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1   შესავალი 
2011 წელს მთავრობამ შეიმუშავა 10 პუნქტიანი ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც მიზნად 

ქონდა დასახული სამუშაო ადგილების შექმნა და მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესება. 

ათ ძირითად პრიორიტეტს შორისაა ინფრასტუქტურის გაუმჯობესება, განსაკუთრებით კი 

გზების. პროგრამა განსაკუთრებულ აქცენტს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაციაზე აკეთებს.  

 

მთავრობის ამბიციური გეგმა შეინარჩუნოს მაღალი ეკონომიკური ზრდა საქონლის 

გადაადგილების, ტურიზმის ზრდის, აგრო წარმოების მხარდაჭერით, ქვეყნის საგზაო სექტორს 

გამოწვევების წინაშე აყენებს: ა) ეკონომიკის მხარდაჭერისათვის საჭირო საგზაო 

ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის საჭიროა მნიშვნელოვანი კაპიტალური ინვესტიციები; ბ) 

საჭიროა შეზღუდული რესურსების გამოყენების პრიორიტეტების განსაზღვრა საგზაო აქტივების 

შენარჩუნების გრძელვადიანი პირობისათვის; გ) საჭიროა ადგილობრივი დამაკავშირებელი 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, რათა სოფლის მოსახლეობას ადვილად მიუწვდებოდეს ხელი 

ბაზრებზე და დ) საგზაო სექტორში ინვესტირებამ უნდა შექმნას სამუშაო ადგილები. 

 

პროექტი შემუშავებულია თელავის, ახმეტის, დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების 

ტერიტორიებზე გამავალი სნო – ჯუთა – როშკა – შატილი – ომალო – ხადორის ხეობა – ბაწარა – 

ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა-რეკონსტრუქციის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების  შესყიდვის 6-16 კონტრაქტის შესაბამისად, 

რომელიც გაფორმებულია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, როგორც 

შემსყიდველსა და ინსტიტუტი IGH-ს შორის, როგორც მიმწოდებელს შორის. 

 

წინამდებარე პროექტის ჯიბახევი-ხადორის ხეობის 6 -კმ-იანი  მონაკვეთის 

რეკონსტრუქცია/მშენებლობა 

სარეაბილიტაციო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს  5.972 კმ-ს. ობიექტი მდებარეობს ახმეტის 

მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბირკიანისა და ხადორის  ჰიდროელექტროსადგირის მიმდებარედ. 
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1.1 გზშ-ის  ანგარიშის სტრუქტურა 

საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცესში განხილულია შემდეგი საკითხები: 

 დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა და ეკოლოგიური შეფასება, მათ შორის: 

- საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხილვა და 

შეფასება; 

- საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პირობების მიმოხილვა; 

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის აღწერა; 

- შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა; 

-   დაგეგმილი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მიმოხილვა. 

 დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა და 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებები: 

-  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

დახასიათება; 

-  გეოლოგიური პირობები; 

-  სეისმური პირობები; 

-  ჰიდროგეოლოგია; 

-  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი; 

-  ბიოლოგიური გარემოს დახასიათება; 

-  ცვლილებების მიმართ მგრძნობიარე უბნების აღწერა; 

-  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა; 

-  სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ზოგადი დახასიათება. 

 ზემოქმედების რეცეპტორები: 

- დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ატმოსფერული ჰაერში 

მოსალოდნელი ემისიები, ხმაურის გავრცელება და სხვა; 

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

წყლები, კანალიზაცია და სხვა; 

- მიწის და სხვა რესურსები – მატერიალური, ენერგეტიკული და სატრანსპორტო 

რესურსების გამოყენება; 

- სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, როგორც გარემოს დაბინძურების 

ფაქტორი; 

- სოციალურ-ეკონომიკური გარემო – ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე, 

დასახლებულ ზონებზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე, შრომის უსაფრთხოებაზე. 

 ზემოქმედების შეფასება ზოგადი კლასიფიკაციის მიხედვით – დაგეგმილი საქმიანობის 

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

გრძელვადიანი, მუდმივი და დროებითი, დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებანი; 

   გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები; 

   მიღებული შედეგების ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები. 

 

2    გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში მომზადენულია 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, რომელიც მოიცავს 

კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე 

ნორმატიულ აქტებს, პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის 

დადგენილებებს, მინისტრების ნორმატიულ ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და 

სხვა. საქართველო ასევე მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით 

საერთაშორისო კონვენციებს, რომელთა მოთხოვნებიც მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული 

პროექტის ფარგლებში აქტივობების დაგეგმვის, შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებისა 

და პროექტით გათვალისწინებული ქმედებების განხორციელებისას. 
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2.1       საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონები 

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და შესაბამისი ანგარიშის მომზადების 

პროცესში გათვალისწინებულია საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონების 

მოთხოვნები (იხილეთ ცხრილი 2.1.1.) 

 

ცხრილი 2.1.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა 
 

 

მიღების 

წელი 
კანონის დასახელება სარეგისტრაციო კოდი 

ბოლო 

შესწორება 

1994 
საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის 

შესახებ 
370.010.000.05.001.000.080 15/07/2015 

1994 
საქართველოს კანონი საავტომობილო 

გზების შესახებ 
310.090.000.05.001.000.089 24/12/2013 

1995 საქართველოს კონსტიტუცია 010.010.000.01.001.000.116 04/10/2013 

1995 

საქართველოს კანონი საქართველოს 

ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და 

იმპორტის შესახებ 

300230000.05.001.017071 12/04/2016 

1996 
საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის 

შესახებ 
360.000.000.05.001.000.184 07/06/2016 

1996 
საქართველოს კანონი დაცული 

ტერიტორიების სტატუსის შესახებ  
360050000.05.001.017805 16/02/2016 

1997 
საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს 

შესახებ 
410.000.000.05.001.000.186 26/12/2014 

1997 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ 400.000.000.05.001.000.253 26/12/2014 

1977 საქართველოს საზღვაო კოდექსი 400.010.020.05.001.000.212 02.05.2014 

1098 

საქართველოს კანონი კოლხეთის დაცული 

ტერიტორიების შექმნისა და მართვის 

შესახებ  

360050000.05.001.017418 13/05/2014 

1999 
საქართველოს კანონი ატმოსფერული 

ჰაერის დაცვის შესახებ 
420.000.000.05.001.000.595 23/06/2016 

1999 

საქართველოს კანონი საშიში 

ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის 

ანაზღაურების შესახებ 

040.160.050.05.001.000.671 06/06/2003 

2003 
საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი 

წიგნის შესახებ 
360.060.000.05.001.001.297 07/06/2016 

2003 

საქართველოს კანონი ნიადაგების 

კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-

გაუმჯობესების შესახებ 

370.010.000.05.001.001.274 19/04/2013 

2005 
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ 
300.310.000.05.001.001.914 17/04/2016 

2006 

საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა 

ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო 

დაცვის შესახებ 

400010010.05.001.016296 13/05/2011 

2007 
საქართველოსკანონიეკოლოგიური 

ექსპერტიზის შესახებ 

360.130.000.05.001.003.079 

 
25/03/2013 

2007 
საქართველოსკანონიგარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვის შესახებ 

360.160.000.05.001.003.078 

 
17/04/2016 

2007 საქართველოსკანონისაზოგადოებრივი 470.000.000.05.001.002.920 23/06/2016 
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ჯანმრთელობის შესახებ 

2007 
საქართველოსკანონიკულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ 
450.030.000.05.001.002.815 26/12/2014 

2014 
საქართველოს კანონი სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ 
140070000.05.001.017468 01/07/2014 

2014 ნარჩენების მართვის კოდექსი 360160000.05.001.017608 23/06/2016 

 
 

 
 

2.2       გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, 

ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

(იხ. ცხრილი 2.2.). 

ცხრილი 2.2. გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა 
 

 
მიღებისთა

რიღი 
ნორმატიულიდოკუმენტისდასახელება სარეგისტრაციოკოდი 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„ზედაპირულიწყლისობიექტებშიჩამდინარეწყლებთანერთადჩაშ

ვებულდამაბინძურებელნივთიერებათაზღვრულადდასაშვებიჩა

შვების (ზდჩ) ნორმებისგაანგარიშებისმეთოდიკა“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის  №414  

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017621 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„საქართველოსზედაპირულიწყლებისდაბინძურებისაგანდაცვის

შესახებ“, დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №425 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017650 

03/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„აირმტვერდამჭერიმოწყობილობისექსპლუატაციისშესახებ“ 

დამტკიცებულია საქართველოსმთავრობის  №21  

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017590 

03/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„არახელსაყრელმეტეოროლოგიურპირობებშიატმოსფერულიჰაე

რისდაცვისშესახებ“, დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის 

№8 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017603 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„ატმოსფერულჰაერშიმავნენივთიერებათაზღვრულადდასაშვები

გაფრქვევისნორმებისგაანგარიშებისმეთოდიკა“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №408 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017622 

06/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„ატმოსფერულიჰაერისდაბინძურებისსტაციონარულიწყაროების

ინვენტარიზაციისმეთოდიკა“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №42 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017588 

03/01/2014 
გარემოსდაცვითიტექნიკურირეგლამენტი - 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №17 დადგენილებით. 
300160070.10.003.017608 

14/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტის - 

„გარემოსთვისმიყენებულიზიანისგანსაზღვრის 

(გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №54 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017673 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„დაბინძურებისსტაციონარულიწყაროებიდანატმოსფერულჰაერშ

იგაფრქვევებისფაქტობრივირაოდენობისგანსაზღვრისინსტრუმე

300160070.10.003.017660 



                                                                                   

 

Page 7 of 131 

 

ნტულიმეთოდის, 

დაბინძურებისსტაციონარულიწყაროებიდანატმოსფერულჰაერშ

იგაფრქვევებისფაქტობრივირაოდენობისდამდგენისპეციალური

გამზომ-

საკონტროლოაპარატურისსტანდარტულიჩამონათვალისადადაბ

ინძურებისსტაციონარულიწყაროებიდანტექნოლოგიურიპროცეს

ებისმიხედვითატმოსფერულჰაერშიგაფრქვევებისფაქტობრივირა

ოდენობისსაანგარიშომეთოდიკა“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №435 

დადგენილებით. 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„თევზჭერისადათევზისმარაგისდაცვისშესახებ“,  

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №423 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017645 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - „კარიერებისუსაფრთხოებისშესახებ“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №450 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017633 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„ნიადაგისნაყოფიერებისდონისგანსაზღვრის” და 

„ნიადაგისკონსერვაციისადანაყოფიერებისმონიტორიგის” 

დებულებები, დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №415 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017618 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - „ნიადაგისნაყოფიერიფენისმოხსნის, 

შენახვის, გამოყენებისადარეკულტივაციისშესახებ“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №424 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017647 

15/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„სამუშაოზონისჰაერშიმავნენივთიერებებისშემცველობისზღვრუ

ლადდასაშვებიკონცენტრაციებისშესახებ“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №70 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017688 

15/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

სასმელიწყლისშესახებდამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობი

ს №58 დადგენილებით.  

300160070.10.003.017676 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„საქართველოსმცირემდინარეებისწყალდაცვითიზოლების 

(ზონების) შესახებ“, დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის 

№445 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017646 

03/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„საქართველოსტერიტორიაზერადიაციულიუსაფრთხოებისნორმ

ებისშესახებ“, დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №28 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017585 

31/12/2013 

ტექნიკურირეგლამენტი - „წყალდაცვითიზოლისშესახებ“, 

დამტკიცებულიასაქართველოსმთავრობის №440  

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017640 

03/01/2014 

ტექნიკურირეგლამენტი - 

„წყლისსინჯისაღებისსანიტარიულიწესებისმეთოდიკა“ 

დამტკიცებულია საქართველოსმთავრობის  №26 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017615 

04/08/2015 

ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

მინისტრის  №211 ბრძანებით 

360160000.22.023.016334 

11/08/2015 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის 

ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.018807 

17/08/2015 ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების 300230000.10.003.018812 
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მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის 

შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 

დადგენილებით. 

01/08/2016 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 

დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების 

განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“. 

360100000.10.003.018808 

21/02/2017  

 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივირესურსების დაცვის 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ 

სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის შესახებ“ - 

დამტკიცებული მთავრობის დადგენილებით #61.  
 

040030000.10.003.0184
46  

 

24/02/2017  
 

ტექნიკური რეგლამენტი – “სპეციალური მოთხოვნები საშიში 

ნარჩენების შეგროვებასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებით“-

დამტკიცებული მთავრობის #145 განკარგულებით  

 

360160000.10.003.0192
10  
 

 

2.3 საერთაშორისო  ხელშეკრულებები 

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, 

რომელთაგან საპროექტო გზის მშენებლობისა და ფუნქციონირების გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

  ბუნებისა  და ბიომრავალფეროვნების დაცვა: 

- კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ; 
- კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით წყლის 

ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ, რამსარი 1971 წ; 

- კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით 

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

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

 კლიმატის ცვლილება: 

- გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ; 
- მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987; 

- ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ; 

- კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ; 

- გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994. 
 დაბინძურება და ეკოლოგიური  საფრთხეები: 

- ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი 

კატასტროფების შესახებ, 1987 წ. 
 კულტურული  მემკვიდრეობა: 

- კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ; 

- კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. 

 საჯარო ინფორმაცია: 

- კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 

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

3.1      ზოგადი მიმოხილვა 
 

საპროექტო მონაკვეთი იწყება სოფ. ბირკიანის ტერიტორიაზე. საპროექტო მონაკვეთი 

მიუყვება მდ. ალაზნის მარჯვენა სანაპიროს (მდინარის მიმართულების საპირისპიროდ)  და 

მთავრდება ხადორის ჰიდროელექტროსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აღნიშნულ 

მონაკვეთზე გვხვდება 3 სახიდე გადასასვლელი (პკ12+50-პკ12+72, პკ56+69-56+91, პკ58+22-

პკ58+44), რომლის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია,  საჭიროებს კაპიტალური საფარის 

მოწყობას, მოაჯირების და თვალამრიდების შეღბვას.  ტრასის მთლიანი სიგრძე 5972 მ-ია. 

გადის ძირითადად გორაკ ბორცვიან რელიეფზე. გზის ღერძის აბსოლუტური ნიშნულები 

ცვალებადობს 865-726 მ-ის ფარგლებში. გრძივი ქანობი 2,0-11,8 %-ის ფარგლებშია. 

 
 

 

 

 3.2   საპროექტო მონაკვეთის აღწერა 

 

მიწის ვაკისის სიგანე ძირითადად 7,0-10,0 მ-ის ფარგლებში მერყეობს; რამოდენიმე 

ადგილას შევიწროებულია ციცაბო ფერდის პკ 16+25 - პკ 31+25-მდე  გამო, ზოგიერთ ადგილას 

მიწის ვაკისის სიგანე 4,0 – 5,0 მეტრია, ამავე მონაკვეთზე გზის ზედა ფერდის სიმაღლე 15,0-20,0 

მ-ს აღწევა  თითქმის ვერტიკალური ქანობით. სადაც გაშიშვლებულია ძირითადი ქანები- 

კონგლომერატები და ფერდი მდგრადია. გზის სამოსი  დასაწყისიდან  ტრასის ბოლომდე 

საფარი ხრეშოვანია. სიგანით 4.0-6.0 მ ძლირ დაზიანებულია გაჩენილია ორმოები, დიდ 

ქანობიან მონაკვეთებზე ჩარეცხილია კიუვეტიდან გადმონადენი წყლებით.  

საპროექტო მონაკვვეთი იკვეთება მრავალი მუდმივმოქმედი ხევით სადაც წყალგამტარი 

მილებია მოწყობილი. მილები ძირითადად ამორტიზირებულია და საჭიროებს გამოცვლას. 

ზედაპირული წყლების აცილება გზიდან ზოგიერთ მონაკვეთზე არ არის უზრუნველყოფილი. 

კიუვეტები ან არ არის ან შევსებულია ფერდობებიდან ჩამოშლილი მასალით. ძირითადად 
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კიუვეტის წყლები გადადის სავალ ნაწილზე და აზიანებს მას. განსაკუთრებით დიდი გრძივ 

ქანობიან მონაკვეთებზე, სადაც მათი მოქმედებით გადარეცხილია და ჩახრამულია სავალი 

ნაწილი. გზაზე პკ26+75.0 – 27+63.0 მონაკვეთზე გვხვდება მეწყერული ზონა, სადაც ზედა 

ფერდი ეტაპობრივად იწევს გზისკენ. დანარჩენ მონაკვეთზე როგორც საინიჟრო-გეოლოგიური 

კვლევის ანგარიშშია მოცემული უარყოფითი ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესების 

გამოვლინებას ადგილი არ აქვს, თუ არ ჩავთვლით მაღალი, დიდი ქანობიანი ფერდოების 

ჩამორეცხვა ჩამოშლას, რომელთა მასალით ივსება კიუვეტები და ნაწილობრივ იფარება 

გვერდულები. ასევე გზის პკ 16+00-დან პკ 31+00-მდე ზოგიერთ მონაკვეთზე მდ. ალაზნის 

გვერდითი ეროზიული მოქმედებით გამორეცხილია ფერდი სიმაღლით 10-15მ მდე.  

საგზაო ნიშნები, კილომეტრის ამღნიშველი ბოძები გზაზე არ არის.  
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საპროექტო გადაწყვეტა 
 

თელავის, ახმეტის, დუშეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე 

გამავალი სნო - ჯუთა - როშკა - შატილი - ომალო - ხადორის ხეობა - ბაწარა - ახმეტის 

მიმართულების, ხადორის ხეობა - ძაბახევის საავტომობილო გზის საპროექტო მონაკვეთი 

სიგრძით 5972მ-ია. დაპროექტებულია საქართველოს ეროვნული სტანდარტის ,,გზები 

საავტომობილი საერთო სარგებლობის გეომეტრიული და სტრუქტურული მოთხოვნები“ ს 

მიხედვით. 

