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შესავალი 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვლენობის შ-149 წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია 

საავტომობილო გზის კმ4-კმ10 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გარემოზე 

ზემოქმედების მართვის გეგმა დამუშავებულია “სუნსუნგის” მიერ საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების და შესაბამისი 

ტექნიკური დავალების საფუძველზე. 

ხელშეკრულების თანახმად “სუნსუნგის” სპეციალისტების მიერ ადგილზე განხორციელებული 

იქნა საპროექტო ობიექტის საველე-საძიები სამუშაოები. 

წინამდებარე ანგარიში „გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა“ წარმოაგდენს სატენდერო 

დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს, შესაბამისად მასში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე 

მშენებელმა კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება და 

მაქსიმალურად ეცადოს პროექტის განხორციელების დროს მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი 

გარემოზე მავნე ზემოქმედება.  

საპროექტო ტერიტორია ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება მცხეთა-თიანეთის 

მუნიციპალიტეტს.  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შ-149 წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამია 

საავტომობილო გზის კმ4-კმ10 მონაკვეთი ემსახურება ადგილობრივ დასახლებას და 

პარალელურად ერთმანეთთან აკავშირებს თბილისთან საგურამოსა და სხვა სოფლებს, 

ზაფხულის პერიოდში სატრანსპორტო ნაკადი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ურბანული, 

რადგან ბევრი თბილისელი ქალაქიდან გადის აგარაკებზე. ამ გზას განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა  ენიჭება საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების 

თვალსაზრისით 
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 ზოგადი ინფორმავია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ 
 

 

institucionaluri da administraciuli sakiTxebi 

proeqtis masStabi da 
RonisZiebebi 

sareabilitacio gza orzoliania, cvalebadi siganis miwis vakisiT (gzis Seviwroeba 
gvxvdeba dasaxlebul punqtebSi - miwis vakisis Seviwroeba gverdulebis xarjze), 
sigane icvleba 7-9 metris farglebSi. 
gzis sakmaod did monakveTebze savali nawilis nawiburebi dazianebulia. gzaze 
gvxvdeba monakveTebi, romlebzec axladaa Catarebuli saormo samuSaoebi. 
gzaze gvxvdeba sxvadasxva diametris wyalgamtari milebi, romelTa didi nawili 
gabidnulia da saWiroebs gawmendas. wyalgamtari milebis garkveuli raodenoba 
eqvemdebareba axliT Secvlas. 
sareabilitacio gzis aRWurva aradamakmayofilebelia (fragmentuladaa 
SemorCenili horizontaluri sagzao moniSvna, tipiuri sagzao niSnebis mcire 
nawilia SemorCenili, praqtikulad ar arsebobs gzis Semofargvlis konstruqciebi), 
gansakuTrebis ki daba saguramos farglebSi. 
adgilobrivi macxovreblebis azrisa da Sesabamisi adgilmdebareobis 
gaTvaliswinebiT daigegma avtobusis axali gaCereba. aseve, gadawyda avtobusis 
gaCerebaze asfaltbetonis safaris dageba, pavilionis mowyoba da mimdebare 
teritoriis keTilmowyoba. 
sareabilitacio gzis gaswvriv, gzis orive mxares mdebareobs mravali sacxovrebeli 
saxli da kerZo nakveTi, romelTa Sesasvlelebze ewyoba asfaltbetonis safari 
arsebul WiSkrebamde. Sesasvlelebis farglebSi saWiroebis SemTxvevaSi agreTve 
montaJdeba liTonis mrgvali milebi (Ø=0.5m) sakiuveto wylebis gasatareblad. 
igive midgomaa gzis mierTebebze, romlebzec ewyoba asfaltbetonis safari da 

saWiroebis SemTxvevaSi montaJdeba liTonis mrgvali milebi (Ø=0.5მ) 
saproeqto gzis monakveTi romelic mWidrod dasaxlebul soflebze gadis 
xasiaTdeba Zalze Seviwrovebuli miwis vakisiT, aqedan gamomdinare, trotuarebi 
moewyoba mxolod im monakveTebze, sadac miwis vakisi amis saSualebas iZleva. 
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 Klasifikacia daproeqtebis Sedegebi 

1 gzis sigrZe (km) 6.510 

2 saproeqto siCqare (km/sT) 60.0 

3 savali nawilis sigane (m) 7.0-8.0 

4 gverdulebis sigane (m) 1.0-1.5 

5 ganivi qanobi (%) 2.5 

6 safaris sisqe (sm) 
asfaltis zedapiri: 5.0 sm 

asfaltis safuZvlis fena: 6.0 
sm 

7 wyalgamtari milebi (cali) 9 

8 avtobusis gaCereba (cali) 7 

9 mierTebebi (cali) 63 

10 ezoSi Sesasvlelebi (cali) 85 

11 mSeneblobis xangrZlivoba (Tve) 8 

12 qveiTTa mosiaruleTa bilikebi 

saerTo sigrZiT 3.329 m პკ 

პკ8+27 ÷  15+05 

პკ10+14 ÷ 12+04 

პკ12+08 ÷ 15+10 

პკ15+59 ÷ 20+31 

პკ15+90 ÷ 16+45 

პკ16+70 ÷ 19+18 

პკ20+91 ÷ 21+92 

პკ21+30 ÷ 29+49 

პკ22+28 ÷ 29+50 
 

ინსტიტუციური 

ორგანიზება 

ადგილობრივი 

ბიუჯეტი 

სამშენებლო პროექტის  ჯგუფის 

ხელმძღვანელი: 

