომარეობა არის მისაღები, ზოგან სადრენაჟე არხები საჭირო. არსებობს ცენტრალიზებული 24
საათიანი წყალმომარაგება, თუმცა მოსახლეობა კვლავაც იყენებს წყაროებს და ჭაბურღილების
როგორც

წყლის

დამატებითი

წყარო.

პირდაპირი

უარყოფითი

ზეგავლენბა

არ

არის

მოსალოდნელი. არაპირდაპირი ზემოქმედება მოსალოდნელი არის პატარა გზისპირა ბიზნესის
დაკარგვით. შემცირებული სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება მცირე ხილისა და
ბოსტნეულის მოვაჭრეებზე სეზონურად ზაფხულში და შემოდგომაზე.
ინფრასტრუქტურა: წყლის მიწოდება ძირითადად ცენტრალიზებულია. სისტემა მოიცავს:
ჭაბურღილებს, სარეზერვოა ვზებს და გამანაწილებელ სისტემებს, რომელიც მომხმარებელს
აწვდის წყალს. სისტემის ნაკლოვანი მხარეა სატუმბო. ეს სერვისს ხდის ძვირსა დ
ახელმიუწვდომელს. წყლის მიწოდება შეზღუდულია.
მორწყვისთვის - გამოყენებულია მდინარეები. საირიგაციო ინფრასტრუქტურა შედგება მიწის ზედა
ბეტონის წყლის წყალსადენებისგან და არხებისგან. სექციების ძირითადი ნაწილი დაზიანებულია.
საკანალიზაციო სისტემა სოფლებში ხელმიუწვდომელია.
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სოფლები მიერთებულია ერთიანი ენერგიის სადისტრიბუციო ქსელებზე. ზოგიერთ უბანში
დამონტაჟებულია საერთო მრიცხველები.
რეგიონის გაზიფიკაცია თითქმის დამთავრებულია. ცენტრალიზებული გაზი უკვე მიეწოდება
სოფლების უმეტესობას მოცემულ არეალში. დამონტაჟებულია ინფივიდუალური გაზის
მრიცხველები. სოფლებში სადაც გაზიფიკაცია არ არის დასრულებული პროპანი და შეშა
გამოიყენება საკვების მომზადებისა და გათბობისთვის.
სოფლებში ნარჩენების მოგროვების სერვისიხელმისაწვდომი. არსებობს ნარჩენების მოგროვების
რეგიონალური და სასოფლო ცენტრები. უახლოესი ოპერირებადი ნაგავსაყრელებია თელავსა და
ლაგოდეხში.
არეალში ძირითადი გზები ხელსაყრელ პირობებშია. რეგულარული სეზონური რეაბილიტაცია საჭიროა თოვლისა და დიდი წვიმების შემდეგ. შიდა გზების ხარისხი დაბალია. ვენახებისკენ და
საცხობებისკენ მიმავალი გზები ცუდ მდგომარეობაშია. ეს გზები მთლიანად ნადგურდება
ზამთარში და აღდგება ადგილობრივი საზოგადოებების მიერ თოვლის გალღვობის შემდეგ.
უახლოესი აეროპორტი მდებარეობს თბილისში.
ხელმისაწვდომი საკომუნიკაციო და საინფორმაციო წყაროები მოცემულ არეალში არის
ადგილობრივი სამაუწყებლო არხები და სატელევიზიო კომპანიები. სატელიტური ანტენები
ფართოდ ხელმისაწვდომია და ამავდროულად არცთუისე ძვირი. რადიოწყაროები ასევე
ხელმისაწვდომია. დაბეჭდილი მედიაც ხელმისაწვდომია.
რეგიონი შემდეგი სატელეფონო ოპერატორების დაფარვის ზონაშია - მაგთი, ჯეოსელი, ბილაინი.
ეკონომიკა
წამყვანი

დარგია

სოფლის

მეურნეობა,

ძირითადად

მევენახეობა

და

მეცხოველეობა.

ვაზისკულტურას უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20%. მრეწველობის მთავარი
დარგია მეღვინეობა, რაიონში რამდენიმე ღვინის და სპირტის ქარხანაა, ასევე სხვა პროფილის
მცირესაწარმოები. რაიონის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო და საავტომობილო მაგისტრალები.
სხვა ეკონომიკურ აქტივობებს შორის სოფლის მეურნეობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში
დომინირებს. ვაჭრობა და ტრანსპორტირება იკავებს იგივე წილს, რასაც მოსდევს ინდუსტრია და
სამშენებლო ბიზნესი. საკვებ ნივთიერებათა გადამუშავებამ ხოლოდ 5%ია, როდესაც
ადმინისტრირება, განათლება, ჯანდაცვა და მომსახურება დანარჩენ 30%-ს მოიცავს.
ამ ტერიტორიაზე ძირითადი საკულტივაციო კუტურებია:
წლიურიმოსავალი

ლობიო, სიმინდი, ხორბალი, მზესუმზირა

ხილი

ყურძენი, მსხალი, ნიგოზი, ალუბალი, ალუჩა

ბოსტნეულიდამწვანილები საზამთრო, ნესვი, გოგრა, კიტრი,
კომბოსტო, ხახვი, ნიორიდაწიწაკა

პამიდორი,

სტაფილო,

ადგილობრივი მცირებიზნესები წარმოდგენილია ასევე: საცხობების (თონე), მარკეტები,
აფთიაქები, ბენზინ-გასამართი სადგურები და სახელოსნოები. სხვა დასაქმების შესაძლებლობებია
ადმინისტრაციული ოფისები, მაღაზიები, ვენახები, გურჯაანის ნაყინისქარხანა დაა.შ.
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5.8 სოციო ეკონომიკური მდგომარეობა
შესწავლილი არეალი მიეკუთვნება გურჯაანის მუნიციპალიტეტს. გათვალისწინებული ძირითადი
და სახლებები მოიცავს: ბაკურციხე, ვეჯინი, კოლაგი, ძიკოკი, ჭანდარი, სოფელი გურჯაანის,
ქალაქი გურჯაანის, ჩუმლაყი::
მოსახლეობა მოცემულ ტერიტორიებზე გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული
რიცხვების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება:
დასახლება

მოსახლეობა

კაცი

ქალი

ბაკურციხე

3400

1673

1727

ვეჯინი

3800

1791

2009

კოლაგი

1380

578

802

ძიკოკი

1500

732

768

ჭანდარი

2214

987

1227

ქალაქიგურჯაანი

10129

4136

5993

სოფელიგურჯაანი

7600

3456

4144

ჩუმლაყიდა ყითაანი

4670

2370

2300

ეთნიკური შემადგელობა:
აზერბაიჯანელები 0.1%.

ქართველები 98.4%, ოსები

0.6%,სომხები 0.5%, რუსები 0.3%,

გენდერული საკითხი: შესწავლილ არეალში ქალები დაახლოებით 50 %-ითნაკლებს
გამოიმუშავებენ ვიდრე მამაკაცები. ოჯახები ძირითადად იმართება მამაკაცებისმიერ. თუმცა,
მეორესმხრივ ზოგადად რეგიონში ქალები ქალაქებში მართავენ უფრო მეტოჯახს (18%) ვიდრე
სოფლებში (12%).
მიგრაცია. რეგიონის მიგრაციის სტატისტიკა არარის ხელმისაწვდომი. ეს მოიცავს ეკონომიკურ
მიგრაციას სხვა რეგიონებში/ქალაქებში და საზღვარგარეთ,
განათლება. ამ დასახლებებში სულ მდებარეობს 9 სკოლა და 12 საბავშვობაღი. სკოლები რეგიონის
უმეტესნაწილში ხელმისაწვდომია. მუნიციპალიტეტის მთლიანი მოსწავლეების რაოდენობაარის
3455. 1693 ბავშვი დადის საბავშვობაღში. საშუალო მოსწავლეების რაოდენობა არის 384 - სკოლებში
და 141 საბავშვობაღებში.
რეგიონში სკოლების ნაწილი რეაბილიტირებულია სასკოლო დახმარების პროექტის პირობებში.
ზოგიერთი მათგანი ჯერაც საჭიროებს აღდგენასა და ტექნიკური ბაზის განახლებას.
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6. გარემოზე ზემოქმედების ტიპები
6.1 მშენებლობით გამოწვეულიზემოქმედება
6.1.1 გასხვისების დერფნის გაწმენდითი სამუშაოები
საამშენებლო სამუშაოები უნდა დაიწყოს გასხვისების ზოლის გაწმენდით არსებული ხელოვნური
ნაგებობებისაგან, ხეებისა და ბუჩქებისაგან. არსებული საავტომობილო გზის სარეკონსტრუქციო
სამუშაოებითვის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ხელოვნური ნაგებობების არსებობის შემთხვევაში
მოხდება მათი დაშლა და მძიმე ნაწილების გატანა სპეციალური ტექნიკის საშუალებით;
აღნიშნული სამუშაოების მიმდინარეობის ეტაპზე მოსალოდნელია საპროექტოტრასაზე არსებული
ნიადაგის ზედაფენის დესტაბილიზაცია დაა.შ.
6.1.2 საავტომობილო ტრასისთვის საჭირო გასხვისების დერეფნის მომზადება
დერეფნის მომზადების ეტაპზე ტრასის იმ მონაკვეთებში, რომლების ფარგლებშიც
გათვალისწინებულია გზის ახალი მონაკვეთების გაყვანა, უნდა განხორციელდეს ტერტორიის
ზედაპირის მოსწორება მანქანებისა და სამშენებლო ტექნიკის უსაფრთხო მუშაობის
უზრუნველსაყოფად. დერეფნის მომზადების ეტაპზე, უნდა გახორციელდეს ნიადაგის ფენის, ასევე
ნიადაგის ქვედა ჭარბი ფენის მოხსნა და მათი დროებითი განთავსება, განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია ნიადაგის ფენის უსაფრთხო დასაწყობება. აღნიშნული სამუშაოების
მიმდინარეობის ეტაპზე მოსალოდნელია: მცენარეთა სახეობებზე ზემოქმედება, რადგან გარკვეულ
მონაკვეთების ფარგლებში შესაძლებელი საჭირო შეიქმნას მათი მოჭრა; მოსალოდნელია ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის გაუარესება მათი არაადეკვატურად შენახვის პირობების შემთხვევაში;
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის შედეგად წარმოქმნილი ხმაურით გამოწვეული
ზემოქმედბა მოსახლეობის საცხოვრებელ პირობებსა და ასევე დაუსახლებელ ადგილებში გარეულ
ცხოველეზე; ლანდშაფტის ცვლილება მთიან ადგილეbსა და ფერდობებზე; ნიადაგის ეროზიის
ხელშემწყობივით არების შექმნა.
6.1.2.1 მდინარის კალაპოტის მომზადება და გაწმენდა
მშენებლობისას ჩამონგრეული ხიდის ნარჩენები და სხვა სამშენებლო ნარჩენები (მაგ. საყრდენი
კედლების ნარჩენები და დაზიანებული ტეტრაპოდები), რომლებიც განლაგებულნი არიან
მდინარის კალაპოტში იქებიან ამოღებულნი და განთავსდებიან ადგილობრივ ხელისუფლებასთან
შეტთანხმებულ ადგილებში. დაზიანებული საყრდენი კედლები მოიშლება დანარჩენები
განთავდება სამშენებლო ნარჩენების გათავსების მოთხოვნების შესაბამისად. მდინარის
კალაპოტიდან მოხდება დაუზიანებელი ტეტრაპოდები ამოღება და ისინი განთავსდებიან
არსებულ ტეტრაპოდების დასაწყობების ადგილას,
რომელებიც არახდენენ ზემოქმედებას
მდინარის კალაპოტზე.
6.1.3 დროებითი ნაგებობების მშენებლობა
აღნიშნული
სამუშაოები
ძირითადად
მოიცავს
საავტომობილო
გზის
მშენებლობის
მიმდინარეობისათვის საჭირო დროებითი სამშენებლო ბანაკების მოწყობას, ასევე საპროექტო
ტრასასთან მისასვლელად საჭიროდროებითი გზების მოწყობას. P
ნახსენები სამუშაოების მიმდინარეობისას მოსალოდნელია სხვადასხვა სახის ზემოქმედება
დროებითი სამშენებლო ბანაკების ტერიტორიის მოწყობისას (ავტომობილებისა და სამშენებლო
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ტექნიკის განთავსების, დროებითი საცხოვრებელი ან საოფისე ნაგებობის და სასაწყობო
მეურნებისმოწყობის და სხვა); ბანაკებისთვის შერჩეულ (გამოყოფილ) ტერიტორიებზე
წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლებით მიმდებარე გარემოზე გამოწვეული ზემოქმედება; ასევე
დროებითი საავტომობილო გზების მოწყობით გამოწვეული ზემოქმედება ნიადაგის ფენაზე;
ტერტორიაზე არსებულ მცენარეულ საფარზე ზემოქმედება; ცალკეულ ადგილებში ხმაურის
წყაროების მნიშვნელოვანი დროით არსებობის შემთხვევაში ზემოქმედება ადამიანთა
საცხოვრებელ გარემოსა და ასევე ცხოველებზე; ნარჩენების არაადეკვატურად განთავსებით
გამოწვეული ზემოქმედება.
6.1.4 ტრანსპორტის ზემოქმედება
საშუალო და გრძელ ვადიან პერსპექტივაში მოსალოდნელია, რომ გაუმჯობესებულმა საგზაო
ქსელმა პროექტის ბენეფიციარ რეგიონში გამოიწვიოს გარემოს ზემოქმედება, რომელიც, თავისი
ბუნებით, რაოდენობრივად ვერ დაითვლება და არც ამ ზემოქმედების ეფექტური შერბილება არის
შესაძლებელი. ასეთი ზემოქმედება შეიძლება გამოიწვიოს მზარდმა მოძრაობის ინტესიობამ,
ინფრასტრუქტურის განვითარებამ, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და ტურიზმის
განვითარების

ხელშეწყობამ

ეკოლოგიურად

მგრძნობიარე

პროექტის

რეგიონში.

ასეთი

განვითარება არის პროექტის ერთ-ერთი მოსალოდნელი დადებითი შედეგი სოციო-ეკონომიკური
თვალსაზრისით, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს არაპირდაპირი უარყოფითი ზეგავლენა ბუნებრივი
ჰაბიტატებზე და სახეობებზე.
6.1.5 ახალი ხიდების მშენებლობა
პროექტით
გათვალისწინებული
ახალი
სახიდე
გადასასვლელის
მშენებლობასთან
დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედება მდინარეთა კალაპოტსა და
მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, მდინარის იქთიოფაუნაზე: მდინარე ფაფრისხევზე (ახალი ხიდის
მშენებლობა). ზემოქმედების გამომწვევი მიზეზებია: სპეციალური სამშენებლო და
საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა მდინარეთა ტერასებსა და კალაპოტებში და
ნავთობპროდუქტებით და საპოხ-საცხები მასალებით წყლის შესაძლო დაბინძურება
ტრანსპორტისა და მექანიზმების გაუმართაობის შემთხვევაში.
მდინარე ფაფრისხევში წლის სიმწირის პერიოდში დაგეგმილია სამშენებლო საქმიანობები. ეს
შეამცირებს გარემოზე ზემოქმედების დონეს და ხელს შეუწყობს ხიდის მშენებლობას.
6.1.6 სამშენებლო მასალების მოპოვებით და დამუშავებით გამოწვეული ზემოქმედება
გზის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის აუცილებელია ასფალტი, ქვა, ხრეში და
ქვიშა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მასალების მოპოვება და დამუშავება პირდაპირ არ უკავშირდება
პროექტს, ამ საქმიანობამ შეიძლება გამოიწვიოს დროებითი ხასიათის მქონე გარემოსდაცვითი
პრობლემები. ასფალტის ქარხნები საკმაოდ აბინძურებენ ატმოსფერულ ჰაერს, ვინაიდან ისინი
წვავენ მძიმე საწვავს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს გოგირდს. ამასთან ერთად, ასფალტის
ქარხნები აფრქვევენ დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ გაზებს. ქვის კარიერებსაც ახასიათებს
ნაწილაკების შემცველი მნიშვნელოვანი მოცულობის ემისიები, რომლებმაც შეიძლება
სერიოზული პრობლემები შეუქმნას იქ მომუშავე ადამიანების ჯანმრთელობას. იმ შემთხვევაში,
თუ კარიერი მდებარეობს დასახლებულ პუნქტთან, საფრთხე დაემუქრება ადგილობრივი
მოსახლეობის ჯანმრთელობასაც. ქვის სამტვრევი ქარხნების მუშაობა იწვევს ხმაურისა და მტვრის
წარმოქმნას მიმდებარე ტერიტორიაზე. მდინარეებიდან ხრეშისა და ქვიშის ჭარბი რაოდენობით
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ამოღებამ შეიძლება გამოიწვიოს მდინარეთა ნაპირების სტრუქტურული მდგარდობის დარღვევა
და უარყოფითად იმოქმედოს მდინარის ჰიდროლოგიურ რეჟიმსა და ეკოლოგიაზე. ამიტომ
ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა სამშენებლო
მასალების წყაროებთან მიმართებაში. სამშენებლო სამუშაოებისთვის კონტრაცტორი კომპანია
აკკორდი გამოიყენებს არსებულ ბერბუკის კარიერს, რომლის ლიცენზია მოპოვებული აქვს
მაგისტრალური გზის მშენებლობისთვის. Lიცენზირების პირობები მოიცავენ აღდგენის ნორმებსა
და გეგმას. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოსდაცვითი
ინსპექციას აქვს უფლებმოსილება მოითხოვოს ლიცენზიის პირობების შესრულება, ხოლო საგზაო
დეპარტამენტის მიერ დაქირავებულ მშენებლობის ზედამხედველს აქვს პასუხისმგებლობა
განახორციელოს არეალის ტექნიკური და გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვის მონიტორინგი.
6.1.7 დროებითი ხასიათის სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედება.
დროებითი საამშენებლო ბანაკების და დროებითი მისასვლელი გზების მოწყობისას
შესაძლებელია გამოწვეულ იქნას სხვადასხვა სახის ზემოქმედება. აღნიშნული საქმიანობის
შედეგად გამოწვეული ზემოქმედების სახეებია: ნიადაგისა და გრუნტის შემჭიდროება, მიწისქვეშა
და ზედაპირული წყლების შესაძლო დაბინძურება ნახშირწყალბადებითა და საპოხი ზეთებით,
განსაკუთრებით დანადგარებისა და ტექნიკის რემონტის პროცესში. მექანიკური სახელოსნოები,
საწვავის გასამართი და შესანახი ადგილები შესაძლოა გახდნენ სერიოზული დაბინძურების
წყაროები. ამასთან ერთად, დაბინძურების შესაძლო წყაროს წარმოადგენს სამშენებლო პროცესში
წარმოქმნილი და მშენებლობის პროცესის დასრულების შემდეგ დარჩენილი ნარჩენები.
6.1.8 მოსალოდნელი ზემოქმედება საავტომობილი ტრასის ზონაში მოქცეულ არქეოლოგიურ და
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
გზის მშენებლობა ან გაფართოება მოიცავს მნიშვნელოვან საექსკავაციო სამუშაოებს, ასე რომ
საავტომობილო გზის გასხვისების დერეფანში სამუშაოთა მიმდინარეობისას შესაძლოა
სერიოზული ზიანის მიყენება როგორც ცნობილ, ასევე ჯერ კიდევ უცნობ არქეოლოგიურ და
კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებზე და ლანდშაფტებზე.
6.1.9 მშენებლობაშიდასაქმებულიპერსონალისუსაფრთხოება
მშენებლობაში
დასაქმებული
პერსონალის
უსაფრთხოებასა
და
ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული ზემოქმედებები. ეს ეხება: სანიტარულ-ჰიგიენურ პირობებს, ნარჩენების გატანას,
სასმელ წყალს, მასალების შესანახ საშუალებებს, ადამიანის იმონოდეფიციტის ვირუსს/შიდსს და
ა.შ.
6.1.10 ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება მშენებლობის პროცესში

მშენებლობის ფაზაზე ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს მიწის
სამუშაოების, გრუნტის ან სხვა წვრილმარცვლოვანი სამშენებლო მასალების (ცემენტი,ქვიშადაა.შ)
შენახვისა და გადატანისას, ასევე გრუნტის საფარიან ან არაასფალტირებულ გზა
ზესატრანსპორტო ნაკადით წარმოქმნილი მტვერი. მტვერი ასევე წარმოიქმნება ბეტონის
წარმოების შედეგად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ მტვრის ემისიების შემარბილებელი
ღონისძიებები არარის გამოყენებული. რადგან შეუძლებელია მტვრით დაბინძურების დონის და
PM10) კონცენტრაციები სწინასწარი პროგნოზირება. ამიტომ აუცილებელია განისაზღვროს ამ
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ალბათობა და შემოთავაზებულ იქნას შემარბილებელ
ღონისძიებებში, როგორიცაა:
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სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხსაათში ერთხელ არაასფალტირებული გზის ან
გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი ტერიტორიების მორწყვა;
მანქანების ბორბლების სარეცხის მოწყობა, მანქანის სამუშაო მოედნებიდა ნ გასვლის წინ
საბურავების გარეცხვის უზრუნველყოფის მიზნით;
სატვირთო მანქანებით ყველა ფხვიერი მასალის გადატანისას მათი ბრეზენტით დაფარვა;
ბეტონის წარმოების ობიექტების განლაგება დასახლებული პუნქტებიდან ქარის მიმართულებით
არანაკლებ 50მ-ის მანძილზე.
მაგისტრალის მშენებლობის ფაზაზე ჰაერის ხარისხის გაუარესებას იწვევს მანქანა-დანადგარებისა
და მძიმე სატვირთო მანქანების გამონაბოლქვი, რის გამოც მკაცრად მოითხოვება ავტო-მანქანების
პარკის შესაბამისი ტექნიკური მომსახურეობის უზრუნველყოფა მაგისტრალის მშენებლობის დროს.
6.1.11 ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასება: გზის მშენებლობა
გზის სამშენებლო სამუშაოები წარმოადგენს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის დამატებით
წყაროს. სამშენებლო ხმაური უკავშირდება ტექნიკის მუშაობასა და სამშენებლო საქმიანობას.
ამგვარად, მშენებლობის ფაზაზე ძირითადად არსებობს ხმაურის ორი წყარო: გზის
სარეკონსტრუქციო სამუშაოებთან და სხვა დამატებითი საქმიანობასთან დაკავშირებული
ხმაური, როგორიცაა მაგ. მძიმე სატვირთო მანქანებით სამშენებლო მასალის გადაზიდვა. ხმაურის
დომინანტ წყაროს წარმოადგენს ხმის მაყუჩის გარეშე მომუშავე სამშენებლო ტექნიკის დიზელის
ძრავები. მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში-ხიმინჯების მოწყობა, საფარისმოხსნა- პროცესით
გამოწვეული ხმაური შეიძლება გახდეს დომინანტი. მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის დონე
დამოკიდებულია სამშენებლო საქმიანობასა და მისი განხორციელების განრიგზე.
სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისას მაგისტრალის ამ მონაკვეთზე გამოიყენება სხვადასხვა
სპეციალური მანქანები (ექსკავატორი, ბულდოზერი, სატვირთო მანქანები და მძიმე სატკეპნი და
სხვა). ხმაურის და ვიბრაციის წარმოქმნა გარდაუვალია მიწის სამუშაოების წარმოებისას
მიწაყრილების მოწყობა, გრუნტის დატკეპნა, პნევმატური ჩაქუჩით გზის ძველისაფარის მოხსნა
და სხვა.
ძირითადი სამშენებლო ტექნიკის ხმაურის დონეები მოცემული 6.1.11ცხრილში.
ცხრილი 6.1.11 სამშენებლო ტექნიკის ხმაურის დონეები
მანქანა/დანადგარები

ხმაურის მახასიათებელი
დონე(dBA), წყაროდან დაახლოებით
ჰაერის კომპრესორი
81
15მმ ანძილზე
უკუციცხვიანიე ქსკავატორი
80
კომპაქტორი
82
ბეტონსარევი
85
ანძურიანწე
88
ბულდოზერი
85
გრეიდერი
85
პნევმატური ჩაქუჩი
88
გზის საფარის დამგები
89
ხიმინჯების სამაგრი(დარტყმითი) 101
ხიმინჯების სამაგრი(ბგერითი)
96
პნევმატური მოწყობილობები
85
სატვირთო მანქანა
88
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ცხრილში 6.1.11 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 ზემოქმედების გან დაცვის მიზნით საქართველოს
შრომის, ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს №234 ბრძანებით
(6ოქტომბერი,2003წ.) განსაზღვრულია სხვა და სხვა სამშენებლო უბნიდან დასაშვები მანძილები:


კარიერი (მუხლი32)



ასფალტისქარხანა(მუხლი34)



>100მ;
>500მ;

ბეტონის წარმოება (მუხლი35)

>300მ.