  გზის გეგმა და გრძივი პროფილი დაპროექტებულია არსებულის მიწის ვაკისის 

მაქსიმალური შენარჩუნებით.  

სულ საპროექტო მონაკვეთზე საველე სვლით მიღებულია 79  მოხვევის კუთხე.  

ტრასის გრძივი ქანობი ძირითადად მერყეობს 2% დან 9%-ის ფარგლებში.  

ვერტიკალური მრუდების დაკვალვისათვის მიღებულია შემდეგი მინიმალური 

რადიუსები: 

- ამოზნექილი - 1150 მ.  

- ჩაზნექილი - 500 მ. 

გრძივი პროფილის საპროექტო ნიშნულები მიეკუთვნება საპროექტო გზის ღერძის 

ნიშნულებს. 

მიწის ვაკისის სიგანე ძირითადად მიღებულია 6,5-8.0 მ.  

მიწის ვაკისის საპროფილე მოცულობა შეადგენს 13584 მ3; მათ შორის: 

- ჭრილი -12667 მ3 

- ყრილი -917 მ3 

გრუნტის დამუშავება და ტრანსპორტირების სახეები მოცემულია მიწის სამუშაოთა 

კილომეტრული განაწილების უწყისში. 

ტექნიკური დავალების მიხედვით საგზაო საამოსის კონსტრუქცია მიღებულია 

კაპიტალური ტიპის  ორფენიანი ასფალტბეტონის საფარით (ოთხი ტიპი).  

სავალი ნაწილის სიგანე შეადგენს 6.0 მ. სავალი ნაწილის განივი ქანობი მიღებულია 25%0, 

გვერდულების 40%0.  

 

პროექტით გათვალისწინებულია საგზაო სამოსის შემდეგი სახის კონსტრუქციები: 

 

 

ტიპი I (სავალი ნაწილი) 

- საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის 

ცხელი ნარევით, სისქით 4 სმ, ტიპი B, მარკა II; 

- საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი 

ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი,  სისქით 6 სმ; 

- საფუძვლის ზედა ფენა - ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ), სისქით 12სმ; 

- საფუძვლის ქვედა ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70 მმ), სისქით 20სმ; 

- არსებული საფუძველი 

    

ტიპი II (მეწყრული მონაკვეთი) 

- საფარის ფენა -  ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ), სისქით 15სმ; 

- საფუძველის ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (0-70 მმ), სისქით 20სმ; 

- არსებული საფუძველი 

 

ტიპი III (სახიდე გადასასვლელი) 

- საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის 

ცხელი ნარევით, სისქით 4 სმ, ტიპი B, მარკა II; 

- საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი 

ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი,  სისქით 6 სმ; 

- საფუძვლის ფენა - ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ), სისქით 12სმ; 
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- არსებული საფუძველი 

 

ტიპი IV (მიერთებებსა და ადგილობრივ შესასვლელებზე) 

- საფარის ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის 

ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ, ტიპი B, მარკა II; 

- საფუძველის ფენა - ფრაქციული ღორღი (0-40 მმ), სისქით 15სმ; 

- არსებული საფუძველი 

 

მრუდებზე გეგმაში იმ ადგილებში სადაც ამის შესაძლებლობაა, გათვალისწინებულია 

ვირაჟების მოწყობა. 

საგზაო სამოსის მთლიანი ფართი, ყველა ტიპის საფარის გათვალისწინებით შეადგენს  

გათვალისწინებით 35892მ2-ს.  საგზაო საამოსის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია საგზაო 

სამოსის მოწყობის უწყისში. 

პროექტით გათვალისწინებულია მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშ-ხრეშოვანი 

ნარევით, რომლის მოცულობა შეადგენს 2283 მ3. 

სულ საპროექტო მონაკვეთზე განთავსეებულია 3 სახიდე გადასასვლელი, 13 

წყალგამტარი  მილი, მათ შორის: 

- რკ.ბეტონის ოთკუთხა კვეთით 1,0X1.0მ.   - 1 ცალი;   

- რკ. ბეტონის მრგვალი -1.0მ.    - 9 ცალი;  

- ლითონის -1.2    - 3 ცალი  

წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს 3 სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაციას. 

პროექტით ასევე გათვალისწინებულია:  

- მიერთებების და ადგილობრივი შესასვლელების მოწყობა სულ 11 ცალი; 

- ქვედა გაბიონის კედლების მოწყობა საერთო სიგრძით 99 გრძ.მ; 

- ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა სიგრძით 74 გრძ.მ. 

ავტოტრანსპორტის  მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და მძღოლთა 

გზაზე სრულყოფილი ორიენტაციისათვის: 

- საგზაო ნიშნების მოწყობა - სტანდარტული  90 ცალი; 

- საგზაო ნიშნების მოწყობა - ინდივიდუალური  6 ცალი; 

- ლითონის ბაგირით შემოღობვა  1833 გრძ.მ; 

- პლასტმასის მიმმართველი ბოწკინტი  491 ცალი; 

- სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტი 26 ცალი; 

- სავალი ნაწილის მონიშვნა, სულ  1657.5მ2. 

 

 

3.3      სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაცია 

3.3.1      ზოგადი მიმოხილვა 
 

გზის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, ანუ მობილიზაციის ფაზაზე ტენდერის 

საფუძველზე გამოვლენილმა მშენებელმა კონტრაქტორმა უნდა განსაზღვროს სამშენებლო 

ბაზების, მანქანა-დანადგარების განთავსების მოედნების ადგილმდებარეობა და 

შეათანხმოს/მიიღოს ნებართვა მის გამოყენებაზე სახელმწიფოსგან ან მიწის მფლობელისგან. 

სამშენებლო ბაზის შემადგენლობაში შევა სამშენებლო ტექნიკის  და სატრანსპორტო 

საშუალებების ავტოსადგომი, სხვადასხვა სამშენებლო მასალების სასაწყობო მეურნეობა, 

საწვავის და წყლის რეზერვუარები. 

გათვალისწინებული არ არის ბეტონის საამქროს და მუშათა საცხოვრებელი სახლების 

მოწყობა. მშენებლობისთვის საჭირო ბეტონის ნარევი შემოტანილი იქნება ბეტონმზიდი 

მანქანებით, რეგიონში არსებული სხვადასხვა საამქროებიდან შესაბამისი ხელშეკრულების 
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საფუძველზე. მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალის საცხოვრებლად გამოყენებული 

იქნება ახლომდებარედ არსებული საცხოვრებელი სახლები. 

გზის სამშენებლო სამუშაოების დაწყების შემდგომ სამშენებლო მოედანი გადაადგილდება 

ტრასის დასაწყისიდან ბოლო წერტილის მიმართულებით (სამშენებლო სამუშაოების 

მიმდინარეობის შესაბამისად). მშენებლობაში გამოყენებული მძიმე ტექნიკა ყოველი სამუშაო 

დღის დასრულების შემდგომ დარჩება სამშენებლო მოედანზე. 

სულ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში დასაქმებულთა სავარაუდო 

რაოდენობა შეადგენს 40-50 ადამიანს. სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობად აღებულია 7-

დან 9- თვემდე (მარტიდან ნოემბრამდე). წელიწადში სამუშაო დღეთა მაქსიმალური 

რაოდენობა შეადგენს 260-ს. სამუშაო დღის ხანგრძლივბა - 7 სთ. 

სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული იქნება შემდეგი სახის დანადგარ-მექანიზმები - იხ. 

ცხრილი 3.3.1.1. 

  ცხრილი 3.3.1.1.  სატრანსპორტო საშუალებების და სამშენებლო ტექნიკის სავარაუდო ჩამონათვალი 
 

დასახელება სავარაუდო რაოდ-ბა 

ავტოგრეიდერი ავტომატური ნიველირების მოწყობილობით 2 

ამწე 2 

ბულდოზერი სიმძლავრით 79 კვტ., 96 კვტ. 3 

კომპრესორი გადასაადგილებელი 3 

სანგრევი ჩაქუჩები 10 

ელექტრო შედუღების აპარატი 4 

აირშედუღების აპარატი 3 

კოჭმზიდები 5 

საბურღი აგრეგატი 2 

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

ელექტროვიბრატორი 10 

ავტობეტონსარევი 4 

სატკეპნი კომბინირებული 2 

სატკეპნი პნევმატური 2 

სატკეპნი ვიბრაციული 2 

სატკეპნი გლუვვალციანი 2 

საბურღი-ამწე მანქანა 3 

ავტოთვითმცლელები ტვირთამწეობით 10-12 ტნ. 8 

ბორტიანი ავტომანქანა ტვირთამწეობით 20 ტნ 5 

ბორტიანი ავტომანქანა ტვირთამწეობით 7 ტნ 3 

ავტოცისტერნა 1 

შენიშვნა: ცხრილში მოცემულია მშენებლობის ეტაპზე სავარაუდოდ გამოყენებული ტექნიკის და 

სატრანსპორტო საშუალებების სრული ჩამონათვალი. გზშ-ს ანგარიშში მოცემული გაანგარიშებებისას 

(ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები, ხმაურის გავრცელება)დაშვებულია, რომ 

ერთდროულად იმუშავებს მხოლოდ რამდენიმე მათგანი. 

3.4       სამშენებლო სამუშაოების წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების   არინება 

3.4.1     წყალმომარაგება 

საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში წყალი 

გამოყენებული იქნება სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით. მშენებლობისთვის საჭირო 

ბეტონის ნარევი შემოტანილი იქნება ავტობეტონსარევი მანქანებით. შესაბამისად ბეტონის 

დასამზადებლად წყლის გამოყენება საჭირო არ არის. 

პროექტის განხორციელების რაიონი მდიდარია წყაროს წყლებით (ვარგისია სასმელი 

დანიშნულებითაც). შესაბამისად სასმელ-სამეურნეო მიზნებისთვის გამოყენებული იქნება 

ადგილობრივი წყაროს წყლები. სამშენებლო ბაზაზე გათვალისწინებულია დაახლოებით 10 

მ3 მოცულობის რეზერვუარის მოწყობა, რომელიც პერიოდულად შეივსება ავტოცისტერნის 

გამოყენებით. 
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სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია სამუშაოებზე დასაქმებული 

პერსონალის რაოდენობაზე. წყლის ხარჯი იანგარიშება სამშენებლო ნორმებისა და წესების 

„შენობების შიდა წყალსადენი და კანალიზაცია“ – СНиП 2.04.01-85 მიხედვით და ერთ მუშაზე 

თითო ცვლაში შეადგენს 25 ლ-ს. 

სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა იქნება დაახლოებთ 50 

კაცი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ სამუშაოს რეჟიმი იქნება ერთცვლიანი,  ხოლო  

წელიწადში სამუშაო დღეების მაქსიმალური რაოდენობა 260 დღე, სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების  წყლის ხარჯი იქნება: 

50 x 25 = 1250 ლ/დღ. ანუ 1,25 მ3/დღ.; 1,25 x 260 = 325 მ3/წელ. 

საჭიროების შემთხვევაში ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულების წყალმომარაგება მოხდება 

სამშენებლო ბაზაზე დამონტაჟებული წყლის სამარაგო რეზერვუარიდან. სხვადასხვა 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევების ჩათვლით (ხანძარი ან სხვ.) ტექნიკური წყლის 

რაოდენობა 2000 მ3/წელ-ს არ გადააჭარბებს. 
 

3.4.2      ჩამდინარე წყლების არინება 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის მიახლოებითი რაოდენობის 

გაანგარიშება ხდება გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყლის 5-10%-იანი დანაკარგის 

გათვალისწინებით. გამომდინარე აქედან სამშენებლო სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი 

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობა იქნება 309 მ3/წელ. ანუ 1,19 მ3/დღ. 

სამეურნეო ფეკალური წყლების შესაგროვებლად სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე 

გათვალისწინებულია დაახლოებით 25 მ3 ტევადობის მიწისქვეშა რეზერვუარის მოწყობა. 

მისი დაცლა მოხდება საასენიზაციო მანქანის საშუალებით, რომელიც ფეკალურ წყლებს 

გაიტანს და ჩაუშვებს უახლოეს დასახლებული პუნქტის საკანალიზაციო კოლექტორში. 

სამშენებლო მოედნების ფარგლებში წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლების 

შეგროვებისთვის გამოყენებული იქნება ბიოტუალეტები. 
             

   

3.5      ელექტრომომარაგება 

სამშენებლო ბაზის ელექტრომომარაგება განხორციელდება არსებული ქსელიდან. სამშენებლო 

მოედანზე და ასევე სხვადასხვა დანიშნულებით შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 

დიზელგენერატორი.
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3.6       გამომუშავებული (ფუჭი) ქანების მართვა 

გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში  მოცემული მიწის სამუშაოთა მოცულობების გათვალისწინებით, 

ვაკისის მოწყობის პროცესში წარმოქმნილი ფუჭი ქანების რაოდენობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. 

რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე ქანების სანაყაროსთვის შესაბამისი ტერიტორიის 

მოძიება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათი შორ მანძილზე ტრანსპორტირება დაკავშირებული 

იქნება მაღალ ხარჯებთან და ეკონომიკურად გაუმართლებელია. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან გამომუშავებული ქანების განთავსება მოხდება მათი წარმოქმნის 

ადგილზე, კერძოდ: ნაწილი გამოყენებული იქნება გზის ვაკისის მოსაწყობად, ხოლო უმეტესი 

ნაწილი დასაწყობდება გზის მომიჯნავე ზოლში ნაყარის სახით. 
 

4   ალტერნატივების ანალიზი 

„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულების (დამტკიცებულია 2013 წლის 15  მაისს 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანებით №31) მე-6 

მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად სხვა საკითხებთან ერთად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის, ასევე დაგეგმილი 

საქმიანობის ტექნოლოგიის ალტერნატივების განსაზღვრას. დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით პროექტირების ეტაპზე განხილული იქნა: 

 არაქმედების ალტერნატივა. 

 

4.1   არაქმედების ალტერნატივა 

არაქმედების ალტერნატივა გულისხმობს პროექტის განუხორციელებლობას, აღნიშნული 

ალტერნატივის განხილვისას ყურადღება შეიძლება გამახვილდეს როგორც გარემოსდაცვითი, 

ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით მოსალოდნელ  დადებით და უარყოფით 

მხარეებზე. 

პროექტის განუხორციელებლობის შემთხვევაში ადგილი არ ექნება ბუნებრივ გარემოზე ისეთი 

ნეგატიური ზემოქმედებს, როგორიცაა: 

 მშენებლობის  პროცესში მოსალოდნელი ემისიების გავლენით ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გაუარესება; 

 ნიადაგი ნაყოფიერ ფენაზე ზემოქმედება; 

 გამონამუშევარი ქანებით გარემოს დაბინძურება; 

 ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება; 

 ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების ხარისხის გაუარესების რისკის არსებობა; 

 სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა; 

 ხმაურის გავრცელება, ვიბრაცია და სხვა. 

პროექტის დადებითი მხარეებიდან აღსანიშნავია, რომ გზის ექსპლუატაცია მნიშვნელოვნად 

გაზრდის ხევსურეთის მაღალმთიანი სოფლების მაცხოვრებლებისთვის სატრანსპორტო 

გადაადგილების შესაძლებლობას. სოფლების სატრანსპორტო კავშირი რაიონულ ცენტრთან 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

მოსალოდნელია მოსახლეობის მიგრაციის შემცირება, რაც დადებითად აისახება რეგიონის 

დემოგრაფიულ  მდგომარეობაზე.  ასევე  აღსანიშნავია  რეგიონის  ტურისტული   პოტენციალის 
 

ზრდა, რაც თავის მხრივ სასიკეთო ეკონომიკურ ცვლილებებს მოიტანს რეგიონის 

მაცხოვრებლებისთვის. პროექტის განხორციელების პროცესში შეიქმნება რეგიონისთვის 

მნიშვნელოვანი რაოდენობის მაღალანაზღაურებადი დროებითი სამუშაო ადგილები. 

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი საქმიანობის 

განხორციელება გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით დადებითი 
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შედეგების მომტანი იქნება. არაქმედების ვარიანტი უარყოფით ქმედებათა ნიშნის მატარებელია და 

შესაბამისად მიუღებელია. 
               

              

         

5   საპროექტო გზის განლაგების  რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობის   აღწერა 

5.1       სოციალურ-ეკონომიკური გარემო 

 

ახმეტა  (8.5 ათასი მცხოვრები)  მდებარეობს ალაზნის ველის უკიდურეს ჩრდილო-დასავლეთ 

ნაწილში. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია გეომორფოლოგიურად კონტრასტებით 

ხასიათდება. უდიდესი ნაწილი გარშემორტყმულია მაღალი ქედებითა და მთებით. შედარებით 

დაბალი ადგილები გვხვდება მუნიციპალიტეტის სამხრეთ ნაწილში ალაზნის ვაკის სახით. 

მთავარი ოროგრაფიული ერთეულებია: თუშეთ-ხევსურეთის კავკასიონი, კახეთის 

კავკასიონის საწყისი მონაკვეთი და მათთან დაკავშირებული განშტოებები : პირიქითი 

ქედი, აწუნთის ქედი, მაკრატელას ქედი, კახეთის ქედი, გომბორის ქედი, ტბათანის 

ქედი, ნაქერალის ქედი და სპეროზის ქედი. უფრო მცირე ოროგრაფიული ერთეულებია თუშეთის 

ქვაბული, პანკისის ხეობა და ალაზნის ვაკის მცირე მონაკვეთი. 