განსასაზღვრია 

 

უსაფრთხოების სპეციალისტი: 

 

განსასაზღვრია 

 

განხორციელების 

ორგანიზება 

საქართველოს 

რეგიონული 

განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

განმახორციელებელი ერთეული: 

 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

სამუშაოთა 

ზედამხედველი 

 

განსასაზღვრია 

- 

 

სამუშაოთა 

კონტრაქტორი 

 

განსასაზღვრია 

ადგილმდებარეობის aRwera 

ინსტიტუტის 

დასახელება, 

რომლის 

ადმინისტრაციულ 

ტერიტორიაზე არის 

დაგეგმილი 

საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია 

მცხეთა-თიანეთის მუნიციპალიტეტი 
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ინსტიტურის 

დასახელება, 

რომლის 

საკუთრების 

რეაბილიტაციაც 

არის დაგეგმილი 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

ინსტიტუტის 

მისამართი, რომლის 

საკუთრების 

რეაბილიტაციაც 

არის დაგეგმილი 

მისამართი: თბილისი ალ.ყაზბეგის გამზირი #12 ტელ: 0322370508 

ვინ არის მიწის არის 

მიწის ნაკვეთის 

მფლობელი? ვინ არის 

მოსარგებლე 

(ოფიციალურად/არაო

ფოციალურად) 

მუნიციპალიტეტის საკუთრება 

მასალების მოპოვების 

ადგილმდებარეობა და 

მანძილი, განსაკუთრე 

mSenebelma kontraqtorma SesaZloa gamoiyenos qva-masalis karieri romelic 
mdebareobs mcxeTis municipaliteti, sof. ZegvSi, zidvis manZili 17 km..  

პროექტის 

განხორციელების 

არეალის ფიზიკური 

და ბუნებრივი 

გარემო 

ჰaeri: sagzao moZraobis dabali intensiobisa da industriuli obieqtebis 
ararsebobis gamo haeris xarisxis parametrebi maRalia  

wyali da niadagi: oficialuri monacemebi dabinZurebis Sesaxeb ar arsebobs.  

ფlora: saproeqto gzis mimdebare teritoria ar gamoirCeva mdidari mcenareuli 
safariT da iSviaTi an wiTel wignSi Setanili saxeobebiT,samSeneblo samuSaoebi 
ar iTvaliswinebs gzis parametrebis radikalur cvlilebas.  im monakveTebSi, sadac 
saWiroa kiuvetebis reabilitacia an xelaxali mowyoba, SesaZloa moxdes 
umniSvnelo raodenobis buCqebis dazianeba, 

ფauna: sareabilitacio gza gadis degradirebul teritoriaze Sesabamisad aseT 
pirobebSi fauna ver iqneba mravalferovani. ZiriTadad fauna warmodgenilia 
Sinauri cxovelebis saxiT, romelic ar saWiroebs dacvis specialur RonisZiebebs. 
Pproeqtis mcire arealis gamo. 

ხmauri:  industriuli obieqtebis uqonlobisa da sagzao moZraobis dabali 
intensiobis gamo xmauris done dabalia. samSeneblo samuSaoebs eqnebaT zomieri 
limitirebuli gavlena mosaxleobis mxolod im nawilze romlebic cxovroben 
arsebul soflebSi (gzis gaswvriv) da aRniSnuli gavrceldeba mxolod 
reabilitaciis fazaze. 

socialuri: saproeqto gzis 2 km-ian zonaSi Sedis 7 sofeli, 4334 jamuri 
mosaxleobiT, mosaxleobis simWidrovis indikatori Seadgens 619. 

Lekanonmdebloba 

ეროვნული 

კანონმდებლობა და 

პროექტის 

განხორციელებისათვი

ს საჭირო ნებართვები 

 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად  საავტომობილო გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა არ 

საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებას და შესაბამისად  

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებას. 

კონტრაქტორი ვალდებულია ნებისმიერი ტიპის საქმიანობა განახორციელოს 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო დარღვევის 

აღმოჩენის შემთხვევაში მთლიანი პასუხიმგებლობა და მიყენებული ზიანის 

აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების გაწევა ეკისრება თავად კონტრაქტორს. 