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. მძიმე მრეწველობისათვის (სადაც საუბრის
საჭიროება მცირეა) ხმაურის ექვივალენტური დონის ზღვარი განისაზღვრება 85dBA-ით,
მაქსიმუმი კი110 dBA-ით.
ხმაურის ზემოქმედების შეფასება განხორციელდა პროექტის საზღვრებთან მინიმალურად
დაშორებული მგრძნობიარე რეცეპტორების (დასახლებული პუნქტები, საცხოვრებელი სახლები)
იდენტი-ფიცირებით, ზემოთაღნიშნული სამშენებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული
საქართველოს სტანდარტების შესაბამისად.
გზის მშენებლობის ფაზაზე მოსალოდნელია ხმაურის ზემოქმედება, თუმცა ის უმნიშვნელო
იქნება. გზის მშენებლობის ფაზაზე წარმოქმნილი ხმაურის ზემოქმედების არეალში მოექცევა
მხოლოდ რამდენიმე მოსახლე (სავარაუდოდ გზის პირა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე
მომუშავე პირები). უფრო მნიშვნელოვანი ზემოქმედებაა მოსალოდნელი ბაკურციხის
მოსახლეობაზე, თუმცა ვიბრაცია და ხმაური იქნება მხოლოდ ლოკალური-სამშენებლო
მოედნებთან ახლოს და მოახდენს ზემოქმედებას ადგილობრივ მაცხოვრებლებზე.
ხმაურისა და ვიბრაციისგან ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით რეკომენდირებულია:
 დაცულ იქნას მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლამდე ან დასახლებულ პუნქტამდე;
 სამუშაო დღეებში, შაბათ-კვირას და დღესასწაულებზე განსაზღვრული სამუშაო საათების დაცვა,
ღამის საათებში სამუშაოს შეწყვეტით.
ზემოქმედება პერსონალზე. ადგილი ექნება სამშენებლო მოედნებზე წარმოქმნილი ხმაურისა და
ვიბრაციის დასაშვებზე მაღალი დონეების ზემოქმედებას მუშახელზე. ცხრილში 6.7
წარმოდგენილი მონაცემების შესაბამისად, სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას
ძირთადად წარმოიქმნება 85dBA-ზემაღალი დონის ხმაურის. ამიტომ რეკომენდირებულია:
 ხმაურის არაუმცირეს 85dBA-მდე შემცირების შესაძლებლობის მქონე ყურსასმენების გამოყენება;
 ვიბრო-ელექტრო ხელსაწყოებით მუშაობისას მაჯაზე ან ზედაპირის ვიბრაციით გამოწვეული
ზემოქმედება მთელ სხეულზე უნდა კონტროლდებოდეს აღჭურვილობის შერჩევით, ვიბრაციის
ჩამხშობის მოწყობით ან ზემოქმედების ხანგრძლივობის შემცირებით (EHS-ის სახელმძღვანელო
დოკუმენტი,2007).
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6.1.12 სოციალურ-ეკონომიკურიზემოქმედება
სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების შეფასება: გზის მშენებლობა
გზის მშენებლობა ექნება როგორც უარყოფითი (მტვერი, ხმაური, დაკარგვა გზისპირა ბიზნესის,
სახლები და მიწის / მოსავლის) და დადებითი გავლენა (დროებითი დასაქმება, გაუმჯობესდა
სატრანსპორტო, საგზაო უსაფრთხოების (მათ შორის საგზაო უსაფრთხოების არსებული გზის)
სოციალური ეკონომიკური თვალსაზრისით.
დაკავშირებული საკითხები იძულებითი განსახლება, მათ შორის მიწის შესყიდვისა და ფიზიკური
განსახლების დაფარული ქვეშ განსახლების სამოქმედო გეგმის რეკონსტრუქციისა გურჯაანის
ბაკურციხის შემოვლითი გზის მიერ შემუშავებული Roughton International - კონსულტანტი RD.
დაზარალებული კერძო მიწის ნაკვეთების კლასიფიცირდება შევიდა სამი კატეგორიის მიხედვით
მიწათსარგებლობის ტიპის და დაშორება გზა, რომელიც განსაზღვრავს მათ კომპენსაციის
ღირებულება. მოსალოდნელი დაკარგვის ნათესები და სასოფლო-სამეურნეო მიწის, ბიზნესის და
ქონების მოიცავს: მარცვლეული, ბოსტნეული, ბაღები, და საცხოვრებელი სახლები, დამხმარე
ნაგებობები შემდეგი საცხოვრებელი სახლები, ღობეები და კედლები. სულ ოთხი ოჯახი უნდა
იყოს ფიზიკურად გადასახლებული. გარდა ამისა, გადატანის ზოგიერთ მონაკვეთზე
საკომუნიკაციო ხაზები, როგორიცაა წყლისა და გაზის მილები და დენის კაბელები ასევე იქნება
საჭირო. ანაზღაურება შეტყობინების მიწის მესაკუთრეთა და ასევე სხვა დაზარალებულ ადამიანი
იქნება დასრულებული დაწყებამდე სამუშაოები.
გადატანა ნაწილების საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის ჩატარდება, რა თქმა უნდა, სამოქალაქო
სამუშაოები გზა რამაც მინიმალური ჩარევა ოპერაცია ამ ინფრასტრუქტურა.
კვლევის თანახმად, სიაში შედის: 59 პატარა მაღაზიები, 15 მანქანის ტექნიკური სადგური, 7
აფთიაქებში, 5 დიდი მაღაზიები, 45 პატარა ხილისა და ბოსტნეულის გამყიდველები და 7 პატარა
თონეები. 90% დაიმსახურა მაღაზიები, აფთიაქები და მანქანის ტექნიკური სადგურები
ადგილობრივები. შემცირება სატრანზიტო მოძრაობა ძირითადად აისახება მობილური ხილისა და
ბოსტნეულის გამყიდველები.
დემოგრაფიული ზემოქმედებები
ზემოქმედება დემოგრაფიაზე იქნება შეშფოთების ძირითადად მშენებლობის ფაზაზე და იქნება
დაკავშირებული მობილობის მოსახლეობას. იმის გათვალისწინებით, რომ მშენებლობის ფაზაზე,
შესაძლებელია საუბარი ორ სხვადასხვა სახის მოსახლეობის მობილურობა. ყოფილი
მოახლოებული მუშა მოდის სამშენებლო და სხვა პერსონალი. ეს უკანასკნელი მოსახლეობის
მობილურობა გამო მშენებლობის სფეროში.
უკვე დაგეგმილია დასაქმდება დაახლოებით 250 მუშები სამშენებლო საქმიანობის
განხორციელება. საჭირო პერსონალი პირველი შეირჩეს შორის ადგილობრივი მოსახლეობა.
დანარჩენი თანამშრომლები კონტრაქტორი ქირავდება საოჯახო სასტუმრო ადგილობრივ
მოსახლეობას. მუშები უნდა შეირჩეს შორის ადგილობრივ მოსახლეობას, მიგრაციის გავლენის
მობილურობა შეზღუდული იქნება. გარდა ამისა, ვინც მოვა მუშაობა სამშენებლო იქნება
მიმართული მუშაობა გადაწყვეტილი ნაწილები პროექტი; და ეს ასევე შეამციროს უარყოფითი
ზეგავლენა მიგრაციის მობილურობა. დაბალი მაჩვენებელი მუშები გარედან შედარებით
ადგილობრივი მოსახლეობა დამატებით შემცირდება ზეგავლენა სოციალურ-კულტურული
სტრუქტურა რეგიონში. მოსალოდნელი არ არის, რომ არ იქნება მიგრაციის და ფართობი შედეგად
დადებითი ან უარყოფითი ეფექტი პროექტი. მას შემდეგ, რაც სამშენებლო სამუშაოები ჩატარდება
შეზღუდული არეალი და ყველა დაკარგვა დასახლებული იქნეს შესაბამისად RAP, ადგილობრივ
მოსახლეობას არ იძულებით ემიგრაციაში გაჰყავდათ. აქედან გამომდინარე, გავლენა პროექტი
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დემოგრაფიისა და ნებისმიერი მიგრაციის მოძრაობა ძალიან დაბალია, რაც შეიძლება ეწოდოს,
როგორც უმნიშვნელო.
ეკონომიკური ზემოქმედება
როგორც მუშები და თანამშრომლებს მოდის რეგიონში სამშენებლო საქმიანობის გაიზრდება
მოთხოვნა საქონლისა და ასეთი ასევე მოსალოდნელია, რომ გაიზარდოს. ამდენად ზრდა
მოთხოვნა შეიძლება გამოიწვიოს ფასების ზრდის გარკვეული საქონლის რეგიონულ დონეზე.
თუმცა, შეზღუდული შემომავალი მოსახლეობა და ეკონომიკურად ინტეგრირებული ხასიათის
რეგიონში უფრო დიდი დასახლებების ტერიტორიებზე მოსალოდნელი შემცირება
ინფლაციონისტური ზემოქმედების შედეგად მოთხოვნის ზრდა და ბოლოს დარჩება დაბალ
დონეზე. მეორეს მხრივ, ეს მოიტანს შესაძლებლობა ვაჭრობის სფეროში. საქონელი და
მომსახურება საჭიროა პროექტის საქმიანობა იქნება შესყიდული რეგიონში. აქედან გამომდინარე,
რეგიონში ვაჭრობის გაზრდის შედეგად სამშენებლო სამუშაოები. თუ ყველა საქმიანობას
ერთდროულად ტარდება, მნიშვნელოვანი ზრდა ეკონომიკის რეგიონში მოსალოდნელია. გარდა
ამისა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც რეგიონში
გაუმჯობესდება. შედეგად, ეკონომიკური ინტეგრაციის გაიზრდება, რაც არის დადებითი გავლენა.
6.2 საავტომობილი გზის ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ზემოქმედება
სამანქანო გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე ძირითადი ყურადღება უნდა დაეთმოს გარემოს ორ
ძირითად ასპექტს, რომლებიც უკავშირდება გზის ექსპლუატაციას: ხმაურსა და ჰაერს.
6.2.1 ატმოსფერულ ჰაერის ხარისხი
მონაცემები პერსპექტიული ინტენსივობის ექსპლოატაციის პირობებში საპროექტო 2 კმ-იანი
ტრასის სატრანსპორტო ნაკადის 500 მეტრიან მონაკვეთზე (სატრანსპორტო ერთეული/სთ):
14000 ერთეული/დღე /24სთ = 583 ერთეული/სთ; კ = 2.27; 583 * 2.27 = 1324
ცხრილი 6.2.1 სატრანსპ. საშუალებების კლასიფიკაცია და სავარაუდო მოძრაობის ინტენსივობა
მანქანები ტიპები

ორმხრივი მიმართულება

მსუბუქი ბენზინზე

662

50

მსუბუქი დიზელზე 530

40

სატვირთო და ავტობუსები დიზელზე
სულ

1324

132

%

10

100

იმის გამო, რომ ატმოსფერული ჰაერის ნორმირება ხდება მხოლოდ დასახლებული
პუნქტებისათვის, გაანგარიშება შესრულებულია დასახლებული პუნქტის გასწვრივ ლოკალურ 500
მეტრიან მონაკვეთისათვის მოძრაობის ინტენსივობის პერსპექტიული მდგომარეობის
გათვალისწინებით.
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ცხრილი 6.2.2 : დამაბინძურებლების კლასიფიკაცია და ემისიის რაოდენობა

ნივთიერების დასახელება

კოდი

ემისია (გ/წმ)

ნახშირჟანგი

337

0,50176389

აზოტის დიოქსიდი

3301

0,17864889

აზოტის ოქსიდი

304

0,02903044

ნახშირწყალბადები
(ბენზინი)

2704

0,06574028

ნახშირწყალბადები (ნავთის 2732
ფრაქცია)

0,07750347

ჭვარტლი

328

0,01134431

გოგირდის დიოქსიდი

330

0,0130325

ფორმალდეჰიდი

1325

0,00074028

ბენზ(ა)პირენი

703

0,00000005

გაანგარიშების

შედეგები

დამაბინძურებლების

იძლევა

ემისიის

დასკვნას,

შედეგად

რომ

არახელსაყრელ

არსებულ

პირობებში

მეტეოპირობებში

აირადი

ფორმირებული

კონცენტრაციები აზოტის დიოქსიდისა და ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის (აზოტის ოქსიდი +
აზოტის დიოქსიდი + გოგირდის დიოქსიდი) მიმართ აღწევს მაქსიმალურ მნიშვნელობებს ტრასის
ღერძულა ხაზიდან მიახლოებით 50 მეტრზე ორივე მიმართულებით (1 ზდკ), ხოლო დანარჩენი
ნივთიერებებისათვის
დასახლებული

არ

აჭარბებს

პუნქტებისათვის

და

ატმოსფერული
არ

ახდენს

ჰაერის

ნეგატიურ

დადგენილ

ნორმატივებს

ზემოქმედებას

მოსახლეობის

საცხოვრებელ პირობებზე და გარემოზე.
6.2.2 დრენაჟი
საპროექტო მონაკვეთზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების ჩადინება მოსალოდნელია, როგორც
ადგილობრივ რელიეფზე, ასევე ამ მონაკვეთის ფარგლებში არსებულ მდინარეში (ფაფრისხევი).
შესაბამისად აღნიშნული გამოიწვევს ნეგატიურ ზემოქმედებას, როგორც მიმდებარე გრუნტზე,
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ასევე აღნიშნულ ზედაპირულ წყლებზე, რადგან სანიაღვრე წყლები ძირითადად ხასიათდება
მექანიკური დაბინძურებით (შეწონილი ნაწილაკები), რომლის წყაროა ატმოსფერულ ჰაერში
არაორგანიზებულად გაფრქვეული მტვერი და ავტომანქანების გამონაბოლქვები.
ასევე დაბინძურების წყარო შეიძლება იყოს საფარზე დაგროვილი ნაგავი, საგზაო საფარის
დაზიანებისას წარმოქმნილი პროდუქტები.
იმის გათვალისწინებით, რომ მოსალოდნელია, როგორც მძიმე სატვირთო, ასევე მსუბუქი
ავტომანქანების მოძრაობა, მოსალოდნელია, რომ წვიმის დაწყებიდან პირველი 10 წუთის
განმავლობაში შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია იქნება 200 მგ/ლ-მდე. წლის გამავლობაში
მოცემულ მონაკვეთზე მოსალოდნელია 14190 მ3 სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა.
6.2.3 სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედება
იმის გათვალისწინებით, რომ ექსპლუატაციის პროცესში მოხდება გზების შეკეთება, მცირე
რაოდენობით ადგილობრივი მუშახელი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, აქედან გამომდინარე
მოსალოდნელია დადებითი ზეგავლენა ადგილობრივ მოსახლეობაზე.
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7.პროექტის ალტერნატივები
7.1 ალტერნატივა 1 - იისფერიზოლი
ალტერნატივა 1 (იისფერი ზოლი) არის არსებული გზა, მეორადი გზის ნაწილი ახმეტა - თელავი
- ბაკურხიხე (გზა), ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გზა კახეთის რეგიონში. არსებული გზა გადის
მჭიდროდ

დასახლებულ

ტერიტორიებზე

და

განსახილველი

მონაკვეთი

სატრანსპორტო

საშუალებებით არის გადატვირთული, რისი შედეგიცაა მაღალი საგზაო შემთხვევების
პროცენტული მაჩვენებელი. შემოსავლელი გზის იდეა დამყარებული იყო მჭირდოდ
დასახლებული ტერიტორიების ასარიდებლად და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
მოცემული გზის გაუმჯობესება გამოიწვევს სოციალურ პრობლემებს რადგან გზის გვერდულები
უნდა გაგანიერდეს დაარსებული გზის ნაპირზე ბევრი ოჯახი მოექცევა ზეგავლენის ქვეშ.
შეუძლებელი იქნება დანარჩენი მოსახლეობისთვის ხმისა და დაბინძურებისგან თავის არიდება
გაზრდილი მოძრაობის გამო.
ზემოხსენებულის მიხედვით იისფერი ალტერნატივა არ იქნა მიჩნეული

მისაღებ საპროექტო

მიმართულებად.
7.2 ალტერნატივა 2 – წითელი ზოლი
საჭიროა შეიქმნას შემოსავლელი გზა რომელიც დააკავშირებს საერთაშორისო გზას თბილისი ბაკურციხე - ლაგოდეხი - აზერბაიჯანის საზღვარი (TBL გზა) არსებულ მეორად გზასთან,
რომლითაც თავიდან არიდებული იქნება გურჯაანის ქალაქი და სოფლები ბაკურციხე, კოლაგი,
ძირკოკი, ჭანდარი, ვეჯინი და ჩუმლაყი.
ასეთი დასახლებების შემოსავლელი გზის დიზაინი მომზადდა 1980-იანებ ში და ნაწილობრივ
აშენდა კიდეც. მიუხედავად იმისა რომ გზის ქვესაგები ფენა და ხელოვნური ნაგებობების
ერიოზულად არის დაზიანებული, ეს განლაგება ნათლად ყველაზე ხელსაყრელი შემოსავლელი
ალტერნატივაა.
თავდაპირველი 1980-იანების შემოსავლელი გზა იწყება თბილისი - ბაკურციხე - ლაგოდეხი გზისა
და ბაკურციხე - თელავი - ახმეტა გზის შეერთებაზე და გრძელდება ჩრდილოა ღმოსავლეთით
ორკილომეტრზე. გზა ქვევიდან გაივლის არსებულ გამოუყენებელ რკინიგზას 1.8 კილომეტრზე
მანამდე სანამ მოუხვევს 90 გრადუსით ჩრდილო დასავლეთისკენ და გაუყვება არსებული გზისა
და გამოუყენებელი რკინიგზის მიმართულებას.
ამის შემდეგ, გზა გაივლის ნახსენებ რკინიგზის პარალელურად 8.0 კილომეტრს სადაც ის
მოშორდება რკინიგზის განლაგებას რათა გაგრძელდეს ჩრდილოეთისკენ. ის კვეთს უდიდეს
მდინარე ფაფრისხევს მე-9 კილომეტრზე, რის შემდეგაც ის გაუხვევს ჩრდილო-დასავლეთისკენ 4.5
კილომეტრით,

მთავარი მდინარის გადაკვეთამდე

13.5

კილომეტრზე.

სექცია გადის სამ

განაშენიანებულ ტერიტორიაზე რაც წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინაღობას. პირველია 9.1
კილომეტრსა და 10.1 კილომეტრს შორის შენობები და საკომუნიკაციო ანძები უქმნის გზას
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წინაღობას. მეორე 11.5 კილომეტრზეა და მესამე 13.1 კილომეტრზე სადაც გზა შეზღუდულია
შენობებით.
თავდაპირველი შემოსავლელი გზა გრძელდება 0.9 კილომეტრი მდინარის გადაკვეთიდან, რის
შემდეგაც უერთდება უკვე არსებულ ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის გზასა და გამოუყენებელ
რკინიგზას 14.4 კილომეტრზე.
გზა

კვეთს

სასოფლო-სამეურნეო

მიწებს

გარდა

ზემოთ

ხსენებული

განაშენიანებული

ტერიტორიებისა. სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე ინტენსიურადაა დამუშავებული ვენახები.
ეს ტრასები შერჩეულ იქნა პროექტის კამერალური კვლევის საფუძველზე, ამ კვლევის მიზანი იყო
იმის დადგენა, არსებობს თუ არა 80 იან წლებში შემოვლითი გზის შერჩეულ ტრასაზე უკეთესი
ვარიანტები. ჩუმლაყი-გურჯაანი გზის შემოვლა დაბალ(ველის) მხარეს აშკარად უკეთესია ვიდრე
ფერდობებზე ამ გზის მეორე მხარეს 80-იან წლებში შერჩეული ტრასის ალტერნატივები ველის
დაბალი ნაწილის მხარეს უფრო გრძელი იქნება (რაც ზრდის კაპიტალურ და ავტომობილის
საოპერაციო ხარჯებს) და საჭიროებს მიწების შესყიდვას გასხვისების ზოლის გასწვრივ. ეს
დაკავშირებულია ხარჯების ზრდასთან, მოსახლეობის ინტერესების ფაქტორთან და გარემოზე
უარყოფით ზემოქმედებასთან (მიწებზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შეწყვეტა) როგორც ჩანს
80-იან წლებში შერჩეული ტრასა დაარსებული გასხვისების ზოლის კაპიტალიზაცია საუკეთესო
ალტერნატივაა. ამიტომ იგი პირველ ალტერნატივად იქნა მიჩნეული. მისი სიგრძეა 14.5
კილომეტრი.
პროექტის იმპლემენტაციამე-2 ალტერნატივით, მწვანე ზოლის გადახრით, ჩუმლაყის სოფელთან
(PK 127 – PK 149), შეიძლება ჩაითვალოს საუკეთესო ალტერნატივად. ალტერნატივა 2-ის
დადებითი ასპექტებია:



არსებული და გამოსყიდული გასხვისების ზოლი
სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაკარგვის თავიდან აცილება



მიწის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვის დაბალი დონე



უკანონოდ

დაყრილი

ნარჩენებით

დაბინძურების

შემცირება

გასხვისების

ზოლის

დასუფთავებით.
7.3 ალტერნატივა 3 – მწვანე ზოლი
დიზაინის დროს მე-2 ალტერნატივის (წითელი ზოლი) ვარიაცია იქნა შეთავაზებული. ვარიაცია
1

არის პიკეტი 71-ზე ალტერნატივა

2-ს პიკეტი 92-მდე.

საჯარო შეხვედრების დროს

ადგილობრივმა მოსახლეობამ მაშინათვე უარყო ეს შემოთავაზება რადგან მწვანე ზოლი კვეთს
დიდი

ღირებულების

ვენახებს.

ამასთანავე

ეს

ვარიაცია

უარყოფილია

აგრო-

ბიომრავალფეროვნების ჰაბიტატებზე ზემოქმედების გამო.
გზისმე-2 ვარიაცია საჭიროა ჭუმლაკის (pk127–pk149) დასასრულზე. მნიშვნელოვან სამშენებლო
განვითარებას ჰქონდა ადგილი პირვანდელი შემოსავლელი გზის მოწყობიდან მოყოლებული.
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გარდა ამისა ამ შემოვლითი გზის ტრასა ირიბი კუთხით უერთდება მთავარ გზაზე არსებულ
სარკინიგზო გადაკვეთას.
ამ ფაქტების გამო,
ამ გადაკვეთაზე რთული იქნება
დამაკმაყოფილებელი

გზაჯვარედინის

მოწყობა.

ამიტომ,

განიხილება

გზის

გაგრძელება

განაშენიანებული ტერიტორიის გვერდის ავლით, ბოლო წერტილით ჩუმლაყიდან თელავისკენ
მიმავალ გზაზე, რაც იძლევა დამაკმაყოფილებელი გზაჯვარედინის მოწყობის საშუალებას.
7.4 დასკვნა
შემოთავაზებული ალტერნატივების განხილვის შემდეგ ცხადია, რომ გარემო და სოციალური
კუთხით საუკეთესოა წითელი ზოლის ალტერნატივა მწვანე ზოლიდან მე-2 ვარიაციით.

რუკა 1

65

რუკა 2

რუკა 3
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რუკა 4
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8

გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

ქვემოთ

აღწერილია

გარემოზე

მოისალოდნელი

შემარბილებელი

ღონისძიებები,

რომლთა

ზემოქმედებების

წარმოშობის

და/ან

ზემოქმედებების

განხორციელებაც

მისი

შედეგების

სხვადასხვა

აუცილებელია
მინიმუმამდე

სახის

პოტენციური

დასაყვანად,

ან

შესაძლებლობის შემთხვევაში თავიდან ასაცილებლად. ისეთ შემთხვევაში, როცა შემარბილებელი
ღონისძიებების განხორციელების შედეგად ზემოქმედების ტიპის სრულად აღმოფხვრა ვერ
მოხერხდება, ასეთი ტიპის ზემოქმედება განიხილება, როგორც ნარჩენი ზემოქმედება.
8.1შემარბილებელი ღონისძიებები: მშენებლობის ეტაპი
8.1.1 ბიომრავალფეროვნების სახეობების დაცვა
შემარბილებელი ზომა.
არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე გვერდს ვერ აუვლით ხეების მოჭრას, შესაძლებელია
გადაეცეს ადგილობრივ მმართველობის ორგანოებს მოჭრილი ხეების გაყიდვის მიზნით.
Gგასხვისების დერეფნის ან მიწისზედა ობიექტების მოწყობისათვის შერჩეულ ადგილზე მოჭრილი
თითეული ხის ნაცვლად, ეკოლოგიური ბალანსის შესანარჩუნებლად უზრუნველყოფილი იქნება
ხეების დარგვა 1:1,5 შეფარდებით. საკომპენსაციო ხეების დარგვისას მხედველობაში იქნება
მიღებული ისეთი სახეობების დარგვა, რომლების ადგილობრივი ფლორის მნიშვნელოვან
კომპონენტს შეადგენს. ეს ზომები განკუთვნილია სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ
ტერიტორიებზე ხეების მოჭრისათვის. ხოლო ხილისა და სხვა ხეებს, რომლებიც განლაგებულია
კერძო ნაკვეთებზე, მათი კომპენსაცია ზუსტად ხორციელდება განსახლების გეგმის მიხედვით.
წითელი

ნუსხის

ხეების

ჭრის

წარმოშობის

შემთხვევაში

ქმედებები

განხორციელდება

საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.
მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. სამუშაოთა დაწყებამდე უნდა მოხდეს ადგილობრივი
ფლორის

მნიშვნელოვანი

სახეობის

დადგენა,

რომელთა

საკომპენსაციოდ

დარგვაა

გათვალისწინებული, შეთანხმებულ ინდა იქნას საგზაო დეპარტამენტთან.
დამატებითი მოთხოვნები. ფლორის საჭირო სახეობის შერჩევას და დარგვას კონტრაქტორი უნდა
ითვალისწინებდეს მშენებლობის წარმოების გეგმის შემუშავების დროს. შემარბილებელი ზომები
შეთანხმებული უნდა იქნეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროსთან.
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8.1.2 დასახლებულ გარემოზე ზემოქმედების შემცირება
შემარბილებელი ზომა. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ ეტაპზე სატრანსპორტო
საშუალებებისა და სამშენებლო მექანიზმების მოძრაობისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა
მიექცეს დასახლებულ გარემოზე ზემოქმედების ასპექტებს. კერძოდ: ტრანსპორტის მოძრაობისას
დასახლებული

პუნქტების

მიმდებარედ

არსებულ

გრუნტის

საფარიან

გზებზე,

ან

საჭიროებისათვის მოწყობილ დროებით გზებზე.
ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების შერბილების მიზნით საჭიროა:
•

არსებული გრუნტიანი გზების შეკეთება;

•

მშრალ ამინდში ორივე სახის გრუნტიანი გზების რეგულარული მორწყვა;

•
სატრანსპორტო და სამშენებლო მექანიზმების რეგულარული შემოწმება, მათ მიერ
გამონაბოლქვი აირის სტანდარტულ მოთხოვნებში მოსაქცევად;
•
არასტანდარტული გამონაფრქვევების მქონე სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა არ
უნდა იქნეს დაშვებული.
ხმაურითა და ვიბრაციით გამოწვეულ ზემოქმედებებთან დაკავშირებით:
•
ნებისმიერი სახის სამუშაოს შესასრულებლად უნდა შეირჩეს შესაბამისი მოწყობილობა,
რომელსაც ყველაზე დაბალი თანმდევი ხმაურის დონეები ექნება, ამასთან სატრანსპორტო და
სამშენებლო მექანიზმების ტექნიკურმა მომსახურებამ უნდა უზრუნველყოს ტრანსპორტის ისეთი
მდგომარეობა, რომელიც უზრუნველყოფს ხმაურის და ვიბრაციის დონეების მაქსიმალურ
ფარგლებამდე შემცირებას;
•
ტექნიკის მუშაობა უნდა ხდებოდეს ფონური ხმაურის გათვალისწინებით. დაუშვებელია
ჩართული მოწყობილობების და მანქანა დანადგარების ფუჭი სვლის რეჟიმში დაყოვნება, მათი
ძრავები არ უნდა მუშაობდნენ უქმად – საჭიროების გარეშე;
•
სენსიტიური რეცეპტორების არსებობის შემთხვევაში ხმაურიანი სამუშაოს ხანგრძლივობა
უნდა შემცირდეს და უნდა ჩაეტიოს დღის ნორმალურ სამუშაო საათებში.
მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. ამ თავში ასახული შემარბილებელი ღონისძიებების
დროულად და ხარისხიანად შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს. ამასთან
იგი ვალდებულია უშუალო კონტაქტი დაამყაროს მშენებლობის ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ
ადგილობრივ მოსახლეობასთან, რათა დროულად მიიღოს ინფორმაცია მათ მოთხოვნებთან
დაკავშირებით რაც შეამცირებს მოსალოდნელ კონფლიქტებს.
8.1.3 დროებითი სამშენებლო ბანაკები და მისასვლელი გზები
შემარბილებელი ზომა. კონტრაქტორი გამოიყენებს პროექტის განხორციელების არეალში
არსებულ საცხოვრებელ ფართს და საჭიროების შემთხვევაში, მოიძიებს დამატებით მისთვის
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მისაღები ტერიტორიებს, ამასთან იგი ვალდებული იქნება სამშენებლო ბანაკის მოწყობისას
გაითვალისწინოს გარემოსდაცვითი ყველა ის პირობა რომელიც ქვემოდ არის მოყვანილი.
მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს დროებითი მისასვლელი გზების მოწყობის საკითხს,
ვინაიდან მათმა არაკომპეტენტურმა შერჩევამ შეიძლება გააძლიეროს ნეგატიური ზემოქმედება
სოციალურ პირობებზე.
საამშენებლო ბანაკის მოწყობის სამუშაოების დაწყებამდე შეფასებული უნდა იქნას აქ არსებული
მწვანე საფარის (ხეები, ბუჩქნარი) ხელუხლებლად დატოვების შესაძლებლობა.
შერჩეული ტერიტორიის რელიეფის დეტალური შეფასებისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს
წარმოქმნილი ჩამდინარე სანიაღვრე წყლების გაწმენდისა და შემდგომში მათი გამდინარე წყლებში
ჩაშვების შესაძლებლობები.
სამუშაო უნდა დაიწყოს ტერიტორიის ფარგლებში ნიადაგის ფენის მოხსნითა და მისი წინასწარ
შერჩეულ ადგილზე განთავსებით. ნიადაგის ფენის შენახვის პირობები უნდა აკმაყოფილებდეს
“ტერიტორიების კომპლექსური აღდგენის გეგმის” მოთხოვნებს.
სამშენებლო ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სამეურნეო წყლების (საშხაპე, სამზარეულო, ტუალეტის
და სხვა) გამწმენდ დანადგარში ჩაშვებამდე უნდა მოხდეს სპეციალურ სეპტიკებში მათი
დაგროვება. მასში დალექვისა და წინასწარი გაწმენდის შემდეგ წყალი გატარდება გამწმენდ
დანადგარში.