პირიქითი ქედი – განფენილია ჩრდილოეთ ნაწილში და წარმოადგენს თუშეთ-ხევსურეთის 

კავკასიონის განშტოებას. იგი მდინარე ანდის ყოისუს ზემო წელის აუზის 

მდინარე შაროარღუნისაუზისაგან და ჭანთირგუნის მარჯვენა სათავეებისაგან 

განჰყოფს. ქაჩუს უღელტეხილის აღმოსავლეთით ქედი ერთობლივად არის მაღალი და 

თანამედროვე მყინვარებით არის შემოსილი. გამყინვარება უფრო ძლიერ წარმოდგენილია 

ჩრდილოეთ ფერდობებზე კერძოდ კი მდინარე შაროარღუნის სათავეებში. პირიქითი ქედის 

აღმოსავლური ნახევარი საგრძნობლად არის მაღალი დასავლურ მონაკვეთთან შედარებით (თუ 

არ ჩავთვლით პირამიდის ფორმიან ტებულოს მთას). ქედზე აღმართულია 

მწვერვალები: ტებულოს 

მთას, დიკლოსმთა, ქომიტო, დანოსმთა, ყვავლოსმთა, ჭეშოსმთა, კურკუმასწვერი, ქაჩუ 

პატარა და შავი ქვიშა. აწუნთის ქედის სამხრეთ-აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე ზღვის 

დონიდან 2840 მ-ზე იბადება მდინარე თუშეთის ალაზანი (სიგრძე 59 კმ), რომელიც საკმაო 

მანძილზე გომეწრის ხეობაში მიედინება.  

 

5.2      ფიზიკურ გარემო  

5.2.1      კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები 

 

პროექტის განხორციელების არეალისთვის დამახასიათებელი მეტეოპირობები 

წარმოდგენილია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და დიაგრამებზე.  
 

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა (0C) 
 

 
 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 
საშ. 

წლ. 

აბს. მინ.  

წლ. 

აბს. მაქს.  

წლ. 

ახმეტა 0.5 1.8 5.7 11.0 15.8 19.3 22.4 28.2 18.8 13.0 7.1 2.5 11.6 -23 38 

ჯოყოლო -0.4 0.8 4.8 10.3 15.0 18.4 21.4 21.5 17.4 12.3 6.5 1.7 10.8 -26 38 

 

ფარდობითი ტენიანობა (%) 
 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%A6%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AD%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%A3_%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
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მეტეო სადგურის 
დასახელება 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 

საშ 

ახმეტა 70 69 68 67 69 68 66 64 69 73 74 72 69 
ჯოყოლო 76 77 72 70 73 70 68 67 74 78 78 77 73 

 
 

მეტეო 

სადგურის 

დასახელებ

ა 

საშუალო ფარდობითი 

ტენიანობა 
13 საათზე 

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე– 

ღამური ამპლიტუდა 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ახმეტა 6
0 

5
2 

1
5 

24 

ჯოყოლო 6
2 

5
1 

2
0 

30 

ნალექების რაოდენობა. მმ 
 

მეტეო სადგურის 

დასახელება 

ნალექების რაოდენობა 

წელიწადში. მმ 

ნალექების დღე–ღამური 

მაქსიმუმი. მმ 

ახმეტა 857 82 

ჯოყოლო 1207 110 

თოვლის საფარი 
 

მეტეო 

სადგურის 
დასახელება 

თოვლის საფარის 

წონა. 
კპა 

თოვლის საფარის 
დღეთა რიცხვი 

თოვლის საფარის 
წყალშემცველობა. მმ 

ახმეტა 0,50 29 - 

ჯოყოლო 0,50 36 - 

ქარის მახასიათებლები 
 

მეტეო სადგურის 

დასახელება 

ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1.5.10.15.20. წელიწადში 

ერთხელ. მ/წმ 

1 5 1
0 

15 2
0 

ახმეტა 21 2
5 

2
7 

29 30 

ჯოყოლ
ო 

12 1
5 

1
7 

17 18 

 

მეტეო სადგურის 

დასახელება 

ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ 

იანვარი ივლისი 
ახმეტა 3,6/0,8 3,2/1,1 

ჯოყოლო 2,0/0,7 3,2/0,9 

 
  

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილ
ი 

ახმეტა 2 2 14 4 1 6 47 24 48 

ჯოყოლ
ო 

41 12 1 4 11 14 4 13 41 
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• ატმოსფერული ნალექების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს – 1207მმ; 

• ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი – 110მმ; 

• თოვლის საფარის წონა – 0.50კპა; 

• თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი – 36. 

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა წ0 5 წელიწადში ერთხელ 0.17კპა; 

ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა წ0 15 წელიწადში ერთხელ 0.17კპა; 

1 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 12 მ/წმ; 

5 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 15 მ/წმ; 

10 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 17 მ/წმ; 

15 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 17 მ/წმ; 

20 წელიწადში ერთხელ მოსალოდნელია ქარი, სიჩქარით 18 მ/წმ. 

 

5.2.2      გეოლოგიური ნაწილი 

5.2.2.1   გეომორფოლოგია, გეოლოგიური აგებულება, ტექტონიკა და სეიმიურობა, 

ჰიდროლოგია 
 

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება ალაზნის ველის 

მთიან ნაწილს, რომელიც მოთავსებულია კახეთის ქედის აღმოსავლეთით. ამ ტერიტორიაზე 

კავკასიონის მთავარ ქედს თითქმის არა აქვს სამხრეთის განშტოებები. ალაზნის ზემო 

დინების მთიანი ნაწილი ცნობილია როგორც პანკისის ხეობა. ალაზნის ხეობის მთიანი 

ნაწილის საერთო სიგრძე 56.2 კილომეტრია. მდინარე ალაზნის ტალვეგი სოფელ მატაანთან 

540.0მ-ა, ხოლო მდინარე სამყურისწყალთან, მის შესართავთან 875მ-ის ტოლია. 

გეოლოგიური აგებულებით ხეობა მრავალფეროვანია. ჭალა შევსებულია საკმაოდ მძლავრი 

ალუვიური ნალექებით, ძირითადად კენჭნარით, ხრეშოვანი გრუნტით, ქვიშებით, 

თიხაქვიშებით - თიხნარის და თიხის ლინზებით და შუაშრეებით. ხეობის ფერდებზე 

შესწავლილი უბნის ქვედა ნაწილში ვხვდებით ცარცული ასაკის ბერიასული, ვალანჟიური 

და ჰოტრივული სართულის, ხოლო უფრო ზევით იურული ასაკის კიმერიჯული, 

ტიტონური და ოქსფორდული სართულის ნალექებს. ნალექები ლითოლოგიურად 

წარმოდგენილნი არიან თიხიანი კირქვებით, მერგელებით, ქვიშაქვებით, არგილიტებით, 

თიხაფიქლებით და ზოგან ოოლითური კირქვებით. საქართველოს ჰიდროგეოლოგიური 

დარაიონების რუკის მიხედვით (ი. ბუაჩიძე) შესწავლილი რაიონი მოთავსებულია დიდი 

კავკასიონის ნაოჭა სისტემის სამხრეთი ფერდის ოლქში, მესტია-თიანეთის ნაპრალური და 

ნაპრალურკარსტული წყლების რაიონში. საქართველოს ტექტონიკური დარაიონების 

მიხედვით უბანი მიეკუთვნება კავკასიონის ნაოჭა სისტემას, მესტია-თიანეთის ნაოჭა 

შარიაჟულ ზონას და ჟინვალი-გომბორის ქვეზონას (I32). 
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საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების - 

,,სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01.01‐09) მიხედვით, სამშენებლო უბნის 

სეისმურობა, MSK 64 სკალის შესაბამისად, არის 9 ბალი, მაქსიმალური სეისმური 

აჩქარების უგანზომილებო კოეფიციენტით A=0.50 (ახმეტის რაიონის სოფ. 

ბირკიანის მონაცემი). 

რუკა საქართველოს ტერიტორიის სეისმური საშიშროების რუკა 
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5.2.3 ჰიდროლოგიური კვლევა 

 

მდინარე ალაზანი - სიდიდით აღმოსავლეთ საქართველოს მეორე მდინარე, სათავეს იღებს 

კავკასიონის ქედის სამხრეთ კალთებზე, მთა დიდი ბორბალოს (3294მ) ჩრდილოეთით 0.6 კმ-

ში 3060 მეტრის სიმაღლეზე და ერთვის მინგეჩაურის წყალსაცავს გარე კახეთის ზეგანის 

სამხრეთ დაბოლოებასთან. მდინარის სიგრძე 351 კმ-ია, საერთო ვარდნა 3000 მ, საშუალო 

ქანობი 8,55‰. მისი წყალშემკრები აუზის ფართობი 11800 კმ2-ია.  

მდინარეს ერთვის სხვადასხვა რიგის 1803 შენაკადი საერთო სიგრძით 6851 კმ. მათ შორის 

საქართველოს ტერიტორიაზე დიდი შენაკადებია: მდ. სამყურისწყალი (სიგრძე 18 კმ). მდ. 

ილტო (43 კმ), მდ. ხოდაშენისხევი (31 კმ), მდ. სტორი (38 კმ), მდ. თურდო (28 კმ), მდ. 

ლოპოტა (33 კმ), მდ. ჩელთი (28 კმ), მდ. კისისხევი (37 კმ), მდ. დურუჯი (26 კმ), მდ. 

ჭერემისხევი (35 კმ), მდ. ბურსა (27 კმ), მდ. ფაფრისხევი (32 კმ), მდ. ავანისხევი (28 კმ), მდ. 

კაბალი (48 კმ), მდ. ჩართლისხევი (39 კმ), მდ. მაწიმი (39კმ) და სხვა.  

მდინარის წყალშემკრები აუზი ასიმეტრიული ფორმისაა. აუზის 65,3% მდებარეობს 

მდინარის მარცხენა ნაპირზე. აუზის ზედა ნაწილი, სათავიდან ქ. ახმეტამდე, მდებარეობს 

კავკასიონის ქედის მაღალმთიან და საშუალომთიან ზონაში. აუზის დანარჩენი ნაწილი, 

სიგრძით დაახლოებით 330 კმ, ქ. ახმეტიდან შესართავამდე, მდებარეობს კახეთის 

მთათაშორისო დაბლობზე.  

აუზი ჩრდილოეთიდან და ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემოსაზღვრულია კავკასიონის 

ქედით, რომლის საშუალო სიმაღლეები ამ მონაკვეთზე 2600-2800 მეტრს შორის იცვლება. 

აუზის დასავლეთ საზღვარი გადის კახეთისა და მის სამხრეთ გაგრძელება გომბორის ქედზე, 

რომელთა უმაღლესი წერტილები მერყეობენ 1682 მ-დან (მთა მანავის ცივი ცივ-გომბორის 

ქედზე) 2505 მმდე ( მთა გარეჯა კახეთის ქედზე). აუზის ქვედა ნაწილს სამხრეთ-

დასავლეთიდან ესაზღვრება გარე კახეთის ზეგანი, რომლის საშუალო სიმაღლეები 700-დან 

1084 მ-მდე მერყეობენ.  

აუზის ზედა, კავკასიონის ქედის მაღალმთიან და საშუალომთიან ზონაში არსებულ ნაწილზე 

ხშირია შენაკადების ღრმად ჩაჭრილი ხეობები და ეროზიული ხევები. ამ ნაწილის 

გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობას იღებენ ქვიშაქვები და თიხაფიქლები, რომლებიც 

ძირითადად გავრცელებულია აუზის მარცხენა მხარეს, მარჯვენა მხარეს კი გვხვდება 

კირქვები და კონგლომერატები. აუზის ქვედა ნაწილის გეოლოგია წარმოდგენილია 

მეოთხეული ასაკის ალუვიური და ალუვიურ-დელუვიური ნალექებით.  

აუზის ნიადაგური და მცენარეული საფარველი მრავალფეროვნებით ხასიათდება. აუზის 

მთიან ნაწილში გავრცელებულია ტყის ყომრალი ნიადაგები თიხნარი შემადგენლობით. 

ქვედა ნაწილის მარცხენა მხარეზე გვხვდება ალუვიური, ტყის არაკარბონატული, ხოლო 

მარჯვენა ნაპირზე ალუვიური კარბონატული ნიადაგები. ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ კალთებზე გავრცელებულია საშუალო და მძიმე თიხნარი შემადგენლობის ტყის 

ყავისფერი ნიადაგები. 2000დან 2200 მ-მდე გავრცელებულია ალპური მდელოები, 1400 მ-ზე 

დაბლა გვხვდება ფოთლოვანი ტყეები, ხოლო დაბლობი ძირითადად ათვისებულია 

სასოფლო-სამეურნეო კულტურებით. ბუნებრივი მცენარეულობა აქ წარმოდგენილია 

მეჩხერი ბუჩქნარით და ნახევრად უდაბნოს მცენარეულობით.  

მდინარის ხეობა სათავეებში ყუთისმაგვარია, მისი ფერდობები ერწყმის მიმდებარე ქედების 

კალთებს. ქალაქ ახმეტას ქვემოთ მდინარის ხეობა არამკაფიოდ არის გამოხატული. ნაკადის 

სიგანე, სიღრმე და სიჩქარე იცვლება სათავიდან შესართავისკენ. ნაკადის სიგანე მერყეობს 10-

12 მეტრიდან (სოფ. ბირკიანთან) 60-80 მეტრამდე (მდ. აგრიჩაის შეერთების ქვემოთ), სიღრმე 

1,0-1,5 მეტრიდან 4,5-5,8 მეტრამდე, სიჩქარე 1,5-2,5 მ/წმ-დან მცირდება 0,8-1,2 მ/წმ-მდე. 

Nნაკადის ფსკერი სათავეებში ხრეშიანია, ჭიაურის ხიდის ქვემოთ კი სილიანი.  

მდინარე საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და გრუნტის წყლებით. მისი წყლიანობის რეჟიმი 

ხასიათდება გაზაფხულის თოვლის დნობით გამოწვეული წყალდიდობით, 

ზაფხულშემოდგომის წვიმებით გამოწვეული წყალმოვარდნებით და მეტ-ნაკლებად 

გამოხატული ზამთრის წყალმცირობით. გაზაფხულ-ზაფხულის წყალდიდობის პერიოდში 

მდინარის ჩამონადენი შეადგენს წლიური ჩამონადენის 65-72%-ს (გაზაფხულზე ჩამოედინება 
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35-40%, ზაფხულში 30-32%). შემოდგომაზე ჩამოედინება წლიური ჩამონადენის 20-23%, რაც 

ხშირად იცვლება მდინარის წყლიანობის შესაბამისად და ცალკეულ წლებში უტოლდება 

ზაფხულის ჩამონადენს. ზამთარში ჩამოედინება მხოლოდ 8-18%.  

მდინარე ალაზანი გამოიყენება ირიგაციული და ენერგეტიკული დანიშნულებით. მდინარე 

ალაზანზე და მის შენაკადებზე არსებობს 23 ირიგაციული არხი, მათ შორის 3 მაგისტრალური 

და 3 სატუმბო სადგური. სხვა არხები ლოკალური ხასიათისაა. მაგისტრალური და 

ლოკალური ირიგაციული არხების გარდა, მდ. ალაზნის აუზში არსებობს 5 ირიგაციული 

დანიშნულების წყალსაცავი, რომლებიც ამჟამდ არ ფუნქციონირებენ.  
 

5.2.4 ბიოლოგიური გარემო 

5.2.4.1 ფლორა 

 

ხეობის ქვედა ზონაში, უმთავრესად მურყანი Alnus barbata, ჭალის მუხა Quercus 
pedinculiflora, რცხილა Carpinus caucasica და ჩვეულებრივი თხილია Corylus avellana 
გავრცელებული; ზევით გაბატონებულია წიფელი Fagus orientalis. 

ხეობის დაბალ ნაწილში (700 მ.ზ.დ.) - ალაზნის ვაკეზე აქა-იქ შემორჩენილია ლეშამბიანი 
ტყე, რომელთა შორის აღსანიშნავია: კატაბარდა Clematis vitalba, ეკალღიჭი Smilax excelsa, 
სურო Hedera sp. და სხვ. ასეთი ტყეები ალაზნის მარჯვენა ნაპირზეც ვრცელდება, მაგრამ აქ 
განვითარებულია ძირითადად მეორადი წარმოშობის ტიპები: ჯაგრცხილნარი Carpinus 
orientalis, რცხილნარ- მუხნარი Carpinus betulus - Quercus iberica, ზოგან კი ძეძვიანი Paliurus 
spina-christi თავისი ტიპიური თანმყოლი მცენარეულობით. 

მცირე ფართობი უჭირავს სტეპების ბალახოვან მცენარეულობას და ბუჩქნარს. 

ტყის მცენარეულობა, თუ შემორჩენილი ნაშთებით ვიმსჯელებთ, ძირითადად 
წარმოდგენილი იყო მუხნარებით, მუხნარ-რცხილნარებით და პოლიდომინანტური 
ფართოფოთლოვანი ტყეებით, რომლის შემადგენელი იყო: ქართული მუხა Quercus iberica, 
რცხილა Carpinus betulus, მინდვრის ნეკერჩხალი Acer campestre, ქორაფი Acer laetum, იფანი 
Fraxinus excelsior, ცაცხვი Tilia caucasica და სხვ. 

წარსულში, მდ. ალაზნის სანაპიროებზე და მის უახლოეს ტერასებზე, ფართო გავრცელებას 
აღწევდა ჭალის ტყეები; ამჟამად, ამ ტყეებიდან ფაქტობრივად შემორჩენილია ალაზნის 
ჭალის ტყე (ჭიაურის ტყე), რომლის უახლოეს ტერასაზე ძირითადად გავრცელებულია: 
ხვალო Populus hibrida, ოფი Populus nigra, ლაფანი Pterocarya pterocarpa, მურყანი Alnus 
barbata, ტირიფი Salix 

excelsa, ჭალის თელა Ulmus suberosa და სხვ. ამჟამად ჭალის ტყე, ფრაგმენტულად - მომცრო 

ნაკვეთების სახით გვხვდება მდ.ალაზნის შენაკადთა ჭალებშიც. 