საქართველოს კანონმდებლობით გზების რეაბილიტაციის პროექტისთვის არ არის 

მოთხოვნილი მისი გარემოზე ზემოქმედების განხილვა, დამტკიცება ან ნებართვის 

გაცემა. თუმცა, ეროვნული რეგულირების სისტემით: 

კონტრაქტორი ვალდებულია: 
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(i) აიღოს ინერტული მასალების მოპოვების ლიცენზია ან მასალები შეიძინოს 

ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან; 

(ii) აიღოს ასფალტის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, თუ ასფალტს 

აწარმოებს თავად, ან შეიძინოს ასფალტის ქარხნიდან, რომელსაც გააჩნია 

შესაბამისი ნებართვა; 

(iii) მოამზადოს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან 

შეათანხმოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს 

ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის კვანძისთვის, თუ ბეტონს 

აწარმოებს თავად, ნაცვლად შეძენისა; 

(iv) მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ინერტული სამშენებლო ნარჩენები 

(მოჭრილი მიწა, სედიმენტები) განთავსების ადგილი კონტრაქტორის მიერ 

წერილობით უნდა შეთანხმდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან 

და ზედამხედველ კომპანიასთან; 

(v)სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს უახლოეს მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე 

კონტრაქტორსა და ოპერატორ ორგანიზაციას შორის ხელშეკრულების 

საფუძველზე  

(vi) თუ კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში წარმოიქმნება 200 

ტონაზე მეტი არა სახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან 

ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი, უნდა მოამზადოს და გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეათანხმოს კომპანიის ნარჩენების 

მართვის გეგმა და დანიშნოს გარემოსდაცვითი მმართველი, რომლის ვინაობის 

შესახებ ინფორმაცია, უნდა წარუდგინოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

კონტრაქტორი ვალდებულია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის, 

ასფალტის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის, ბეტონის კვანძის 

ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განთავსების 

ადგილის, ნარჩენების ინვენტარიზაციისა და მართვის გეგმის გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმების ასლები, ასევე ნარჩენების 

განთავსებაზე შესაბამისი შეთანხმებებისა და ხელშეკრულებების და გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებული ნარჩენების მართვის გეგმის 

ასლები წარუდგინოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. 
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გარემოსდაცვითი/სოციალური სკრინინგი 

  
ქმედება/საკითხი სტატუსი შემარბილებელი ღონისძიებები 

მოიცავს თუ არა 

პროექტი 
A. რეაბილიტაცია    დიახ  იხ. ქვემოთ ნაწილი A 

რომელიმე B. ახალი მშენებლობა                არა   

მითითებულ 

ქმედებას/საკითხს? 
C.  ნარჩენი წყლების გადამუშავების ინდივიდუალური 

სისტემა 

D. ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები 

E.    მიწის შეძენა 

F.   საშიში ან ტოქსიკური მასალები   

    არა 

   არა 

    არა 

              არა 
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3. შემარბილებელი ღონისძიებები 

ქმედებები parametrebi Semamsubuqebeli RonisZiebebis kiTxvari 

zogadi  ინფორმირება (a) კონტრაქტორმა უნდა დაამზადოს საინფორმაციო ბანერი და განათავსოს სამშენებლო ტერიტორიაზე, სგდს-თან შეთანხმებულ ადგილას და 

შეთანხმებული დიზაინით. ამავე დროს, უზრუნველყოს მისი მოვლა-პატრონობა და დაცვა ამინდის ზემოქმედებისგან. ბან ერზე ინფორმაცია 

საკონტაქტო პირების შესახებ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში სამუშაოთა ზედამხედველ საკონსულტაციო კომპანიაში და 

მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, რომელთაც მოსახლეობა შეიძლება დაუკავშირდეს გარემოზე ზემოქმედების ან სოციალურ საკითხებთან 

დაკავშირებით საჩივრების არსებობის შემთხვევაში. 

(b) მოპოვებული უნდა იქნეს მშენებლობისათვის და/ ან რეაბილიტაციისათვის ყველა საჭირო ნებართვა; 

(c) კონტრაქტორმა უნდა განაცხადოს ოფიციალური თანხმობა, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხო და 

მოწესრიგებული გზით, მიმდებარე ტერიტორია ზემოსახლეობასა და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფით; 

(d) მუშათა პირადი დამცავი აღჭურვილობა შესაბამისობაში უნდა იქნეს საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან (სამუშაოების შესრულების 

დროს მუშებს უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, საჭიროების შემთხვევაში ეკეთოთ ნიღბები, დამცავი სათვალე,  უსაფრთხოების ქამრები და ეცვათ 

ჩექმები); 

(e) მუშათა ინფორმირების მიზნით უსაფრთხოების ძირითადი წესები და რეგულირებები განთავსებული უნდა იქნეს შესაბამის მაჩვენებლებზე 

სამუშაოთა განხორციელების ადგილებზე. 