მნიშვნელოვანია აგრეთვე დროებითი სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტების
შენახვისა და მისი განაწილება-გაცემის ეტაპზე გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება:
ნავთობპროდუქტების შესანახი და გასაცემი რეზერვუარის ირგვლივ
წყალგაუმტარი მასალისაგან დაღვრის შემაკავებელი ბარიერი; იგი მოიცავს:

უნდა

მოეწყოს

ბარიერის შიგნით ტერიტორიაც მოშანდაკებული უნდა იქნეს წყალგაუმტარი მასალით;
ავტოცისტერნებით
საწვავის
მიღება-გაცემის
ოპერაციებისთვის
საჭირო
მომზადებული უნდა იქნეს დაღვრის საწინააღმდეგო ზომების გათვალისწინებით.

ტერიტორია

სპეციალური ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით გამართვა მდინარე
ფაფრისხევზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის დროს კატეგორიულად დაუშვებელია
მდინარის კალაპოტსა და მის მიმდებარე ტერასებზე.
დროებითი მისასვლელი გზებისთვის მარშუტის შერჩევის დროს, მხედველობაში უნდა იქნეს
მიღებული მინიმუმ ორი ასპექტი:
შესაძლებლობის ფარგლებში მაქსიამლურად იქნეს დაცილებული დასახლებულ ადგილებს;
დროებით მისასვლელი გზების მოწყობის დროს მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა დაიწყოს
ნიადაგის ფენის მოხსნითა და მისი წინასწარ შერჩეულ ტერიტორიაზე დასაწყობებით.
70

მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. მისასვლელი გზებისა და დროებითი სამშენებლო ბანაკების
მშენებლობისას
შემარბილებელი
ღონისძიებების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელია
კონტრაქტორი. შესაძლებელია მის მიერ შერჩეული იქნეს რომელიმე სხვა მდებარეობაც, თუმცა ის
მოთხოვნები, რომლებიც ჩამოყალიბებულია შემარბილებელ ზომებში განსახორციელებელი იქნება
ყველა სხვა ტერიტორიების მიმართაც.
დამატებითი მოთხოვნები. ვინაიდან ამ ეტაპზე არ არის შერჩეული, როგორც სამშენებლო
სამუშაოებისთვის საჭირო ბანაკების ტერიტორიები, ასევე არ არის შერჩეული დროებითი
მისასვლელი გზების მარშრუტები და შესაბამისი ტერიტორიები, მოხსნილი ნიადაგების შენახვის
პირობების მდგომარეობის შეფასება უნდა მოხდეს ადგილობრივი მმართველობითი ორგანოებისა
და გარემოსდაცვის რეგიონალური სამსახურების მიერ.
8.1.4 ხიდის მშენებლობა
შემარბილებელი ზომა. მდინარე ფაფრისხევი ტერასულ ნაწილზე ნაპირების გასწორების, ხიდების
ბურჯებისთვის საჭირო ტრანშეების კონფიგურაციების საპროექტო მონაცემების მიხედვით
გაყვანის დროს, სედიმანტაციების თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია ინერტული
მასალებით ბარიერების მოწყობა. აუცილებელია მდინარეთა ნაპირებისა და ახლომდებარე ქანების
შემოწმება გრუნტისა და ნიადაგის ფენის ჩამოშლაზე, რათა დროულად იქნეს ჩატარებული
აღდგენითი და ნაპირგასამაგრებელი სამუშაოები. სახიდე გადასასვლელებთან დაკავშირებული
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება არ უნდა მოხდეს იქთიოფაუნის ქვირითობის
პერიოდში, რომელიც მიმდინარეობს აპრილიდან სექტემბრის ნახევრამდე. ხიდის ბურჯებისა და
დამცავი საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობების საჭირო მასალით (ბეტონით) შევსებისას
აუცილებელია სამუშაო დროის მინინმუმამდე შემცირება. ბურჯებისა და ნაგებობების საძირკვლის
ტრანშეებიდან ამოღებული მასალის მდინარეთა კალაპოტებში დაშტაბელება არ დაიშვება.
ყოველდღიურად უნდა მოხდეს მდინარეთა კალაპოტებში და მის ტერასებზე მომუშავე
სპეციალური და სატრანსპორტო საშუალებების გამართულობის შემოწმება, რათა არ მოხდეს
წყალში ნავთობპროდუქტების გაჟონვები.
მდინარეთა კალაპოტებში ხიდების და საინჟინრო დამცავი ნაგებობების მშენებლობასთან
დაკავშირებით კალაპოტების დროებით გადააგდილების საჭიროებისას, აუცილებელია
წყალგამტარებისა, თევზსავალებისა, წყალამრიდი და წყალსაწრეტი არხების მოწყობა, თევზებისა
და სხვა ბიო ორგანიზმების თავისუფლად გადაადგილებისათვის, ასევე წყლის ნაკადებში საჭირო
სანიტარული ხარჯის შენარჩუნებისათვის.
8.1.5 სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების დრენაჟი
შემარბილებელი ზომა. სანიაღვრე წყლების შეგროვება მოხდება გზის ორივე მხარეს მოწყობილი
შემკრები არხებით (კიუვეტებით), რომლებიც რელიეფის ტოპოგრაფიის (დახრის) მხედველობაში
მიღებით დაკავშირებული იქნება სპეცალურად მოწყობილ სადრენაჟე გამშვებ სისტემასთან,
რომლის გავლის შემდეგ სანიაღვრე წყლების ჩაშვება ძირითადად მოხდება ადგილობრივ
რელიეფზე და ზედაპირულ წყლებში. აღნიშნული თავიდან აიცილებს გზის პირებში ეროზიული
პროცესების განვითარებას.
აღნიშნულთან დაკავშირებით ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად
მუშაობისათვის პერიოდულად უნდა ჩატარდეს შემდეგი სამუშაოები:
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•
კიუვეტების ცალკეული მონაკვეთების პერიოდული გაწმენდა, რათა უზრუნველყოფილი
იქნეს მათი ფსკერის გრძივი ქანობი _ არანაკლებ 10%-სა;
•
კიუვეტების ცალკეული დაზიანებული უბნების გამაგრება-აღდგენითი სამუშაოების
ჩატარება;
•

წყალგამტარი მილგაყვანილობის მუშა მდგომარეობაში შენარჩუნება;

•
სადრენაჟო გამშვები მოწყობილობების შესართავების პერიოდული გაწმენდა ჩამოწოლილი
გრუნტისაგან, შემდგომ ნაყარის აღდგენა და მის გასამაგრებლად ფართოდ განვითარებული
ფესვთა სისტემის მქონე ბალახის დათესვა;
8.1.6 ჯანდაცვა და უსაფრთხოება
შემარბილებელი ზომა. მუშა-მოსამსახურეებისთვის სამუშაოთა შესახებ დეტალური ინფორმაციის
მიწოდება. ჯანმრთელობისა და გარემოდაცვითი პირობების განხილვა და უსაფრთხოებაში
სპეციალური ინსტრუქტაჟის და ტექნოლოგიის ჩატარება. მომუშავე პერსონალის აღჭურვა პირადი
დამცავი საშუალებებით.
აუცილებელია მდინარე ფაფრისხევის კალაპოტებში მომუშავე პერსონალისთვის უეცარი
წყალმოვარდნის შემთხვევაში ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად საჭირო სპეციალური
სარეგულაციო გეგმის შედგენა და გეგმასთან დაკავშირებული მოკლევადიანი ტრენინგის
ჩატარება.
სამუშაოებში დასაქმებული ტექნიკური პერსონალის (ბულდოზერის და ექსკავატორის
მემანქანეების, სპეც. ტრანსპორტის მძღოლები და სხვა) ცოდნის შემოწმება უსაფრთხო ქმედებაში.
ასევე მშენებლობაში დასაქმებული პერსონალისადმი გარემოსდაცვითი მიმართების სპეციალური
ინფორმაციის მიწოდება.
8.1.7 კულტურული ძეგლები და არქეოლოგიური უბნები
შემარბილებელი ზომა. სამშენებლო სამუშაოების ნებისმიერ ფაზაზე მოსალოდნელია ახალი
არქეოლოგიური უბნების გამოვლენა, განსაკუთრებით ახალი ალტერნატიული მონაკვეთების
მშენებლობის პროცესში, შესაბამისად მშენებლობაში მონაწილე პერსონალს უნდა ჩაუტარდეს
ტრენინგი ასეთ შემთხვევაში შემდეგ ქმედებასთან დაკავშირებით. არქეოლოგიურ უბნების
აღმოჩენის შემთხვევაში, აღმოჩენები უნდა აღინუსხოს და ინფორმაცია გადაეცეს საქართველოს
არქეოლოგიურ სამსახურს, რომლებმაც უნდა განახორციელონ სამშენებლო სამუშაოების
მონიტორინგი.
პროექტის განხორცილებისას არ უნდა მოხდეს ფიზიკური ზემოქმედება არცერთ ცნობილ
კულტურულ/ისტორიულ ძეგლებზე. ეს შესაძლებელია, თუმცა, სამშენებლო სამუშაოების
წარმოების პროცესში მოსალოდნელია ლანდშაფტზე ზემოქმედება, რაც გავლენას ახდენს მათ
ესთეტიკურ ღირებულებაზე. ლანდშაფტებზე შეფასებული ზემოქმედების ყველა მონაკვეთი
საფუძვლად უნდა დაედოს ლანდშაფტის ჰარმონიზაციის განსახორციელებელ გეგმას.
მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. მიწის სამუშაოთა დაწყებამდე, კონტრაქტორი მიიღებს
ინსტრუქციებს გზების დეპარტამენტისაგან თუ როგორ იმოქმედოს გაუთვალისწინებელი
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შემთხვევების დროს. კონტრაქტორი ვალდებულია ზუსტად შეასრულოს ინსტრუქციები.
არქეოლოგიური უბნის აღმოაჩენისას შეაჩეროს სამუშაოები, აცნობოს გზების დეპარტამენტს და
შეასრულოს მორიგი მითითებები. სამუშაოები განახლდება გზების დეპარტამენტისაგან
ოფიციალური შეტყობინების საფუძველზე. კონტრაქტორი ახორციელებს გზების ლანდშაფტის
ჰარმონიზაციის გეგმას, რომელიც უზრუნველყოფს საპროექტო რეგიონის ფუნქციონალური და
ესთეტიური ელემენტების აღდგენას.
დამატებითი მოთხოვნები. არქეოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით ტრენინგის ჩასატარებლად
მოწვეული უნდა იქნეს საქართველოს არქეოლოგიურ და კულტურულ ძეგლთა დაცვის
შამსახურის წარმომადგენელი.
8.1.8 სამშენებლო ნარჩენები
შემარბილებელი ზომა. ყველა სახის ნარჩენების მიერ შესაძლო ნეგატიურ ზემოქმედების
შერბილების მიზნით, საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, როგორც ადგილობრივი,
ასევე რეგიონალურ მმართველობით ორგანოებთან მოხდეს იმ ადგილების იდენტიფიკაცია, სადაც
შესაძლებელია განთავსდეს წარმოქმნილი ნარჩენები, მათი სახეობების შესაბამისად. ამასთან
გასათვალისწინებელია, რომ დროულად იქნეს შემუშავებული ნარჩენების გატანის გეგმა.
სამშენებლო ნარჩენების საბოლოო განთავსებამდე, ტოქსიკური და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
დროებითი შენახვა უნდა ხდებოდეს სპეციალურ დახურულ საცავებში, აუცილებლად ცალ-ცალკე.
ნარჩენების დეტალური მმართვის გეგმა თან ერთვის დოკუმენტს დანართ 1-ში
მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. ნებისმიერი სახის ნარჩენების უსაფრთხო განთავსებაზე
პასუხისმგებლობა ეკისრება მშენებელ კონტრაქტორსა და ქვეკონტრაქტორებს. ნარჩენების
განთავსებასთან საჭირო ინფორმაცია კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ადგილობრივი
მმართველობითი ორგანოებიდან და მკაცრად შეასრულოს ინსტრუქციები. ნარჩენები ყოველთვის
უნდა იყოს დაცული წვიმისაგან და დაცული უნდა იყოს ნიაღვრებისაგან.
8.1.9 გრუნტისა და ქვის კარიერები
შემარბილებელი ზომა. პირველ რიგში აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს, რომ გრუნტისა
და ქვის კარიერებიდან ინერტული მასალის ამოღება შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური
ლცენზიის არსებობის შემთხვევაში. ინერტული მასალის შესყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ
ლიცენზიის მქონე იურიდიული ან ფიზიკური პირებიდან. Qქვემოდ მოყვანილია მოთხოვნები,
რომელთა შესრულება აუცილებელია კარიერების დამუშავებისას. ზემოთ აღნიშნულიდან
გამომდინარე კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს შემდეგი პრინციპები:
პროექტის ფარგლებში გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ გარემოსდაცვითი უწყების მიერ
დამტკიცებული არსებული საბადოები;
კარიერების მართვა (იმ აღდგენითი სამუშაოების ჩათვლით, რომელიც ხორციელდება ცალკეული
სამუშაოების დასრულების შემდეგ) უნდა ხდებოდეს ყველა შესაბამისი გარემოსდაცვითი
სტანდარტისა და პრინციპის სრული დაცვით;
კარიერების უბნების ექსკავაცია და ამ უბნებისა და მიმდებარე ტერიტორიების აღდგენაუნდა
განხორციელდეს გარემოსდაცვითი პრინციპების სრული დაცვით და გარემოსდაცვითი უწყების,
ან საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გზების დეპარტამენტის
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გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის ჯგუფის, ან გზების დეპარტამენტის სახელით მოქმედი
მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტის მოთხოვნების შესაბამისად.
კარიერების/ქვაბულების გაყვანის შედეგად მოხსნილი ნიადაგის ჰუმუსოვანი ზედაფენა შეინახება
და შემდეგ გამოიყენება კარიერების გასამწვანებლად ადგილობრივი გარემოსდაცვითი უწყებისა
და გზების დეპარტამენტის მოთხოვნების შესაბამისად. არ მოხდება დამატებითი კარიერების
გახსნა მანამ, სანამ არ იქნება აღდგენილი ძველი, უკვე გამოუყენებელი უბნები.
ტრანშეების, ახალი სადრენაჟო არხებისა და შემავსებლების საბადოების გახსნის შემთხვევაში
გასათვალისწინებელია შემდეგი შემარბილებელი ზომები:
გრუნტის ამოღება, გატანა და განთავსება უნდა მოხდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და
ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სამართლებრივ დოკუმენტებში განსაზღვრულ
ტერიტორიებზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ადგილები დაშორებული უნდა იყოს წყლის
ნაკადებიდან, სულ მცირე, 100 მ-ით მაინც;
საჭიროა ეროზიასთან ბრძოლის მეთოდების გამოყენება, როგორიცაა, მაგ., მცენარეულობის
დარგვა ხელყოფილ ნიადაგებზე და ა.შ., არხების ფერდობებსა და ნიადაგების დასაწყობების
ადგილებში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ეროზიული პროცესების განვითარება. ასევე
გასათვალისწინებელია ის პრინციპები, რომლებიც განსაზღვრულია მძიმე მეტალებით
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.
მდინარეების ტერასებიდან ხრეშის ამოღების შემთხვევაში გასათვალისწინებელია შემდეგი
გარემოსდაცვითი მოთხოვნები:
პირველ რიგში, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით სასურველია ექსპლუატაციაში უკვე მყოფი
რესურსების გამოყენება, რადგან ამის შედეგად არ მოხდება საექსკავაციო უბნების რიცხვის ზრდა,
ხოლო კონტროლი და აღგდენითი სამუშაოები უფრო მართვადი გახდება.
იმ შემთხვევაში, თუ აუცილებელია ხრეშის ამოღების ახალი უბნის გახსნა, უნდა ჩატარდეს კვლევა
მდინარეთა კალაპოტებიდან დაშორებული საბადოების გამოსავლენად. ამ ტერიტორიებზე ხრეშის
ამოღების შემთხვევაში უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს გამოყენებადი გრუნტის დასაწყობება
აღდგენით სამუშაოებში მათი ხელახალი გამოყენების მიზნით. კარიერის საზღვრები ზუსტად
უნდა იყოს განსაზღვრული. მდინარის მხრიდან შენარჩუნებულ უნდა იქნეს სათანადო მანძილი.
ამოღების სიღრმე დამოკიდებულია უბნის მახასიათებლებზე და ექსპლუატაციის სახეზე.
მასალების ამოღება წყლის არსებული დონის ქვემოთ ნებადართულია იმ შემთხვევაში, თუ
ტექნიკის საწვავი და საპოხი ზეთები არ მოხვდება წყალში, ე.ი. დაახლოებით 1 მეტრის სიღრმეზე.
დრაგლაინის გამოყენების შემთხვევაში შესაძლებელია ხრეშის ამოღება მეტი სიღრმიდან.
იმ შემთხვევაში, თუ ხრეშის ამოღება ნებადართულია არსებული მდინარეების მეანდრების შიდა
საზღვრების ფარგლებში, დაუშვებელია ხრეშის აღება არსებული წყლის ზედა დონიდან ორ
მეტრზე ნაკლებ მანძილზე, რათა არ დაირღვეს მდინარის არსებული კალაპოტი. მასალების
ამოღების სიღრმე არ უნდა აღემატებოდეს ამოღების პროცესში არსებული ზედაპირული წყლის
დონეს, ასევე, შენარჩუნებულ უნდა იქნეს მდინარის არსებული პროფილი. ასეთ ტერიტორიებზე
ხრეშის ამოღება არ უნდა ხდებოდეს მდინარის წყალუხვობის პერიოდში, რამაც, შესაძლოა,
გამოიწვიოს წყალდიდობა სამუშაოების წარმოების დროს.
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იმ შემთვევაში, როდესაც ხრეშის ამოღება წარმოებს ნაკლებად სენსიტიურ, წყალმცირე
მდინარეებში, დასაშვებია მასალების აღება მდინარის კალაპოტის დონემდე. შენარჩუნებულ უნდა
იქნეს რელიეფის პროფილი, ხოლო სამუშაო ტერიტორია დაცული უნდა იყოს დაბალი, 1-2 მ
სიგანის ხრეშის ნაყარით.
მოთხოვნები კონტრაქტორის მიმართ. მუშაობისას კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს ქვა, ხრეში და
ქვიშა ლიცენზირებული პროვაიდერებისაგან. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საკუთარი
კარიერის გახსნა და სამუშაოების წარმოება, რისთვისაც კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს
შესაბამისი ნებართვები და ლიცენზიები, რომლებიც აუცილებელია ასეთი სახის სამუშაოების
წარმოებისათვის ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად.
8.1.10. ზემოქმედება სოციალურ გარემოზე
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება განხილული იქნება დამატებით, განსახლების გეგმის
ჩამოყალიბების შემდეგ
8.2 შემარბილებელი ღონისძიებები: ექსპლუატაციის ფაზა
8.2.1 მყარი ნარჩენების წარმოქმნა
მყარი ნარჩენები ბაკურციხე-გურჯაანის გზის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი იქნება გზის
სარემონტო სამუშაოების და გზის მიმდებარე ტერიტორიის დანაგვიანებით. საგზაო
დეპარტამენტი და ადგილობრივი მუნიციპალიტი პასუხისმგებლები იქნებიან გზების შეკეთაბაზე
და ამ საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებით არ უნდა დაანაგვიანონ გზის მიმდებარე
ტერიტორია. ნარჩენები უნდა განთავსდეს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ან სხვა
ნარჩენების უტილიზაციის ნებართვის მქონე კომპანიის ტერიტორიაზე. ნარჩენები პერიოდულად
შეგროვდება გზის გასწვრივ.
8.2.2 დაბინძურების სანიაღვრე ჩამონადენი
გზის შეკეთების ან ავარიული სიტუაციის დროს შეიძლება მოხდეს ზედაპირული და გრუნტის
წყლების დაბინძურება, ამის თავიდან ასაცილებლად მოეწყობა დასალექი ავზები, რათა გზიდან
ჩამონადენი წყალი არ მოხვდება პირდაპირ გარემოში.
საგზაო უსაფრთხოების ზომების გამოყენებით, მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი საგზაო
შემთხვევების რისკი. მსოფლიობანკის მიერ დაფინანსებული საგზაო დეპარტამენტის ტექნიკური
დახმარების პროექტები მოიცავს 2016-2021 წლების საგზაო უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის
განხორციელებას, რაც ხელს შეუწყობს უსაფრთხოებას გზების ქსელში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით.
მიუხედავად ამისა, ავარიების სრული გამორიცხვა შეუძლებელია და საგზაო დეპარტამენტი
შეინარჩუნებს უკვე არსებული საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სისტემას სწრაფი
რეაგირებისთვის. ეს მოიცავს საგზაო დეპარტამენტის სტრუქტურაში საგანგებო სიტუაციებზე
რეაგირების ერთეულის არსებობას, რომელიც შესაბამისად იქნება აღჭურვილი და გავლილი
ექნება სწავლება და მზად იქნება გზაბზე საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებისთვის 24/7.
ავარიული დაღვრების ლიკვიდაციისთვის ერთეული გამოიყენებს აბსორბენტებს.
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8.2.3 ხმაური
ხიდის და გზის სამშენებლო სამუშაოების პროცესში ხმაურის წყაროები და ხელოვნური
ფიზიკური ველები (ვიბრაცია) განაწილებულია მშენებლობის ხაზობრივი პოლიგონის ფარგლებში
და მის გარეთ (სამშენებლო მანქანების მოძრაობა და მუშაობა, სამშენებლო უბნების მობილიზაცია,
მიწის სამუშაოებთან დაკავშირებული გამონამუშევრების განლაგების უბნები და სხვა).
მშენებლობის პერიოდში 80 დბ-ზე მაღალი დონის მქონე ხმაურის და ვიბრაციის ძირითადი
წყაროების ნუსხა აკუსტიკური მახასიათებლების (ემპირიული და საანგარიშო დონეები) ჩვენებით
მოცემულია ქვედა ცხრილში 8.4.1.
cxrili 8.4.1.
xmauris ekvivalenturi
done, db

wyaros dasaxeleba

1. manqana-meqanizmebis gadaadgileba da muSaoba:

a) saavtomobilo transporti:
TviTmcleli - 5 toniani (V=50 km/sT, L=7 m, h=1,5 m)

110

satvirTo manqana - 5 toniani (V=50 km/sT, L=7 m,
h=1,5 m)

110

b) samSeneblo manqanebi da meqanizmebi:
amwe avtomanqanis bazaze

110

eqskavatori

95

buldozeri

105

zedapiruli vibratori

100

siRrmuli vibratori

90

torkretirebis danadgari

105

betonis tumbo

95

cementis tumbo

95

2. CasatvirT-gadmosatvirTi samuSaoebis moednebi:
mtvirTavi

95
3. zogadsamSeneblo saxis samuSaoebi:

kompresori

105

76

xelburRviTi instrumenti

90

xelis urika - 0.6 m3

85
xmauris dasaSvebi doneebi

samSeneblo samuSaoebis procesSi, bgeris eqvivalenturi zRvrulad dasaSvebi done
LAeqv, db samSeneblo moednis mimdebare sensitiur teritoriebze yvelaze mkacr
SemTxvevaSi SeiZleba iyos miRebuli 55 db-s doneze. normatiuli dokumentiT sanitariuli normebi “xmauri samuSao adgilebze, sacxovrebeli, sazogadorbrivi
Senobebis saTavsoebSi sacxovrebeli ganaSenianebis teritoriaze” 55 db dadgenilia
sacxovrebeli ganaSenianebis teritoriis normad..
8.2.4 ატმოსფერულიჰაერისხარისხი
qvemoT
moyvanilia
mavne
nivTierebaTa

koncentraciis

Semcirebis

SesaZlo

maCveneblebi sxvadasxva tipis damcavi nagebobebiTa da mwvane nargavebis mowyobis
gaTvaliswinebiT
koncentraciis

RonisZieba

Semcireba %

xeebis erTi rigi buCqnariT, simaRliT 1,5
metri, gazonis zoli 3-4 metri siganis
xeebis ori rigi buCqnaris gareSe 8-10 metr
gazonze
xeebis ori rigi buCqnariT 10-12 metr gazonze
xeebis sami rigi ori rigi buCqnariT 15-20
metr gazonis zolze
xeebis oTxi rigi 1.5 metri buCqnariT 25-30
metr gazonis zolze

10

15
30
40

50

mTliani ekrani, Senobebis kedlebi simaRliT
savali nawilis donidan 5 metrze meti

70

simaRliT
miwis nayarebi, gverdulebi gzis gayvanisas
qvabulSi niSnulebis sxvaobisas 2-3 metri.
igive, niSnulebis sxvaobisas 3-5 metri.
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50
60

igive, niSnulebis sxvaobisas >5 metrze.
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70