ნიადაგს, განსაკუთრებით ოდნავ განათებულ ადგილებზე, ვაკის ტყის მაღალი 
ბალახეულობა ფარავს, საკმაოდ კარგად და ძლიერ განვითარებული, როგორიცაა: Althaca 
officinalis, Lysimachia dubia, Circaea lutetiana, Asperula odorata, Datisca canabina, Geranium 
Robertianum, Salvia glutinosa. 

მდინარისპირა ხეობაში გავრცელებული ტყიანი მასივები, განსაკუთრებით მარჯვენა 
ნაპირზე უფრო სახეშეცვლილია, რაზედაც გავლენას ახდენს რელიეფის უფრო მეტი 
დაქანება ხევისკენ, ვიდრე მარცხენა ნაპირზე; მარჯვენა ნაპირზე არასაკმაო ნალექები და 
აღმოსავლეთ ველების ზეგავლენაა განმსაზღვრელი; ამ მიზეზის გამო, მარჯვნივ - ველის 

ელემენტები და ძეძვიანები Paliurus spina-christi უფრო სწრაფად მოიწევენ წინ და ნატყევარ 
ადგილებს იჭერენ. 

პანკისის ხეობის ზედა ნაწილში, ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი, ბუნებრივი პირობებიდან 
გამომდინარე, ხელსაყრელია ტყის მცენარეულობისთვის. წარსულში ეს ტერიტორიები 
სწორედ ტყეებით იყო დაფარული, რომლებიც მოგვიანებით გაიჩეხა და ამოიძირკვა. 
სადღეისოდ, ბუნებრივი ტყეების ნაშთები შემორჩენილია მდ.ალაზნის ჭალაში და მდინარის 
ხეობის მთისძირა ზოლში. ნატყევარი ვრცელი და ვაკე ტერიტორიები სოფლების 
საკარმიდამო ნაკვეთებმა და კულტურულმა მცენარეულობამ დაიჭირა; ტერიტორიის 
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დანარჩენ ნაწილში განვითარდა მეორეული სტეპი. 

 

 

5.2.4.2     ფაუნა 

 

საველე კვევის შედეგად არ დაფიქსირებულა არც ერთი სახეობა, გარდა  ტბის ბაყაყის 

(Pelophylax ridibundus) და კავკასიური ხვლიკის (Darevskia caucasica). იქვე თერგთან 

დაფიქსირდა წყალწყალა (Motacila alba), ბზეწვია (Motacila cinerea) და შავი შაშვი  (Turdus 

merula).  

თუმცა პერიოდულად შეიძლება შეგვხვდეს მგელი, დათვი და შველი. შედარებით მცირე 

ზომის ძუძუმწოვრებიდან გავრცელებულია: ტურა, მელა, გარეული კატა, კვერნა, მაჩვი, 

დედოფალა, კურდღელი და სხვ. 

ამფიბიებიდან გვხვდება 7 სახეობა, მათ შორის: კოლხური გომბეშო (Bufo verrucosissimus), 

ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea), მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), მცირეაზიური ბაყაყი (Rana 

macrocnemis) და სხვ. ქვეწარმავლებიდან გვხვდება 14-მდე სახეობა. მათ შორისაა: ხვლიკის სამი 

ენდემური სახეობა - კავკასიური ხვლიკი (Darevskia caucasica), მდელოს ხვლიკი (D. praticola) და 

ართვინის ხვლიკი (D. derjugini), თუმცა სავარაუდოა ქართული ხვლიკის (Darevskia rudis) 

არსებობაც. რეპტილიების სხვა სახეობებიდან აღსანიშნავია კავკასიური გველგესლა (Vipera 

dinniki). ორნითოფაუნის სრულფასოვანი ინვენტარიზაცია, სამწუხაროდ, არ ჩატარებულა და 

სახეობათა სია არ არსებობს (ზოგიერთი მონაცემით ფრინველთა 60-მდე სახეობაა 

გავრცელებული). აღსანიშნავია კავკასიის ენდემური სახეობა კავკასიური ყარანა (Phylloscopus 

lorenzii), ასევე მტაცებელი ფრინველები: ბატკანძერი (Gypaetus barbatus) , ორბი ( Gyps 

fulvus ) , სვავი (Aegipius monachus), კირკიტა (Falco tinnunculus), ქორი (Accipiter gentiles), მიმინო 

(Accipiter nisus), მთის არწივი (Aquila chrysaetos) და სხვ. საშუალო და მსხვილი 

ძუძუმწოვარებიდან კი ბაწარასა და ილტოში გავრცელებულია: შველი (Capreolus capreolus) 

არჩვი (Rupicapra rupicapra ), გარეული ღორი (Sus scrofa), მურა დათვი (Ursus arctos), მგელი 

(Canis lupus), ფოცხვერი (Lynx lynx), ტურა (Canis aureus), მელა (Vulpes vulpes), მაჩვი (Meles 

meles), ქვის კვერნა (Martes foina), ტყის კვერნა (Martes martes), გარეული კატა (Felis sylvestris), 

წავი (Lutra lutra) და სხვ.  

 

მონიტორინგის სხვადასხვა ეტაპზე, საპროექტო არეალში მსხვილი ძუძუმწოვრები და 

საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები არ ყოფილა დაფიქსირებული.   
 

5.2.4.4      დაცული ტერიტორიები  

დაცული ტერიტორიები - პანკისის ხეობა მდებაორებს მდ. ალაზნის ზემო დინების 

(ბახტრიონის ზემოთ) კავკასიონის ფარგლებში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 

მთა ბორბალოდან ალაზნის ვაკემდე და შემოფარგლულია კავკასიონის მთავარი ქედის 

სამხრეთ განშტოებებით - პანკისისა და დიდგვერდ-ნაქერალის ქედებით. ამ ადგილის ქვემოთ 

პანკისის ხეობისთვის დამახასიათებელია ფართო, მოვაკებული, დატერასებული ფსკერი. 

ხეობის ფერდობები 2000-2200 მ-დე შემოსილია ფართოფოთლოვანი ტყით; ალაზნის მარჯვენა 

შენაკადი კი არის მდ. ბაწარა, რომლის ხეობაში უთხოვარის ტყის, ბაწარას სახელმწიფო 

ნაკრძალია განთავსებული. 

ბაწარას ნაკრძალი წარმოდგენილია მდ.ილტოს აუზში, ახმეტის რაიონში, კავკასიონის მთავარი 

წყალგამყოფი ქედის სამხრეთ კალთებზე. აქ დაცულია უთხოვარის რელიქტური ტყის 

კორომი.ბაწარა-ბაბანეურის დაცული ტერიტორიები კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი 2003 წელს  შეიქმნა და ბაწარისა და ბაბანეურის ნაკრძალებს 

და ილტოს აღკვეთილს მოიცავს. 

ბაწარის სახელმწიფო ნაკრძალი 1935 წელს შეიქმნა. ბაწარას ნაკრძალი პანკისის ხეობაში, 

კერძოდ, მდინარე ალაზნის მარჯვენა შენაკადის, მდინარე ბაწარას ხეობაში ზღ. დ. 700-2,000 მ-

ზე მდებარეობს. მდინარე ბაწარას ხეობის შუა ნაწილში მესამეული პერიოდის 
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დენდროფლორის რელიქტის, უთხოვრის ტყის თითქმის 270 ჰა-იანი კორომებია შემორჩენილი. 

უთხოვრის ასეთი დიდი ზომის კორომებს მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს. 

ბაბანეურის ნაკრძალი, საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი ძელქვის თითქმის 240 

ჰექტრიანი კორომების დაცვის მიზნით, 1961 წელს დაარსდა და იგი ახმეტის 

მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ ნაწილში, აღმოსავლეთ კავკასიონის მთისწინეთზე, 

სოფლების ქვემო ალვანის, ბაბანეურისა და ლალისყურის სიახლოვეს ზღ. დ. 380-1,100 მ-ის 

სიმაღლეზეა განლაგებული 

ბაბანეურის ნაკრძალში აღწერილია 60-მდე ოჯახის 220 სახეობაზე მეტი ჭურჭლოვანი მცენარე, 

ბაწარის ნაკრძალსა და ილტოს აღკვეთილში კი - 98 ოჯახში გაერთიანებული 670-მდე სახეობა, 

რომელთაგან 50-მდე კავკასიის ენდემს წარმოადგენს. 

ბაბანეურის ნაკრძალის დენდროფლორა 60-მდე სახეობას ითვლის. მათგან, პირველ რიგში, 

აღსანიშნავია მესამეული პერიოდის რელიქტი ძელქვა (Zelkova carpinifolia). სხვა 

მნიშვნელოვანი სახეობებია: კაკალი (Juglans regia), ჭალის მუხა (Quercus pedunculiflora), 

ლაფანი (Pterocarya pterocarpa), ბზა (Buxus colchica). საყურადღებოა, რომ ნაკრძალში ასევე 

გავრცელებულია ეგზოტიკური ინვაზიური სახეობა Gleditsia triacanthos. 

ბაწარისა და ილტოს ფლორის სახეობებს შორის, უპირველეს ყოვლისა, უნდა აღინიშნოს 

უთხოვარი (Taxus baccata), წაბლი (Castanea sativa), თელა (Ulmus minor), წიფელი (Fagus 

orientalis), რცხილა (Carpinus caucasica), მურყანი (Alnus barbata), ჭალის მუხა (Quercus 

pedunculiflora) და სხვ. 

შედარებით რბილი და ტენიანი კლიმატის გამო ბაწარის ნაკრძალის ფლორა შეიცავს 

აღმოსავლეთ საქართველოსთვის უჩვეულო, კოლხურ მცენარეებს, როგორიცაა: 

იელი (Rhododendron luteum), წყავი (Laurocerasus officinalis), ბაძგი ანუ ჭყორი (Ilex 

colchica),მელიქაური (Daphne pontica). 

თევზი. მდინარე ალაზანში თევზის სახეობების შესახებ ინფორმაცია ეფუძნება ლიტერატურულ 

მონაცემებსა და ინტერვიუებს ადგილობრივ თემებთან და მეთევზეებთან. მტკნარი წყლების 

თევზები ფართოდ გავრცელებულია მდინარე ალაზნის მონაკვეთში, რომელიც ესაზღვრება 

პროექტის ტერიტორიას. მდინარე ალაზანი ზეაღმავალი დინების მთის მდინარეა, რომელიც 

დახრილობის მიხედვით წარმოადგენს კალმახის ეკოსისტემურ ზონას, სადაც ფართო 

კალაპოტიანი და ნელი დინების მდინარეებისთვის დამახასიათებელი თევზი არის 

გავრცელებული. მდინარე ალაზანში დაფიქსირდა თევზის შემდეგი სახეობები: ალაზნის ტობი – 

(Ghondrostoma nasus), მბრწყინავქაცვიანი თევზი –(Barbus mursa), ჩვეულებრივი კობრი - (Cyprinus 

carpio), ჭანარი - (Barbus capito), სევანის ხრამული - (Varicorhinus capoeta), მურწა - (Barbus barbus), 

დუნაის თაღლითა - (Chalcalburnus chalcoides), კარჩხალი - (Leuciscus cephalus), თაღლითა - 

(Alburnus filippi), ნაფოტა - (Rutilus rutilus), მდინარის ღოჯა - (Gobius cephalarges), ჩვეულებრივი 

კობრი - (Cyprinus carpio), ჭანარი - (Barbus capito), ლოქო - (Silurus glanis), კალმახი (Salmo fario), 

(ბინადრობს მდინარის ზედა ნაწილში) და ა. შ. 
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6   გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

6.1       გზშ-ს მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები 

ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა 

შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის 

არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე 

განისაზღვრება გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, ვლინდება ამ 

ზემოქმედების მიმღები ობიექტები - რეცეპტორები და ფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც 

აუცილებელია ზემოქმედების სახეების, ხარისხისა და მნიშვნელოვნების 

განსაზღვრისთვის. აღნიშნული ფაქტორების განსაზღვრის შემდეგ დგინდება რამდენად 

მისაღებია სავარაუდო ზეგავლენა, ხდება საქმიანობის ალტერნატიული, ნაკლები 

უარყოფითი ეფექტის მქონე ვარიანტების შერჩევა, ისაზღვრება შემარბილებელი ზომების 

საჭიროება და შესაბამისი ღონისძიებები მოსალოდნელი ზეგავლენის შესარბილებლად 

ან/და თავიდან ასაცილებლად. 

საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა: 

 

საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის   განსაზღვრა 

საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა, 

რომელიც    შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის პროექტებისთვის 

 

საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის მოძიება 

და ანალიზი 

იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი 

საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა. 

 

საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და  შეფასება 

ზემოქმედების ხასიათის, ალბათობის, მნიშვნელოვნებისა და სხვა მახასიათებლების 

განსაზღვრა რეცეპტორის სენსიტიურობის გათვალისწინებით, გარემოში 

მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი მნიშვნელოვნების შეფასება. 

 

საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების  განსაზღვრა 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების, თავიდან აცილების ან 

მაკომპენსირებელი  ზომების განსაზღვრა. 

 

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების  შეფასება 

შემარბილებელ ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გარემოში მოსალოდნელი 

ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა. 

 

საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების   დამუშავება 

შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ განსაზღვრულ 

მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების ეფექტურობა, ან 

გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება. 

 
 

6.1.1 ზემოქმედების რეცეპტორები და მათი  მგრძნობიარობა 

საავტომობილო გზის მშენებლობის ფაზებზე გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეებია: 

 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება; 

 ხმაურის გავრცელება; 
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 ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე - საშიში გეოდინამიკური პროცესების გააქტიურების 

რისკები; 

 ნიადაგის ზედაპირული ფენის დაზიანება; 

 ნიადაგის დაბინძურება; 

 ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები; 

 გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები; 

 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე; 

 ზემოქმედება კულტურულ მემკვდრეობაზე 

 ნარჩენების მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება; 

 სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა; 

 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

რისკები. 

რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის 

უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით 

ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან. 
 

6.1.2      ზემოქმედებების შეფასება 

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები. 

მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად: 

 ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი; 

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

 მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი; 

 ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი; 

 ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი; 

 შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი. 

ანუ განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად გარემოში მოსალოდნელი 

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

რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი მნიშვნელოვნება. 

ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე ზემოქმედების 

შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და შემოღებული 

კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა, ასევე 

შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და მასშტაბები. 
 

6.2       ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე 

გზის მშენებლობის ფაზაზე ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს 

მიწის სამუშაოების, გრუნტის ან სხვა წვრილმარცვლოვანი სამშენებლო მასალების შენახვისა და 

გადატანისას, ასევე გრუნტის საფარიან გზაზე სატრანსპორტო ნაკადით წარმოქმნილი მტვერი, 

მანქანა-დანადგარებისა და მძიმე სატვირთო მანქანების გამონაბოლქვი. გზის სამშენებლო 

სამუშაოების შესრულების მიზნით ბეტონის ან ასფალტბეტონის კვანძის მოწყობა 

გათვალისწინებული არ არის. 

 
6.2.1 დამაბინძურებელ  ნივთიერებათა  გაფრქვევების გაანგარიშება საგზაო-

სამშენებლო მანქანების ძრავებიდან 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაფრქვევების გაანგარიშება საგზაო-სამშენებლო მანქანების 

ძრავებიდან ხორციელდება [УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт- 

Петербург 2001-2005г]-ის შესაბამისად. თუმცა, აღნიშნული მეთოდიკა არ ითვალისწინებს 

საგზაო-სამშენებლო მანქანების დატვირთვის სხვადასხვა რეჟიმებს. ასეთ შემთხვევაში 
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შემოთავაზებულია მიდგომა [«Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю 

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

მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა გაიანგარიშება 30 წუთიან ინტერვალში, რა პერიოდშიც 

ადგილი აქვს ყველა მუშა  რეჟიმის ერთობლიობას. 

ეს ინტერვალი შედგება შემდეგი პერიოდებისაგან: 

 ტექნიკის   მოძრაობა   დატვირთვის   გარეშე   (ბულდოზერის უკუსვლა,  გადაადგილება 

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

 ტექნიკის   მოძრაობა   დატვირთვით   (ექსკავატორი   გადაადგილებს    მასალას   ჩამჩით, 

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

 უქმი  სვლა  (ძრავი  მუშაობს  ტექნიკის  გადაადგილების  გარეშე,    ექსკავატორის  ისრის 

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

პერიოდების ხანგრძლივობა დამოკიდებულია სამუშაოს შესრულების სპეციფიკასა და ტექნიკის 

სახეობაზე და საშუალოდ მიღებულია შემდეგი მნიშვნელობები [«Методическим пособием по 

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

მუშაობის ინტერვალის დასახელება tმოძრ. tდატვ. tუქმ.სვლა. 

დრო წუთებში 15 11 4 
 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შეფასებისათვის სამშენებლო მოედანზე მომუშავე 

ტექნიკის ძრავებიდან გაფრქვევის ერთჯერადი მაქსიმალური მნიშვნელობა თითოეული 

დამაბინძურებელი  ნივთიერებისათვის გაიანგარიშება ფორმულით: 

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

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

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

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

რომელიც გაიანგარიშება იმის გათვალისწინებით, რომ დატვირთვის გაზრდისას იზრდება 

საწვავის ხარჯი. 