ზოგადი  

sareabilitacio 

da/an 

samSeneblo 

RonisZiebebi 

haeris xarisxi  (a) მასალების / სამშენებლო ნარჩენების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირება დადგილზე, უნდა იქნეს გადახურული და მშრალ ამინდში 

გადმოტვირთვის დროს მოირწყოს მტვრის შესამცირებლად; 

(b) პნევმატური ბურღით ნგრევის, ასევე, მასალების ჭრისა და დაფქვის პროცესში მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება შეზღუდული უნდა იქნეს 

მორწყვით და/ან მტვრის  საწინააღმდეგო ეკრანების გამოყენებით; 

(c) ნანგრევების დაყრა არ უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიებზე; 

(d) არ უნდა მოხდეს ნარჩენების დაწვა; 

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

(f) მტვრის წარმომქმნელი სამშენებლო მასალები/ნარჩენები ტრანსპორტირების დროს უნდა იქნეს გადახურული/დატენიანებული მტვრის 

წარმოქნის შემცირების მიზნით; 

(g)  საფარის არმქონე გზები უნდა მოირწყოს და მასზე მანქანების გადაადგილების სიჩქარე შეიზღუდოს 35 კმ/სთ-მდე 

xmauri  (a) ხმაური უნდა შემცირდეს სამუშაოების განხორციელების დროითი ლიმიტების დაწესებით 07-00 სთ-დან - 19.00 სთ-მდე; აუცილებლობის 

შემთხვევაში დამატებითი სამუშაო საათები უნდა შეთანხმდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან და საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან 

(b) ოპერირებისას გენერატორების, ჰაერის კომპრესორებისა და სხვა  მექანიკური დანადგარების ძრავის საფარები დახურული უნდა 

იყოს. დანადგარები მაქსიმალურად შორს უნდა განთავსდეს საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან; 

(c) სატრანსპორტო საშუალებებმა უნდა იმოძრაონ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით; 

(d) უნდა განისაზღვროს სატრანსპორტო საშულებების მოძრაობის მაქსიმალური ნებადართული სიჩქარე; 
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(e) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების სათანადო მოვლა და შესაბამისი 

ტექნიკური კონტროლი, რაც მინიმუმამდე დაიყვანს ხმაურს; 

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

wylis xarisxi (a) კონტრაქტორს მოეთხოვება მოაწყოს  მასალების დასაწყობების ადგილი, რომელიც დაცული უნდა იქნეს წარეცხვისაგან ძლიერი წვიმის ან 

დატბორვის დროს წყალგაუმტარი მასალით. გატარებული უნდა იქნეს სედიმენტების კონტროლი ღონისძიებები, როგორიცაა 

თივის შეკვრებისა და/ ან სილის მესერის მოწყობა, რაც ხელს შეუშლის სედიმენტების სამშენებლო ტერიტორიიდან ჩარეცხვას ახლომდებარე 

წყლის ობიექტში. 

(b) მიწის სამუშაოებისა და ნიადაგისა და გრუნტის დროებითი დასაწყობების ადგილების მოწყობისას მინიმუმამდე უნდა იქნეს შემცირებული 

წარეცხვის საფრთხე; 

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

უნდა ხორციელდებოდეს მანქანა დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების სათანადო მოვლა ისე, რომ მინიმუმამდე იქნეს 

შემცირებული დაღვრების საფრთხე. სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებში შესაბამისი საფარით და საწრეტით. მანქანების სადგომი და შეკეთების ადგილები დაშორებული უნდა იქნეს წყლის ობიექტიდან 

მინიმუმ 50 მეტრით. 

(d)  ზეთები,  გამხსნელები  და საწვავი შენახული უნდა იქნეს გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი საფარით და საწრეტით. სამშენებლო მოედანზე 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში შემკავებელი მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი). კონტრაქტორმა უნდა 

უზრუნველყოს, რომ არ მოხდეს ნავთობპროდუქტებისა და სხვა დამაბინძურებლების მოხვედრა ზედაპირული წყლის ობიექტში 

მიწისქვეშაწყლებში, წყალშემცველი შრის ჩათვლით. 

(e) არ უნდა მოხდეს ცემენტის, ბეტონის ან ასფალტის ნარჩენების ჩარეცხვა/ჩაყრა ნებისმიერ წყლის ობიექტში. 

(f) ხიდებზე სამუშაოების განხორციელების დროს კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს საღებავების, ზეთების და საცხების შესაბამისი 

განთავსება, რომ არ მოხდეს მათი ჩაღვრა მდინარეში. აკრძალულია ნებისმიერი სახის ნარჩენის ჩაყრა მდინარის კალაპოტში. პოტენციური 

დამაბინძურებელი მასალები არ უნდა იქნეს დასაწყობებული მდინარის კალაპოტიდან 50 მეტრზე უფრო ახლოს.. 

 

narCenebis 

marTva 

(a) სამშენებლო საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი ყველა მნიშვნელოვანი ტიპის ნარჩენისათვის გამოყოფილი უნდა იქნეს 

დროებითი და საბოლოო განთავსების ადგილები;  

(b) ინერტული სამშენებლო ნარჩენები გამოცალკევებული უნდა იქნეს სხვა ნარჩენებისგან(ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ინერტული 

სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, ხოლო სხვა სახის ნარჩენები უნდა შეინახოს სპეციალურ 

კონტეინერებში; 

(c) მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი გრუნტის განთავსება უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან წინასწარ 

შეთანხმებულ ადგილას; 

(d)  სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს მუნიციპალიტეტის უახლოეს ნაგავსაყრელზე. 