9. დაინტერესებულ მხარეთა კონსულტაციები და ინფორმაციის საჯაროობა
დაინტერესებულ მხარეთა კონსულტაციები და ინფორმაციის საჯაროობა განხორციელდება
მსოფლიო ბანკის პოლიტიკის და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე. ბაკურციხეგურჯაანის შემოსავლელი გზის პროექტი ექცევა B კატეგორიაში და საჭიროებს გარემოზე
ზემოქმედების ანგარიშის როგორც მინიმუმ ერთ საჯარო განხილვას. საქართველოში გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების განხორციელება ეფუძნება ეროვნულ საკანონმდებლო ნორმატივებს
(იხილეთთავი2). სპეციალური მოთხოვნები გათვალისწინებულია სამ ნორმატიულ აქტში:
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების(2009წ.), ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარებისა (2008წ.) და
გარემოსდაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს მიერ შემუშავებული
(2008წ.) წესების შესახებ.
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში ამ ეტაპზე ჩატარდა ორი
დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა. პირველი შეხვედრა გაიმართა 2015 წლის 23 თებევალს ქ.
გურჯაანის გამგეობაში, ხოლო მეორე შეხვედრა ჩატარდა 2015 წლის 17 სექტემბერს, ასევე
გურჯაანის გამგეობაში. შეხვედრის მსვლელობისას ძირითადი განხილვის თემა იყო პროექტის
დერეფანში მოხვედრილი ვენახების და ხილის ბაღების კომპნსაცია, სატრანსპორტო ნაკადის
შემცირება სოფლებში.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
პასუხისმგებელია ზემოაღნიშნული შეხვედრების მოწყობაზე, მონაწილეების მოწვევისა და
საპრეზენტაციო აღჭურვილობის უზრუნველყოფაზე. მის წარმომადგენლების მონაწილეობა
ესწრებოდნენ და მონაწილეობდნენ დისკუსიებში.
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10 გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმა (გმგ)
10.1.1გარემოსდავითი მენეჯმენტის ჩარჩო და პოლიტიკა
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის გეგმა (გმგ) შემუშავდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
შედეგების საფუძველზე და ითვალისწინებს შემარბილებელი და მონიტორინგის ღონისძიებებს
და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებლობის განაწილებას. გმგ შერჩეული ალტერნატივისთვის
მოცემულია ცხრილის სახით. განხილულია ფიზიკური, ბიოლოგიური და სოციალ-ეკონომიკური
გარემო. გეგმა დაყოფილია მოსამზადებელი. მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებად.
გმგ-ს მიზანია პროექტის საქართველოს და მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი და სოციალური
პოლიტიკის და რეგულაციების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
გზშ და გმგ ხელმისაწვდომი იქნება ტენდერში მონაწილეთათვის, რათა მათ გაითვალისწინონ
გარემოსდაცვითი ვალდებულებები სატენდერო წინადადებებში.
კონტრაქტორი უნდა იცავდეს მის მიერ პროექტისთვის მომზადებული გარემოსდაცვითი
მენეჯმენტის; ჯანდაცვის და უსაფრთხოების და ტრანსპორტის მართვის გეგმების პირობებს.
კონტრაქტის მიღების შემდეგ კონტრაქტორმა უნდა გამოიყენოს მობილიზაციის პერიოდი
საკუთარი დეტალური გმგ-ს დასასრულებლად დამქირავებლის მიერ გადაცემული ტექნიკური და
გზშ ინფორმაციის საფუძველზე. გმგ უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაოს ორგანიზაციის/მეთოდის
აღწერას და გეგმას.
10.1.2 ინსტიტუციონალური ჩარჩო და გარემოსდაცვითი ადმინისტრირება
რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი (RD) პასუხისმგებელია წარმოებული სამუშაოების გარემოსდაცვით ნორმებთან
შესაბამისობის ზოგად კონტროლზე კონტრაქტორის ტექნიკური ზედამხედველის ხარისხიანი
მუშაობის უზრუნველყოფის გზით. ამ მიზნის მისაღწევად RD თანამშრომლობს მსოფლიო
ბანკთან, უზრუნველყოფს გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და ხელს უწყობს
პროექტის გარემოსდაცვით ზედამხედველობას.
დეპარტამენტის
მიერ
განსაზღვრული
მონიტორი
პასუხისმგებელია
სამუშაოს
ზედამხედველობაზე. პროექტთან და სამუშაოს ხარისხთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის
გარდა მონიტორს ევალება კონტრაქტორის მიერ გმგ-ს შესრულებაზე თვალის გადევნება, და
დაგეგმილი ქმედებებისგან გადახრის გამოვლენა, იმ გარემისდაცვითი პრობლემის განსაზღვრა,
რომელიც შეიძლება გამოვლინდეს სამუშაოს ნებისმიერ საფეხურზე.
მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია დაიცვას გმგ და მშენებლობის წესები და ნორმები.
კონტრაქტორს შტატში უნდა ჰყავდეს ერთი გარემოსდაცვითი სპეციალისტი გმგ-თან
შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად, რომელსაც ეს მის რეკომენდაციების არსი და პროფესიულად
იყენებს შემარბილებელ ღონისძიებებ სკონტრაქტორის ყოველდღიურ საქმიანობაში.

80

cxrili10-1: garemos marTvis gegma

მშენებლობის ფაზა
ქმედება

გარემოსდაცვითი
პრობლემა

შემარბილებელი ღონისძიება

მიახლოებითი
ღირებულება
(ლარი)

შემარბილებელი
ღონისძიებების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

მონიტორინგის
განხორცილებაზე
პასუხისმგებელი

ტერიტორიის
გაწმენდა

ბალახის და სხვა
მცენარეული საფარის
მოცილება, ბუჩქების და
ხეების მოჭრა

 გადასარგავი ან მოსაჭრელი ხეების იდენტიფიკაცია. ხიდების
მშენებლობის დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
მდინარის ჭალის და ფერდობების მცენარეების დაცვას.
 აუცილებლობის გარეშე ხის მოჭრის ან დაზიანების დაუშვებლობა.
მცენარეული საფარის შესაძლებლობისდაგვარად მაქსიმა- ლური
შენარჩუნება.
 ყოველი მოჭრილი ხე კომპენსირებული უნდა იყოს 3 იგივე სახეობის
მცენარის დარგვით.
 სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტერიტორიის რეკულტივაცია.

ღირებულება
განისაზღვრება
ყველა კონკრეტულ
შემთხვევაში
მოჭრილი ხის
ტიპის მიხედვით.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

ტერიტორიის
გარეთ მოძრაობა

ზემოქმედება
მცენარეულ
საფარზე და
ნიადაგზე

 გზის საზღვრების მკაცრი დაცვა მცენარეული საფარის ‘ზედმეტი’
დაზიანების და ნიადაგის დატკეპნის თავიდან ასაცილებლად

დამატებით
ხარჯებს
მოითხოვს

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

კონტრაქტორის
ბანაკის და
ტექნიკის
განთავსების
მოედნების
მოწყობა და
ოპერირება

ზემოქმედება
მცენარეულ საფარზე
და მიწის რესურსების
არაადექვატური
გამოყენება




მცენარეული
საფარის აღდგენის
ღირებულება
დამოკიდებულია
ბანაკის და
დამხმარე
ინფრასტრუქტურ
ის განთავსების
ადგილზე. ერთი
ხის დარგვის და
მოვლის
ღირებულება
განისაზღვრა 7$

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი



პროექტისთვის განკუთვნილი ტერიტორიის საზღვრების დაცვა.
სამშენებლო ბანაკის მოწყობა გარემოსდაცვითი მოთხოვნების
გათვალისწინებით
სამუშაოს დასრულების შემდეგ დროებითი
სარგებლობის
ტერიტორიების საწყისთან
მიახლოებულ
მდგომარეობამდე
აღდგენა. ადგილობრივი ხელისუფლების თანხმობით, დროებითი
გზები შეიძლება დარჩეს ადგილობრივი თემების სარგებლობაში.
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ბანაკის მოწყობა
და ოპერირება

წყლის და
ნიადაგის
დაბინძურება
დაღვრის შედეგად

მიწის და სხვადასხვა

ნიადაგის სტაბილურობის

სამშენებლო

და ხარისხის დეგრადაცია,

სამუშაოები

ნიადაგის სტრუქტურის
გაუარესება,
პროდუქტიულო- ბის
შემცირება

ჩამდინარე წყლების კონტროლი ჩამდინარე წყალი უნდა შეგროვდეს
სეპტიკურ ორმოში ორმო პერიოდულად დაიცლება ადგილობრივ
მუნიციპალიტატთან დადებული შეთანხმე ბით უახლოეს გამწმენდზე
გატანით).
 საწვავის/ზეთის ავზი დაცული უნდა იყოს წყალგაუმტარი მეორადი
შემოღობვით (მაგ. თიხის მერმით) და ჰქონდეს გაუმტარი საფარი. საცავი
არ უნდა განთავსდეს წყლის ობიექტიდან 100მ-ზე ნაკლები მანძილზე.
დაღვრილი ნივთიერება უნდა ‘შეკავდეს’ და გაიწმინდოს აბსორბენტის
გამოყენებით.
 ადგილზე საწვავით გამართვა არასასურველი. თუ აუცილებელი ეს
უნდა მოხდეს სპეციალურად მოწყობილ უბანზე (დაბინძურებისგან
დაცვის გეგმის შესაბამისად) ტერიტორია მოშორებით უნდა იყოს
არხების და მდინარეებისგან.
 უნდა ტარდებოდეს მანქანების ტექნიკური მდგომარეობის
კონტროლი გაჟონვის დადგენის და დაზიენბის დრიულად
შესაკეთებლად. დაზიანებული მანქანები ტერიტორიაზე არ დაიშვება.

უნდა არსებობდეს აბსორბენტი, ნაწვეთის შემკრები და სხვა
მასალები და საშუალებები. მცირე
დაღვრის
შემთხვევაში
გამოყენებული უნდა იყოს აბსორბენტი.
 მასალა და ნარჩენები ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ არ მოხდეს მათი
ქარით ან ზედაპირული ჩამონადენით გადატანა მდინარეში.
ზედაპირული ჩამონადენის ასარინად უნდა მოეწყოს სადრენაჟე
არხები.
 ნარჩენების განთავსების უბანი დაცული უნდა იყოს ზედაპირული
ჩამონადენისგან.
 თუ არსებობს ნავთობპროდუქტების დაღვრის რისკი უნდა მოეწყოს
ნავთობდამჭერი.
 ზედაპირული ჩამონადენის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად
გზის
საფარის მოწყობა მხოლოდ მშრალ ამინდში უნდა
წარმოებდეს

 პერსონალს უდნა ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი მასალის/საწვავის
სათანადო მენეჯმენტის საკითხებზე
 ნაყოფიერი ფენის მოხსნა სამუშაოების დაწყებამდე
 მოხსნილი ნიადაგის განთავსება გასხვისების ზოლის ფარგლებში,
ხელახლა გამოყენებამდე/ დაბრუნებამდე.
 მისასვლელი გზების და უბნების საზღვრების მკაცრი დაცვა
ნიადაგის დაბინძურების და დატკეპნისგან დასაცავად.
 მცენარეული საფარის მაქს.შენარჩუნება ეროზი- ის თავიდან
აცილების მიზნით.
 საწვავის/ზეთს დაღვრის თავიდან აცილება
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი
 ჰიდროსიდინგი
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ღირებულება
განისაზღვრება
სამშენებლო
კონტრაქტორის
მიერ

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს
ჰიდროსიდინ გის
ღირებულება
განსაზღვრულ ია
პროექტის ბიუჯეტში

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

ბანაკის მოწყობა და
მუშახელის უსაფრთხოება,
ოპერირება და
ოპერატორები და
სხვადასხვა
მძღოლები
სამშენებლო სამუშაო

ხიდის და კიუვეტის
მშენებლობა

წყლის ხარისხის შესაძლო
გაუარესება, მდინარის
კალაპოტში სამუშაოს
წარმოების დროს
ზემოქმედება
წყლის ჰაბიტატებზე.
ზემოქმედება ნაპირებზე
ეროზიის
პროცესების აქტივირების
შედეგად

 პერსონალისთვის პროექტით გათვალისწინებული ყველა სამუშაოს შესახებ დეტალური
ინფორმაციის მიწოდება.
 უსაფრთხოების
საკითხებზე
ტრეინინგის
ჩატარება.
 ახალი პერსონალის ინსტრუქტაჟი
 ცვლის დაწყებამდე უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი.
 პირადი დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფა.
 ტექნიკური პერსონალის (მაგ.მძღოლები) 

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

 ხიდის საყრდენების და სხვა სამუშაოების დროს მიწის სამუშაოების
მოცულობა მინიმალურ, პროექტით განსაზღვრულს არ უნდა
აღემატებოდეს ეროზიის თავიდან ასაცი- ლებლად.
 მისასვლელი გზების მოწყობისას გათვა ლისწინებული უნდა იყოს
ეროზიის საკითხები.  მდინარის ნაპირების და მიმდებარე უბნების
შემოწმება პრობლემების დროულად გამოსავლენად და რეაგირებისთვის.
მდინარის კალაპოტში  მდინარის კალაპოტში ჩასატარებელი სამუშაოე
ბის ხანგრძლივობის ოპტიმალურ მინიმუმამდე დაყვანა.
 მდინარის კალაპოტთან თხრილებიდან ამოღებული მასალის
განთავსების თავიდან აცილება.
 მდინარის მახლობლად მანქანების ტექმომსახურების, ადგილზე
საწვავით გამართვის აკრძალვა.
 ნარჩენების სათანადო მართვა ფერდობების სტაბილიზაცია
 მდინარის კალაპოტში/კალაპოტთან სამუშაო დაგეგმვა წყლის
ფაუნისთვის სენსიტიური პერიოდის გათვალისწინებით. სამუშაოები არ
უნდაემთხვეოდეს ქვირითობის პერიოდს (ძირითადად შემოდგომა).
 მდინარეში დაუმუშავებელი ჩამდინარე წყლის ჩაშვების აკრძალვა.
 მდინარის კალაპოტში სამუშაოს წარმოებისას თევზისთვის
თავისუფლად გადაადგილებისთვის ‘გასასვლელების’ მოწყობა.
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების წარმოების სათანადო მისაღები
პრაქტიკის შესახებ

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი
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 კონტროლის დაწესება მდინარის კალაპოტში/ კალაპოტთან ახლოს
მანქანების საწვავით გამართვის აკრძალვის მოთხოვნის შესრულებაზე
დაღვრის შედეგად წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.
 მანქანების და სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური მდგომარეობის
(ჰიდრავლიკური სითხე, საწვა- ვის ავზი და სხვა.) ყოველდღიური
კონტროლი.
 მანქანის კომერციულ სამრეცხაოში რეცხვის თვის უპირატესობის
მინიჭება. თუ აუცი- ლებელია რეცხვა საკუთარ ტერიტორიაზე
ბერმებით დაცული სპეციალური ტერიტორია უნდა მოეწყოს.
ტერიტორია ოდნავ დამრეცი უნდა იყოს წყლის შეგროვების და
აორთქლების გაადვილებისთვის.
 მანქანების ადგილზე ტექმომსახურება შეზღუდული უნდა იყოს,
პრიორიტეტი ტერიტორიის გარეთ მდებარე სახელოსნოებს უნდა
მიენიჭოს. თუ აუცილებელია ადგილზე მომსახურება, ტერიტორია
სათანადოდ
უნდა
იყოს
შერჩეული/მოწყობილი
გააჩნდეს
მეორადიშემოღობვა. ტერიტორია მოცილებული უნდა იყოს დრენაჟის
წყლისობიექტებიდან.  ტექმომსახურება და საწვავით გამართვა უნდა
ხდებოდეს მდინარის კალაპოტიდან მინიმუმ 100მ დაშორებით.
 პერსონალის ინფორმირება მოთხოვნების და სამუშაოს წარმოების
მიღებული პრაქტიკის შესახებ

ტექნიკის
ტექმომსახურებ
ა და საწვავით
გამართვა,
საწვავის
ავზისგანთავსების
უბნები

დაბინძურებული წყლის,
ზეთების და სხვა
დაღვრის გამო
წყლის/ნიადაგისხარისხის
გაუარესება

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს.
სარეცხი უბნის

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მიწის და სხვა
სამშენებლო
სამუშაოები

ლანდშაფტის
დარღვევა.

 სამუშაოს დაწყებამდე უნდა შემუშავდეს და დამტკიცდეს
ლანდშაფტის
ჰარმონიზაციის გეგმა

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მიწის და სხვა
სამშენებლო
სამუშაოები

არქეოლოგიური
ობიექტის
მოულოდნელი
აღმოჩენა

 არქეოლოგის მიერ ზედამხედველობა
 არქეოლოგიური ობიექტის შემთხვევით აღმოჩენის შემთხვევაში
კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს დამქირავებელ,
რომელიც ატყობინებს ამ ფაქტს კულტურის და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს. სამუშაოები წყდება
სამინისტროს მიერ მუშაობის
გაგრძელებაზე ნებართვის მიღების შემდეგ.
 პერსონალის
ინფორმირება
პროცედურის შესახებ.

არქეოლოგიუ
რი კვლევის
ღირებულება

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მიწის და სხვა

აღჭურვილობის

 სამშენებლო ტექნიკის გამართული მდგომარე-

დამატებით

არასათანადო
ტექნიკური
გამართულობის
გამო ჰაერის
დაბინძურება

ობის
უზრუნველყოფა.
დაზიანებული/
გაუმართავი მანქანების სამშენებლო უბანზე
შესვლის აკრძალვა.
 ტერიტორიის გარეთ მოძრაობისას სიჩქარის
ზღვრის დაწესება.

ხარჯებს არ
მოითხოვს.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

სამშენებლო
სამუშაოები

ბეტონის

მტვერი/ჰაერის

 შემრევი

დამატებით

დაბინძურება

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მომზადება

ბლოკი

ჰერმეტული

უნდა

ვიბრაციული აღჭურვილობა - აღჭურვილი
იყოს მტვრის დამჭერი მოწყობილობებით.
 სასურველია ბეტონის ქარხნის მოსახლეობისგან დაშორების მანძილი ქარის მიმართულებით
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იყოს;

ხარჯებს არ
მოითხოვს.

300მ -ზე ნაკლები არ იყოს.
მიწის სამუშაოები,
მტვერი/ჰაერის
ფხვიერი მასალის
დაბინძურება
(ცემენტი, ქვიშა, სხვ.)
ტრანსპორტირე ბაშენახვა, მანქანების
მოძრაობა
მოუკირწყლავ
გზებზე.

 სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში
მოუკირწყლავი
უბნების
მორწყვა
(შესაძლებელია 4 საათში ერთხელ).
 მანქანის ბორბლების სარეცხი ბლოკის მოწყობა
ტერიტორიიდან
გასვლამდე
საბურავების
გასარეცხად.
 ფხვიერი
მასალის
გადატანისას
მასალის
გადახურვა;
 ნაყარი მასალის გადახურვა.

მანქანის
საბურავების
სარეცხის
მოწყობა
განისაზღვრებ
ა
კონტრაქტორ
ის მიერ,
სხვა
დამატებით
ხარჯებს
არ
მოითხოვს.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მიწის და სხვა
სამუშაოები

 დასახლებული პუნქტებიდან 500მ დაშორებულ
უბნებზე
სამუშაო
საათები
უნდა
შემოისაზღვროს 7 - 21 საათამდე
 ტერიტორიის
გარეთ
მოძრაობის
სიჩქარის
ზღვრის დაწესება.
 ხმაურის მოძრავი და უძრავი
წყაროების
რეგულარული ტექნიკური კონტროლი. ნარჩენების მართვის გეგმის
მომზადება და
შესრულება
 ინერტული მასალის განსათავსებლად სამუშაო
უბნის/ბანაკის ტერიტორიაზე უნდა გამოიყოს
სპეციალური უბანი. ნარჩენების განთავსებისადგილი არ უნდა
უშლიდეს ხელს თავისუფალ გადაადგილებას და განთავსდეს
წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100მ დაშორებით. უნდა ხდებოდეს
ნარჩენების სეპარაცია მათი ეფექტური მართვის და ხელახლა
გამოყენებისთვის.
 გამოსაყენებლად
ვარგისი
ნარჩენები
გამოიყენება
პროექტის მიზნებისთვის, ან ადგილობრივ
ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით
რეგიონის საჭიროებისთვის. გამოსაყენებლად უვარგისი- გატანილ
იქნება ნაგავსაყრელზე
მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით.
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი

დამატებით ხარჯებს მშენებელი
არ მოითხოვს. გარდა კონტრაქტორი
ნარჩენების
ნაგავსაყრელზე
გატანისმომსახურები
ს თვის გასაწევისა
(კონტრაქტის
საფუძველზე)
ნავარაუდევი არ
არის.
(გათვალისაწინებულ
ია კონტრაქტში)

საგზაო დეპარტამენტი

ზემოქმედება
ადამიანებზე და
ბუნებრივ
რეცეპტორებზე
მომატებული
ხმაურის დონის
გამო.
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გზების და ხიდების
მშენებლობა,
გზისპირა
კონსტრუქციების
დაშლა

არასახიფათო
ინერტული
ნარჩენების
წარმოქმნა
დემონტაჟის დროს

 ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და
შესრულება
 ინერტული მასალის განსათავსებლად სამუშაო უბნის/ბანაკის
ტერიტორიაზე უნდა გამოიყოს სპეციალური უბანი ნარჩენების
განთავსების ადგილი არ უნდა უშლიდეს ხელს თავისუფალ
გადაადგილებას და განთავსდეს წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100მ
დაშორებით. უნდა ხდებოდეს ნარჩენების სეპარაცია მათი ეფექტური
მართვის და ხელახლა გამოყენებისთვის.
 გამოსაყენებლად
ვარგისი
ნარჩენები
გამოიყენება
პროექტის მიზნებისთვის, ან ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან
შეთანხმებით - რეგიონის საჭიროებისთვის. გამოსაყენებლად
უვარგისი- გატანილ იქნება ნაგავსაყრელზე მუნიციპალიტეტთან
შეთანხმებით.
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი

სხვა ხარჯები გარდა
ნარჩენების
ნაგავსაყრელზე
გატანის
მომსახურებისთვის
გასაწევისა
(კონტრაქტის
საფუძველზე)
ნავარაუდევი არ
არის.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

ტექნიკის
მუშაობა,
ტექმომსახურებ
ა, საწვავის
ავზის
განთავსების
უბანი,
სხვადასხვა
სამშენებლო
სამუშაოები

ავარიული
დაღვრების,
ტექმომსახურების,
სხვ შედეგად
წარმოქმნილი
სახიფათო
ნარჩენები (ზეთები,
გამხსნელები,
გამოყენებული
ფილტრები და
სხვ.)

 ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და შესრულება
 საქართველოში არ
არსებობს სახიფათო ნარჩენების
ნაგავსაყრელები. ნარჩენები განთავსდება
ჩვეულებრივ
ნაგავსაყრელზე ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების
შესაბამისად. თუმცა ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ადგილი
სათანადოდ უნდა იყოს მოწყობილი. მაგ. გააჩნდეს მეორადი
შემოღობვა.
 დროებითი
განთავსების
ადგილი
უნდა შეთანხმდეს
შესაბამის უწყებასთან
 ნახმარი ზეთის გატანა უნდა მოხდეს უახლოეს გადამამუშავებელ
საწარმოში ხელშეკრულების შესაბამისად.
 ნარჩენების,
განსაკუთრებით
სახიფათო ნარჩენების, მართვაში
მონაწილე პერსონალის ინსტრუქტაჟი
ნარჩენების
მართვის
და უსაფრთხოებაში.
 ნახმარი საბურავები შეიძლება იქნას გატანილი ჰაიდელბერ
ცემენტის საწარმოში, რომელიც გამოიყენებს მათ საწვავად.
ამისთვია საჭირო იქნება
საწარნოს ხელმძღვანელობასთან
მოლაპარაკება და პირობების განსაზღვრა.

ნაგავსაყრელზ
ე გატანის
მომსახურების
თვის
გასაწევისა
(კონტრაქტის
საფუძველზე)
ნავარაუდევი
არ არის.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი
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სამშენებლო
უბნების და
ბანაკების მოწყობა
და ფუნქციონირება

არასახიფათო
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების წარმოქმნა
(საკვების ნარჩენები,
შესაფუთი მასალა,
პლასტმასის ბოთლები,
სხვ.)

 ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და შესრულება
 ნარჩენები უნდა მოთავსდეს სახურავიან კონტეინერებში გაფანტვის,
სუნის გავრცელების და ცხოველების მოზიდვის გამოსარიცხად და
წვიმის/თოვლისგან
დაცვის
მიზნით. კონტეინერები
უნდა განთავსდეს წინასწარ განსაზღვრულ უბნებზე წყლის
ობიექტებისგან და სამოძრაო გზებისგან მოცილებით.
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი ნარჩენების სწორად მენეჯმენტის
საკითხებში.

სხვა ხარჯები
გარდა ნარჩენების
ნაგავსაყრელზ ე
გატანის
მომსახურების
თვის გასაწევისა
(კონტრაქტის
საფუძველზე)
ნავარაუდევი არ
არის.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

სხვადასხვა
სამშენებლო
სამუშაო

ზემოქმედება ფაუნაზე
(უბედური შემთხვევები,
ჰაბიტატების დაკარგვა
ან
იზოლაცია, და ა.შ.)

 თხრილები და ორმოები დაცული (მაგ. შემოღობილი) უნდა იყოს
ცხოველების ჩავარდნისგან დასაცავად. ფერადი ლენტის (დიდი
ცხოველებისთვის); ლითონის ან პლასტმასის ღობეები/ფარები
(მცირე ზომის ცხოველებისთვის)
შეიძლება
იყოს გამოყენებული.
მიუხედავად
ამისა, თხრილში/ორმოში შემთხვევით მოხვედრილი ცხოველის
ჩამწყვდევა რომ არ მოხდეს სამუშაო ცვლის დამთავრების შემდეგ
ორმოში/თხრილში უნდა ჩაიდოს ფიცრის ნაჭერი ან ტოტები.
შევსებამდე ყველა თხრილი/ორმო უნდა შემოწმდეს
 მხედველობაში
უნდა
იყოს
მიღებული
ფრინველებისთვის
მნიშვნელოვანი პერიოდი (გაზაფხულ-ზაფხულში);
 მდინარის კალაპოტში/მის უშუალო სიახლოვეს სამუშაოები არ
უნდა წარმოებდეს თევზის ქვირითობის პერიოდში. (ჩვეულებრივ
შემოდგომა)
 ახალი გზის მონაკვეთის მშენებლობის უბანზე შესაძლებელია
მონიტორინგის დაწესება.
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი

დამატებით
ხარჯებს
მოითხოვს..

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

მიწის და

ეროზია და სხვა

 ვაკისის

დამატებით ხარჯებს
არ მოითხოვს.