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

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

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

 
 

მანქანის 

კატეგორია 

დიზელის 

ძრავის 

ნომინალური 

სიმძლავრე, კვტ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია ტექნიკის მოძრაობის 

პროცესში (გ/წთ) 

ნახშირჟანგი 
ნახშირ 

წყალბადები 

აზოტის 

ჟანგეულები 
ჭვარტლი 

გოგირდის 

ორჟანგი 

4 61↔100 1.29 0.43 2.47 0.27 0.19 

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

4 61↔100 2.40 0.30 0.48 0.06 0.097 
 

ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით მოხდენილია ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელ 

წყაროთა იდენტიფიკაცია, ხოლო მათ გაფრქვევებში მოსალოდნელი ემისია გაანგარიშებულია 

მოქმედ ნორმატიულ, საცნობარო და ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით. 

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

ფუნქციონირებისას ემისიების, არაორგანული მტვრისა, შედუღების ოპერაციების 

გაანგარიშება. 

ქვემოთ მოყვანილია ემისიის გაანგარიშებების მიმდევრობა წყაროების მიხედვით და მათი 

შედეგები. 

 

6.2.1.1  ემისია დიზელის საწვავი რეზერვუარიდან  (გ-1) 
 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის  სასუნთქი 

სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი 
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სუნთქვა). კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [8]-ს შესაბამისად. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში. 
 

დამაბინძურებელი   ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,0000915 0,0000026 

2754 ალკანები C12-C19 

(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 

0,0325752 0,0009182 

 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში. 
 

 

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ 

 

რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ 

ა, მ3/სთ 

რეზერვ 

უარის 

მოცულ 

ობა, მ3 

რეზერვ 

უარების 

რ-ბა 

ერთ 

დრო 

ულო 

ბა 
Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. 

ჯგ. А. სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

25 25 მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

30 20 1 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1  · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N,  ტ/წელ. 

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად წლის 

განმავლობაში შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. 

მიიღება დანართი 12-ის მიხედვით. 
 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ. 

Kmaxp  - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით. 

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით. 

Kнп  -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით. 

N - რეზერვუარების რ-ბა. 
 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ. 
 

დიზელის საწვავი: 

M = 3,92 · 0,9 · 30 / 3600 = 0,0326667 გ/წმ; 

G = (2,36 · 25 + 3,15 · 25) · 0,9 · 10-6  + 0,27 · 0,0029 · 4 = 0,0009208 ტ/წელ; 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 

M = 0,0326667  · 0,0028 = 0,0000915 გ/წმ; 

G = 0,0009208 · 0,0028 = 0,0000026 ტ/წელ; 

2754 ალკანები C12-C19  (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 

M = 0,0326667  · 0,9972 = 0,0325752 გ/წმ; 

G = 0,0009208 · 0,9972 = 0,0009182 ტ/წელ; 
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როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული საპროექტო საავტომობილო გზის დერეფნი გადის 

დაუსახლებელი ტერიტორიებზე შესაბამისად მავნე ნივთიერებათა ატმოსფერულ ჰაერში 

გაბნევის გაანგარიშების ჩატარება არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად. 

 

 
6.2.1.1 ემისია საექსკავაციო სამუშაოებიდან - გაფრქვევის წყარო,   ექსკავატორი.(გ-2) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,9,10]. 

საანგარიშო ფორმულები, საწყისი მონაცემები. 

ტექნიკის ტიპი: ერთჩამჩიანი ექსკავატორი; 

ქანის სიმაგრე: ქანი  f = 4; 

ერთჩამჩიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება 

ფორმულით: 
 

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

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

E - ჩამჩის ტევადობა, მ3 (0,65); 

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

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

K1 =1.20 – კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქარის სიჩქარეს (2.1-5 მ/წმ); 
K2 =1.20 - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ტენიანობას. (ტენიანობა: 3.1-5%); 

T = 7 სთ. –ცვლაში მუშაობის სუფთა დრო; 

Nг = 260 – წელიწადში დღეების რ-ბა; 

N = 1 – ერთდროულად მომუშავე ტექნიკის რ-ბა; 
 

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

(1.2x1.2x7x260x1)/1000 = 0,54 ტ/წელ; 
 

ერთჩამჩიანი ექსკავატორის მუშაობისას მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა 

განისაზღვრება ფორმულით: 

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

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

აირადი ნივთიერებების ემისიის გაანგარიშება 

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

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

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

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

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

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

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

მეთოდური მითითების შესაბამისად აზოტის ოქსიდების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით აზოტის დიოქსიდისა და ოქსიდის რაოდენობა გადაიანგარიშება 

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

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

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

tუქ.სვლა(ჭვ.))]/(30x60) = (0.27x15) + 13(0.27 x 11) + (006 x 4) / (30 x 60)  = 0.0045 გ/წმ; 

G(SO2.) = [(Mმოძრ(SO2) x tმოძრ(SO2)) + 1,3( Mდატვ(SO2) x tდატვ(SO2)) + (Mუქმ.სვლ (SO2) x 

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

 



 

Page 29 of 131 

 

გაანგარიშების შედეგები: 
 

ნივთიერებ-ის კოდი ნივთ. დასახელება 
მაქს. გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

ჯამური გაფრქვევა 

(ტ/წელ) 

337 ნახშირჟანგი (CO) 0.0260 0.17 
330 გოგირდის ორჟანგი (SO2) 0.0033 0.021 

328 ჭვარტლი (C) 0.0045 0.029 

301 აზოტის დიოქსიდი (NO2) 0.0328 0,215 

304 აზოტის ოქსიდი (NO) 0.0053 0.035 

2732 ნახშირწყალბადები (CH) 0.0076 0.05 

2902 არაორგანული მტვერი 0.0823 0,539 
 

სულ, მშენებლობის პროცესში გასაყვანი ტრასის კონკრეტულ მონაკვეთზე ერთდროულად 

შესაძლებელია 1 ექსკავატორის ექსპლუატაცია და ეს რაოდენობა გათვალისწინებულია 

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

260დღე/106 = 6,552). 

 

6.2.1.1 ემისია   საბულდოზერო სამუშაოებიდან - გაფრქვევის წყარო,  ბულდოზერი.(გ-3) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,9,10]. 

საანგარიშო ფორმულები, საწყისი მონაცემები. 

ტექნიკის ტიპი: ბულდოზერი; 

ქანების სიმაგრე: ქანი f = 4; 

ბულდოზერის მუშაობისას მტვრის ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება ფორმულით: 

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

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

Gm – ქანის სიმკვრივე ტ/მ3 (2.70); 

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

Tბც  _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ (80); 

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

K1 =1.00 – ქარის სიჩქარეზე დამოკიდებული კოეფიციენტი ( 2-5 მ/წმ); 
K2 =1.20 – მასალის ტენიანობაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (3.1-

5%); T = 7 სთ – ცვლაში მუშაობის სუფთა დრო; 

Nг = 730 -  წელიწადში სამუშაო დღეების რ-ბა; 

N = 1 – ერთდროულად მომუშავე ტექნიკის რ-ბა; 

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

x 1.2 x 7 x 260 x 1 / 1000 x 80 x 1.35 = 0.334 ტ/წელ. 

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევები ბულდოზერის მუშაობისას განისაზღვრება 

ფორმულით: 

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

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

აირადი ნივთიერებების ემისიის გაანგარიშება 

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

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

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

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

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

G (NOx) = [(Mმოძრ(NOx) x  tმოძრ(NOx)) + 1.3( Mდატვ(NOx)x tდატვ(NOx)) +  (Mუქმ.სვლ  (NOx)  x  tუქ.სვლა(NOx))]/(30 x 60) = (247 

x 15) + 13(247 x 11) + (048 x 4)/(30 x 60) = 0.041 გ/წმ; 

მეთოდური მითითების შესაბამისად აზოტის ოქსიდების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტის 

გათვალისწინებით აზოტის დიოქსიდისა და ოქსიდის რაოდენობა გადაიანგარიშება 

დადგენილი კოეფიციენტების მიხედვით (NO2  = 0,8 ; NO = 0,13); მაშასადამე გვექნება: 
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NO2 = 0.041 x 0.8 = 0.0328 გ/წმ; NO = 0.041 x 0,13 = 0.0053 გ/წმ; 

 

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

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

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

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

გაანგარიშების შედეგები: 

ნივთ-იერების კოდი ნივთ. დასახელება 
მაქს. გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

ჯამური გაფრქვევა 

(ტ/წელ) 

337 ნახშირჟანგი (CO) 0,0260 0.17 
330 გოგირდის ორჟანგი (SO2) 0,0033 0.021 

328 ჭვარტლი (C) 0,0045 0.029 

301 აზოტის დიოქსიდი (NO2) 0,0328 0,215 

304 აზოტის ოქსიდი (NO) 0,0053 0.035 

2732 ნახშირწყალბადები (CH) 0,0076 0.05 

2902 არაორგანული მტვერი 0.051 0.334 
 

სულ მშენებლობის პროცესში გასაყვანი ტრასის კონკრეტულ მონაკვეთზე ერთდროულად 

შესაძლებელია 1 ბულდოზერის ექსპლუატაცია და ეს რაოდენობა გათვალისწინებულია 

მშენებლობის მთელი პერიოდის ჯამური ემისიის გამოსათვლელად. (K=6,552). 

 
6.2.1.1 დასკვნა 
 

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ მშენებლობის პროცესში მიმდებარე 

ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი როგორც 500 მ-ნი ნორმირებული ზონის მიმართ,     

აგრეთვე     უახლოესი     დასახლებული     ზონის     მიმართ არ     გადააჭარბებს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს, კერძოდ: დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

კონცენტრაცია როგორც 500 მ-ნი ნორმირებულ საზღვარზე, ასევე უახლოვეს დასახლებულ 

პუნქტში ნაკლებია 0,1 ზდკ-ზე. ამდენად მშენებლობის პროცესი არ გამოიწვევს  ჰაერის  ხარისხის 

გაუარესებას. 

 
 

6.2.2     ექსპლუატაციის ფაზა 
 

ექსპლუატაციის ფაზაზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიები დაკავშირებული 

იქნება საავტომობილო გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვთან. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ საავტომობილო გზაზე მოძრაობის ინტენსივობა იქნება ძალიან 

დაბალი, ხოლო გზის დერეფნის ფარგლებში არ არის დასახლებული პუნქტები, ატმოსფერულ 

ჰაერზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. 

 

 
6.2.3     შემარბილებელი ღონისძიებები 

 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების შემარბილებელი ღონისძიებები 

ძირითადად შემუშავებულია მოსამზადებელი და მშენებლობის ფაზებისთვის, რომლის  

დროსაც გატარებული იქნება შემდეგი სახის შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 უზრუნველყოფილი იქნება სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკური გამართულობა. გაუმართავი ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები 

სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან; 

 დაცული იქნება ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესები, რათა არ მოხდეს მათი 

ამტვერება ქარიან ამინდებში; 

 სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების 

ალბათობა, მოხდება მათი ბრეზენტით დაფარვა ან წყლით დანამვა; 
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 მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის 

ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად მიღებული იქნება შესაბამისი სიფრთხილის 

ზომები (მაგ. დატვირთვა-გადმოტვირთვისას აიკრძალება დიდი სიმაღლიდან მასალის 

დაყრა); 

 დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარე; 
 პერსონალს (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის მძღოლების) 

ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 

ექსპლუატაციის ფაზაზე, სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს გატარებული 

იქნება მშენებლობის ფაზისთვის განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებები. სხვა მხრივ 

დაცული იქნება საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის პირობები და მინიმუმამდე იქნება 

დაყვანილი სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვის ალბათობა. 
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6.2.4 ზემოქმედების შეჯამება 

ცხრილი 6.2.4.1.  ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ფაზა 

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

ტექნიკა, ტრანსპორტირება და სხვა. 

 სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე არსებული 

ქიმიური ნივთიერებების (საწვავ-საპოხი მასალა, 

საწვავის რეზერვუარები და სხვ.) აირადი ემისიები 

 

 
მშენებლობაზე 

დასაქმებული 

პერსონალი, 

მოსახლეობა, 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

დაბალი 

რისკი 

სამშენებლო ბაზის, 

სამშენებლო 

მოედნების 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

 

 
7-9 თვე 

 

 
შექცევადი 

საშუალო, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი 

 ბიოლოგიური 
გარემო 

      
მტვრის გავრცელება 
 წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი სამშენებლო 

მასალების შენახვა-გამოყენება, ტექნიკისა და 

სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება და სხვ. 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

საშუალო 

რისკი 

სამშენებლო ბაზის, 

სამშენებლო 

მოედნების 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

 

 

7-9 თვე 

 

 

შექცევადი 

საშუალო, 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი 
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6.3       ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება 

6.3.1      მშენებლობის ეტაპი 

საავტომობილო გზის მშენებლობა ინტენსიურ საქმიანობას ითვალისწინებს, რაც სავარაუდოდ 

იმოქმედებს ფონურ ხმაურზე. მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრისათვის აკუსტიკური 

გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 

 შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 

 განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო 

წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, 

რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე 

ნარგაობა და ა.შ.); 

   განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 

შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

 საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების 

ღონისძიებები. 

ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა 

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

სატვირთო ავტომობილი (თითოეულის 85 დბა) და ექსკავატორი (88 დბა). დაშვებულია რომ 

ყველა ხმაურის წყარო ერთდროულად მუშაობს, სამშენებლო ბაზის ცენტრალურ უბანში. 

საანგარიშო წერტილად შერჩეული იქნა დაცილების მანძილი - ≈500 მ. 

 

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით: 

L  L   15lg r  10 lg Ф   


a
r  
 10 lg , 

p 1000 

სადაც, 

Lр  – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф – ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

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

დამოკიდებულებით); 

r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე; 

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

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

კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში; 

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

ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული 

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

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

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 
n 

10 lg 100,1Lpi 

i1 

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

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

გაცილებით ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები  გაერთიანებულია 
n 

ერთ ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 10lg 100,1Lpi   ; 
i 1 

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების 

შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 

ცენტრიდან დაშორება; 

3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის 

(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური 

მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 
 

გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობის ერთდროული მუშაობის 

შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი 

სცენარი). გაანგარიშების შედეგი იხ. ცხრილში 6.3.1.1. 

ცხრილი 6.3.1.1. ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგები 
 

 
 

უბანი 

 

ძირითადი მომუშავე 

მანქანა- 

მოწყობილობები 

 

ხმაურის ექვივ. 

დონე გენერაც. 

ადგილზე, დბა 

მანძილი 

უახლოეს 

რეცეპტ-მდე, 

მ 

ხმაურის ექვ. 

დონე უახლოეს 

რეცეპტორთან, 

დბა 

 
 

ნორმა1 

სამშენებლო o ბულდოზერი    დღის 

ბაზის o 3 სატვირთო    საათებში - 55 

ტერიტორია o ექსკავატორი 
94,1 500 43,4 

დბა. 
ღამის 

     საათებში- 45 

     დბა- 
 

როგორც გათვლებმა ცხადყო, სამშენებლო ბაზაზე მიმდინარე ოპერაციების შედეგად 

საცხოვრებელ ზონასთან ხმაურის დაშვებულ ნორმებზე გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება. 

ამასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ სამშენებლო სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ 

დღის საათებში, რომლის დროს ცხრილში მოცემული მანქანა-დანადგარების ერთდროული 

მუშაობა ნაკლებ სავარაუდოა. ასევე აღსანიშნავია, რომ გათვლების დროს გათვალისწინებული 

არ ყოფილა ხმაურის წყაროებსა და რეცეპტორებს შორის დღეისათვის არსებული ბუნებრივი და 

ხელოვნური ბარიერების არსებობის ფაქტორი, რაც თავის მხრივ ამცირებს ხმაურის 

გავრცელების ხარისხს. აღნიშნულის შესაბამისად ხმაურის გავრცელებით მოსახლეობაზე 

უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

ხმაურის გავრცელებით უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელია მშენებლობაზე 

დასაქმებული პერსონალზე. ცალკეულ სამშენებლო მოედანზე ხმაურის დონემ შეიძლება 95 

დბა-ს მიაღწიოს. პერსონალი (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხმაურის გამომწვევ 

დანადგარებთან მუშაობის დროს), საჭიროებისამებრ აღჭურვილი იქნება დამცავი 

საშუალებებით (ყურთსაცმები). 

გზის სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში მოსახლეობაზე ზემოქმედება ნაკლებად 

არის მოსალოდნელი (საპროექტო გზა გადის დაუსახლებელ ტერიტორიებზე). ამ შემთხვევაში 

შედარებით საყურადღებოა ველური ბუნების შეშფოთება ხმაურის გავრცელებით. შედარებით 

შენსიტიურ მონაკვეთებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, უბნები, რომლებიც გადის რთული 

ტოპოგრაფიულ პირობებში. 
 

 

 
 

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

და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე” 
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6.3.2      ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაციით წარმოქმნილი ხმაური ძირითადად უკავშირდება: ავტომანქანების 

ძრავის და საბურავი-გზის ხახუნით გამოწვეულ ხმაურს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გზის 

ექსპლუატაციის პროცესში სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება არ  იქნება 

ინტენსიური ხასიათის და შესაბამისად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება 

(ძირითადად ცხოველთა სამყაროზე) შეიძლება შეფასდეს როგორც საშუალო. 

 
 

6.3.3      შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით 

გატარდება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 უზრუნველყოფილი იქნება სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკური გამართულობა. გაუმართავი ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები 

სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან; 

 „ხმაურიანი” სამუშაოები იწარმოებს მხოლოდ დღის საათებში; 

 ტყის ზონის სიახლოვეს განისაზღვრება ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდი, 

ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა გამრავლების სეზონი, აპრილიდან ივლისამდე) 

საკითხების გათვალისწინებით; 

 გენერატორები და სხვა ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმები განლაგდება მგრძნობიარე 

რეცეპტორებისგან (ტყის ზონა) მაქსიმალურად მოშორებით; 

 საჭიროებისამებრ, მოხდება პერსონალის უზრუნველყოფა პირადი დაცვის 

საშუალებებით (ყურსაცმები); 

 პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ 

პერიოდულად; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 
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6.3.4 ზემოქმედების შეფასება  
ცხრილი 6.3.4.1.  ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება  

ხასიათი 
მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 

 

ხანგრძლივობა 
 

შექცევადობა 
ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

ხმაურის გავრცელება ჰაერში        
    სამშენებლო ტექნიკით,     (დამოკიდებულია  საშუალო. 