მასალების 

მიწოდება 

(a) გამოყენებული უნდა იქნეს ინერტული მასალის არსებული კარიერები, რომლებზეც 

(b) გაცემულია შესაბამისი ლიცენზია; 

(c) ინერტული მასალის ახალი კარიერის ამოქმედების შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი ლიცენზია; 
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(d) ინერტული მასალის მოპოვების კარიერი უნდა იქნეს დატერასებული; 

(e) მდინარის კალაპოტში ქვიშა-ხრეში მოპოვება არ უნდა მოხდეს წყლის ნაკადში. 

(f) დაუშვებელია მანქანების შესვლა წყლის ნაკადში. მოწყობილი უნდა იყოს დამცავი ბარიერები ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. 

(g) ინერტული მასალის კარიერი ან მისი გამოყენებული ნაწილი უნდა იქნეს აღდგენილი ან სათანადოდ დახურული თუ ლიცენზიის მოქმედების 

ვადა ამოწურულია ან ინერტული მასალის მოპოვება დასრულებულია; 

(h) მასალების ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში. 

 ხეების დაცვა 

გზის გასწვრივ 

(a) ხეები გზის გასწვრივ არ უნდა მოიჭრას და არ უნდა იქნეს დაზიანებული; 

(b) ქვედა ტოტები შეიძლება შეიჭრას შერჩევითად სათანადო მეთოდით სამშენებლო 

(c) სამუშაოებით გამოწვეული მექანიკური დაზიანების შესამცირებლად; 

(d)  საჭიროების შემთხვევაში უნდა მოეწყოს სპეციალური ღობეები ხეების გარშემო მექანიკური დაზიანების თავიდან ასაცილებლად; 

(e) თუ რომელიმე ხე დაზიანდება, გახმება ან მოიჭრება სამშენებლო სამუშაოების გამო, კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს მის მაგივრად 

შესაბამისი ზომის ნერგების დარგვა 1:3-თან შეფარდებით საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან  შეთანხმებით 

satransporto 

moZraobisa da 

fexiT 

mosiaruleTa 

usafrTxoeba 

samSeneblo 

საქმიანობის 

სახიფათო 

pirdapiri an 

arapirdapiri 

ზემოქმედება 

sazogadoebriv 

transportsa 

da fexiT 

mosiaruleebze 

კონტრაქტორი უზრუნველყოფს, რომ სამშენებლო ტერიტორია დაცულია შესაბამისად და მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის 

ოპერირება რეგულირებულია. ეს მოიცავს მაგრამ არ არის შემოიფარგლება შემდეგით: 

 განთავსებული უნდა იქნეს მოძრაობის გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. 

საზოგადოება გაფრთხილებული უნდა იყოს ყველა შესაძლო საშიშროების შესახებ; კონტრაქტორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ საგზაო 

ნიშნები, გზების მონიშვნა, განათება, ბარიერები, მოძრაობის რეგულირების ნიშნები იყოს სუფთა და ჩანდეს გარკვევით. კონტრაქტორი 

ვალდებულია დააყენოს, გადაიტანოს, დაფაროს ან აიღოს საგზაო ნიშნები 

სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისად. 

უნდა ჩამოყალიბდეს მოძრაობის მართვის სისტემა და ჩატარდეს თანამშრომელთა ტრენინგი, განსაკუთრებით ტერიტორიაზე შესვლასა და 

ტერიტორიის მახლობლად მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. ქვეითად მოსიარულეთათვის უნდა მოეწყოს 

უსაფრთხო გადასასვლელები იმ ადგილებში, სადაც მოძრაობს სამშენებლო ტექნიკა; 

 სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები 

არ უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პერიოდში ან საქონლის  

გადაადგილების საათებში; 

 ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა იმართებოდეს ისეთ თანამშრომლების მიერ რომელთაც 

გავლილი აქვთ ტრენინგი; 

 გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების დროს უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ქვეითად 

მოსიარულეთა უსაფრთხო მისასვლელები შენობებთან. 

 სამუშაოების განხორციელების დროს შენარჩუნებული უნდა იქნეს ტროტუარების /ქვეითად მოსიარულეთა სავალი ნაწილი დაცული უნდა 

იქნეს ტალახისა დ ასამშენებლო ნარჩენებისაგან. 

 კონტრაქტორმა და მიმწოდებლებმა დიდი და/ან მძიმე ტვირთების, სამშენებლო მოწყობილობების, მასალებისა და გრუნტის გადატანის დროს, 

რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა გამოიყენონ ავტომაგისტრალები, მიიღონ სათანადო ზომების იმისათვის, რომ ტვირთგადამზიდი  მანქანები  არ  

ჩერდებოდნენ ავტომაგისტრალზე სამშენებლო ტერიტორიაზე შესვლის წინ. 
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 კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ზომები მიწის სამუშაოებით გამოწვეული ტალახის გზებზე მოხვედრის შესამცირებლად. 

 კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა ზომა იმისათვის, რომ გზის მიმდებარე მოსახლეობას რაც შეიძლება ნაკლებად ან საერთოდ არ შეექმნათ 

პრობლემები გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების გამო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 monitoringis gegma  

საქმიანობა 

 
რა? სად? როგორ? როდის? რატომ? ვin? 
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(პარამეტრზე უნდა განხორციელდეს 

მონიტორინგი) 

(არის პარამეტრი, 

რომელზეც უნდა 

განხორციელდეს 

მონიტორინგი) 

(უნდა განხორციელდეს 

პარამეტრიზე 

მონიტორინგი) 

(განისაზღვრება 

სიხშირე/ან 

ხანგრძლივობა) 

(არის პარამეტრი 

მონიტორინგის ქვეშ) 

(aris 
pasuxsimgebeli 
monitoringze) 

სამშენებლო 

მასალებით 

მომარაგება 

სამშენებლო მასალების შეძენა 

ოფიციალური არხებით 

ლიცენზირებული მომწოდებლებისგან 

მასალების მომწოდების 

ოფისში, საწყობ ბაზაზე, 

მდინარის პირას, 

კარიერზე 

საბუთების შემოწმება; 

 

ხარისხის შემოიწმება 

მასალებით 

მომარაგების 

ხელშეკრულებათა 

გაფორმებისას 

ნაგებობის ტექნიკური 

გამართულობისა და 

გარემოსა და ადამიანის 

უსაფრთხოების  

უზუნველსაყოფად 

saavtomobilo 
gzebis 
departamenti 

(sgd) 

სამშენებლო 

მასალების და 

ნარჩენების 

ტრანსპორტირება 

 

სამშენებლო 

ტექნიკის 

გადაადგილება 

- სატვირთო მანქანების და საგზაო 

სამშენებლო ტექნიკის გამართულობა; 

- ძარის სრულფასოვნება და ტვირთის 

დაცულობა საფარი მასალით; 

-ტექნიკის გადაადგილება წინასწარ 

განსაზღვრული მარშრუტით 

საშენი მასალებისა და 

სამშენებლო ნარჩენების 

ტრანსპორტირების 

მარშრუტები 

სამშენებლო ობიექტთან 

მიმდებარე გზების 

ინსპექტირება 

გადაადგილების 

მარშრუტების 

მიმართულებებით 

წინასწარ 

განუცხადებელი 

შემოწმება 

სამუშაო საათებში 

- მტვერით და მყარი 

მასალით ჰაერისა და 

გზების დაბინძურების 

თავიდან ასარიდებლად; 

 

- საავტომოილო მოძრაობის 

შეფერხების შესაზღუდად 

saavtomobilo 
gzebis 
departamenti 

სამშენებლო 

ტექნიკის 

ოპერირება 

ობიექტზე 

სამშენებლო ტექნიკის გამართული 

მუშაობა: 

- გამონაბოლქვის სიჭარბე 

- საწვავ-საპოხის ჟონვა  

- სამუშაო საათების დაცულობა 

სამშენებლო ობიექტი საქმიანობის 

ინსპექტირება 

სამუშაო საათებში 

და მათ გარეშე 

- ტექნიკის ოპერირებისაგან 

ჰაერისა და ნიადაგის 

დაბინძურების 

შესამცირებლად; 

- მოსახლეობის ხმაურითა 

და ვიბრაციით შეწუხების  

შესაზღუდად 

sgd; 
 
sapatrulo 
policia 

- სამშენებლო 

ტექნიკის 

მომსახურება 

- ავტომობილების და ტექნიკის რეცხვა 

სამშენებლო ობიექტის გარეთ ან 

მდინარიდან მაქსიმალურად 

მოცილებულ ადგილას; 

- ტექნიკის გამართვა საწვავ-საპოხით 

სამშენებლო ობვიექტს გარეთ ან 

ობიექტზე მოწყობილ საგანგებო 

პუნქტში; 

- ტექნიკის მომსახურების პუნქტის 

ტექნიკური გამართულობა: 

• მყარი გაუმტარი იატაკი ან 

ადსორბენტის (ქვიშა, წვრილი ხრეში, 

მემბრანა) საფარი 

სამშენებლო ობიექტი და 

მასთან არსებული 

სამშენებლო ბაზა (თუკი 

იარსებებს) 

საქმიანობის 

ინსპექტირება 

ტექნიკის 

ოპერირების 

პერიოდი 

-ტექნიკის 

მომსახურებისაგან 

ნადაგისა და წყლის 

ნავთობპროდუქტებით  

დაბინძურების თავიდან 

არიდება; 

 -აალებადი  

ნივთიერებებისგან ხაძრის 

გაჩენის შემთხვევაში მისი 

დროული ლოკალიზების 

უნზრუნველსაყოფად და 

მოსალოდნელი ზარალის 

შესამცირებლად 

sgd 
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• საკმაო ფართობი და 

გაუმტარი ბარიერები საწვავის 

კონტეინერთა გარშემო 

• საბაზისო ცეცხლმაქრი 

საშუალებები 

• სალექარები მანქანების 

სამრეცხაოსთან 

ინერტული 

მასალების 

მოპოვება 

- ინერტული მასალების შეძენა 

არსებული მომპოვებლებისგან თუკი 

ამის საშუალება არსებობს; 