მშენებელი
კონტრაქტორი

საგზაო დეპარტამენტი

სხვადასხვა
სამშენებლო
სამუშაოები

ოპტიმალური

სიმაღლის

შერჩევა,

ფერდების სტაბილიზაცია ჰიდროსიდინგით;
 ღრმა
თხრილების
კედლების
ჩამოშლის
საშიშროების
არსებობის
შემთხვევაში
ხის
ეკრანების გამოყენება;
 დროებითი ბერმების, ფერდობის დრენაჟის,
კონტურული თხრილების, ნატანის ჩამჭერის და ა.შ. მოწყობა.
 ჰიდროსიდინგი
 პერსონალის ინსტრუქტაჟი

87

არ

ოპერირების ფაზა
ქმედება

გარემოსდაცვითი
პრობლემა

შემარბილებელი ღონისძიება

მიახლოებითი
ღირებულება (ლარი)

შემარბილებელი
ღონისძიებების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

მონიტორინგის
განხორცილებაზე
პასუხისმგებელი

საწვავის/ზეთის
ავარიული
დაღვრა და/ან
გზისპირა ნაგვის
ქარით ან
ზედაპირული
ჩამონადენით
გადატანა

წყლის
დაბინძურება

 უფრო ხშირი და უკეთესი დასუფთავება;
 კიუვეტები რეგულარულად უნდა შემოწმდეს და
შეკეთდეს საჭიროებისამებრ.
 სატვირთო მოძრაობის კონტროლი დაღვრის
მინიმიზაციისთვის;

დამატებით ხარჯებს არ
მოითხოვს -იფარება
მომსახურების
ბიუჯეტით

მოვლა-პატრონობისთვის
შერჩეული კონტრაქტორი

საგზაო
დეპარტემენტი

გზის/ხიდის
საფარის
აღდგენა

წყლის დაბინძურება
მძიმე მეტალებით,
ნახშირწყალბადები თ
და ნატანით

 რეაბილიტაცია/საფარის
აღდგენა
უნდა
მოხდეს
მხოლოდ მშრალ ამინდში ჩამონადენის დაბინძურების
თავიდან ასაცილებლად.
 გაცვეთილი საფარის და ორმოების შეკეთებისას გზის
საფარი მასალის გაფანტვის შესამცირებლად სათანადო
მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა შესრულდეს - ეს
შეიძლება
მოიცავდეს
საფარის
დაგებისას
წყალსაწრეტების თავების და ლიუკების დახურვას,
ეროზიის და სედიმენტების
კონტროლს
შეკეთების
ადგილებიდან
ჩამონადენის
შესამცირებლად,
საფარი
მასალის
გაჟონვის და საფარსაგები მანქანიდან ჩამონადენის
შესაზღუდად წვეთშემკრების, აბსორბენტი მასალის და
სხვა დაბინძურების თავიდან ასაცილებელი მასალების
გამოყენებას.
 გზიდან
ზედაპირული
ჩამონადენის
რაოდენობის
შესამცირებლად
ორმოების
და
გვერდულების შესავსებად
საფარის
განახლებისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფოროვანი
ასფალტი.

დამატებით
ხარჯებს
მოითხოვს

მოვლა-პატრონობისთვის
შერჩეული კონტრაქტორი

საგზაო
დეპარტემენტი

ტრანსპორტის

ჰაერის დაბინძურება

 დასახლებული უბნებთან მცენარეული საფარის

მცენარეული საფარის

ინსტრუმენტუ
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არ

ემისია

ტრანსპორტის მიერი
გამონაბოლქვით

შენარჩუნება;

ხმაური

ადამიანებზე და
ბუნებრივ
რეცეპტორებზე
ზემოქმედება
ხმაურის
მომატებული
დონის გამო.

 მოსახლეობის ხმაურისგან დასაცავად
გამოყენებული უნდა იყოს შემარბილებელი
ღონისძიებების
მოძრაობის
სიჩქარის
შემცირება გზის იმ მონაკვეთებზე, სადაც
ხმაურის დონე გადაჭარბებულია

დამატებით
ხარჯებს არ
მოითხოვს

ნაგვით
დაბინძურება

შესაძლო ნეგატიური
ზემოქმედება
ცხოველთა სამყაროზე,
წყლის დაბინძურება

მწვანე
ბუფერული
ზოლის
მდგომარეობა

ზემოქმედება
მცენარეულ
საფარზე
ცხოველების
დაღუპვა საგზაო
ავარიების გამო

სატრანსპორტო
ნაკადი

შემთხვევები
ზამთრის ტიპიური
რისკების გამო
(თოვლი, ყინული,
ნისლი)

ვიზუალური დათვალიერება

ლი გაზომვა,
კვარტალურად

მოვლა-პატრონობისთვის
შერჩეული კონტრაქტორი

საგზაო
დეპარტემენტი

 ნარჩენების განთავსების გზების შესახებ მოსახლეობის
ინფორმირება;
 მოსახლეობის ინფორმირება ჯარიმების შესახებ;
 ბანერების გამოყენება შეიძლება იყოს გზისპირა ნაგვის
თავიდან აცილების პროგრამის ნაწილი. ინფორმირების
პროგრამა - ინფორმირება ჯარიმების შესახებ, სხვ.
ბანერები შეიძლება განთავსდეს ყოველ 10კმ-ზე. თითო
უბანზე - 2 ან 4 ცალი. ინფორმაცია მიწოდებული
უნდა იყოს სხვადასხვა ტექსტით.
დასუფთავება
 დაზიანებული
მცენარეების
მოცილება
და
ახლით შეცვლა.
 მცენარეების მდგომარეობა
 შემთხვევების აღრიცხვა
 თუ განისაზღვრა რაიმე ‘ცხელი წერტილი’
(ცხოველებთან
შეჯახების
თვალსაზრისით)
უნდა
შემუშავდეს
შემარბილებელი
ღონისძიებები (მაგ, ადგილობრივი შემოღობვა,
გამაფრთხილებელი
ნიშნები,
სიჩქარის
შეზღუდვა, სხვა.)

დამატებით ხარჯებს არ მოვლა-პატრონობისთვის
მოითხოვს - განსაზღვრუ შერჩეული კონტრაქტორი
ლია შესაბამის
კომპანიასთან
დადებული
ხელშეკრულე ბის
პირობებში

საგზაო
დეპარტემენტი

დამატებით
ხარჯებს არ
მოითხოვს – იფარება
მომსახურების
ბიუჯეტით

მოვლა-პატრონობისთვის
შერჩეული კონტრაქტორი

საგზაო
დეპარტემენტი

გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება
ინფორმირება

მცირე ხარჯი

მოვლა-პატრონობისთვის
შერჩეული კონტრაქტორი

საგზაო
დეპარტემენტი
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10.2garemosdacviTi monitoringis gegma mSeneblobis da eqspluataciis periodSi
mSeneblobis faza
ქმედება

ra?

sad?

rogor?

rodis?

ratom?

(monitoringis parametri)

(monitoringis
parametris
mdebareoba)

(parametrze monitoringis
ganxorcielebis
saSualebebi/monitoringis
teqnologiis tipi)

(parametrze
monitoringis
ganxorcielebis dro –
ganxorcielebis sixSiri
an mudmivad)

(parametrze monitoringis
ganxorcielebis mizezi
(pasuxi am nawilze
savalebulo araa))

pasuxismgebeli

masalebis
miwodeba

oficialuri nebarTvis
an moqmedi licenziis
arseboba

masalebis
mimwodebeli
(asfalti,
cementi, xreSi
da qviSa)

Semowmeba

sanam gaformdeba
masalebis miwodebis
xelSekruleba

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa

sagzao departamenti

masalebis
transportire
ba grafikisa
da dadgenili
marSrutebis
Sesabamisad

satvirTo manqanebis
gadafarva/dasvelbea

samSeneblo
ubani,
gadasazidi
gzebi,
gansakuTrebiT –
inertuli
masalis
gadasazidad

zedamxedveloba

zogadi Semowmeba
samuSao saaTebSi

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa,
usafrTxoebis dacva da
moZraobis Seuferxebloba

sagzao departamenti

niadagis
moSorebis
stadia.

niadagis Senaxva.
aRdgena. eroziis
kontroli. landSaftis
ganadgureba; vizualuri
zemoqmedebebi

samSeneblo
ubnebi

zedamxedveloba

xmauris doneebi; teqnika

samSeneblo
ubnebi

saboloo
aRdgena.
samSeneblo
samuSaoebis
saaTebi

masalebis
transportirebiT
gamowveuli haeris
dabinZureba mtvriTa da
gamonabolqviT

Semowmebebi; xmauris gamzomi
mowyobilobebi
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perioduli (winaswar
Seutyobinebeli
Semowmebebi samuSao
saaTebSi); samuSaoebis
dasrulebis Semdeg

samSeneblo
standartebTan,
garemosdacviT normebsa
da garemosdacviTi
marTvis gegmebis
moTxovnebTan Sesabamisoba

perioduli (saSualod
erTxel TveSi);
saCivrebis Semdeg

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa

საპატრულო პოლიცია

sagzao departamenti

sagzao departamenti

samSeneblo
samuSaoebis
saaTebi

vibracia

samSeneblo
ubnebi,
gadasatani gzebi
da karierebi

zedamxedveloba

samSeneblo
samuSaoebis
saaTebi

mtveri da haeris
dabinZureba (myari
nawilakebi, Sewonili
myari nawilakebi)

samSeneblo
ubnebze an maT
maxloblad,
karierebze

vizualurad

mTeli
mSeneblobis
periodi

moZraobis usafrTxoeba /
transporti / qveiTTa
misawvdomoba /
xedvadoba / saTanado
niSnebi

samSeneblo
ubnebi da
mimdebare gzebi

Dakvirveba

mTeli
mSeneblobis
periodi

masalebsia da narCenebis
Senaxva, marTva,
gamoyeneba

masalebisa da
narCenebis
Senaxvis
adgilebi;
Camonadeni
ubnebidan,
masalebis
Senaxvis
adgilebidan;
gamorecxvis
adgilebi

Dakvirveba

yvela
samSeneblo
ubani; banakebi

dakvirveba

wylisa da niadagis
xarisxi (Sewonili
nawilakebi, navTobi da
sxv.)

mTeli
mSeneblobis
periodi

narCenebis marTva

zogadi Semowmebebi;
saCivrebis Semdeg

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa

masalebis gadatanisas
da sistematurad mSral
periodebSi mSeneblobis
dros

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa,
garemosdacviTi normebisa
da garemosdacviTi
marTvis gegmis
moTxovnebis dacva

uwyveti

moZraobis marTvis
gegmebTan Sesabamisoba

sagzao departamenti

sagzao departamenti

sagzao departamenti

91

masalebis miwodebis
dros an sistematurad
mSeneblobis dros
(saSualod erTxel
kviraSi), gansakuTrebiT
naleqebis dros
(wvima/Tovli/sxva)

dabinZurebis Semcireba;
samSeneblo standartebTan
Sesabamisoba;
garemosdacviTi normebisa
da garemosdacviTi
marTvis gegmebis
moTxovnebis dacva

kviraSi erTxel

dabinZurebis Semcireba;
samSeneblo standartebTan
Sesabamisoba;
garemosdacviTi normebisa
da garemosdacviTi
marTvis gegmebis
moTxovnebis dacva

sagzao departamenti

sagzao departamenti

mTeli
mSeneblobis
periodi

teqnikis movla da
sawvaviT uzrunvelyofa;
wylisa da niadagis
xarisxi (Sewonili myari
nawilakebi, navTobi,
sawvavi da sxv.)

sawvaviT Sevseba
da teqnikis
movlis
saSualebebi;
Camonadeni
ubnidan;
masalebis
Senaxvis
adgilebi;
samuSaoebi
mdinaris
maxloblad an
wylis
konstruqciebis
maxloblad

Dakvirveba

mTeli
mSeneblobis
periodi

zemoqmedebebi
arqeologiur adgilebsa
da naSTebze

miwis
samuSaoebis
yvela ubani

Dakvirveba

mSeneblobis
dasrulebisas

gamwvanebis programa

gzispirebi,
kvanZebi,
karierebi da
Sevsebis
adgilebi

Dakvirveba

mTeli
mSeneblobis
periodi

Semowmeba

yvela
samSeneblo
ubani, sadac
iqneba
adgilobrivi
moZraobis
Seferxeba

Semowmeba

mTeli
mSeneblobis
periodi

yvela muSisaTvis piradi
dacvis saSualebebi

mTeli
mSeneblobis
periodi

transportis droebiTi
moZraobis mowyoba

masalebis miwodebis
dros an sistematurad
mSeneblobis dros,
gansakuTrebiT naleqebis
dros (wvima/Tovli/sxva)

dabinZurebis Semcireba da
zemoqmedebebi mdinaris
wylis xarisxsa da wylis
ekosistemebze

mudmivi/yoveldRiurad

kulturuli memkvidreobis
dacva

sagzao departamenti

sagzao departamenti
mSeneblobis
dasrulebisa da
niadagis aRdgenis dros
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damatebiTi dacvis
uzrunvelyofa, yrilebis
eroziis Tavidan acileba
da vizualuri
parametrebis gaumjobeseba

sagzao departamenti

samuSaoebis dros
winaswar Seutyobinebeli
Semowmeba

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa

sagzao departamenti

samuSaoebis dros
winaswar Seutyobinebeli
Semowmeba

jandacvis, usafrTxoebisa
da garemos davis
moTxovnebTan
Sesabamisobis
uzrunvelyofa

sagzao departamenti

eqspluataciis faza
ქმედება

gzis safaris da
gverdulebis
dasufTaveba

ra?

sad?

rogor?

rodis?

ratom?

(monitoringis parametri)

(monitoringis
parametris
mdebareoba)

(parametrze monitoringis
ganxorcielebis
saSualebebi/monitoringis
teqnologiis tipi)

(parametrze
monitoringis
ganxorcielebis dro –
ganxorcielebis
sixSiri an mudmivad)

(parametrze
monitoringis
ganxorcielebis mizezi
(pasuxi am nawilze
savalebulo araa))

gamvleli amtomanqanebidan
warmoqmnili narCenebis
drouli regroveba da
ganTavseba

pasuxismgebeli

gzis savali
nawili da
gverdulebi

vizualuri daTvaliereba

kvartalurad

Danagvianebis Tavidan
acileba

adgilobrivi
municipaliteti

Gzis gaswvriv
mowyobili
sadrenaJo
Sistema

vizualuri daTvaliereba;

kvartalurad

sadrenaJo sistemis
muSa mdgomareobaSi
Senaxva, raTa ar
moxdes gxis datborva;

adgilobrivi
municipaliteti

vizualuri daTvaliereba;

avariuli situaciis
SemTxvevaSi

Niadagis da
wyalsatevebis
dabin”Zurebis Tavidan
acileba

sapatrulo
policia,

garemos dabinZurebis
Tavidan acileba

adgilobrivi
municipaliteti

cxoveklebis neSTebis
drouli mocileba
gzis sadrenaJo
sistemis muSa
mdgomareobaSi
Senaxva

sadrenaJo arxebis
perioduli gawmenda
lamisa da narCenebisgan

avariuli
daRvrebis dadgena
da gawmenda

avariis drouli dadgena,
Txevadi and fxvnilovani
damabinZureblebis
drouli gauvnebelyofa

gzi SekeTebis
Sedegad
warmoqmnili
narCenebi

gzis Sedegad warmoqmnili
narCenebis drouli
Segroveba da ganTavseba

gzis safarze da
mis mimdebare
teritoriaze

gzis safarze da
mis mimdebare
teritoriaze

vizualuri daTvaliereba;
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gzis SekeTebis
grafikis Sesabamisad

adgilobrivi
municipaliteti

11. დასკვნები
გზის ორივე მხარეს დაახლოებით 35-40 მ3 ნარჩენი ძალიან გაუკონტროლებლად არის
განთავსებული ბაკურციხე-გურჯაანის პროექტის მიმდებარედ. ნარჩენების უმეტესი
ნაწილი მოცემულ ტერიტორიაზე წარმოქმნილია საცხოვრებელი და კომერციული
შენობების მიერ 2012 წლის კახეთის წყალდიდობის შედეგად. მოცემული ნარჩენების 10 %
(6-7 მ3) არის ასბესტისშემცველი მასალა (asbestos Sheeting) რაც ძალიან სარისკო
ნივთიერებაა გარემოსათვის.
აზბესტის შემცველი მასალის ზიანი პროექტის ზონაში ძალიან გაუკონტროლებლად
დიდია. დამატებით, ნახსენები ნარჩენები არის საქონლისა და მოსახლეობის
ყოველდღიური ზეგავლენის ობიექტი. შედეგად, უარყოფითი გარემოს ზემოქმედების
რისკი დღითი დღე იზრდება.
სიტუაციის გამოსასწორებლად აუცილებელია გამოცხადდეს საერთაშორისო ტენდერი
ბაკურციხე-გურჯაანის პროექტის დაწყებამდე რათა შერჩეულ იქნას სათანადოდ
კვალიფიცირებული კომპანია, რომელიც პროექტის ზონაში განაცალკევებს, მოაგროვებს,
ტრანსპორტირებასა და უსაფრთხო განთავსებას უზრუნველყოფს აზბესტის შემცველი
მასალებისთვის.
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დანართი 1:ნარჩენების მართვის გეგმა

ნარჩენების
მართვის გეგმა
(ბაკურციხე-გურჯაანის გზის მშენებლობა)

თბილისი 2014
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განმარტებები
აზბესტი

აღნიშნავს

ქრიზოლიტის

(სერპენტინის),

კროკიდოლიტის

(რიბეკიტის),

ამოზიტის (კუმინგტონიტ-გრუნერიტის), ანტოფილიტის, ტრემოლიტისა და აქტინლიტის
აზბესტისმსგავს სახეობებს.
აზბესტშემცველი მასალა (ACM) აღნიშნავს ნებისმიერ მასალას ან პროდუქტს, რომელშიც
შედის 1 პროცენტზე მეტი აზბესტი.
აზბესტშემცველი სამშენებლო მასალა (ACBM) ნიშნავს გადახურვის აზბესტშემცველ
მასალას,

თერმოსისტემის

საიზოლაციო

აზბესტშემცველ

მასალას

ან

სხვადასხვა

აზბესტშემცველ მასალას, რომელიც გამოყენებულია სკოლის შენობის ინტერიერის
კონსტრუქციულ ელემენტებში/ელემენტებზე ან სხვა ნაწილებში/ნაწილებზე.
აზბესტის ნარჩენები ნიშნავს აზბესტშემცველი სამშენებლო მასალის (ACBM) ნატეხებს,
რომელთა იდენტიფიცირებას შესაძლებელია ფერით, ტექსტურით ან შემადგენლობით, ან
ნიშნავს მტვერს, რომელიც აზბესტშემცველი მასალების აკრედიტებული კონტროლიორის
მიერ იდენტიფიცირებულია, როგორც აზბესტის ნარჩენი.
ჰაერით გავრცელებადი აზბესტის ბოჭკოები წარმოადგენს ნებისმიერ მასალას, რომელშიც
აზბესტშემცველობა ერთ პროცენტზე მეტია და რომელიც შეიძლება, დაიფქვას, გაიფრქვეს
ან დაიფხვნას ხელით. აღნიშნულში შეიძლება, შედიოდეს მასალაც, რომელიც მანამდე იყო
არაფხვიერი, მაგრამ დაიმტვრა ან დაზიანდა.
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აბრევიატურები
ACM
ACBM
GIIP
EHS
RD
WBG

აზბესტშემცველი მასალები
აზბესტშემცველი სამსენებლო მასალები
საერტაშორისო კარგი სამრეწველო პრაქტიკა
პროეფესიული ჯანდაცვა და უსაფრთხოება
საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი
მსოფლიო ბანკის ჯგუფი
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შინაარსი
1
2

შესავალი
ნარჩენების შემადგენლობა

5
5

3
3.1
3.2

საკანონმდებლო მოთხოვნები
საქათველოს კანონმდებლობა
მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიდგომა აზბესტით გამოწვეული ჯანდაცვის
რისკის საკითხისადმი
აზბესტთან მუშაობის საერთაშორისო კონვენციები და სტანდარტები
რისკის შეფასება
ნარჩენი აზბესტშემცველი მასალების მართვის გეგმა
პროექტის მიზნები და ამოცანები
უფლებამოვალეობები
ინფორმაციული ტრენინგი
აზბესტის სეპარირების/გატანის სპეციალისტები
უბანზე მომუშავეები
ადგილობრივ მოსახლეობას
ნარჩენების სეპარაცია
საერთო მოთხოვნები
სამუშაო უბნის შემოღობვა
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (იდს)
azbestSemcveli masalebis SefuTva

8
8
9

3.3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5.
5.6
5.7
5.8
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
8
9

ნარჩენების ტრანსპორტირება
ნარჩენების გატანა უბნიდან
აზბესტის ზემოქმედების ჟურნალი
პროექტის ზედამხედველობა და მონიტორინგი
ზოგადი პირობები
ჰაერის მონიტორინგი
ჰაერით გავრცელებადი მონიტორინგის ქვეშ არსებული აზბესტის
ბოჭკოების საკონტროლო დონეები
უსაფრთხოების შემოწმებები
დამჯდარი მტვრის ნიმუშების აღება
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცედურები
ევაკუაცია
ACM დაზიანება
პროექტის განხორციელების ხარჯები
დასკვნა
დანართი1. აზბესტშემცველი პროდუქტების ზოგიერთი ალტერნატივა
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10
10
12
12
12
13
13
13
14
14
14
16
18
18
19
20
20
20
20
21
23
23
24
24
24
25
26
28

1. შესავალი
ბაკურციხე-გურჯაანის საპროექტო გზის 6 კმ-იანი მონაკვეთის მიმდებარე ტეროტორიაზე
არსებული გრუნტის გზის ორივე მხარეს მცირეზომის მონაკვეთებზე უკონტროლოდაა
განთავსებული სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები. აღნიშნული ნარჩენები წარმოქმნილია
კახეთის რეგიონში 2012 წელს მომხდარი წყალდიდობის დროს საცხოვრებელი
დაკომერციული შენობების, ასევე სხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების დაზიანების
შედეგად. საპროექტო ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენების
საერთო რაოდენობა დაახლოებით 35-40 მ3-ს შეადგენს.
პროექტის
საპროექტო

ფარგლებში

მოსამზადებელი

ტერიტორიის

აღნიშნული

სამუშაოების

ნარჩენებიდან

დაწყებამდე

აუცილებელია

განთავისუფლება,

რისთვისაც

განსახორციელებელია აღნიშნული ნარჩენების შეგროვება, ტრანსპორტირება და უახლოეს
ნაგავსაყრელზე განთავსება.
საპროექტო ზონაში განთავსებული ნარჩენების მართვის მიზნით უნდა განხორციელდეს
შემდეგი ქმედებები:
1. განისაზღვროს ნარჩენების რაოდენობა და მათი შემადგენლობა:
2. შემუშავდეს ნარჩენების მართვის გეგმა;
3. შეირჩეს

შესაბამისი

რესურსების

მქონე

(როგორც

ადამიანური,

ასევე

ინფრასტრუქტურული) კომპანია;
4. განხორციელდეს

მომზადებული

ტერიტორიიდან

ნარჩენების

გატანა

და

უსაფრთხოდ განთავსება მომზადებული გეგმის თანახმად.
2. ნარჩენების შემადგენლობა
ნარჩენების რაოდენობის და მათი შემადგენლობის განსაზღვრის მიზნით, განხორციელდა
საპროექტო ზონაში გასვლა 2014 წლის 10-11 სექტემბერს. როგორც ავღნიშნეთ, წინასწარი
ინფორმაციით ნარჩენების წარმოქმნის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა წყალდიდობის
შედეგად

დაზიანებული

შენობა-ნაგებობიდან

მიღებული

მასალები.

როგორც

ადგილობრივმა მოსახლეობამ განგვიცხადა, ხშირია მოსახლეობის მხრიდან უკვე არსებულ
ნარჩენებზე სამშენებლო თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების განთავსების ფაქტებიც.
როგორც ვიზუალურმა დათვალიერებამ აჩვენა, აღნიშნულ ტერიტორიაზე განთავსებული
ნარჩენები მიეკუთვნება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ტიპის ნარჩენებს. ტერიტორიაზე
საერთოდ არ გვხვდება ორგანული ნარჩენები და აღნიშნულის მთავარ მიზეზად შეიძლება
ჩაითვალოს

მიმდებარე

სოფლებში

არსებული

საქონელი,

რომელთა

საძოვრებზე

ყოველდღიური გადარეკვის ტრასა სწორედ საპროექტო ზონაზე გადის, შედეგად
საქონელი ორგანულ ნარჩენს იყენებს საკვებად (სურათი 1 და 2).
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სურათი 1 და 2: საქონლის გადარეკვა საპროექტო ზონაში

საპროექტო ზონაში აშკარად შეიმჩნეოდა არსებული ნარჩენებიდან, დიდი ალბათობით
ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გადარჩეული (სეპარირებული), ზოგიერთი გასაყიდად
ვარგისი, ნარჩენების კვალი (სურათი 3 და 4).
სურათი 3 და 4: განცალკევებით განთავსებული პლასტმასის და მინის ბოთლები

აღნიშნულტერიტორიაზეგანთავსებულინარჩენებისუმეტესობამიეკუთვნებაარასახიფათონ
არჩენებისტიპს,

თუმცავიზუალურადაცსაკმაოდკარგადჩანდა,

რომტერიტორიაზეგანთავსებულინარჩენების
შეადგენდააზბესტშემცველინარჩენები,

10-15%-ს

(დაახლოებით

კერძოდ

-

5-6

მ3)

შიფერი.