სამშენებლო ოპერაციებით 
გამოწვეული ხმაური; 

   სატრანსპორტო 

პროექტის მუშახელი, 

მოსახლეობა, ახლომახლო 

მობინადრე ცხოველები. 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

მაღალი რისკი 
დაახლოებით 1,0- 

2,0 კმ რადიუსში 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

ხანგრძლივობაზე ≈ 

 

შექცევადი 
შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 
საშუალებებით     7-9 თვე)  ით - დაბალი 
გამოწვეული ხმაური.        
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6.4      ზემოქმედება ნიადაგებზე 

6.4.1      მშენებლობის ეტაპი 

გზის მშენებლობის დროს შესაძლო ზემოქმედება ნიადაგზე ძირითადად დაკავშირებული 

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

დანადგარებიდან (სამშენებლო ბაზის ან სამშენებლო მოედანზე არსებობის შემთხვევაში) 

საწვავის/ზეთის დაღვრის რისკთან, მიწის სამუშაოებთან და სხვ. 

მშენებლობის პერიოდში ნიადაგის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოების შესრულება ძირითადად 

დაგეგმილია მხოლოდ სამშენებელო ბაზის ტერიტორიაზე (იმ შემთხვევისათვის, თუ მშენებელ- 

კონტრაქტორი სამშენებლო ბაზის განთავსებისთვის შეარჩევს ანგარიშში მონიშნულ 

ტერიტორიას). სამშენებლო ბაზის განთავსების ტერიტორიის საერთო ფართობი შეადგენს 

დაახლოებით 18000 მ2, აქედან ნიადაგის ფენის მოხსნა დაგეგმილია ტერიტორიის ნახევრზე. 

ნიადაგის ფენის საშუალო სიმძლავრედ მიღებულია 15 სმ, შესაბამისად მოსახსნელი ნიადაგის 

ფენის მოცულობა გვექნება 9000 x 0,15=1350 მ3. 

საპროექტო გზის დერეფანი გადის ძალზედ რთულ რელიფურ პირობებში. ტრასის ფარგლებში 

უმეტესწილად განვითარებულია დახრილი ფერდობები, სადაც ნიადაგოვანი საფარი თითქმის 

არ არის წარმოდგენილი. გამომდინარე აქედან, საპროექტო გზის დერეფნის უმეტესი ნაწილის 

ფარგლებში ნიადაგის მოხსნა არ იგეგმება. 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ნიადაგის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოების შესრულება 

შედარებით გამართლებულია იმ მონაკვეთზე სადაც იკვეთება ტყიანი ზონა. აღნიშნული 

მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს დაახლოებით 160 მ-ს, დერეფნის სიგანედ აღებულია 5-6 მ. 

მოსახსნელი ფენის სიმძლავრე საშუალოდ შეადგენს 10 სმ-ს. გამომდინარე აღნიშნულიდან 

მოსახსნელი ჰუმუსოვანი ფენის მოცულობა იქნება 160 x 6 x 0,10 = 96 მ3. 

სულ, პროექტის განხორციელების პროცესში (კერძოდ მოსამზადებელ სამუშაოების 

შესრულებისას) მოიხსნება დაახლოებით 1450 მ3  მოცულობის ნიადაგოვანი საფარი. 

სამშენებლო ბაზის ტერიტორიიდან მოხსნილი ნიადაგის ფენა დასაწყობდება ბაზის 

ტერიტორიაზე, შესაბამისი წესების დაცვით. სამუშაოების დასრულების შემდგომ კი იგი 

გამოყენებული იქნება დროებით ათვისებული ტერიტორიის რეკულტივაციისთვის. 

საპროექტო დერეფანში მოხსნილი ნიადაგი დროებით დასაწყობდება გასხვისების ზოლის 

ფარგლებში, სხვა მასალისგან განცალკევებით რეკულტივაციის ეტაპზე გამოყენებამდე. გზის 

მშენებლობის დასრულების შემდგომ ნიადაგოვანი საფარი გამოყენებული იქნება გზის განაპირა 

ზოლის რეკულტივაციისთვის. 

გარდა აღნიშნულისა, მიწის სამუშაოები გამოიწვევს ეროზიის რისკების მცირე ზრდას. 

ზემოქმედების რისკები შედარებით მოიმატებს ნალექიან პერიოდში და თოვლის დნობისას. 

ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს ნარჩენების არასწორმა მართვამ 

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

წესების დარღვევამ, ასევე სამშენებლო ტექნიკიდან და სატრანსპორტო საშუალებებიდან 

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

შედარებით მაღალი რისკები არსებობს იმ ტერიტორიებზე, სადაც განთავსდება საწვავის 

რეზერვუარი, ავტოსადგომი და ნიადაგის დაბინძურების სხვა პოტენციური წყაროები. 

 

 
6.4.1.1      ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაცია, ჩვეულებრივ დაკავშირებულია გვერდულების ნიადაგის 

დაბინძურებასთან მძიმე ლითონებით. დაბინძურების მეორე მიზეზად გზისპირა ნაგავი 

შეიძლება ჩაითვალოს. 
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გზის ექსპლუატაციის დროს, ნიადაგზე ზემოქმედების მართვა გაცილებით რთულია, ვინაიდან 

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

ნაწილობრივ შესუსტება შესაძლებელია საზოგადოების ინფორმირებით და ცნობიერების 

ამაღლებით. 

 

6.4.2      შემარბილებელი ღონისძიებები 

6.4.2.1      ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განადგურების პრევენციული  ღონისძიებები 

ნიადაგის/გრუნტის დაზიანება-დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით მოსამზადებელ და 

მშენებლობის ეტაპებზე გათვალისწინებული იქნება შემდეგი გარემოსდაცვითი მოთხოვნები: 

 მაქსიმალურად შეიზღუდება სამშენებლო ბაზაზე და სამშენებლო მოედნებზე მანქანების 

შეკეთება/ტექნიკური მომსახურეობა. აიკრძალება მანქანების მდინარეებში გარეცხვა; 

 რეგულარულად შემოწმდება მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და საწვავის/ზეთის 

ჟონვის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ მოხდება დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული 

მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, მოხდება დაღვრილი მასალის 

ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი 

უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და 

პირადი დაცვის საშუალებებით; 

 მასალების და ნარჩენების განთავსება მოხდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და 

არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნებიდან გატანა; 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, ის მოიხსნება და დროებით 

დასაწყობებული იქნება ტერიტორიის რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე. 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნა-დასაწყობებისას დაცული იქნება შემდეგი პირობა: ნაყარის 

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

დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე უნდა არსებობდეს ან მოეწყოს წყალამრიდი არხები; 

 ნიადაგის/გრუნტის დატკეპნის შესამცირებლად მკაცრად განისაზღვრება დროებითი 

გზების, სამშენებლო მოედნების საზღვრები; 

 მაქსიმალური ყურადღება მიექცევა ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტს; 

 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება სამშენებლო ბაზის და სამშენებლო 

მოედნების გაწმენდა და რეკულტივაცია; 

 პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგი გარემოსდაცვით, მათ შორის ნიადაგის და 

უსაფრთხოების საკითხებზე;მოხდება პერსონალის ცოდნის/ცნობიერების ამაღლება 

ნარჩენების მართვის საკითხებზე. 

 

 
6.4.2.2      ნიადაგის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებები 

საავტომობილო გზის მშენებლობისას უზრუნველყოფილი იქნება ნიადაგის დაბინძურების 

რისკების შემამცირებელი შემდეგი ღონისძიებების გატარება: 

 რეგულარულად შემოწმდება მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და საწვავის/ზეთის 

ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ მოხდება დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული 

მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 მოხდება წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ 

უბანზე; 

 მოხდება წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლების სათანადო მართვა: 

 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები მაქსიმალურად დაცული 

იქნება ატმოსფერული ნალექებისგან; 

 საწვავის სამარაგო რეზერვუარს ექნება ბეტონის ან თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა 

ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის 
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შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია; 

 საწვავით გამართვის უბნების გრუნტის ზედაპირზე მოეწყობა ჰიდროიზოლაციის ფენა 

(ე.წ. თიხის გადახურვა), რომლის ზედაპირი დაფარული იქნება ხრეშის ფენით. საწვავით 

გამართვა განხორციელდება სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით; 

 სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე აიკრძალება მანქანების/ტექნიკის საწვავით 

გამართვა ან/და ტექმომსახურება. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს მოხდება 

წყლისგან მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის განსაზღვრული 

უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით; 

 დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული 

უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი 

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

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან 

გატანილი იქნება ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ. 

 სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება ტერიტორიის გაწმენდა და 

დაზიანებული უბნების რეკულტივაცია. 
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6.4.3 ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.4.3.1.  ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების სხვა 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი მოხდენის ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლ. შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების    სამუშაო უბნები    
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ. 
    მიწის სამუშაოები; 

 სატრანსპორტო ოპერაციები, 

მძიმე ტექნიკის გამოყენება 

მიწისა და მიწაზე 

არსებული ყველა 

რესურსი 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 
საშუალო რისკი 

და 
სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სამოძრაო გზების 

 
მოკლევადიანი 

 

ძირითადად 

შექცევადი 

საშუალო. შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი. 

    დერეფნები    
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის  დაკარგვა 
    მიწის სამუშაოები; 

 ზედაპირული ფენის მოხსნა- 

დასაწყობება; 

 მანქანებისა და სამშენებლო 

ტექნიკის გადაადგილება და სხვ. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

საშუალო რისკი 

 

სამუშაო უბნები 

და სამოძრაო 

გზების 

დერეფნები 

 

 

მოკლევადიანი 

 

შექცევადი. 

გამონაკლის 

შემთხვევებში 

- შეუქცევადი 

 

საშუალო. შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი. 

ნიადაგის დაბინძურება 
 ნავთობპროდუქტების ან სხვა 

ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა, 

ნარჩენებით დაბინძურება. 

მცენარეული საფარი, 

ცხოველები, 

მიწისქვეშა და 

ზედაპირული 

წყლები 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 

საშუალო რისკი 

მოსალოდნელია 

ძირითადად 

ლოკალური 

დაღვრები 

 

 

მოკლევადიანი 

 

 

შექცევადი 

საშუალო, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი 
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6.5       ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე 

6.5.1      მშენებლობის ფაზა 
 

საპროექტო გზის დერეფანი გადაკვეთს რამდენიმე მდინარეს და ბუნებრივ ხევს, შესაბამისად 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში არსებობს ზედაპირული წყლების 

დაბინძურების მაღალი რისკი. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ფუჭი ქანების 

განთავსებისთვის ცალკე, შესაბამისი წესების დაცვით მოწყობილი სანაყაროს გამოყენება ვერ 

ხერხდება. 

გარდა აღნიშნულისა, ზედაპირული წყლების ხარისხის გაუარესება შეიძლება გამოიწვიოს 

ნარჩენების არასწორმა მართვამ და მდინარეში ჩაყრამ/ჩაღვრამ, საწვავისა და ზეთების დაღვრამ 

და შემდგომ ზედაპირული ჩამონადენით დამაბინძურებლების ჩატანამ. წყლის სიმღვრივის 

მომატებას ადგილი შეიძლება ჰქონდეს მდინარის კალაპოტის მახლობლად სამუშაოების 

წარმოებისას. ზედაპირული წყლების დაბინძურების გამორიცხვის მიზნით მშენებელი 

კონტრაქტორი ვალდებულია გაატაროს შესაბამისი პრევენციული ღონისძიებები. 

 

6.5.2      ექსპლუატაციის ფაზა 
 

გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკი შეიძლება 

წარმოიშვას მხოლოდ სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების დროს. ზემოქმედების 

შემცირების მიზნით საჭირო იქნება მშენებლობის ფაზისთვის შემუშავებული ღონისძიებების 

გატარება. 

 
6.5.3      შემარბილებელი ღონისძიებები 

ზედაპირულ წყლებზე ნეგატიური ზემოქმედების შემცირების მიზნით უზრუნველყოფილი 

იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

 ტექნიკა განთავსდება ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით 

(სადაც ამის საშუალება არსებობს. თუ ეს შეუძლებელია, დაწესდება მუდმივი კონტროლი 

წყლის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად); 

 მდინარეების და ხევების კალაპოტებში და მის მახლობლად მუშაობისას თავიდან 

აცილებული იქნება კალაპოტების ჩახერგვა; 

 აიკრძალება მანქანების რეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში; 

 სამშენებლო უბნებზე შეიზღუდება მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვა ან/და 

ტექმომსახურება; 

 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნა 

საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან ასაცილებლად; 

 დაწესდება კონტროლი მასალებისა და ნარჩენების სწორ მენეჯმენტზე; 
 მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და დროებით დასაწყობდება 

ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, წყლის ობიექტისგან მოცილებით; 

 ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი მასალის 

ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა; 

 ზედაპირული ჩამონადენის პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების ირგვლივ 

(მაგალითად გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების დასაწყობების უბნების პერიმეტრზე) 

მოეწყობა სადრენაჟო სისტემები; 

 გზის საფარის დაგება მოხდება მშრალ ამინდში,  ჩამონადენის დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად; 

 პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე. 
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6.5.4 ზემოქმედების შეფასება  
 

ცხრილი 6.5.4.1.  ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

სხვა   

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

ზედაპირული წყლების   დაბინძურება        
შეწონილი ნაწილაკებით, 
ნახშირწყალბადებითა და სხვა 
ნივთიერებებით 
 შეწონილი ნაწილაკებით დაბინძურების 

წყარო - დაბინძურებული ზედაპირული 

ჩამონადენი; 

 ნახშირწყალბადებით/ქიმიური 

ნივთიერებებით დაბინძურების წყარო - 

მათი დაღვრის შედეგად დაბინძურებული 

ზედაპირული ჩამონადენის ჩადინება, ან 

მათი უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა; 

   სხვა დაბინძურების წყარო - სამშენებლო 

 

 

 

 
ცხოველთა 

სამყარო, 

მიწისქვეშა 

წყლები და სხვ. 

პირდაპირი. 

ზოგიერთ 

შემთხვევაში - 

ირიბი (მაგ. 

დამაბინძურებლე 

ბის დაღვრის 

შედეგად 

დაბინძურებული 

ზედაპირული 

ჩამონადენის 

ჩადინება 

მდინარეებში). 

 

 

 
საშუალო 

რისკი, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 

ით - დაბალი 

რისკი 

 

 

 

 
დერეფანში 

არსებული მცირე 

მდინარეები და 

ბუნებრივი ხევები 

 

 

 
 

საშუალო ვადიანი 

(ზემოქმედება 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით) 

 

 

 

 

 
 

შექცევადი 

 

 

 

 
საშუალო, შემარბ. 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 

დაბალი 

ბაზაზე წარმოქმნილი სამშენებლო ან  უარყოფითი      
საყოფაცხოვრებო მყარი/თხევადი        
ნარჩენები        
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6.6       ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე 

6.6.1      ზემოქმედების დახასიათება 

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მიწისქვეშა წყლების დებიტზე  

პირდაპირი ზემოქმედების რისკები მცირეა როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის 

ეტაპზე. 

გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ნიადაგის 

დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, ვინაიდან გარემოს ეს 

ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ტერიტორიაზე მოსული 

ატმოსფერული ნალექებით დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების 

რისკების შემცირებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული 

ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. გრუნტის წყლების დებიტის ცვლილება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 
 

6.6.2      შემარბილებელი ღონისძიებები 

გრუნტის წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით საჭიროა ნიადაგის და ზედაპირული 

წყლების ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. მათ 

შორის: 

 რეგულარულად შემოწმდება მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და საწვავის/ზეთის 

ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ მოხდება დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული 

მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან; 

 წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვდება და დასაწყობდება სპეციალურად გამოყოფილ 

უბანზე; 

 მოხდება წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა: 

 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები დაცული იქნება 

ატმოსფერული ნალექებისგან; 

 საწვავის სამარაგო რეზერვუარს ექნება ბეტონის ან თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა 

ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის 

შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია; 

 საწვავით გამართვის უბნები დაფარული იქნება ხრეში ფენით. საწვავით გამართვა 

მოხდება სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით; 

 სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე შეიზღუდება მანქანების/ტექნიკის 

საწვავით გამართვის ან/და ტექმომსახურება; 

 დაღვრის შემთხვევაში, მოხდება დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი 

იქნება შესაბამისი საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი დაცვის 

საშუალებებით; 

 სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 
 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება ტერიტორიის გაწმენდა და 

რეკულტივაცია. 
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6.6.3 ზემოქმედების შეფასება 
 

ცხრილი 6.6.3.1. მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების სხვა 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

    სამშენებლო    
მიწისქვეშა წყლების დებიტის 
ცვლილება 
 ზედაპირული წყლის ათვისება და 

გრუნტის წყლების კვების არეს 

შეზღუდვა 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 
 

ირიბი 

 
დაბალი 

რისკი 

ბაზის , 
სამშენებლო 

მოედნების 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

 
 

მოკლევადიანი 

 
 

შექცევადი 

ძალიან დაბალი ან 

ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ 

არის 

    უბნები    
 
გრუნტის წყლების ხარისხის 
გაუარესება 
 დამაბინძურებლების ღრმა 

ფენებში გადაადგილების გამო 

 

ცხოველები, მასთან 

ჰიდრავლიკური კავშირის 

მქონე ზედაპირული 

წყლები 

 

 

ირიბი ან 

პირდაპირი 

 

 

მაღალი 

რისკი 

სამშენებლო 

ბაზის , 

სამშენებლო 

მოედნების 

ტერიტორია და 

მიმდებარე 

უბნები 

 

 

 

მოკლევადიანი 

 

 

 

შექცევადი 

საშუალო. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

- დაბალი ან 

ძალიან დაბალი 
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6.7       საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების რისკების შეფასება 

6.7.1      ზემოქმედების დახასიათება 

საპროექტო გზის დერეფანში ფართომასშტაბიანი საშიში გეოლოგიური პროცესების 

გამოვლინება არ ფიქსირდება. გზის რამდენიმე მონაკვეთზე ფიქსირდება გრავიტაციული, 

ეროზიული, აკუმულაციური და სხვა პროცესებით გამოწვეული ხაზოვანი და ფართობული 

დაზიანებები, რომელთა გააქტიურება მოსალოდნელია სამშენებლო სამუშაოების 

მიმდინარეობის პერიოდში. 