- მშენეებლი კონტრაქტორის მიერ 

ინერტული მასალის მოპოვების 

ლიცენზიის მოპოვება და ლიცენზიის 

პირობების მკაცრი დაცვა; 

- კარიერების ტერასული დამუშავება, 

დამუშავებულ უბნებზე ნარჩენი 

მასალის უკუჩაყრა და ლადშაფტთან 

ჰარმონიზაცია; 

- ხრეშის ამოღება წყლის ნაკადის 

გარეთ, ნაკადისაგან გამმიჯნველი 

ყრილების მოწყობით და ნაკადში 

სამშენებლო ტექნიკის შეუყვანლად; 

-კარიერების მონიშვნა 

გამაფრთხილებელი ნიშნებით 

 

ინერტული მასალის 

კარიერები 

საბუთების შემოწმება 

 

საქმიანობის 

ინსპექტირება 

საბუთების 

შემოწმება 

 

საქმიანობის 

ინსპექტირება 

- ფერდობების ეროზიის, 

ეკოსისტემისა და 

ლანდშაფტის დაზიანების 

შესაზღუდად; 

 

- მდინარეთა ნაპირების 

ეროზიის, წყლის ნაკადის 

შეწონილი ნაწილაკებით 

დაბინძურებისა და წყლის 

ეკოსისტემებზე 

ზემოქმედების 

შესაზღუდად; 

 

-პირუტყვასა და 

მოსახლეობის დაცვა 

დაზიანებისგან. 

sgd 

სამშენებლო 

ნარჩენების 

წარმოქმნა 

- ინერტული და სახიფათო 

სამშენებლო ნარჩენების 

განცალკევებით დროებითი 

დასაწყობება განსაზღვრულ 

ადგილებში; 

- ნარჩენების დროული გატანა 

წინასწარ წერილობით ნებადართულ 

ადგილებში; 

- სახიფათო ნარჩენების ჩაბარება მათი 

უვნებელყოფისა და განთავსების 

ლიცენზიის მქონე კომპანიებისთვის 

სამშენებლო ობიექტი და 

ბაზა (თუკი იარსებებს); 

 

ნარჩენების 

განთავსებისთვის 

გამოყოფილი ადგილები 

საბუთების შემოწმება 

 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

მშენებლობის 

მთელ პერიოდში 

გარემოს დაცვა 

დანაგვიანებისგან 

  

sgd 
 

სახიფათო 

ნარჩენები 

ნარჩენების დროული გატანა წინასწარ 

წერილობით ნებადართულ 

ადგილებში; 

 

სამშენებლო ობიექტი საქმიანობის 

ინსპექტირება 

ნარჩენების 

შეგროვებისა და 

ტრანსპორტირები

ს დროს 

აზბესტშემცველი 

მასალების შემცერება 

sgd; 
 
saqarTvelos 
ekonimikis da 



 

14 

 

- სახიფათო ნარჩენების ჩაბარება მათი 

უვნებელყოფისა და განთავსების 

ლიცენზიის მქონე კომპანიებისთვის  

mdgradi 
ganviTarebis 
saministros ssip 
wiaRis erovnuli 
saagento 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

წარმოქმნა 

- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე 

(თუკი იარსებებს) საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების შესაგროვებელი 

კონტეინერების განთავსება; 

-შეთანხმება ადგილობრივ 

მუნიციპალიტეტთან საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების რეგულარული გატანის 

თაობაზე 

სამშენებლო ობიექტი და 

ბაზა (თუკი იარსებებს) 

ვიზუალური დაკვირვება მშენებლობის 

მთელ პერიოდში 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით ნიადაგისა და 

წყლის დაბინძურების 

აღსაკვეთად 

sgd; 
 

მცხეთა-მთიანეთის 
municpaliteti 
 
zugdidis 
municipaliteti  

თხევადი 

ნარჩენების 

წარმოქმნა 

- სამშენებლო ობიექტზე და ბაზაზე 

(თუკი იარსებებს) სანიტარულ 

ნორმებთან შესატყვისი ტუალეტის 

მოწყობა და მომსახურება; 

- სამშენებლო ობიექტიდან წვიმის 

წყლის შეგროვებისა და 

გადინებისთვის სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობა და პერიოდული გაწმენდა; 

- საყოფაცხოვრებოდ და ტექნიკის 

სარეცხად გამოყენებული წყლის 

სალექარი გუბურის მოწყობა 

სამშენებლო ობიექტი და 

ბაზა (თუკი იარსებებს) 

ვიზუალური დავკირვება მშენებლობის 

მთელ პერიოდში 

 

გახშირებული 

რეჟიმით ძლიერი 

ნალექიანობის 

შემთხვევაშ 

- სამშენებლო ობიექტის 

დატბორვისა და ამით 

საქმიანობის გაძნელების 

აღსაკვეთად; 

 

- ზედაპირული და 

გრუნტის წყლის 

დაბინძურების 

შესამცირებლად 

sgd; 
 

მცხეთა-მთიანეთის 
municpaliteti 
 
zugdidis 
municipaliteti 

ასფალტ-ბეტონის 

ქარხნის 

ოპერირება 

- მშენებლი კონტრაქტორის მიერ 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