აღნიშნულინარჩენიმიეკუთვნებაძლიერსაშიშნივთიერებათაკლასს.
ასევე,

აღსანიშნავიაისფაქტი,

რომაზბესტშემცველინარჩენიგანთავსებულიიყოროგორცმცირეზომისნაყარისსახით(სურათ
ი

5

და

6),

ასევეშიფერისაზბესტშემცველინატეხებისსახით,

რომელიცშერეულიიყოსხვადასხვასახისნარჩენებთან (სურათი 7 და 8).
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სურათი 5 და 6: ცალკეგროვებადგანთავსებულიაზბესტშემცველინარჩენები

სურათი 7 და 8: მცირე ზომის აზბესტშემცველი ნარჩენები შერეული სხვა ტიპის
ნარჩენებში

გამომდინარე აზბესტშემცველი ნარჩენების მაღალი საშიშროებიდან, აუცილებელია
ნარჩენების

შეგროვების

და

გატანის

დაწყებამდე

განხორციელდეს

საპროექტო

ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენების სეპარაცია მათგან აზბესტშემცველი ნარჩენების
გამოყოფის მიზნით.
ვიზუალური დათვალიერების დროს საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულ ნარჩენებში
ძალიან მცირე რაოდენობით ასევე შეიმჩნეოდა სხვა ტიპის საშიში ნარჩენები, ძირითადათ
ეს იყო მანქანების მწყობრიდან გამოსული დეტალები დაბინძურებული საპოხი მასალები
თან ზეთით (სურათი 9 და 10). თუმცა როგორც ავღნიშნეთ, მათი რაოდენობა ძალიან
მცირეა და წინასწარი მონაცემებით ნარჩენების საერთო რაოდენობის 1%-ს შეადგენს.
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სურათი 9 და 10: ავტომობილების მწყობრიდან გამოსული დეტალები

ჩატარებული საველე სამუშაოების დროს, დამატებითი საფრთხის თავიდან აცილების
მიზნით, განხორციელდა ნარჩენების რადიაციული ფონის განსაზღვრა. გაზომვები
ჩატარდა დანადგარის „Radex“-ის საშუალებით. საპროექტო ზონის მთელ ტერიტორიაზე
რადიაციული ფონი ნორმის ფარგლებში იყო და იგი 10-14 რდ/სთ ფარგლებში მერყეობდა.
ოდნავ

მომატებული

ფონური

რადიაცია

ფიქსირდებოდა

ტერიტორიებზე,

სადაც

განთავსებული იყო თიხის შემცველი ნარჩენები, აღნიშნულ მცირე ზომის მონაკვეთებზე
ფონური რადიაციული მაჩვენებელი 22 რგ/სთ-ს შეადგენდა (სურათი 11 და 12).
სურათი 11 და 12: ფონური რადიაცია საპროექტო ზოლში

3. საკანონმდებლო მოთხოვნები
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3.1 საქართველოს კანონმდებლობა
saqarTvelos teritoriaze higienuri moTxovnebi azbestsa da azbestSemcvel
masalebTan dakavSirebuli sanitariuli wesebi da normebi regulirdeba
saqarTvelos Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministris #2004
wlis brZanebis “higienuri moTxovnebi azbestsa da azbestSemcvel masalebTan
muSaobisadmi sanitariuli wesebi da normebi” safuZvelze.
aRniSnuli kanoni aregulirebs azbestisSemcveli masalebis SefuTvas,
dasawyobebasa da gadatvirTvas, aseve azbestisSemcveli samrewvelo da
sayofacxovrebo narCenebis Segrovebas, Senaxvasa da utilizaciis procesebs.
samuSao zonis haerSi fibrogenuli, Sereuli tipis moqmedebis aerozolebis
da liTonebis zRvrulad dasaSvebi koncentraciebi regulirdeba saqarTvelos
Sromis, janmrTelobis da socialuri dacvis ministris 2002 wlis 18
seqtembris #262/n brZanebis safuZvelze.
aRniSnuli kanonis Sesabamisad azbestis Semcveli masalebi miekuTvneba Zlier
saSiS nivTierebaTa klass.
3.2. მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიდგომა აზბესტით გამოწვეული ჯანდაცვის რისკის
საკითხისადმი
მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და

უსაფრთხოების მითითებები

(გაიდლაინები) და ტექნიკური მითითებების დოკუმენტები, რომლებიც იძლევა მისაღები
საერთაშორისო სამრეწველო პრაქტიკის ზოგად და კონკრეტულ მაგალითებს (GIIP)1. იმ
შემთხვევაში, როდესაც მსოფლიო ბანკის ერთი ან მეტი წევრი მონაწილეობს პროექტში,
დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მითითებები გამოიყენება შესაბამისი სამოქმედო
გეგმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მითითებები2ადგენს,
რომ ACM არ უნდა იქნას გამოყენებული თანამედროვე შენობებსა და კონსტრუქციებში და
არც გადაკეთებისა და განახლების სამუშაოებში ახალი მასალის სახით. ACM შემცველი
არსებული ნაგებობების შემთხვევაში უნდა შემუშავდეს აზბესტის მართვის გეგმა,
რომლითაც ნათლად იქნება მითითებული ACM განლაგების ადგილები და მდგომარეობა
(მაგ., ფხვიერი ფორმით არის წარმოდგენილი თუ არა, ან ხომ არ შეიძლება, გამოყოს
1განისაზღვრება,

როგორც
პროფესიული
უნარ-ჩვევები,
ყურადღება,
სიფრთხილე
და
წინდახედულება, რომელიც მოეთხოვება ერთნაირ ან მსგავს სიტუაციაში ერთი ტიპის
პროცედურაში გლობალურ დონეზე მონაწილე გამოცდილ და სათანადო უნარ-ჩვებების მქონე
სპეცაილისტებს. გარემოებებში, რომლებშიც შეიძლება, აღმოჩნდეს გამოცდილი და სათანადო უნარჩვევების მქონე სპეციალისტები პროექტის ფარგლებში დაბინძურების პრევენციისა და მართვის
მეთოდების შეფასებისას, შედის შემდეგი, თუმცა არა მხოლოდ: გარემოს სხვადასხვა ხარისხით
დეგრადაცია და გარემოს ასიმილაციური უნარი, ასევე ფინანსური და ტექნიკური
განხორციელებადობის სხვადასხვა დონე.
2
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ბოჭკოები და სხვ.), მისი მდგომარეობის მონიტორინგის პროცედურები,

ACM-ის

ადგილებზე მიდგომის პროცედურები დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით და იმ
პერსონალის ტრენინგი, რომელიც შეიძლება, პოტენციურად, კონტაქტში შევიდეს ასეთ
მასალასთან დაზიანების თავიდან აცილებისა და ასეთი მასალების ზემოქმედების
პრევენციის მიზნით. გეგმა უნდა გადაეცეს ოპერაციებსა და შეკეთების/სარემონტო
სამუშაოებში ჩართულ ყველა პირს. შენობებში არსებული ACM-ის დემონტაჟი და გატანა
ხორციელდება მხოლოდ სპეციალურად მომზადებული პერსონალის მიერ3მასპინძელი
ქვეყნის მოთხოვნების შესაბამისად, ან საერთაშორისოდ აღიარებული პროცედურების
შესაბამისად4, თუ ქვეყანას არ გააჩნია საკუთარი მოთხოვნები. აზბესტის ზემოქმედების
საფრთხე შეიძლება, შეიქმნას უბნების ჩამოწერის/ექსპლუატაციიდან გამოყვანის
შემთხვევაშიც, რისი თავიდან აცილებაც უნდა მოხდეს სპეციალურად გაწვრთნილი
პერსონალის დახმარებით, რომელიც დაადგენს აზბესტის იზოლაციისა და შენობის
კონსტრუქციული

ელემენტების

მდებარეობას

და

სიფრთხილის

საჭირო

ზომების

5

გამოყენებით მოახდენს მის გატანას დემონტაჟისა და დანგრევის დაწყებამდე .
3.3. აზბესტთან მუშაობის საერთაშორისო კონვენციები და სტანდარტები
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ (ILO) 1986 წელს გამოსცა დოკუმენტი „აზბესტის
კონვენცია“

(C162),

რის

მიზანსაც

წარმოადგენდა

„სამუშაო

ადგილზე

აზბესტის

ზემოქმედებით გამოწვეული ჯანმრთელობის საფრთხის რისკების პრევენცია, მართვა და
მათგან მუშების დაცვის“ ეროვნული კანონებისა და რეგულაციების ხელშეწყობის
მიზნით.6კონვენცია ხაზს უსვამს მოწინავე პრაქტიკის საკითხებს, როგირიცაა არსი და
განსაზღვრებები, ზოგადი პრინციპები, დაცვისა და პრევენციული ზომები, სამუშაო
გარემოს ზედამხედველობა და მუშების ჯანდაცვა. 2008 წლის 4 მარტის მდგომარეობით,
კონვენცია რატიფიცირებული იყო 31 ქვეყნის მიერ, რომელთაგან 17 ქვეყანამ აზბესტის
გამოყენება აკრძალა.
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის „აზბესტის კონვენციის“ ზოგიერთი მოთხოვნებია:



თანამშრომლებზე გასაცემი სამუშაო ტანსაცმელი;
ორმაგი გასახდელები, ხელსაბანები და შხაპები სხეულზე მტვრის მოსაშორებლად
სახლში დაბრუნებამდე;

3დასპეციალიზებული

პერსონალის ტრენინგი და შეკეთებისა და გატანის გამოყენებული მეთოდები
უნდა შეესაბამებოდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მოქმედი რეგულაციებით
გათვალისწინებული ტრენინგსა და მეთოდებს (ჩრდილოეთ ამერიკის ტრენინგის სტანდარტების
მაგალითები მოცემულია ვებ-გვერდზე: http://www.osha.gov/SLTC/asbestos/training.html)
4
ASTM International E1368 - აზბესტის შემცირების პროექტების ვიზუალური შემოწმების
სტანდარტული პრაქტიკა; E2356 - სამშენებლო აზბესტის დეტალური კვლევის სტანდარტული
პრაქტიკა; და E2394 - დამონტაჟებული აზბესტო-ცემენტის კონსტრუქციების ტექნიკური
მომსახურეობის, განახლებისა და შეკეთების სტანდარტული პრაქტიკა.
5
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მუშების ტრენინგი მათი და მათი ოჯახის წევრების ჯანდაცვის საფრთხეების
საკითხებზე;
მუშების პერიოდული სამედიცინო შემოწმება;
სამუშაო სივრცეში ჰაერის პერიოდული მონიტორინგი; ჩანაწერები ინახება 30 წლის
მანძილზე;
დემონტაჟის სამუშაოების დაწყებამდე სამუშაო გეგმის შემუშავება, მუშების დაცვა
და ნარჩენების გატანა შესაბამისი პროცედურების გამოყენებით და
იმ მუშების დაცვა „სადამსჯელო და დისციპლინარული ზომებისგან“, რომლებიც
ტოვებენ სამუშაოს და ამ გადაწყვეტილებას ამართლებენ იმ მოსაზრებით, რომ მათი
აზრით, მათი სამუშაო ადგილი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მათ ჯანმრთელობას.

4. რისკის შეფასება
აზბესტის რისკის შეფასების პროცესში შედის აზბესტის წყაროების დადგენა, შეფასება,
მართვა და მონიტორინგი შენობებში ან სხვა კონსტრუქციებში. შენობაში აზბესტის
არსებობა

საფრთხედ

ითვლება,

მაგრამ

ამ

საფრთხესთან

დაკავშირებული

რისკი

უკავშირდება ჰაერით გავრცელებადი ბოჭკოების არსებობას. შენობაში აზბესტის
არსებობის დადგენა ავტომატურად არ გულისხმობს აზბესტის დაუყოვნებელი გატანის
აუცილებლობას. აზბესტი, რომელიც მოთავსებულია მდგრად სისტემაში, ან არის
ეფექტურად დაბეჭდილი ან ჰერმეტიზებული და ინარჩუნებს სტაბილურობას, თუ არ
მოხდა მასზე ზემოქმედება, უმნიშვნელო საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას.
აზბესტი საშიში ხდება, როდესაც ბოჭკოები ჰაერში გამოიყოფა და ადამიანი მას
შეისუნთქავს

ან

კონცენტრაციით

ბოჭკოები

მოხვდება

საჭმლის

მომნელებელ

სისტემაში

დიდი

და აღნიშნული გრძელდება ხანგრძლივად. ადამიანები დგებიან

აზბესტის ჰაერით გავრცელებადი ბოჭკოების შესუნთქვის ან მისი საჭმლის მომნელებელ
სისტემაში მოხვედრის რისკის წინაშე, როდესაც ადგილი აქვს აზბესტშემცველი
პროდუქტების ცვეთას, დაზიანებას ან მათზე ზემოქმედებას.
აზბესტშემცვლელი მასალების რისკის ხარისხის განსაზღვრის რამდენიმე სხვადასხვა
კლასიფიკაცია არსებობს. თუმცა ყველა შემთხვევაში შეფასების ძირითად იინდიკატორები
ერთგვაროვანია. რისკის ხარისხი მატულობს შემდეგი ფაქტორებიდან გამომდინარე:
1. რამდენად

მაღალია

არსებული

აზბესტშემცველი

მასალების

ფიზიკური

დაზიანების ხარისხი;
2. რამდენად

მაღალია

აზბესტშემცველი

მასალების

შემდგომი

დაზიანების

ალბათობა;
3. რამდენად დიდია დაზიანებული აზბესტშემცველი მასალების კონტაქტი ჰაერთან.
საპროექტო ზოლში უკონტროლოდ განთავსებული აზბესტშემცველი მასალები, გარდა
იმისა, რომ პრაქტიკულად დაქუცმაცებულია, დამატებით განიცდიან ყოველდღიურ
ზეგავლენას შემდეგი ფაქტორების გამო:
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1. საპროექტო

გზა

მიმდებარე

სოფლებისათვის

წარმოადგენს,

საქონლის

ყოველდღიური გადარეკვის ტრასას (დღეში ორჯერ). საქონელი გზის მიმდებარე
ტერიტორიაზე განთავსებულ ნარჩენებს იყენებს საკვებად. შესაბამისად, დიდი
ალბათობით

ყოველდღიურად

ანხორციელებენ

აღნიშნული

აზბესტშემცველი

მასალების შემდგომ დაზიანება;
2. ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ გარკვეული პერიოდულობით მიმდინარეობს
საპროექტოზოლის
მეორადი

მიმდებარე

ტერიტორიაზე

განთავსებული

ნარჩენებიდან

გამოყენების მქონე ნარჩენების სეპარაცია (პლასტიკის

და მინის

ბოთლები). ACM დაზიანების ალბათობის რისკი აღნიშნული აქტივობების დროსაც
საკმაოდ მაღალია;
3. ადგილობრივი მოსახლეობა
ნარჩენების უკონტროლო

ტერიტორიაზე

განთავსებას,

პერმანენტულად

რაც

ანხორციელებს

ACM დაზიანების კიდევ ერთ

შესაძლებელ წყაროს წარმოადგენს.
როგორც

უკვე

ავღნიშნეთ,

ტერიტორია

სადაც

განთავსებულია

ACM

ნარჩენები,

წარმოადგენს ღია ადგილს და უშუალო შეხებაშია ჰაერთან.
ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე არსებული მდგომარეობა, ნებისმიერი
კლასიფიკაციით შეიძლება შეფასდეს როგორც ძალიან მაღალი რისკის შემცველი. თუ ACM
ფხვიერია და მისი მდგომარეობა არასტაბილური და ასევე, არსებობს ჯანმრთელობის
საფრთხე, იგი გატანილი უნდა იქნას სერტიფიცირებული სპეციალისტის მიერ რაც
შეიძლება, სწრაფად.
პროექტის

ფარგლებში

სეპარაცია/შეგროვება,

აუცილებელია

ტრანსპორტირება

ვუზრუნველყოთ
და

უსაფრთხო

ACM

განთავსება

ნარჩენების
მშენებელი

კონტრაქტორის მიერ მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყებამდე.
5.ნარჩენი აზბესტშემცველი მასალების მართვის გეგმა
5.1 პროექტის მიზნები და ამოცანები
წარმოდგენილი „ნარჩენი აზბესტშემცველი მასალების მართვის გეგმა“ მიზანია თავიდან
აიცილოს, შეამციროს ან მართოს პროექტის განხორციელების შედეგად გარემოზე ან/და
ადამიანზე შესაძლებელი მავნე ზეგავლენა.
აღნიშნული მიზნის განსახორციელებლად აუცილებელია;


შეფასდეს

საპროექტო

ზონაში

უკონტროლოდ

განთავსებული

ნარჩენების

რაოდენობა და შემადგენლობა;


განისაზღვროს



ზეგავლენის რისკის ხარსიხი;
ტენდერის საფუზველზე გამოვლინდეს შესაბამისი კვალიფიკაციის პროექტის

გარემოზე

არსებული

განმახორციელებელი ორგანიზაცია;
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სიტუაციის

გარემოზე

უარყოფითი



შემუშავდეს დეტალური „ნარჩენი აზბესტშემცველი მასალების მართვის გეგმა“



განხორციელდეს ACM

ნარჩენების სეპარაცია/შეგროვება, ტრანსპორტირება და

უსაფრთხოდ განთავსება;


შემუშავდეს და განხორციელდეს მონიტორინგის გეგმა.

5.2 უფლება-მოვალეობები
აზბესტმეცვლელი ნარჩენების მართვის გეგმაში ჩართულ კომპანიებს და ორგანიზაციებს
აქვთ შემდეგი უფლება-მოვალეობანი:
შემსრულებელი სააგენტო (საგზაო დეპარტამენტი):


AMP რისკის შეფასებისა და ნარჩენი ACM მართვის გეგმების დამტკიცება



იმის უზრუნველყოფა, რომ უბანზე ნარჩენი ACM მართვის გეგმის სრული
მასშტაბით გამოყენებისთვის გამოყოფილია საკმარისი რესურსები



იმის უზრუნველყოფა, რომ თანამშრომლები ადგილზე არიან აზბესტის
საკითხებზე ტრენინგებზე დასასწრებად და აზბესტის გატანის სამუშაოების
შესასრულებლად



იმის უზრუნველყოფა, რომ აზბესტის გატანის ბიზნეს-სერტიფიკატი არსებობს
უბანზე საჭიროების შემთხვევაში



იმის უზრუნველყოფა, რომ უბანზე წარმოებს ნარჩენი ACM პროდუქტების
ჟურნალი



იმის უზრუნველყოფა, რომ უბანზე წარმოებს აზბესტის ზემოქმედების ჟურნალი



ნარჩენი ACM მართვის გეგმასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

კონტრაქტორები:
•

AMP რისკის შეფასებისა და ნარჩენი ACM მართვის გეგმების წარდგენა ნარჩენების
იზოლირების (აზბესტის გატანის), ტრანსპორტირებისა და გადაყრის სამუშაოების
წარმოებისას;

•

კონკრეტული უბნისთვის ნარჩენების იზოლირების (აზბესტის გატანის) მართვის
გეგმის შემუშავება იზოლირების სამუშაოების შესასრულებლად;

•

უბნის გაცნობა;

•

იმის უზრუნველყოფა, რომ არ მოხდეს აზბესტის გატანა ან მასზე ზემოქმედება
საგზაო დეპარტამენტისადმი შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნის გარეშე;

•

საკანონმდებლო მოთხოვნებისა და შესაბამისი პროცედურების დაკმაყოფილების
უზრუნველყოფა.

•

სამუშაოს დასრულების შემდეგ იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა პროდუქტზე
მიკრულია შესაფერისი საიდენტიფიკაციო სტიკერი და ყველა პროდუქტის გატანა
ხდება უსაფრთხოდ;
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•

აზბესტის ნებისმიერი აღმოჩენილი რისკის შესახებ საგზაო დეპარტამენტის
დაუყოვნებლივ ინფორმირება.

5.3 ინფორმაციული ტრენინგი
5.3.1 აზბესტის სეპარირების/გატანის სპეციალისტები
პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ აზბესტის გატანის სამუშაოებს, უნდა გაიარონ წვრთნა
იმგვარად,

რომ

გარშემომყოფების

მათ

ეს

სამუშაო

შეასრულონ

ჯანმრთელობისათვის

ზიანის

უსაფრთხოდ
მიუყენებლად.

და

საკუთარი

ასეთ

და

ტრენინგზე

განხილული უნდა იყოს აზბესტზე ჩასატარებელი კონკრეტული სამუშაოები. აზბესტის
სეპარირების/გატანის სპეციალისტები ვალდებული არიან, აწარმოონ ჩანაწერები აზბესტის
გატანის საკითხებზე მათი მომუშავეებისთვის ჩატარებული ყველა ტრენინგის შესახებ.
აღნიშნული ჩანაწერების წარმოდგენა მათ მოეთხოვებათ უბნიდან მასალის გატანის
სამუშაოს შესრულების კონტრაქტის გადაცემამდე.
5.3.2 უბანზე მომუშავეები
საგზაო დეპარტამენტის ნებისმიერი მომუშავე და სხვა ნებისმიერი პირი, რომელიც
შეიძლება, კონტაქტში შევიდეს უბანზე არსებულ ACM-თან, უშუალოდ ან ირიბად, უნდა
იყოს შესაბამისად ინფორმირებული და გავლილი უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ტრენინგი.
კონკრეტული გარემოებებიდან

გამომდინარე, აზბესტის ინფორმაციული ტრენინგი

შეიძლება, მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
•

ტრენინგის მიზანი;

•

აზბესტით გამოწვეული ჯანმრთელობის რისკის სახეები;

•

ACM-ის ტიპები, გამოყენება და სავარუდო არსებობა მშენებლობის კონკრეტულ

•

უბანზე;
ტრენინგის მონაწილე მომუშავეთა როლი და პასუხისმგებლობა პროექტის „ნარჩენი
ACM მართვის გეგმის“ მიხედვით;

•

სად მდებარეობს კონკრეტულ უბანზე ACM ჟურნალი და როგორ შეიძლება მასზე
წვდომა;

•

ACM-ის გატანის გრაფიკიკონკრეტული სამშენებლო უბნიდან;

•

შესასრულებელი პროცესები და პროცედურები სამუშაო ადგილზე აზბესტის
მტვრის გამოყოფის, მათ შორის შემთხვევითი, ავარიული გამოყოფის პრევენციის
მიზნით;

•

საჭიროების შემთხვევაში მომსახურეობისა და კონტროლის ზომების, დამცავი
აღჭურვილობისა და სამუშაო მეთოდების სწორად გამოყენება აზბესტით
წარმოქმნილი რისკის მინიმუმამდე დაყვანის, მუშების მაქსიმალურად დაცვისა და
სამუშაო უბნის გარეთ აზბესტის ბოჭკოების გავრცელების შეზღუდვის მიზნით;

•

აზბესტშემცველობის კონტროლი და

•

ჰაერის მონიტორინგის ან ჯანდაცვის მდგომარეობაზე ზედამხედველობის მიზანი..
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5.3.3 ადგილობრივიმოსახლეობა
აზბესტშემცველი ნარჩენების გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებათან დაკავშირებული
ინფორმაციული ტრეინინგი უნდა ჩაუტარდეს მოსხლეობას, რომელიც ცხოვრობს ან
მუშაობს საპროექტო ზონის მიმდებარედ. კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე,
აზბესტის ინფორმაციული ტრენინგი შეიძლება, მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს:
•

ტრენინგის მიზანი;

•

აზბესტით გამოწვეული ჯანმრთელობის რისკის სახეები;

•

ACM-ის ტიპები, გამოყენება და სავარუდო არსებობა მშენებლობის კონკრეტულ

•

უბანზე;
სად მდებარეობს კონკრტეულ უბანზე ACM ჟურნალი და როგორ შეიძლება მისი
აღება;

•

ACM-ის გატანის გრაფიკიკონკრეტული სამშენებლო უბნიდან;

•

შესასრულებელი პროცესები და პროცედურები სამუშაო ადგილზე აზბესტის
მტვრის გამოყოფის, მათ შორის შემთხვევითი, ავარიული გამოყოფის პრევენციის
მიზნით;

5.4 ნარჩენების სეპარირება
5.4.1 ზოგადი მოთხოვნები
უბედური შემთხვევისას წარმოქმნილი ნაგავი და დემონტაჟის დროს წარმოქმნილი
ნარჩენები და ასევე, დატბორვის, შტორმის ან მსგავსი მოვლენის შედეგად ნებისმიერი
წყაროდან წარმოქმნილი ნაგავი და ნარჩენები ექვემდებარება სეპარირებას სათანადო
მეთოდების გამოყენებით, ხოლო თუ მთელი ნაგავი და ნარჩენები გადაიტანება მყარი
ნარჩენების საწარმოში და/ან გათვალისწინებულია მისი გადამუშავება, მანამდე საჭიროა
მისგან გამოიყოს პრობლემური მასალები.

ნარჩენების სეპარირების ოპერაცია უნდა

ჩატარდეს სიფრთხილით, რაც დააჩქარებს უბნის ავარიის შედეგებისგან წმენდას და
ნარჩენების ოპერატიულად გატანას, შეამცირებს ხარჯებს, შეამცირებს ნარჩენებს და
დაიცავს ადამიანთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გარკვეული სახის მასალების
გადამუშავება

ხელს

შეუწყობს

ხარჯების

შემცირებას.

დაუშვებელია

არასაკმარისი

ხარისხით სეპარირებული ნარჩენებისა და ნაგვის მართვა ინერტული ნარჩენების მსგავსად
და

შეიძლება,

საჭირო

გახდეს

ასეთი

ნარჩენების

შემდგომი

შეფასება,

როგორც

მუნიციპალური ნარჩენებისა, აზბესტის ნარჩენებისა ან სახიფათო ნარჩენებისაც კი და მისი
გატანის ხარჯის დაანგარიშება. პრობლემური ნარჩენები და ნაგავი შეიძლება, არ იქნას
მიღებული და კონტრაქტორს მოსთხოვონ დამატებითი სამუშაოს შესრულება.
საჭიროა ნარჩენების სიფრთხილით სეპარირება ქვემოთ მოცემულ კატეგორიებად და მათი
შესაბამისად

მართვა

გადამამუშავებელ,

დამამუშავებელ
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და

გატანის

საწარმოებში

საერთაშორისო, სახელმწიფო და ადგილობრივი მოთხოვნების თანახმად. თითოეული
ობიექტიდან გატანილი ნაგვისა და ნარჩენების რაოდენობის, სეპარირების მეთოდებისა და
საბოლოოდ მართვის, ასევე, რეციკლირების (გადამუშავების) და გატანის მეთოდების
შესახებ საჭიროა ჩანაწერების წარმოება.
ელექტრონული ნარჩენები, მათ შორის მონიტორები, სტერეოსისტემები, ვერცხლისწყლის
მოწყობილობები
თერმოსტატები,

და

ლუმინესცენციური

ვერცხლისწყლის

განათების

რელეები,

მოწყობილობები,

ფლუორესცენციული

მაგალითად,

ხელსაწყოები

და

ნათურები, ნათურის სტარტერები და მსგავსი მასალები. ლუმინესცენციური ნათურები და
სხვა მსხვრევადი მასალა იფუთება მათი გატეხვის თავიდან აცილების მიზნით.
სახიფათო ნარჩენები, რომელთა რიცხვში შედის, თუმცა არა მხოლოდ: საღებავები,
გამხსნელები, ლაქები, საღებარი ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, ცხიმგამომყვანი
საშუალებები, ლაქების ამომყვანები და მსგავსი აალებადი პროდუქტები; აეროზოლის
ბალონები და დაჭირხნული აირის კონტეინერები ან ბალონები; საბრძოლო მასალები, მათ
შორის გამოუყენებელი მასრები, ტყვიის საფანტები, ტყვიები, დენთის ჩამტვირთი მარაგები
და სხვ., ზეთები, სხვადასხვა საწვავი, ავტომობილის ძრავის დანამატები, სითხეები
(ტრანსმისიის, ჰიდრავლიკური, სამუხრუჭე და სხვ.); აკუმულატორები (მათ შორის,
ტყვიის, ვერცხლისწყლის, ნიკელკადმიუმის და სხვ.); მჟავები და ფუძეები - რომლებზეც
ხშირად არის აღნიშვნა „კოროზიული“ (მჟავები შეინახეთ ფუძეებისგან იზოლირებულად.
დაუშვებელია მათი ერთად შენახვა!); ტოქსიკური ნივთიერებები, შხამები, პესტიციდები
(მათ

შორის,

დეზინსექტორები,

მღრღნელების

საწინააღმდეგო

საშუალებები

და

ჰერბიციდები); ელექტროსაქონელი (კომპიუტერები და ეკრანები, ტელევიზორები,
სტერეომოწყობილობები და სხვ.); ვერცხლისწყლის მოწყობილობები (გადამრთველები,
ლუმინესცენციური სანათი მოწყობილობები, ვერცხლისწყლის ნათურები, თერმომეტრები
და სხვ.); ნათურების სტარტერები და ტრანსფორმატორები; ანტიფრიზი; სასუქები და სხვა
აალებადი, კოროზიული, რეაქტიული, ტოქსიკური, პოლიქლორირებადი ბიფენილები,
პრობლემური და უცნობი ნარჩენები. კონტეინერებს მიაკარით ეტიკეტები და არ აურიოთ
სხვადასხვა მასალა ერთმანეთში.
სამედიცინო და ინფექციური ნარჩენები, მათ შორის აბები, მედიკამენტები, სახვევები,
ნემსები, წვეტიანი საგნები, ადამიანის სისხლი და ქსოვილები, საიზოლაციო მასალის
ნარჩენები,