ყოველივე აღნიშნულის და ხეობის რთული რელიეფის გათვალისწინებით, მშენებლობის 

ფაზაზე მოსალოდნელია საშიში გეოლოგიური პროცესების გააქტიურება, რაც დაკავშირებული 

იქნება გზის ახალი დერეფნის ვაკისის მომზადებასთან (ჭრილების და ყრილების მოწყობა) და 

საგზაო-საინჟინრო ნაგებობებისათვის საძირკვლების მოწყობასთან. 

პროექტის მიხედვით, ზემოთ აღნიშნული მაღალი რისკის უბნებზე გათვალისწინებულია 

შესაბამისი საინჟინრო გადაწყვეტები, მათ შორის: ფერდობებზე არსებული აქტიური ფენის 

მოხსნა და ფერდობის დახრის კუთხის შემცირება, დამცავი კედლების მოწყობა, წყალსარინი 

სამთო არხების მოწყობა, ფერდობებზე და სხვა. 

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მშენებლობის ფაზაზე საშიში გეოლოგიური პროცესების 

განვითარების რისკები შეიძლება შეფასდეს როგორც მაღალი რისკები. 

საპროექტო გზის დერეფნის განთავსების ტერიტორიის რელიეფის გათვალისწინებით, როგორც 

მშენებელობის, ასევე ოპერირების ფაზებზე გზის დატბორვის რისკები მინიმალურია. 

გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე მნიშნელოვანი მეწყრული და გრავიტაციული პროცესების 

განვითარება შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს დამცავი საინჟინრო ნაგებობების არასწორი 

ექსპლუატაციასთან. ამასთანავე არსებობს ახლად მოწყობილი საინჟინრო ნაგებობების ჯდენის 

რისკი, რაც თავის მხრივ დაკავშირებული იქნება საშიში გეოლოგიური პროცესების 

გააქტიურებასთან. დაგეგმილი საპროექტო გადაწყვეტების გათვალისწინებით ასეთი 

პროცესების განვითარების ალბათობა ძალზე დაბალია. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან შესაბამისი საპროექტო გადაწყვეტების გათვალისწინებით 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე, საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების 

რისკები არ იქნება მაღლი. 

 
6.7.2      შემარბილებელი ზომები 

გზის მშენებლობის პროცესში საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების 

მინიმიზაციის მიზნით გატარდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 მოიხსნება ზედა ფერდობებზე აქტიურ დინამიკაში მყოფი გეოლოგიური წარმონაქმნები 

და ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის შესაბამისი დახრილობის კუთხე; 

 სენსიტიურ უბნებზე მოხდება ფერდობების მაქსიმალური სიფრთხილით ჩამოშლა 

(უპირატესობა მიენიჭება მექანიკურ საშუალებებს). ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის 

შესაბამისი დახრილობის კუთხე; 

 მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების ორგანიზაციული გაყვანა, იმ პირობით, 

რომ არ გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული ფერდობების დამატებითი გაწყლიანება; 

 გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვა; 

 გზის ვაკისის დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში მის 

ქვემოთ მოეწყობა გაბიონები; 

 მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ 

მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო მოედნიდან გატანა. გრუნტის 

ნაყარების სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე მეტი; ნაყარების ფერდებს მიეცემა შესაბამისი 

დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყობა წყალამრიდი არხები; 
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 სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარდება სამშენებლო მოედნების 

რეკულტივაციის  და გამწვანების სამუშაოები. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე საშიში გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკებს 

შეამცირებს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 ნაგებობების (მათ შორის აღსანიშნავია სახიდე გადასასვლელები) ფუნდირება მოხდება 

ძირითად ქანებში; 

 დერეფნის სენსიტიურ უბნებზე ფერდობების მხარეს მოეწყობა დამცავი ჯებირები; 

 ყველა სენსიტიურ უბანზე განხორციელდება საშიში გეოლოგიური მოვლენების 

მონიტორინგი განსაკუთრებით საწყისი 2 წლის განმავლობაში. მონიტორინგულ 

სამუშაოებში ჩართული იქნება შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პერსონალი (ინჟინერ- 

გეოლოგები). საჭიროების შემთხვევაში უმოკლეს ვადებში გატარდება შესაბამისი 

პრევენციული ღონისძიებები (გეოლოგიური შესწავლა, პროექტის დამუშავება და 

გამაგრებითი სამუშაოები). 
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6.7.3 ზემოქმედების შეფასება 
 

ცხრილი 6.7.3.1.  გეოდინამიკური პროცესების განვითარების რისკების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა ნარჩენი ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

გეოსაფრთხეების, მ.შ. 
ეროზიის, დახრამვის, 
მეწყრული პროცესების 
გააქტიურება/ განვითარება 

მიწისა და მიწაზე 

არსებული ყველა 

რესურსი (მცენარეები, 

ცხოველები, წყალი) 

 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

მაღალი 

რისკი 

სამშენებლო 

დერეფნის 

ცალკეული 

მონაკვეთები 

 

საშუალო 

ვადიანი 

 

 

შექცევადი 

მაღალი. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით - 

საშუალო 

ტერიტორიების 
დატბორვის რისკები 

დროებითი და მუდმივი 

საინჟინრო ნაგებობები, 

მომსახურე პერსონალი 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

დაბალი 

რისკი 

საავტომობილო გზის 

დერეფანი 

 

მოკლე ვადიანი 

 

შექცევადი 

 

ძალიან დაბალი 

ექსპლუატაციის ეტაპი: 

გეოსაფრთხეების, მ.შ. საავტომობილო გზის       
ეროზიის, მეწყრული 
პროცესების, დახრამვის 

შემადგენელი 
კონსტრუქციები, 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

საშუალო 
რისკი 

საავტომობილო გზის 
დერეფანი 

გრძელვადიანი შექცევადი საშუალო 

გააქტიურება/ განვითარება ადამიანთა უსაფრთხოება       

 საავტომობილო გზის       
ტერიტორიების 
დატბორვის რისკები 

შემადგენელი 
კონსტრუქციები, 

პირდაპირი, 
უარყოფითი 

დაბალი 
რისკი 

საავტომობილო გზის 
დერეფანი 

გრძელვადიანი შექცევადი ძალიან დაბალი 

 ადამიანთა უსაფრთხოება       
საინჟინრო ნაგებობების        
ჯდენის რისკები 

საავტომობილო გზის 

დერეფანი 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

საშუალო 

რისკი 

სატრანსპორტო 

მაგისტრალის 

დერეფანი 

 
გრძელვადიანი 

 
შეუქცევადი 

 
საშუალო 
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6.8       კატასტროფული მოვლენების განვითარების რისკების შეფასება 

6.8.1      ზემოქმედების დახასიათება 

ღვარცოფული მოვლენების და ზვავსაშიშროების რისკები ყველაზე მაღალია გაზაფხულის 

პერიოდში. მშენებლობის ეტაპზე მსგავსი მოვლენების განვითარება საფრთხეს შეუქმნის 

სამშენებლო მოედნებს და მათ ფარგლებში განლაგებულ დროებით ინფრასტრუქტურას. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე მაღალია საგზაო ინფრასტრუქტურის დაზიანების და მგზავრთა 

უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების რისკები. საერთო ჯამში კატასტროფული მოვლენების 

განვითარების რისკები შეიძლება შეფასდეს, როგორც საშუალო 

 
 

6.8.2      შემარბილებელი ზომები 

კატასტროფული მოვლენებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგების პრევენციის მიზნით საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე გატარდება შემდეგი სახის 

შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებისთვის მაქსიმალურად შეირჩევა პერიოდი, რომლის 

დროსაც აღნიშნული კატასტროფული მოვლენების განვითარების რისკები ნაკლებია 

(ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისი). გაზაფხულის პერიოდში ინტენსიური მუშაობის 

დაგეგმვის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება დღის პირველ ნახევარს; 

 ნალექიან პერიოდებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდება ღვარცოფული მდინარეების 

გადაკვეთის ადგილებში სამშენებლო სამუშაოების განხორციელდება (მ.შ. აღსანიშნავია 

სახიდე გადასასვლელების მშენებლობა); 

 აიკრძალება ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების და დროებითი 

ინფრასტრუქტურის განლაგება ღვარცოფული მდინარეების კალაპოტების სიახლოვეს; 

 პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი კატასტროფული მოვლენების 

განვითარების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირების საკითხებზე. პერსონალი 

აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე კატასტროფული მოვლენების განვითარების მხრივ ყველა საშიშ 

უბანზე განთავსდება შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი 

ნიშნები; 

 ექსპლუატაციის ეტაპზე მაღალი საშიშროების პერიოდებში მაქსიმალურად შეიზღუდება 

საავტომობილო გადაადგილება. 
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6.9       ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება 

6.9.1      მშენებლობის ფაზა 
 

საპროექტო გზის მშენებლობა დაგეგმილია დაუსახლებელ ტერიტორიაზე. თუმცა აღსანიშნავია, 

რომ საკვლევი დერეფნის ლანდშაფტური გარემო საკმაოდ ღირებულია ტურისტული 

(აღსანიშნავია, რომ სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდი დაემთხვევა ტურიტულ 

სეზონს) და ბიოლოგიური თვალსაზრისით. 

მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების დროს ადგილი ექნება ვიზუალურ–ლანდშაფტურ 

ზემოქმედებას, სატრანსპორტო ნაკადების ზრდის, სამშენებლო მოედნების და მომუშავე 

ტექნიკის და ხალხის, მშენებარე კონსტრუქციების, სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების 

არსებობის, ასევე ტყის მასივების გაკაფვის გამო. 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილებების პოტენციური რეცეპტორები შეიძლება იყოს 

ადგილობრივი მოსახლეობა, რომლებიც გადაადგილდება გავლენის ზონაში მოქცეული 

სოფლების მიმართულებით, მონადირეები, ტურისტები და რაც მთავარია ცხოველტა სამყარო. 

მშენებლობის დასრულების შემდეგ მოხდება სამშენებლო მოედნებიდან მანქანა-დანადგარების, 

მასალის და ნარჩენების გატანა, დაშლილი და გატანილი იქნება სამშენებლო ბაზაზე 

მოწყობილი დროებითი კონსტრუქციები, გაყვანილი იქნება მუშახელი, მოხდება ტერიტორიის 

რეკულტივაცია. სამუშაოს დასრულების შემდეგ დარჩება მუდმივი ნაგებობები (საავტომობილო 

გზა და სახიდე გადასასვლელები), რაც გარკვეულად შეცვლის არსებულ ლანდშაფტს. 

 

6.9.2      ექსპლუატაციის ფაზა 
 

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში საპროექტო ტერიტორიებზე განთავსდება გზის 

ინფრასტრუქტურის ობიექტები, რაც მნიშვნელოვნად არ შეცვლის არსებულ ლანდშაფტებს და 

არ გამოიწვევს მნიშვნელოვან ვიზუალურ ცვლილებებს. 

 

6.9.3      შემარბილებელი ღონისძიებები 
 

მშენებლობის ეტაპზე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელია 

დროებითი ნაგებობების ფერის და დიზაინის გონივრული შერჩევით და ასევე 

კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს 

ვიზუალური რეცეპტორებისთვის. 
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6.9.4 ზემოქმედების შეფასება  
 

ცხრილი 6.9.4.1.  ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 
ზემოქმედების არეალი ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

ვიზუალურ-ლანდშაფტური    სამშენებლო    
ზემოქმედება:    მოედნების მიმდებარე    
    გზის დერეფნის მიმდებარე მახლობლად მობინადრე   ტერიტორიები.    

ტერიტორიებზე 
მცენარეული საფარის 

გაკაფვა; 

ცხოველები, 
მონადირეები, ტყის 

მჭრელები, ტურისტები 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

მაღალი 

რისკი 

(გავრცელების არეალი 
დამოკიდებულია 

ადგილობრივ 

საშუალო 

ვადიანი 

 

შექცევადი 

 

საშუალო 

    ნარჩენების განთავსება    რელიეფზე, ანუ    
    სამშენებლო და    ხილვადობის    

სატრანსპორტო ოპერაციები    პირობებზე)    
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6.10    ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე 

სამშენებლო გზის დერეფნის უმეტესი ნაწილი გადის ხშირი ტყით დაფარულ ტერიტორიებზე 

და სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში მოსალოდნელია ბიოლოგიურ გარემოზე 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება. ზემოქმედება განსაკუთრებით მაღალი იქნება საპროექტო 

მონაკვეთების სამშენებლო სამუშაოების პროცესში. 

 

6.10.1    ზემოქმედება ფლორაზე 

6.10.1.1   მშენებლობის ეტაპი 

საპროექტო გზის რეაბილიტაციის პროცესში მცენარეულ საფარზე მოსალოდნელია 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება, კერძოდ სამუშაოების დაწყებამდე საჭირო იქნება ახალი 

მონაკვეთის მცენარეული საფარისაგან გასუფთავება.  

პროექტთან დაკავშირებული ზემოქმედება ფლორაზე, შეიძლება შემცირდეს სამუშაოთა სწორი 

ორგანიზაციის/მენეჯმენტის პრაქტიკის და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებით.      

მცენარეულ საფარზე უარყოფითად იმოქმედებს: სამშენებლო მასალების ნარჩენებით, 

მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურება; მშენებლობის პროცესში ნიადაგის 

დაზიანება/დატკეპნა, ნავთობპროდუქტების დაღვრა; ასეთი ზეგავლენების შედეგად 

მცენარეული საფარის ბუნებრივი ფუნქციონირების აღდგენას შეიძლება მრავალი წელი 

დასჭირდეს, რაც ეკოსისტემებზე უარყოფით გავლენას იქონიებს. მშენებლობის პროცესში, 

მცენარეულ საფარზე მავნე ზემოქმედებების თავიდან აცილების, გამოსწორებისა და 

კომპენსაციის მიზნით, შეიქმნება გარემოს დაცვის მონიტორინგის მუდმივმოქმედი ჯგუფი, 

რომელიც განახორციელებს სამიზნე ტერიტორიების მონიტორინგს გარემოს სხვა 

კომპონენტებთან ერთად. 

მცენარეული საფარის დაზიანებისგან დაცვის მიზნით, მშენებელი კონტრაქტორი დაიცავს 

სამშენებლო უბნების და დერეფნის საზღვრებს. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ 

მოხდება ტერიტორიის გაწმენდა. 

გადაშენების გზაზე მყოფ სახეობებთან და სენსიტიურ ჰაბიტატებთან ერთად, რომელთაც 

სხვადასხვა კონსერვაციული ღირებულება აქვთ, განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ტყიან 

ადგილებს ხელოვნური ტყის მასივების ჩათვლით. მათზე ნარჩენი ზემოქმედების 

დაფიქსირების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს ეკო-საკომპენსაციო ღონისძიებები, რაც 

გულისხმობს ექვივალენტური ტყის ჰაბიტატების აღდგენას. 

დასაბუთებულია, რომ ტყეები მიჩნეულია განსაკუთრებულ გარემოსდაცვით ადგილებად, 

ეკოლოგიური, ესთეტიური, კულტურული, ისტორიული და გეოლოგიური თვალსაზრისით 

უნიკალურ და ყველაზე მნიშვნელოვან ეკოსისტემებად. საქართველოს ტყის კოდექსის 

მიხედვით (2000), თავი 41, «სახელმწიფო სამეურნეო ტყის ფონდის საკურორტო და მწვანე 

ზონებს, აგრეთვე ჭალის ტყეებს და ტყის სუბალპურ ზოლს მიეკუთვნება დაცვის 

განსაკუთრებული რეჟიმი”. 

 
6.10.1.2   ექსპლუატაციის ეტაპი 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის ფაზაზე მცენარეულ საფარის დაზიანება-განადგურების 

რისკები მინიმალურია. 
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6.10.1.3    შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებებია: 

 მცენარეული საფარის ზედმეტად დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად განისაზღვრება 

სამშენებლო დერეფნის საზღვრები და ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტები; 

 ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები შესრულდება ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილი 

სამსახურის (სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“) სპეციალისტების ზედამხედველობის 

ქვეშ; 

 გვიანი გამოვლენის შემთხვევაში მცენარეთა დაცული სახეობების გარემოდან ამოღება 

მოხდება „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან 

შეთანხმებით; 

 გზის მშენებლობის  ფაზაზე მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის კომპენსაციის 

მიზნით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან (კერძოდ: 

სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“) და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოებთან შეათანხმებით შერჩეული იქნება ტერიტორია, სადაც ადგილობრივი 

ჯიშებისგამოყენებით მოეწყობა ხელოვნური ტყის კორომი. 

 სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე პერსონალს 

ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი;  

 მომსახურე პერსონალისთვის შემუშავდება უკანონო ჭრების ქცევის კოდექსი. 