მოპოვება და მისი პირობების 

განუხრელი დაცვა; 

- ქარხნის დასამონტაჟებლად იმგვარი 

ადგილის შერჩევა, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის 

მინიმალურ შეწუხებას ხმაურით, 

მტვრითა და გამონაბოლქვით; 

- ქარხნიდან ჩამდინარე წყლის 

სალექრი გუბურის მოწყობა ხმაურით, 

მტვრითა და გამონაბოლქვით; 

- ქარხნიდან ჩამდინარე წყლის 

სალექრი გუბურის მოწყობა 

ქარხნის ტერიტორია   

საბუთების შემოწმება 

 

საქმიანობის 

ინსპექტირება 

 

 

ქარხნის 

დამონტაჟებისა და 

მისი ოპერირების 

მთელ პერიოდში - 

 სამშენებლო ობიექტის 

სიახლოვეს მოსახლეობის  

შეწუხების შესაზღუდად; 

- ატმოსფერული ჰაერისა და 

ზედაპირული წყლის 

დაბინძურების 

შესამცირებლად  

 

sgd; 
 

მცხეთა-მთიანეთის 
municpaliteti 
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შრომის 

უსაფრთხოება 

- მშენებელთა უზრუნველყოფა 

სპეცტანსაცმლით და პირადი დამცავი 

საშუალებებით; 

- სამშენებლო ტექნიკის 

ექსპლუატაციის და პირადი 

უსაფრთხოების საშუალებების 

გამოყენების წესების ზუსტი დაცვა 

სამსენებლო ობიექტი საქმიანობის 

ინსპექტირება 

სამუშაოთა 

წარმოების მთელ 

პერიოდში 

მშენებელტა 

ტრავმატიზმისა და 

უბედურ შემთხვევათა 

ალბათობის 

შესამცირებლად 

sgd 
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საქმიანობა 

რა 

(პარამეტრზე უნდა 

განხორციელდეს მონიტორინგი?) 

სად 

(არის პარამეტრი, 

რომელზეც უნდა 

განხორციელდეს 

მონიტორინგი?) 

როგორ 

(უნდა 

განხორციელდეს 

პარამეტრის 

მონიტორინგი?) 

როდის 

(განისაზღვრება 

სიხშირე/ან 

ხანგრძლივობა?) 

რატომ 

(არის პარამეტრი 

მონიტორინგის ქვეშ?) 

ვინ 

(არის 

პასუხსიმგებელი 

მონიტორინგზე?)ექსპ

ლუატაციის ფაზა 

გზის სავალი ნაწილისა და 

მისი გვერდულების 

დასუფთავება 

მგზავრებისა და მძღოლეის მიერ 

დატოვებული საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების რეგულარული 

შეგროვება და გატანა; 

 

გზაზე დაღუპული ცხოველთა 

ნარჩენების დროული გატანა 

გზის მიმდებარე 

ტერიტორია და 

კიუვეტები 

ვიზუალური 

დათვალიერება 

კვარტალურად გარემოს დაბინძურებისაგან 

დასაცავად; 

 

გზაზე მოძრაობის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად 

მცხეთა-მთიანეთის 

მუნიციპალიტეტი 

სადრენაჟო კიუვეტების 

გამტარიანობის შენარჩუნება

   

კიუვეტების რეგულარული 

გასუფთავება დანალექისა და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან 

გზის გასწვრივ 

არსებული სადრენაჟო 

კიუვეტები   

 

 ვიზუალური 

დათვალიერება  

კვარტალურად დრენაჟის სისტემის 

გამართულობის 

უზრუნველსაყოფად გზის 

დატბორვისა და წყლიმიერი 

დაზიანების თავიდან 

ასარიდებლად 

მცხეთა-მთიანეთის 

მუნიციპალიტეტი 

ავარიული დაღვრებისას 

ადგილის ლოკალიზება და 

დაბინძურებული ადგილის 

დასუფთავება 

ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს 

დაღვრილი ან გაფრქვეული 

თხევადი ან ფხვიერი ტვირთაბის 

ნარჩენების დროული შეგროვება, 

გაუვნებელყოფა და გატანა 

გზაზე და მის 

სიახლოვეს 

ინსპექტირება ავტოსაგზაო 

შემთხვევებისას, 

საჭიროების 

მიხედვით 

გარემოს დაბინძურების 

აღსაკვეთად 

საპატრულო 

პოლიცია 

 

მცხეთა-მთიანეთის 

მუნიციპალიტეტი 

გზის სარემონტო 

სამუშაოებისას 

წარმოქმნილი ნარჩენების 

მართვა 

წარმოქმნილი ნარჩენების დრული 

გატანა ნაგავსაყრელზე 

გზის მთელ 

მონაკვეთზე 

   

ინსპექტირება გეგმიური 

სარემონტო 

სამუშაოების 

დასრულებისას 

გარემოს დაბინძურების 

აღსაკვეთად 

მცხეთა-მთიანეთის 

მუნიციპალიტეტი 

 