პათოლოგიური

ნარჩენები,

ინფექციური

ადამიანური

ან

ცხოველური

წარმოშობის ნარჩენები და სხვ.
აზბესტშემცველი მასალები ნებისმიერი წყაროდან შეიძლება, შეიცავდეს აზბესტის მილის
შესაფუთ მასალას, ბოილერების შესაფუთ მასალას, მოშვებულ საიზოლაციო მასალას,
ძველი ცემენტის ტიპის გარე შემოსვას, ვერმიკულიტს (მსუბუქი, ფირფიტისებური
საიზოლაციო მასალა) და სხვა მასალებს (დანართი 1. აზბესტშემცველი პროდუქტების
ზოგიერთი ალტერნატივა). ყველა ტომარასა და კონტეინერს გაუკეთეთ ეტიკეტი „აზბესტის
ნარჩენები“. აზბესტის ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს შესაბამისი უფლებამოსილების
მქონე მყარი ნარჩენების საწარმოში.
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5.4.2 სამუშაო უბნის შემოღობვა
საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებული ACM აქვთ მაღალი დონის დაზიანება და
აღნიშნული დაზიანებების ხარისხი გამომდენარე არსებული პირობებიდან დღითი დღე
უარესდება. ამასთანავე, აღნიშნული მასალები განთავსებულია ღია ცის ქვეშ გაშლილ
ტერიტორიაზე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული იდეალური წინაპირობაა აზბესტის მტვრის
წარმოქმნისა და მისი გარკვეულ მანძილზე გადაადგილებისათვის.
შესაბამისად, ადამიანის ყოველი დამატებითი ჩარევა კიდევ უფრო ზრდის აზბესტის
მტვრის წარმოოქმნის და წარმოქმნილი მტვრის გარკვეულ მანძილზე გადაადგილების
რისკს.
ტერიტორიის წინასწარი კვლევის შედეგად დაფიქსირდა, რომ 6 კმ-იანი საპროექტო
ზოლის მიმდებარედ ნარჩენები განთავსებულია არა თანაბრად. ნარჩენების ძირითადი
მასა განთავსებულია საპროექტო გზის დასავლეთ ნაწილში, ქ. გურჯაანის მიმდებრე
ტერიტორიაზე. აღნიშნული ფაქტი აიხსნება იმით, რომ ნარჩენები შემოქონდათ ქ.
გურჯაანის მხრიდან და საწვავის ეკონომიის მიზნით მძღოლები მცირე მანძილის გავლის
შემდეგ ცლიდნენ მანქანებს.
ნარჩენები გაშლილია დაახლოებით 3 კმ-ის სიგრძეზე (სურათი 13). ნარჩენები არარის
განთავსებული აღნიშნული მონაკვეთის მთელ სიგრძეზე, ნარჩენები გროვების სახითაა
განთავსებული. თვითოეული ასეთი გროვის მაქსიმალური სიგრძე არ აღემატება 10 მ-ს,
ხოლოსიგანე 3 მ-ს. განთავსებული ნარჩენების სიმაღლე არ აღემატება 0.7 მ-ს.
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უასაფრთხოების მიზნით, თავიდან რომ ავიცილოთ სეპარაციის პროცესში წარმოქმნილი
აზბესტის მტვრის გავრცელება, აუცილებელია ნარჩენების განთავსების არეალი და იყოს
უბნებად და სეპარაციის პროცესში შემოიფარგლოს დაახლოებით 2 მ სიმაღლის ღობით.
ღობის მასალად გამოყენებული უნდა იყოს პლასტმასი, საიდანაც ადვილია მასზე
დამჯდარი მტვრის მოცილება.
სეპარაციის პროცესის დაწყება, SeZlebisdagvarad unda ganxorcieldes mas Semdeg,
rac საპროექტო ტერიტორიაზე adamianTa minimaluri raodenoba iqneba.
adgilebze unda iyos gamafrTxilebeli niSnebi
SezRudavs teritoriaze ucxo pirebis SeRwevas.

da

samuSaoebis Catareba ar SeiZleba qarian amindSi,
azbestSemcveli mtveris gavrcelebis SesaZlebloba.

warwerebi,

raTa

romlebic

gamoiricxos

yvela TanamSromels, romelic monawileobas miiRebs azbestis Semcveli
masalebis სეპარირების და შეფუთვის პროცესში, unda gaaCndes piradi
usafrTxoebis aRWurviloba, aseve yvela momuSave uzrunvelyofilი unda iyos
respiratorebiT.
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5.5 ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (იდს)
იდს მოთხოვნები სამშენებლო უბანზე ACM-თან მუშაობისას უნდა ეფუძნებოდეს
შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პირის მიერ შესაბამის რისკის შეფასებას. იდს
გამოყენების საჭიროების დასადგენად გამოიყენება აზბესტის უსაფრთხოდ გატანის
წესების [NOHSC: 2002(2005)] ნაწილი 9.7 და დანართი გ და ასევე, AS/NZS 1715 და
AS/NZS 1716 - სასუნთქი გზების დაცვის მოთხოვნები. იხ. NOHSC: 2002 (2005), დანართი
გ - „სასუნთქი გზების დაცვის მოწყობილობების ინსტრუქცია“.
დამცავი ტანსაცმლისა და აღჭურვილობის ტარება სავალდებულია აზბესტზე მუშაობის
უბანზე სამუშაოს წარმოების მთელი დროის მანძილზე, საბოლოო უსაფრთხოების
შემოწმების ჩატარებამდე. ტანსაცმელი, რომელსაც პერსონალი ხმარობს აზბესტზე
სამუშაოების წარმოებისას, ითვლება აზბესტის ნარჩენებად და იყრება ნარჩენების
სპეციალურ ყუთებში. დაბინძურებული დამცავი ტანსაცმლის გარეცხვა მომუშავის ბინაზე
მკაცრად იკრძალება.
muSakebs, romlebic valdebuli arian gamoiyenon respiratorebi, Seswavlili
unda hqondeT maTi gamoyenebis wesi. swavlebis programebi da im momuSaveTa
Sromis dacvis instruqtaJi, romlebic azbestis gamoyenebiT arian dakavebuli,
unda Seicavdes Semdeg sakiTxebs:
a) garemoebebi, romelTa dros aucilebelia respiratoris gamoyeneba da am
garemoebaTa gansazRvris xerxi;
b) gamoyenebisa da saxesTan mWidrod mikvris Semowmebis xerxebi;
g) respiratoris
Senaxvis xerxebi.

swori

funqcionirebis,

Semowmebis

da

misi

gamarTulad

demontaJis/separaciis dawyebamde unda ganxorcieldes azbestis masalebis
danamva. demontaJis samuSaoebi unda ganxorcieldes maqsimaluri sifrTxiliT,
raTa gamoiricxos azbestSemcveli masalebis meqanikuri dazianeba.

5.6 azbestSemcveli masalebis SefuTva

აზბესტის ნარჩენები, მათ შორის დაბინძურებული იდს და საწმენდი მასალები (მაგ.,
საწმენდი ძონძები და პოლიმერული ფირები, რომლებიც გამოიყენება აზბესტზე მუშაობის
უბნის შემოსაღობად) ექვემდებარება მოხსნას და ტომრებში განთავსებას.
აზბესტის ნაყარი ნარჩენების შეგროვება აზბესტზე მუშაობის უბანზე დაუშვებელია. ასეთი
ნარჩენები გროვდება და გაიტანება აზბესტის ნარჩენების ტომრებით და/ან აზბესტის
მყარი, ჰერმეტული ჭურჭლით, როგორიცაა ბუნკერი ან კონტეინერი, თუ საჭიროა
ნარჩენების შენახვა.
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აუცილებელია აზბესტის ნარჩენების საკონტროლო დასველება მტვრის გამოყოფის
შესამცირებლად ნარჩენების ტომრებში
მოთავსებისას. თუ აზბესტის ნარჩენების
დაუყოვნებელი
გადაყრა
შეუძლებლებელია
(მაგ.,
გადასაყრელი
ნარჩენების
მოცულობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების გამო), იგი ინახება ნარჩენების მყარ
კონტეინერში ან ბუნკერში, ეკვრის ეტიკეტი და ჰერმეტულად იხურება სამუშაო დღის
დასრულებისას, რათა გამოირიცხოს მათზე წვდომა არაუფლებამოსილი პირებისთვის.
ნარჩენების ტომრები: აზბესტის ნარჩენები გროვდება 200 µm (მინიმალური სისქე)
ზემტკიცე პოლიეთილენის ტომრებში, რომელთა მაქსიმალური სიგრძეა 1,200 მმ, ხოლო
სიგანე - 900 მმ. ტომრებს უნდა დაეკრას შესაბამისი გამაფრთხილებელი ეტიკეტები,
რომლებიც იუწყება, რომ ტომრები შეიცავს აზბესტს და იძლევა გაფრთხილებას მტვრის
წარმოქმნისა და მისი შესუნთქვის საფრთხის შესახებ.
azbesti SefuTuli da niSandebuli unda iyos mtkice, hermetul, mtvergaumtar
tomrebSi, usafrTxoebis Sesaxeb samaxsovros an anotaciiis TanxlebiT,
romelic Seicavs Semdeg cnobebs:


produqciis dasaxelebas;



produqciis damamzadebeli sawarmos misamarTs; qimiur aRniSvnas an
azbestSemcveli produqciis yvela Semadgeneli komponentis saerTod
miRebul dasaxelebas;



azbestis procentul Semcvelobas narevSi;



monacemebs janmrTelobisaTvis azbestis saSiSi Tvisebebis Sesaxeb;



miTiTebebs
individualuri
dacvis
saSualebebis
(respiratorebi, spectansacmeli da a.S.) Sesaxeb;

gamoyenebis

tomrebis piri hermetulad unda ixurebodes TermoSeduRebiTi nakeris an
ZafiT dagviristebis saSualebiT.
tomrebis dazianebisas, dazianebis adgilebi unda dairCilos mwebvare lentiT,
moTavsdes SeuRwevad tomrebSi, dailuqos da gaukeTdes niSandeba.
5.7 ნარჩენების ტრანსპორტირება
აზბესტზე მუშაობის უბნიდან ნარჩენების გატანის მარშრუტები უნდა განისაზღვროს
აზბესტის

გატანის

კომპეტენტური
განსაზღვრავს

პირი

მართვის

გეგმით

აზბესტის

შენობიდან

გატანის

გატანის

ნარჩენების

ყოველი

სპეციალისტთან

ტრანსპორტირების

ოპერაციის

დაწყებამდე.

კონსულტაციის
მეთოდებს.

შემდეგ

შენობებიდან,

რომლებშიც ხალხი მუშაობს დღის საათებში, აზბესტის ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს
არასამუშაო საათებში.
აზბესტზე მუშაობის უბნიდან ნარჩენების გატანილი ტომრები:


ან თავსდება მყარ კონტეინერში ან ბუნკერში, ან
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გაიტანება უბნიდან დამტკიცებული და შესაბამისი ლიცენზიის მქონე მტვირთავის
მიერ.

ნარჩენების ტომრების შენახვა აზბესტის გატანის უბანზე დაუშვებელია, თუ ისინი არ არის
მოთავსებული აზბესტის ნარჩენების კონტეინერში ან ბუნკერში. აზბესტის ნარჩენების
შესანახად გამოყენებული კონტეინერები და ბუნკერები თავსდება დაცულ ადგილზე,
სადაც არ წარმოებს რაიმე ოპერაცია.
5.8. ნარჩენების გატანა უბნიდან
აზბესტის ნარჩენი მასალის ტრანსპორტირება და საბოლოოდ გატანა ხდება შესაბამისი
კომპეტენციის მქონე პირის მიერ, რომელიც ფლობს აზბესტის ნარჩენებში შემავალ
სახიფათო მასალების ტრანსპორტირების კომპანიის შესაბამის სერტიფიკატს და რომელიც
ახდენს ხსენებული ნარჩენების გატანას უსაფრთხოდ, რაც გამორიცხავს აზბესტის მტვრის
გამოყოფას ჰაერში.
აზბესტის ყველა ნარჩენი მასალა იმარხება ამ მიზნით დამტკიცებულ ნაგავსაყრელზე
შესაბამისი ადგილობრივი და სახელმწიფო ორგანოების მიერ დამტკიცებული წესით.
ანგარიშ-ფაქტურის
ნარჩენების

თანხების

გატანის

გადახდამდე

ქვითრების

საგზაო

ასლები,

დეპარტამენტმა

რომლებსაც

გასცემს

უნდა

მიიღოს

უფლებამოსილი

ნაგავსაყრელის ხელმძღვანელობა. უბნიდან გატანის ყველა დეტალი გათვალისწინებული
უნდა იყოს აზბესტის გატანის მართვის გეგმით.
დაუშვებელია სამშენებლო მასალების ხელმეორედ გამოყენება ან გადამუშავება, სანამ არ
მოხდება მათი სრულად და სათანადოდ გასუფთავება. თუ ასეთი გასუფთავება
შეუძლებელია, სამშენებლო მასალაზე ტარდება იგივე პროცედურები, რაც აზბესტის
ნარჩენებზე და ისინი გადაიყრება, როგორც აზბესტის ნარჩენები. მონაცემები ნარჩენების
გადაყრის ყველა ოპერაციის შესახებ (თარიღი, ნარჩენების რაოდენობა,

გატანის

კონტრაქტი და სხვ.) დაფიქსირდება შესაბამის ჟურნალში (მაგ., კონტროლქვეშ არსებული
ნარჩენების გატანის უბნების მართვის გეგმებით).
nagavsayrel poligonze narCenebis gadmotvirTvis Semdeg aucilebelia, maTi
damarxva aranakleb 25 sm-is sisqis miwis feniT. dauSvebelia azbestSemcveli
narCenebis Riaდ datoveba poligonze.
tranSeis konservaciisas, bolo fenis sisqe, romelic faravs azbestis Semcvel
narCenebs, unda iyos aranaklebi 2 metri.

5.9 აზბესტის ზემოქმედების ჟურნალი
კონტრაქტორი აწარმოებს აზბესტის ზემოქმედების ჟურნალს, რომელშიც შეიტანს იმ
პირების მონაცემებს, რომლებიც მოექცნენ ან პოტენციურად ექცეოდნენ აზბესტის
ზემოქმედების ქვეშ, ან მუშაობდნენ აზბესტის მასალების სიახლოვეს. მუშებმა უნდა
შეავსონ ფორმა S0268 „აზბესტის ზემოქმედების კითხვარი“ და საგზაო დეპარტამანეტს
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წარუდგინონ მისი ასლი, ხოლო ეს უკანასკნელი მოახდენს უბნის ჟურნალის შესაბამისად
განახლებას. კონტრაქტორი ვალდებულია, შეინახოს S0268 ფორმის ასლი.
6. პროექტის ზედამხედველობა და მონიტორინგი
6.1 ზოგადი პირობები
აზბესტის გატანის ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ან მაღალი რისკის ACM გატანის
შემთხვევაში საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენელი უნდა ესწრებოდეს გატანის უბანზე
ოპერაციას და კონტაქტი უნდა იქონიოს აზბესტის გატანაზე პასუხისმგებელ
კონტრაქტორთან იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გატანის პროცედურა მიმდინარეობს
კანონმდებლობის და/ან გატანაზე პასუხისმგებელი კონტრაქტორის მიერ შემუშავებული
ნაგვისა და აზბესტშემცველი მასალის მართვის გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად.
ამას გარდა, შეიძლება, გადაწყდეს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და აზბესტის შემცირების
სამუშაოებში გამოცდილების მქონე შრომის ჰიგიენის ექიმის აყვანა ნარჩენების გატანის
პროექტის მანძილზე გატანის ოპერაციების მასშტაბისა და მასთან დაკავშირებული რისკის
ხარისხის მიხედვით.

6.2 ჰაერის მონიტორინგი
ჰაერის

მონიტორინგი

ტარდება,

როდესაც

ხდება

ACM

გატანა/სეპარირება,

რათა

მართვის/კონტროლის ზომები იყოს ეფექტური. აზბესტის გატანის/სეპარირების მართვის
გეგმაზე პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია, განსაზღვროს ჰაერის მონიტორინგის ყველა
მოთხოვნა.

ACM

ფიზიკურიმდგომარეობიდანდამათიგანთავსებისადგილმდებარეობიდანგამომდინარე,საჭი
როა
ჩატარდეს
ჰაერშიაზბესტისმტვრისშემცველობისპერმანენტულიმონიტორინგი.
მონიტორინგიუნდაჩატარდესშემდეგწერტილებში:
•

ნარჩენებისსეპარირების/დემონტაჟისადგილზე;

•

მიმდებარემიწისნაკვეთებზე,
რომელსაცმოსახლეობასოფლისმეურნეობისმიზნებისათვისიყენებს;

•

უახლოესსაცხოვრებელშენობებთან.

უნდა შემუშავდეს ჰაერის მონიტორინგის პროგრამა დოკუმენტის სახით. ჰაერის
მონიტორინგის პროგრამაში მოცემული უნდა იყოს უბნის უსაფრთხოების მონიტორინგის
მოთხოვნები.

ჰაერის

მონიტორინგის

პროგრამით

სარგებლობა

რეკომენდებულია

არაფხვიერი ACM გატანისას, რადგან იგი წარმოადგენს შრომის ჰიგიენის მისაღებ
მეთოდებს.

ჰაერის

მონიტორინგის

პროგრამა

ხორციელდება

NOHSC

–

„ჰაერით

გავრცელებადი აზბესტის ბოჭკოების შეფასების მემბრანული ფილტრების მეთოდის
შესახებ მითითებების“ თანახმად [(NOHSC: 3003 (2005)].
აზბესტის

გატანის

სამუშაოების

ჩატარება

დაწყებამდე.
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დაუშვებელია

ჰაერის

მონიტორინგის

თუ გამოიყენება შემოღობვა, ჰაერის მონიტორინგი ტარდება:
•

ნებისმიერი სამუშაოს დაწყებამდე (ფონური მონიტორინგი);

•

მინიმუმ დღეში სამჯერ აზბესტზე სამუშაო უბნის საზღვარზე;

•

მინიმუმ დღეში ერთხელ უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან და სასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწებთან;

•

როგორც წინასწარი უსაფრთხოების მონიტორინგის ნაწილი, ვიზუალური
შემოწმების დამაკმაყოფილებელი შედეგების მიღების შემდეგ;

•

შემოღობვის დემონტაჟის დროს და

•

როგორც საბოლოო უსაფრთხოების შემოწმების ნაწილი.

თუ გამოიყენება შემოღობვა და დეზაქტივაციის დანადგარი, ჰაერის ხარისხის
მონიტორინგი საჭიროა შემდეგ წერტილებში:
•

შემოღობვისა და დეზაქტივაციის დანადგარის თავისუფალ მხარეს;

•

გასახდელი;

•

სადადილო (თუ არსებობს);

•

სამრეცხაო და

•

აზბესტზე მუშაობის უბნის მიმდებარე ტერიტორია, მათ შორის, გამონაბოლქვის
სიახლოვეს (შეძლებისდაგვარად).

ჰაერის

მონიტორინგის

შედეგები

უნდა

წარედგინოს

ყველა

შესაბამის

მხარეს

მაქსიმალურად ოპერატიულად.
მშენებელი

კონტრაქტორი

სამშენებლო

სამუშაოების

დაწყებამდე

წარმოადგენს

მონიტორინგის დეტალურ გეგმას. აზბესტის გატანის/სეპარირების მონიტორინგი უნდა
ითვალისწინებდეს შემდეგ მონაცემებს:
1. იდენტიფიცირება

-

მონაცემები

უბნიდან

გასატანი

ACM-ს

შესახებ

(მაგ.,

მდებარეობა, ფხვიერია თუ არა, ტიპი, მდგომარეობა და რაოდენობა);
2. მომზადება– (i) კონსულტაცია; (ii) გატანაზე პასუხისმგებლობათა განაწილება; (iii)
დაწყებისა და დასრულების თარიღების პროგრამა; (iv) ავარიული გეგმები; (iv)
აზბესტის გატანის საზღვრები, მათ შორის იზოლირების საჭირო სახეობა და
მასშტაბი და ნიშნებისა და ბარიერების მდებარეობა; (v) ელექტრო და სანათი
მოწყობილობების მართვა; (vi) საჭირო ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
(იდს); (vii) სასუნთქი სისტემის დაცვის საშუალებები (სსდს); (viii) ჰაერის
მონიტორინგის პროგრამის მონაცემები; (ix) ნარჩენების შენახვისა და გადაყრის
პროგრამა;
3. გატანა/სეპარაცია – (i) ACM-ს გატანის მეთოდები (მშრალი ან სველი მეთოდები); (ii)
აზბესტის

გატანის

აღჭურვილობა

(გაფრქვევის

მოწყობილობა,

აზბესტის

მტვერსასრუტები, საჭრელი იარაღები და სხვ.); (iii) მონაცემები საჭირო შემოღობვის
შესახებ, მათ შორის მონაცემები მათი ზომის, ფორმისა და კონსტრუქციის და ა.შ.,
117

კვამლით ტესტირების შემოღობვებისა და
მოწყობილობების

განლაგების

შესახებ;

უარყოფითი წნევის წარმომქმნელი
მონაცემები

(iv)

აზბესტის

გატანის

დროებითი მოწყობილობების შესახებ (მაგ., დეზაქტივაციის დანადგარი), მათ
შორის წყლის, განათებისა და ელექტრომომარაგების მოთხოვნების, უარყოფითი
ატმოსფერული წნევის წარმომქმნელი მოწყობილობებისა და დეზაქტივაციის
დანადგარების განლაგების შესახებ; (v) აზბესტზე მუშაობის უბანზე კონტროლის
სხვა საჭირო ზომები.
4. დეზაქტივაცია - სამუშაო უბნის დეზაქტივაციის დეტალური პროცედურები,
იარაღებისა და აღჭურვილობის დეზაქტივაცია, ინდივიდუალური დეზაქტივაცია
და მრავალჯერადი გამოყენების დის-ა და სსდს-ს დეზაქტივაცია;
5. ნარჩენების გადაყრა - აზბესტის ნარჩენების გადაყრის მეთოდები, მათ შორის
მონაცემები

შემდეგის

გადაყრის/განთავსების

შესახებ:

მრავალჯერადი

(i)

გამოყენების დამცავი ტანსაცმელი და აღჭურვილობა და (ii) გატანის უბნის
შემოსაღობად გამოყენებული კონსტრუქციები;
6. ჰაერის

მონიტორინგი

–

(i)

მდებარეობა,

ტიპები

და

მეთოდები

ჰაერით

გავრცელებადი ბოჭკოებისა და მტვრის მონიტორინგის მიზნით; (ii) მონიტორინგის
შედეგების მუშებისთვის შეტყობინების ხერხები;
7. ტრენინგი – (i) ტრენინგი, რომელიც ეხება აზბესტზე კონკრეტული სახის
სამუშაოების

შესრულებას;

(ii)

წერილობითი

ჩანაწერების

წარმოება

უბნის

გაცნობითი და აზბესტის შესახებ ინფორმირებულობის ტრენინგის შესახებ;
8. ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დაკვირვება – (i) მონაცემები მომუშავეებზე
აზბესტის ნებისმიერი ზემოქმედების შესახებ; (ii) აზბესტზე მომუშავე ყველა
მომუშავის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სმსახველი ჩანაწერების დეტალები.
6.3ჰაერით გავრცელებადი მონიტორინგის ქვეშ არსებული აზბესტის ბოჭკოების
საკონტროლო დონეები
„საკონტროლო დონეები“ გვიჩვენებს ჰაერით გავრცელებადი აზბესტის ბოჭკოების
კონცენტრაციას, რომლის ზედმეტად მაღალი მაჩვენებელი იმის მაჩვენებელია, რომ
საჭიროა მიმდინარე საკონტროლო ზომების გადახედვა ან სხვა ქმედების განხორციელება.
ეს საკონტროლო დონეები წარმოადგენს შრომის ჰიგიენის „მოწინავე პრაქტიკას“ და არა
ჯანდაცვის სტანდარტებს.
ქვემოთ ცხრილში მოყვანილი საკონტროლო დონეები გამოიყენება კონტროლის ზომების
ეფექტურობის შესაფასებლად:
ცხრილი1: კონტროლის ზომები და საჭირო მოქმედებები
საკონტროლო დონე
(ჰაერით გავრცელებადი აზბესტის
ბოჭკოები/მლ)
<0.01

კონტროლის ზომა/ქმედება

გაგრძელდეს მიმდინარე საკონტროლო
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ზომების გამოყენება
გადაიხედოს მიმდინარე საკონტროლო
ზომები
შეჩერდეს გატანის სამუშაო და დადგინდეს
პრობლემის გამომწვევი მიზეზი

>0.01
>0.02

6.4უსაფრთხოების შემოწმებები
აზბესტზე მუშაობის უბნის გაწმენდის შემდეგ მოცემულ უბანზე ადამიანებისა და
კონსტრუქციების

განთავსების

უსაფრთხოება

დგინდება

უსაფრთხოების

სრულმასშტაბიანი შემოწმებით, რომელსაც ატარებს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირი.
ყველა ბარიერი, გამაფრთხილებელი ბარიერის ლენტი და გამაფრთხილებელი ნიშანი რჩება
ადგილზე, სანამ არ გაიცემა უსაფრთხოების სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ
მოცემული უბნის დაკავება უსაფრთხოა.
უსაფრთხოების სერტიფიკატი წარედგინება საგზაო დეპარტამენტს აზბესტის გატანაზე
პასუხისმგებელი კონტრაქტორის მიერ სამუშაოსა და მონიტორინგის დასრულების შემდეგ.
უსაფრთხოების მონიტორინგის საჭიროება შეფასდება, როგორც აზბესტის გატანის
საკონტროლო გეგმისა და ACM-ზე შეკეთების სამუშაოების შესრულების ნაწილი.
აღნიშნულს უზრუნველყოფს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირი, რომელიც არ
წარმოადგენს აზბესტის სამუშაოს შემსრულებელ პირს, უბნის წმენდის დასრულებისა და
გაშრობის შემდეგ.
აზბესტზე მუშაობის უბანზე საჭიროა ჰაერის ნიმუშების აღება. დახურულ სივრცეში
მიმდინარე სამუშაოების შემთხვევაში ჰაერის ნიმუშები აიღება დახურულ სივრცეში ჯერ
სამუშაოს დასრულების შემდეგ, მაგრამ შემოღობვის მოხსნამდე და მეორედ - შემოღობვის
მოხსნის შემდეგ.
აზბესტის ნარჩენების გატანა, უბნის წმენდა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის
სამუშაოები დასრულებულად არ ჩაითვლება მანამ, სანამ ჰაერით გავრცელებადი
ბოჭკოების კონცენტრაცია არ იქნება <0.01 ბოჭკო/მლ მაჩვენებელზე ნაკლები, რაც უნდა
დასტურდებოედს უსაფრთხოების მონიტორინგით.

6.5 დამჯდარი მტვრის ნიმუშების აღება
ეს ნიმუშები იძლევა ინფორმაციას უბანზე სისუფთავის შესახებ ACM-ზე ზემოქმედების
შემდგომ პერიოდში და იგი არ გამოიყენება ჯანმრთელობის მდგომარეობის რისკის
მაჩვენებლად. დამჯდარი მტვრის ნიმუშების აღების კრიტერიუმები უნდა შემუშავდეს
შესაბამისი კომპეტენციის პირთან კონსულტაციის საფუძველზე, რომელმაც უბანი
ვიზუალურად უნდა შეამოწმოს.
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7. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცედურები
7.1 ევაკუაცია
საპროექტო

უბანზე

გამოწვეული

იყოს

ავარიულ
ჰაერით

ზემოქმედებით,

შეიძლება,

პროცედურები

ევაკუაციის

თანამშრომლებს

უბნის

დაკავშირებული

სიტუაციაზე
გავრცელებადი

საჭირო

გახდეს

შემთხვევაში

გაცნობის

რისკი

რეაგირების

უნდა

აზბესტის
უბნიდან

უნდა

მომენტში.
შეფასდეს

მიზნით,

ბოჭკოების

ევაკუაცია.

ეცნობოს
აზბესტის

და

რაც

შეიძლება,

პოტენციური

უბანზე

საჭირო

კონტრაქტორებსა
გატანის

ავარიული

და

სამუშაოსთან

სიტუაციებისთვის

გათვალისწინებული უნდა იყოს დამატებითი ზომები.
დეზაქტივაციის პროცედურებზე შეიძლება, დროებით უარის თქმა ისეთ ავარიულ
სიტუაციაში, რომელიც პერსონალის ევაკუაციას მოითხოვს. ასეთი გადაწყვეტილება
მიიღება

მოცემულ

მომენტში

ჩატარებული

რისკის

არაოფიციალურად

შეფასების

საფუძველზე.
პირები, რომლებიც მონაწილეობენ აზბესტის გატანაში, ევაკუირებული უნდა იქნან
საევაკუაციო შეკრების პუნქტში, მაგრამ უნდა დადგნენ ქარის მიმართულებით, რათა
ბოჭკოები, რომლებიც შერჩენილია მათ

ტანსაცმელზე

არასრული დეზაქტივაციის

შედეგად, არ იქნას გადატანილი სხვა ადამიანების სუნთქვის გარემოში.
საევაკუაციო პუნქტში ადამიანების გადაყვანისთანავე საავარიო ზედამხედველსა და
ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების პერსონალს უნდა ეცნობოს აზბესტის გატანის სამუშაოების
მდგომარეობისა და შეფასებული რისკის ხარისხის შესახებ, ასევე აზბესტის გატანაზე
მომუშავე იმ პერსონალის რისკის შესახებ, რომელსაც არ გაუვლია დეზაქტივაციის სრული
პროცესი.
7.2 ACM დაზიანება
აზბესტის მასალების დაზიანების შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი ზომების მიღება:


უბნის საავარიო საკონტაქტო ნომერზე დარეკვით უნდა გადაეცეს შეტყობინება
პოტენციური დაბინძურების შესახებ.



აზბესტის სამუშაოების შესრულებაზე გაწვრთნილი მომუშავეებს მოეთხოვებათ
სათანადოდ რეაგირება (უნდა ატარებდნენ სასუნთქი გზების დაცვის შესაბამის
აღჭურვილობას,

ხელთათმანსა

და

ერთჯერად

კომბინეზონს),

დაღვრასთან

დაკავშირებული ყველა რისკის შეფასება და დაზიანებული უბნის, დანადგარისა და
აღჭურვილობის შემოფარგვლა აზბესტის საფრთხის შესახებ გამაფრთხილებელი
ლენტითა და ნიშნებით.


ვენტილატორებისა და ჰაერის ნაკადის ნებისმიერი წყაროს გაკონტროლება
დაბინძურების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით.
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ქვემოთ და ზემოთ მდებარე და მიმდებარე უბნები დაცულია და შემოფარგლულია
ბარიკადებით აზბესტის გამაფრთხილებელი ლენტით ამ უბნებზე მასალების
გადმოცვენის ან მოხვედრის თავიდან აცილების მიზნით.



გამოიყენეთ ზედაპირზე წყლის გაფრქვევის მეთოდი, რაც უზრუნველყოფს მასალის
დასველებას და ზედაპირზე დალექვას. საეჭვო მასალის ნიმუში აიღეთ პატარა
ტომრებით, ან



პოლიმერული

ფირებისა

და

მწებავი

ლენტის

გამოყენებით

მოახდინეთ

დაზიანებული უბნის ან დანადგარის იზოლირება.


გამოიყენეთ ისეთი მასალები, როგორიცაა მაგალითად, პოლიმერის იალქნები,
დამცავი მასალა და/ან შესაფერისი შემწოვი მასალა წყლის ჭავლისა და ნაკადის
შესაკავებლად.



გაწმინდეთ დაზიანებული უბნები შესაფერისი იარაღების გამოყენებით (რბილი
ჯაგრისები, შვაბრები, ნაგვის ასაღები და სხვ.) და საჭიროების შემთხვევაში მტვერსასრუტის გამოყენებით HEPA ფილტრებით.



დაზიანებულ



დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით.
შეამოწმეთ შესრულებული სამუშაო და დარწმუნდით, რომ უბნიდან ყველა მასალა

უბნებზე

გამოიყენეთ

ჰერმეტიკი

ან

შეაკეთეთ

შემდგომი

გატანილია.


ყველა დაბინძურებული ნივთი და ტანსაცმელი იწყობა შესაფერის აზბესტის
ნარჩენებისთვის



განკუთვნილ

ტომრებში

და

იყრება

მსგავსად

აზბესტის

ნარჩენებისა.
სამუშაო უბანზე დაამონტაჟეთ ჰაერის ხარისხის მონიტორი ჰაერით გავრცელებადი
ბოჭკოების კონცენტრაციის მონიტორინგისა და სამუშაო უბნის დაცვის მიზნით
შედეგების მიღებამდე.



გაგზავნეთ ნიმუში გამოსაცდელად და დადგინეთ, შეიცავს თუ არა აზბესტს.



განაგრძეთ აზბესტის გატანის სამუშაოები, რათა უბანი იყოს უსაფრთხო. ეს სამუშაო
სრულდება უსაფრთხო სამუშაო მეთოდის განაცხადის ფორმის გამოყენებით და
აზბესტის გატანის სპეციალისტის მონაწილეობით.



გააცანით ოპერაციებში მონაწილე იმ მომუშავეებს დეტალური მონაცემები მასალის
ნიმუშისა და მონიტორინგის შედეგების შესახებ, რომლებიც შეიძლება, აზბესტის
ზემოქმედების ქვეშ მოექცნენ.



ჩაუტარეთ ოპერაციებში მონაწილე იმ მომუშავეებს სამედიცინო შემოწმება,
რომლებიც შესაძლოა, უკვე იმყოფებოდნენ აზბესტის ზემოქმედების ქვეშ და
მომუშავეებს მიაწოდეთ შეფასების ასლები.



იმ მომუშავეებს, რომლებიც პოტენციურად იყვნენ აზბესტის უკონტროლო
ბოჭკოების

ზემოქმედების

ქვეშ,

შეავსებინეთ

ფორმა

S0268

„აზბესტის

ზემოქმედების კითხვარი“ (იხ. დანართი 2).


აწარმოეთ ჩანაწერები ინციდენტების შესახებ ანგარიშგების, გამოკვლევებისა და
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასების შესახებ „აზბესტის ზემოქმედების
ჟურნალში“.
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8. პროექტის განხორციელების ხარჯები
საქართველოში

არარის

კომპანია,

რომელსაც

გააჩნია

შესაბამისი

ადამიანური და

ინფრასტრუქტურული რესურსები ACM მართვისათვის. შესაბამისად, აუცილებელია,
ტენდერის საფუძველზე შეირჩეს საერთაშორისო კომპანია, რომელიც განახორციელებს
საპროექტო ზოლში განთავსებული ნარჩენების სეპარაციას და აღნიშნული ნარჩენებიდან
ACM გამოყოფას და მოთხოვნების შესაბამისად მართვას (შეფუთვა, ტრანსპორტირება და
განთავსება).
შესაბამისი კვალიფიკაციის საერთაშორისო კომპანიების მიერ შემოთავაზებული ფასები
განსხვავდება. ქვემოთ მოცემულ განფასებაში არშედის ტრანსპროტირების და განთავსების
ფასები.


RemodelGuide.com თანახმად, აზბესტის გატანა (ან აზბესტის შემცირება) საჭიროებს
„შეკავების უბნის“ შესაბამის მომზადებას და მასალების ფრთხილად გატანას. ამ
მითითებების თანახმად, კონტრაქტორის საშუალო ანაზღაურებაა $200-$400 საათში,
თუმცა მითითებულია, რომ სპეციალისტების დიდი ნაწილი საფასურს ასახელებს
შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებითაც;



მეორეს მხრივ, DoItYourself.com უთითებს, რომ აზბესტის ერთი, ათი ფუტის სიგრძის
შეფუთული მილსადენის პროფესიონალურ დონეზე გატანა ჯდება $400-დან $700მდე. მოცემულ ვებ-გვერდზე ასეევ მითითებულია, რომ საჭიროა პროფესიონალურ
დონეზე შემოწმების ჩატარება პროცესის დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ.
აღნიშნული საჭიროებს დამატებით $600-$1000-ს.
ასევე მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ზოგიერთი კონტრაქტორი არ
თანხმდება სამუშაოს ნაწილობრივ შესრულებაზე და ითხოვს მთლიანი პროექტის
გადაცემას, ან ერთ ოპერაციაზე ფიქსირებულ ბიუჯეტს. მაგალითად, ჩვენ
განვიხილავთ ათი ფუტის სიგრძის ერთი საიზოლაციო მილის ხარჯებს, მაგრამ
კონტრაქტორს შეიძლება, არ სურდეს ასეთი მცირე მოცულობის სამუშაოს დაწყება,
შემოწმება და გადამოწმება, არამედ მან შეიძლება, მოითხოვოს ერთდროულად ასეთ ორ
ან სამ მონაკვეთზე მუშაობა, რის გამოც თანხა $1700 ბიუჯეტი/პროექტზე შეიძლება,
გაიზარდოს და $3000-საც კი მიაღწიოს.



როგორც ავღნიშნეთ, საპროექტო ზოლში ნარჩენები განთავსებულია მცირე მონაკვეთებზე
(განთავსებული ნარჩენების მაქსიმალური სიგრძე 10 მ-ია), რომელთა საერთო სიგრძე 80100 მ იქნება. დაახლოებითი პერიოდი, რომელიც დასჭირდება აღნიშნულ მონაკვეთზე
ნარჩენებიდან ACM-ისგამოყოფას და შეფუთვას დაახლოებით 8 დღეა.
თუ გასაწევი მომსახურეობის ღირებულებას ვიანგარიშებთ საათობრივი ანაზღაურების
მოთხოვნილი რეიტით, მივიღებთ რომ კომპანია გაწეული სამუშაოებისათვის ითხოვს 8სთ
X 8 დღე X 200/400 USD = 12800/25600 USD.
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იმ შემთხვევაში, თუ გასაწევი მომსახურეობის ღირებულებას ვიანგარიშებთ გრძივი
მეტრებით ( 3.2 ფუტი + 1 მ), მივიღებთ რომ კომპანია გაწეული სამუშაოებისათვის ითხოვს
30 ფუტი X 400/700 USD = 12000/21000 USD
როგორც ვხედავთ, ორივე შემოთავაზების შემთხვევაში საპროექტო ზოლში განთავსებული
ნარჩენებიდან ACM გამოყოფის და შეფუთვის ღირებულება დაახლოებით იქნება 20000
USD.
აღნიშნულ

თანხებში

არშედის

შესაბამისი

კვალიფიკაციის

სპეციალისტების

და

დანადგარების ტრანსპორტირება და საცხოვრებელი ხარჯები.
წარმოდგენილი
„Waste
Asbestos-Containing
Material
Management
განხორცილებისათვის აუცილებელი თანხები მოცემულია ცხრილში2

Plan“

ცხრლი 2: პროექტის ხარჯაღრიცხვა
საქმიანობა
სპეციალისტების მგზავრობა და დანადგარების
ტრანსპორტირება
ტრეინინგების ჩატარება
სპეციალისტების ცხოვრების ხარჯები
ACM გამოყოფა და შეფუთვა
ACM ტრანსპორტირება
ACM განთავსება
დანარჩენი ნარჩენების ტრანსპორტირება
დანარჩენი ნარჩენების განთავსება
სულ
გაუთვალისწინებელი ხარჯები 10%
Total

ღირებულება
12000 USD
5000 USD
2000 USD
20000 USD
500 USD
500 USD
100 USD
200 USD
52 000.00 USD
5 200 USD
57200.00USD

9. დასკვნა
ბაკურციხე-გურჯაანის საპროექტო გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გზის ორივე მხარეს
უკონტროლოდაა

განთავსებული

დაახლოებით

35-40

მ3

ნარჩენები.

აღნიშნულ

ტერიტორიაზე ნარჩენების ძირითადი მასა წარმოადგენ სკახეთში 2012 წელს მომხდარი
წყალდიდობის შედეგად საცხოვრებელი და სხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების
დაზიანების შედეგად წარმოქმნილ მასას. აღნიშნული ნარჩენების 20 %-მდე (6-7 მ3) ესაა
აზბესტ შემცველი სამშენებლო მასალები (შიფერი), რომელიც გარემოსათვის მაღალი
რისკის შემცველ ნივთიერებას წარმოადგენს.
საპროექტო

ზოლში

უკონტროლოდ

განთავსებული

აზბესტშემცველი

მასალების

დაზიანების ხარისხი ძალიან მაღალია, ამასთანავე საქონელის და მაცხოვრებლების
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მხრიდან აღნიშნული ნარჩენები განიცდიან ყოველდღიურ ზეგავლენას, რის გამოც
გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენის რისკი ყოველდღიურად მატულობს.
მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით, აუცილებელია, მჭიდრო ვადებში ბაკურციხეგურჯაანის პროექტის დაწყებამდე გამოცხადდეს საერთაშორისო ტენდერი და შეირჩეს
შესაბამისი კვალიფიკაციის კომპანია, რომელიც განახორციელებს საპროექტო ზოლში
განთავსებული ნარჩენებიდან ACM-ის გამოყოფას, შეფუთვას, ტრანსპორტირებას და
უსფრთხო განთავსებას.
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დანართი1. აზბესტშემცველი პროდუქტების ზოგიერთი ალტერნატივა
აზბესტის პროდუქტები
აზბესტო-ცემენტის ტალღოვანი
შიფერი

აზბესტო-ცემენტის ბრტყელი
ფურცელი (ჭერები, ფასადები,
ტიხრები)

აზბესტო-ცემენტის მილსადენი

შემცვლელი პროდუქტები
ფიბროცემენტის გადახურვა (პოლივინილის
სპირტი, პოლიპროპილენი) და
მცენარეული/ცელულოზური ბოჭკოები (წიწვოვანი
კრაფტ-ცელულოზა, ბამბუკი, მექსიკური აგავა,
ქოქოსის ბოჭკო, როტანგის ბურბუშელა და
თამბაქოს ღეროები და სხვ.), ალტერნატიულად მიკროსილიკა, განატაცი ნაცარი, ან ბრინჯის კილის
ნაცარი.
მიკროკონკრეციული (Parry) ფილები;
მოთუთიებული ლითონის ფირფიტები; თიხის
ფირფიტები; მცენარეულიბოჭკო ასფალტში;
ფიქალი; საფარის მქონე ლითონის ფილები
(Harveytile); ალუმინის სახურავის ფილები (Dekra
tile); ექსტრუდირებული არაპლასტიფიცირებული
პოლივინილქლორიდისსახურავის პანელები;
გადამუშავებული პოლიპროპილენი და მაღალი
სიმკვრივის პოლიეთილენი და ღორღი(Worldroof);
პოლიმერულსაფარიანი ალუმინი;
პოლიმერულსაფარიანი მოთუთიებული ფოლადი.
ფიბროცემენტი მცენარეული/ცელულოზური
ბოჭკოების გამოყენებით (იხ. ზევით), ქაღალდის
ნარჩენები, ალტერნატიულად - სინთეტური
ბოჭკოები; თაბაშირის ჭერის ფილები (BHP
თაბაშირი);პოლისტიროლის ჭერები, კარნიზები და
ტიხრები; ფასადის ელემენტები პოლისტიროლის
კონსტრუქციულ კედლებში (თაბაშირის ფენით);
ალუმინის მოპირკეთება(Alucabond); აგური;
მოთუთიებული ჩარჩო თაბაშირის ან სილიკატური
ფილის მოპირკეთებით; რბილი მერქნის ჩარჩო
თაბაშირის ან სილიკატური ფილის მოპირკეთებით.
მაღალი წნევის პირობებში: თუჯისა და ჭედადი
თუჯის მილები; მაღალი სიმკვრივის
პოლიეთილენის მილი; პოლივინილქლორიდის
მილი; ფოლადით არმირებული ბეტონის მილი
(დიდი ზომის);პოლიეთერული მინაპლასტიკის
მილი.
დაბალი წნევის პირობებში: ცელულოზა-ცემენტის
მილი; ცელულოზის/პლასტმასას ფიბროცემენტის
მილი;თიხის მილი; პოლიეთერული
მინაპლასტიკის მილი; ფოლადით არმირებული
ბეტონის მილი (დიდი დიამეტრის დრენაჟით).
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აზბესტო-ცემენტის წყლის
რეზერვუარები

ცელულოზ-ცემენტი; პოლიეთილენი; მინაბოჭკო;
ფოლადი; მოთუთიებული რკინა; პლასტმასაცელულოზას ფიბროცემენტი.
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დანართი 2: ლიტერატურა
1. World Bank (1999a): Public Consultation in the EA Process: A Strategic Approach, EA
Update #26. Washington, DC: World Bank.
2. World
Bank(1999):OP4.01
Environmental
Assessment,updated
in
February2011.Washington, DC: World Bank.
3. World Bank (2001, updated 2007): Involuntary Resettlement. Operational Policy
4.12.WashingtonDC:WorldBank.
4. World
Bank(2006,updated2007):PhysicalCulturalResources.OperationalPolicy4.11.Washington
DC:WorldBank.
5. World Bank(1999):OP4.04 - Natural Habitats,revised in
August2004.Washington,DC:WorldBank.
6. World Bank(2002):BP4.36 - Forests.Washington,DC: WorldBank.
7. World Bank(1999):OP4.11 - Physical CulturalResources,updated in
March2007.Washington,DC: WorldBank.
8. MinistryofEnvironment Protection(2008):Regulation “On Calculation
MethodforAcceptableLimits and/or TemporarilyAgreed StandardsofEmissions of
HarmfulSubstancesintoAir”;OrderNo.705,20/10/2008.
9. MinistryofLabour, Health CareandSocialAffairs(2003):Acceptable limitconcentra-tions of
pollutants in atmosphericair of residentialareas, hygienestandards; “On Ap-proval of
QualitativeEnvironmental Standards”; OrderNo38/n 24/02/2003.
10. AarhusCentreGeorgia(2008):Guidelines onhowto obtain the permitforEnvironmentalImpactAssessmentfromtheMinistryofEnvironmentProtectionofGeorgia,Updated
7April,2008.Tbilisi, AarhusCentre,Georgia.
11. UNDP Georgia: Climate Change and Agriculture in Kakheti Region – Tbilisi 2014
Kikodze D., Kvachakidze R., Nakhutsrishvili G. 1997. Georgian botanical diversity. Flora. In:
Georgian Biodiversity Country Study Report. UNEP, NACRES, Ministry of Environment of
Georgia. Tbilisi.
12. Bukhnikashvili A., Kandaurov A., 1998 Threatened and Insufficient Studied Species
(Insetivora, Rodentia), Tbilisi.
13. Bukhnikashvili A., Kandaurov A., 2002, "The Annotated List of Mammals of Georgia" //
Proceedings of Institute of Zoology. Metsniereba, Tbilisi, 2002, Vol. XXI.
14. Gurielidze Z., 1997. Large Mammals (Carnivora, Artiodactyla, Cetacea). In book: Chatwin,
M.E., Kikodze, D., Svanidze, T., Chikvaidze, J., Gvritishvili, M., and Tarkhnishvili, D.N. (Eds.),
Georgian Country Biological Diversity Study Report, (1996., Program "Assistance for
preparation of Biodiversity Country Study in the Republic of Georgia"), UNEP, Ministry of
Environment of Georgia, Noah's Ark Centre for Recovery of Endangered Species; 1997,
Tbilisi, Georgia. (in Georgian).
15. Janashvili A., 1963. Animals of Georgia, Vol. III - Vertebrates. Tbilisi.
16 HandbookonRoads andEnvironment. Permanent
weblink:http://go.worldbank.org/7989W6YLJ1
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17 Climate and Climatic ResourcesofGeorgia.Transactions of Transcaucasian
ResearchHydrometeorological Institute.Hydrometeorological Publishing
House.Leningrad,1971.
18.საქართველოს წითელი ნუსხა, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანება№303,
2006 წ. 2მაისი.
19.ბუხნიკაშვილია.2004.მასალები საქართველოს წვრილ ძუძუმწოვართა (Insectivora,Chiroptera,Lagomorpha,Rodentia)კადასტრისათვის.გამ.“უნივერსალი”, თბილისი.
20.გურიელიძეზ.1996.საშუალო და მსხვილი ძუძუმწოვრები. წიგნში: “საქართველოს
ბიომრავალფეროვნების პროგრამის მასალები”.თბილისი.
Otar Lortkipanidze, At the origins of the ancient Georgian civilization, Tbilisi, 2002.
21.Roughton International interim report – January 2015
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დანართი 3. ადგილობრივი მოსახლეობის და გზის მიმდებარე
ბისზენესების წარმმართველების გამოკითხვა
შემოთავაზებული პროექტთან მიმართებაში საზოგადოების აზრის გასაგებად ბსგზშ-ის
ფარგლებში ჩატარდა გამოკითხვა. გამოკითხვა ჩატარდა სოფლებში ბაკურციხე, ძირკოკი,
ჭანდარი, ვეჯინი, გურჯაანი, ჩუმლაყი და ქალაქ გურჟაანში. გამიკითხვაში მონაწილეობა
მიიღს ადგილობრივმა მაცხოვრებლებლებმა და გზის მინდებარე ბიზნესების
მეპატრონეებმა.
გამიკითხვამ მოიცვა სექცია ბაკურციხის შესასვლელიდან (წერტილი 1) - ჩუმლაყის
გასასვლელის ჩეთვლით (წერტილი 2) არსებული გზის გასწვრივ.

ბსგზშ-ს ფარგლებში არსებული გზის გასწვრივ მდებარე ყველა ხილის გამყიდველი და სხვა
ბიზნესი იქნა რეგისტრირებული. 59 მცირე მაღაზია, 15 ავტოშემკეთებელი გარაჟი, 7
აფთიაქი, 5 დიდი მაღაზია, 45 ხილის და ბოსტნეულის გამყიდველი და 7 მცირე საცხობი.
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აღსანიშნავია, რომ ყველა ბიზნესი აქტიურია გაზაფხულიდან შემოდგომის ჩათვლით
(მაისი-ოქტომბერი). ბიზნესების ძირითადი ნაწილი თითქმის არ მუშაობს ზამთრის
პერიოდში. ყველა მაღაზიის მეპატრონემ განაცხადა, რომ სატრანზიტო მოძრაობა მათზე
ზეგავლენას არ იქონიებს, რადგან მათი მაღაზიაები ეგრეთ წოდებული „უბნის“ მაღაზიებია
და მომხმარებლების 90% არის ადგილობრივი.
გამოკითხვამ ცხადყო, რომ ავტოშემკეთებელი გარაჟები, აფტიაქები, მცირე მაღაზიები არ
არიან მგძნობიარები სატრანსპორტო ნაკადის შეცვლის მიმართ, რადგან ისევ ადგილობრივ
მოსახლეობას მოემსახურებიან. ადგილობრივების მოლოდინია, რომ ტურისტები,
დამსვენებლები და თელავის მიმართულებით მოძრავი მსუბუქი მანქანები კვლავაც
იმოძრავებენ არსებულ გზაზე.
ტრანსპორტის ნაკადის მიმართულების შეცვლა არ იმოქმედებს დიდ მაღაზიებზე.
მაღაზიების მეპატრონეების მოსაზრების თანახმად, ისინი არ არიან დამოკიდებულები
სატრანსპორტო ნაკადის ინტენსიობაზსა და სეზონურობაზე.
ყველაპერი ზემოთქმულის გათვალისწინებით, მოხდა დაგეგმილი ცვლილებებისადმი
ყველაზე მგძნობიარეები ხილისა და ბოსტნეულის გამყიდველების გამოიკითხვა
გამოკითხვა ჩატარდა 2015 წლის აგვისტოში.

The number of respondents (sample size) for the survey was selected as follows:




30 ხილისა და ბოსტნეულის გამყიდველი (სულ 45 რეგისტრირებული) იქნა
გამოკითხული (სანდოობის დონე 94%, ცდომილება 6%);
გამოიკითხა 25 მცირე მაღაზიის მფლობელი/გამყიდველი (სანდოობის დონე 90%,
ცდომილება 7%);
გამოიკითხა 7 ავტოშემკეთებელი გარაჟის მეპატრონე/თანამშრომელი. (სანდოობის
დონე 90%, ცდომილება 8%)

კვლევის სედეგად დადგინდა, რომ მომუშავეთა 65% არიან ქალები. გამოკითხულთა 70%თვის ეს არის ოჯახის ერთად-ერთი შემოსავალი. ყოველი მათგანის უკან დგას მათი
ოჯახები (2-დან 7 წევრამდე).
მაღაზიების ძირითადი ნაწილი ოპერირებს 10 წელიწადზე მეტი. ერთი რესპოდენტის
გარდა ყველამ უარი თქვა საშუალო დღიური შემოსავლის დასახელება. ბაკურციხეში
საშულა ზომის მაღაზიის მეპატრონემ თქვა, რომ საშუალო დღიური ბრუნვა არის 200-300
ლარი. როგორც გამოკითხვიდან ირკვევა, ბოლო წლებში მომხმარებელთა რაოდენობამ
იკლო,

მაგრამ

მაღაზიის

მეპატრონეები

ცდილობენ

შეინარჩუნონ

მათი

ბიზნესი,

თანამშრომლებს უდხიან შემცირებულ ხელფასებს მაშინაც კი, როდესაც შემოსავალი
მინიმალურია და გადასახადების გადახდას ძლივს ყოფნის.
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საკარმიდამო და დასამუშავებელი ნაკვეთებიდან მოსახლეობა იღებს საარსებოდ საკმარისს
მოსავალს. გამოკითხულთა 50% არის პენსიონერი, 40%-ს ოჯახში ჰყავს პენსიონერი
მშობლები.
ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი უკმაყოფილების საგანი არის სამუშაო ადგილების
არ არსებობა, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. პროექტისადმი დამოკიდებულება
არაერთგაროვანია. ყველა თანხმდება იმაზე, რომ გზა აუცილებელია, კმაყოფიელბი არიან,
რომ გზის გადატანით შემცირდება ავარიების რაოდენობა, გაუმჯობესდება ჰაერის ხარისხი
და შემცირდება ხმაურის, მაგრამ ხილისა და ბოსტნეულის გამყიდველები შიშობენ, რომ
მყიდველების ოდენობა შემცირდება. ადგილობრივების აზრით მათ და მათი ოჯახის
წევრებს უნდა ქონდეთ უპირატესობა დროებითი დასაქმებისას. გამოკითხულთა დიდი
ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს უახლოეს მომავალში ახალი ბიზნესების ჩამიყალიბების
პერსპექტივას.

მათი

აზრით

ეს

შესაძლებელი

ხელშეწყობით.

დანართი 1. ფოტო მასალა
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გახდება,

მხოლოდ

სახელმწიფოს
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დანართი 4: საჯარო განხილვის ოქმი

138

139

140

141

დანართი 1

142

143

144

საჯარო განხილვის სურათები:
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