ექსპლუატაციის ეტაპზე მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებებია: 

 მაშტაბური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას, მშენებლობის 

ეტაპისთვის შემუშავებული მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელება; 

 გზის დერეფნის მიმდებარე ტყის ზონაში უკანონო ჭრების ამკრძალავი ნიშნების 

დამაგრება. 

 
6.10.2    ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე, სახეობათა განადგურება ან ქცევის   ცვლილება 

6.10.2.1   მშენებლობის ეტაპი 

საკვლევი რეგიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული მრავალფეროვნება განაპირობებს ცხოველთა 

სამყაროს სიმდიდრესა და ნაირგვარობას. ამიტომ, აქაური ფაუნა მოიცავს სხვადასხვა 

სისტემატიკური კატეგორიის წარმომადგენლებს, დაწყებული უმარტივესებით დამთავრებული 

ძუძუმწოვრებით. 

სამშენებლო სამუშაოებმა შესაძლოა შემდეგნაირად იმოქმედოს ცხოველთა სამყაროზე: 

 გაიზრდება შეწუხების ფაქტორი საავტომობილო გზების და სამშენებლო მოედნების 

მახლობლად მობუდარი ფრინველებისათვის, ხელფრთიანებისათვის და მცირე ზომის 

ძუძუმწოვრებისთვის მომატებული საავტომობილო გადაადგილების, განათებულობის 

ფონის ცვლილების და ხალხის არსებობის გამო; 

 დროებითი ნაგებობების, ჭრილების და ყრილების მოწყობა, ასევე მდინარეთა 

სიახლოვეს სამუშაოები გამოიწვევს ცხოველთა საარსებო გარემოს წყვეტას 

(ფრაგმენტაციას). შესაძლებელია შეიზღუდოს ცხოველთა თავისუფალი გადაადგილება, 

სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობა, საკვების მოპოვების შესაძლებლობა და სხვ;      

        მიწის სამუშაოების დროს თხრილები გარკვეულ რისკს შეუქმნის მცირე ძუძუმწოვრებს:      

შესაძლებელია თხრილში მათი ჩავარდნა,  დაშავება და სიკვდილიანობა; 

 ასევე შესაძლოა გამოვლინდეს მომსახურე პერსონალის მიერ უკანონო ნადირობის 

ფაქტები; 

ასევე მოსალოდნელია არაპირდაპირი ზემოქმედებები, რაც განხილულია შესაბამის 

პარაგრაფებში: 

  მშენებლობისას გაიზრდება ხმაური, ასევე ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა და სხვა მავნე 
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ნივთიერებათა ემისიები. მოსალოდნელია ცხოველთა გარკვეული სახეობების მიგრაცია 

მიმდებარე ადგილებიდან; 

 მცენარეული საფარის განადგურება ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ხერხემლიან და 

უხერხემლო ცხოველთა საკვებ ბაზასა და მათ აღწარმოებაზე; 

 გარემოში ნარჩენების მოხვედრამ და ვიზუალურ-ლანდშაფტურმა ცვლილებამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს ცხოველთა დაღუპვა ან მიგრაცია; 

 წყალში და ნიადაგზე მავნე ნივთიერებების მოხვედრის შემთხვევაში დაზარალდებიან 

ამფიბიების, წყლის მახლობლად მობინადრე ფრინველები, აგრეთვე ამ ნივთიერებათა 

დაღვრის ადგილზე და მის მახლობლად მობინადრე ხმელეთის ცხოველები; 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა სამყაროზე მოსალოდნელია პირდაპირი 

(შეჯახება/დაზიანება) და არაპირდაპირი (მიგრაცია ხმაურის/ვიბრაციის გამო, ემისიების 

ზემოქმედება და სხვ.) ხასიათის ზემოქმედებები, ხოლო ზემოქმედებების ძირითადი წყაროებია: 

 ტრანსპორტის მოძრაობა; 

 ტერიტორიაზე მომუშავე მანქანა-მოწყობილობები და ხალხი; 

 მიწის სამუშაოები და დროებითი ნაგებობების მშენებლობა; 

 საპროექტო დერეფნის გასუფთავება მცენარეული საფარისაგან. 

აღსანიშნავია, რომ მშენებლობის ეტაპი არ გაგრძელდება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში. 

ცხოველთა/ფრინველთა მიგრაცია შორ მანძილზე არ მოხდება. მშენებლობის დასრულების და 

შემდეგ ზოგიერთი სახეობის ცხოველები/ფრინველები დაუბრუნდებიან პირვანდელ 

სამყოფელს. 

ყოველივე აღნიშნულის შესაბამისად, მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება 

შეიძლება შეფასდეს როგორც მაღალი ან საშუალო. შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურად გატარების და მუდმივი მონიტორინგის პირობებში შესაძლებელია ცხოველებზე 

ზემოქმედების მნიშვნელოვნად შემცირება 

 

6.10.2.2   ექსპლუატაციის ეტაპი 

გზის ექსპლუატაციაში გადაცემის შემდგომ, ცხოველთა სამყაროზე პირდაპირი და 

არაპირდაპირი ზემოქმედების ზოგიერთი წყარო (მაგ. მიწის და სამშენებლო სამუშაოები და  

სხვ.) აღარ იარსებებს. თუმცა სატრანსპორტო მოძრაობის ინტენსივობა გაიზრდება. შესაბამისად 

გაიზრდება ცხოველების სატრანსპორტო საშუალებებთან შეჯახების და ხმაურის 

გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკები. 
 

გზის ექსპლუატაცია დაკავშირებული იქნება ხმაურის გავრცელებასთან, რაც გარკვეულ 

ნეგატიურ ზემოქმედებას მოახდენს მიმდებარე ტერიტორიაზე მობინადრე ცხოველთა 

სახეობებზე. 

საპროექტო გზის დერეფანში არსებული მცირე მდინარები და ბუნებრივი ხევები მცირე 

წყლიანია და მათში იქთიოფაუნა მწირედ არის წარდგენილი. ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის 

ფაქტი, რომ ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლების ჩაშვება არ მოხდება და 

შესაბამისად წყლის ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მასშტაბი არ 

იქნება მნიშნელოვანი. 

 
6.10.2.3    შემარბილებელი ღონისძიებები 

მშენებლობის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების შემცირების მიზნით გატარდება 

შემდეგი სახის შემარბილებელი ღონისძიებები: 

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმებული იქნება გზების, მდინარის კვეთების 

ადგილები მტაცებელ მობინადრე ფრინველთა ბუდეების და ძუძუმწოვართა ნაკვალევის 

დასაფიქსირებლად; 
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 დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი და სამშენებლო უბნების 

საზღვრები; 

 შერჩეული იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარე ცხოველებზე უშუალო 

ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

 მაქსიმალურად შენარჩუნდება მცენარეული საფარი; 

 ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდული იქნება რაიმე წინააღმდეგობით 

ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად – დიდი ზომის სახეობებისათვის 

მკვეთრი ფერის ლენტი, მცირე ზომის ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა 

– თუნუქი, პოლიეთილენი და სხვ. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული იქნება 

გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ ცხოველებს საშუალება ჰქონდეთ 

ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და ტრანშეები შემოწმდება მიწით შევსების წინ; 

 მოხდება მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება (სინათლის სხივი მაქსიმალურად 

მიმართული იქნება მიწის ზედაპირისკენ); 

 ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად შეშფოთებას, განხორციელდება 

რაც შეიძლება მოკლე ვადებში (მაგ. მაღალი ხმაურის გამომწვევი სამუშაოები), 

შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების პერიოდში; 

 შემუშავდება უკანონო ნადირობის ამკრძალავი ქცევის კოდექსი და პერსონალს 

ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

 ჰაბიტატების ფრაგმენტაციის რისკების შემცირების მიზნით: 
- მიწის სამუშაოები შესრულდება რაც შეიძლება მოკლე ვადებში - მაქსიმალურად 

შეიზღუდება თხრილების მოწყობასა და მათ შევსებას შორის დროის პერიოდი 

(განსაკუთრებთ მდ. ასას ხეობის სენსიტიურ მონაკვეთებზე და მდინარეთა 

სიახლოვეს მუშაობისას); 

- თხრილების ფარგლებში მოეწყობა  ხელოვნური გადასასვლელები (მაგ. მოხდება 

ფიცრების გადება); 

- სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდგომ მოხდება დერეფნის მიმდებარე 

ტერიტორიების რეკულტივაცია, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ჰაბიტატების 

ფრაგმენტაციასთან დაკავშირებულ ზემოქმედებას. 

ამასთან ერთად ყურადღება მიექცევა: 

 ნარჩენების სათანადო მართვას; 

 გატარდება წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, ხმაურის 

გავრცელების და ა.შ. შემარბილებელი ღონისძიებების (იხ. შესაბამისი ქვეთავები). 
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 6.10.3    ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

ცხრილი 6.10.3.1.  ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 
 

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების 

წყაროების აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

     პირდაპირი    

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია. 
    პირდაპირი ზემოქმედება: 

o მცენარეების გაჩეხვა 

o ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 

    ირიბი ზემოქმედება: 

o წყლების დაბინძურება 

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია 

 
საპროექტო გზის 

დერეფანში 

წარმოდგენილი 

მცენარეთა 

სახეობები, 

ცხოველთა 

სამყარო 

 

 

 
პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 

 

 

 
მაღალი რისკი 

ზემოქმედების 
არეალი - 

საავტომობილო 

გზის  დერეფანი 

 ირიბი 

ზემოქმედების 

არეალი - 

საავტომობილო 

გზის დერეფნის 

მიმდებარე 

 

 

 
 

საშუალო 

ვადიანი. 

 

 

 
 

ძირითადად 

შექცევადი. 

 

 

 

 
საშუალო 

    ტერიტორიები    
ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.:        
    პირდაპირი ზემოქმედება:        
o ტრანსპორტის დაჯახება, თხრილებში        

ჩავარდნა და სხვ.        
o უკანონო ნადირობა; 

    ირიბი ზემოქმედება: 
o მცენარეული საფარის გაკაფვა 

ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 

o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 

o აკუსტიკური ფონის შეცვლა 
o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

პროექტის 

განხორციელების 

რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

სახეობები 

 
 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 

 
 

მაღალი რისკი 

 
საავტომობილო გზის 

დერეფნის მიმდებარე 

ტერიტორიები 1,0-2,0 

კმ-ის რადიუსში 

 
ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 
ძირითადად 

შექცევადი 

 

 
 

საშუალო 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების        
შესაძლო დაბინძურება        

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია        
o ვიზუალური ზემოქმედება        

ოპერირების ეტაპი: 

მცენარეული საფარის 
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების 
ფრაგმენტაცია. 

საავტომობილო 

გზის დერეფნის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

 
პირდაპირი 

უარყოფითი 

 

საშუალო რისკი 

საავტომობილო გზის 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

 

გრძელვადიანი 

 

შექცევადი 

 

დაბალი 
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 მცენარეული 

საფარი, ცხოველთა 

სამყარო 

      

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.:        
    პირდაპირი ზემოქმედება:        
o ტრანსპორტის დაჯახება და სხვ.        
o უკანონო ნადირობა; პროექტის       
    ირიბი ზემოქმედება: 

o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება 
o აკუსტიკური ფონის შეცვლა 

o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით; 

განხორციელების 
რაიონში 

მობინადრე 

ცხოველთა 

პირდაპირი 

და ირიბი, 

უარყოფითი 

 

საშუალო რისკი 

საავტომობილო გზის 
მიმდებარე 

ტერიტორიები 1,0-2,0 

კმ-ის რადიუსში 

 

გრძელვადიანი 

 

ძირითადად 

შექცევადი 

 

დაბალი 

o ზედაპირული და გრუნტის წყლების სახეობები       
შესაძლო დაბინძურება        

o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია        
o ვიზუალური ზემოქმედება        



 
 

Page 57 of 131 

 

 

 

6.11     ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება 

6.11.1    მშენებლობის ფაზა 

საავტომობილო გზის მშნებლობის პროცესში წარმოიქმნება სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები: 

საყოფაცხოვრებო, ინერტული სამშენებლო ნარჩენები, ჯართი და სხვ. 

მშენებლობის ფაზაზე წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების თავიდან აცილების 

მიზნით ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და დროებით დასაწყობდეს წინასწარ შერჩეულ უბანზე 

ქვემოთ ჩამოთვლილი  მოთხოვნების დაცვით. 

გზის მშენებლობის დროს რაოდენობრივი თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია  

ჭრილების მოწყობის და ფერდობების ჩამოჭრის პროცესში წარმოქმნილი გრუნტი (ფუჭი  

ქანები). რთული რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე ქანების სანაყაროსთვის შესაბამისი 

ტერიტორიის მოძიება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათი შორ მანძილზე ტრანსპორტირება 

დაკავშირებული იქნება მაღალ ხარჯებთან და ეკონომიკურად გაუმართლებელია. გამომდინარე 

აღნიშნულიდან გამომუშავებული ქანების განთავსება მოხდება მათი წარმოქმნის ადგილზე, 

კერძოდ: ნაწილი გამოყენებული იქნება გზის ვაკისის მოსაწყობად, ხოლო უმეტესი ნაწილი 

დასაწყობდება გზის მომიჯნავე ზოლში ნაყარის სახით. 

გატანამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (საკვები პროდუქტების ნარჩენები, პლასტმასის 

ბოთლები, შესაფუთი საშუალებები) შეგროვდება სახურავიან კონტეინერებში ცხოველების 

მიზიდვის, სუნის გავრცელებისა და ქარით გაფანტვის თავიდან ასაცილებლად. თავსახურები 

ასევე იცავენ ნაგავს წვიმისა და თოვლისაგან. კონტეინერები განთავსდება წინასწარ 

განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, წყლის ობიექტებისგან და სამოძრაო გზიდან მოშორებით. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება უახლოეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 

პოლიგონზე, რომელიც სამშენებლო ბაზიდან დაახლოებით 6-8 კმ მანძილის დაშორებით 

მდებარეობს. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ მომუშავეზე წლის განმავლობაში მოსალოდნელია 

დაახლოებით 0.73 მ3 საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, სულ სამშენებლო სამუშაოების 

პროცესში მოსალოდნელი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 

50x0.73=36,5 მ3/წელ. 

სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა: 

•   საღებავების ნარჩენები და საღებავების ტარა - 60-70 კგ/წ; 

•   გამოყენებული საბურავები - 10-20 ერთ/წ; 

•  სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები და სხვა - 10-15 

ერთ/წ; 

•   ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები 5-7 ერთ/წ; 

•   საწვავ-საპოხი მასალის ნარჩენები - 30-50 კგ/წ; 

•   ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები - 15-20 კგ/წ; 

•   შედუღების ელექტროდები - 20-30 კგ/წ; 

• ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში წარმოქმნილი ნავთობის 

ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი - რაოდენობა 

დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე; 

•   გზის გაფართოების/მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ინერტული სამშენებლო ნარჩენები. 

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია უფრო მკაცრ პირობებს უნდა 

აკმაყოფილებდეს, კერძოდ კონტეინერები უნდა იყოს ჰერმეტული და საკმარისად დაცული, არ 

უნდა მოხდეს ასეთი ნარჩენების ინერტულ ნარჩენებთან შერევა. ნარჩენების, განსაკუთრებით 

სახიფათო ნარჩენების, მართვაში ჩართულ თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ სწავლება 

ნარჩენების   მართვისა   და   უსაფრთხოების   საკითხებში.   სახიფათო   ნარჩენების   დროებითი 
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დასწყობება უნდა მოხდეს ამისათვის სპეციალურად მოწყობილ სათავსში, საიდანაც შემდგომი 

მართვისათვის გადაეცემა ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორებს. 

ადგილზე შესაძლებელია მცირე დაღვრების (საწვავის/ზეთის) შემთხვევაში წარმოქმნილი 

ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგის და გრუნტის (3-5 მ3) რემედიაცია 

(მაგ. in situ ბიორემედიაცია). დიდი დაღვრების შემთხვევაში საჭიროა დაღვრის ლოკალიზაცია, 

დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის მოხსნა ტერიტორიის გარეთ გატანა და რემედიაცია. 

დაბინძურების ადგილზე შეტანილი უნდა იქნას ახალი გრუნტი და ჩატარდეს რეკულტივაციის 

სამუშაოები. მიზანშეწონილია დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტი რემედიაციისათვის 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის დახმარება. 

ინერტული მასალის დროებითი დასაწყობებისთვის სამშენებლო ბაზის/სამშენებლო მოედნის 

ფარგლებში უნდა შეირჩეს ტერიტორია. ნარჩენები ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ ხელი არ 

შეუშალოს მანქანების და ხალხის მოძრაობას, ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100 

მ დაშორებით. სათანადო მართვის და ხელახლა გამოყენების ეფექტურობისთვის ნარჩენები 

სეპარირებული უნდა იყოს. 

პროექტის საჭიროებისთვის გადამუშავებადი ნარჩენები გამოიყენება სამშენებლო უბანზე, 

დანარჩენი გატანილ იქნას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის სამშენებლო ნარჩენების 

პოლიგონზე, ან გამოყენებულ      იქნას      ადგილობრივ    ხელმძღვანელობასთან     

შეთანხმებით სოფლის 

საჭიროებისთვის. მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა მოცემულია 

დანართში 3. 

 
 

6.11.2    ექსპლუატაციის ფაზა 
 

საავტომობილო გზის ექსპლუატაციის პერიოდში წარმოქმნილი ნარჩენები მოიცავს გზისპირას 

გაფანტულ ნაგავს და მომსახურეობის ობიექტებში დაგროვილ ნარჩენებს. ამ ნარჩენების მართვა 

დიდ ძალისხმევას არ მოითხოვს. ეს უბნები უნდა აღიჭურვონ ნარჩენების ურნებით და 

ბუნკერებით. უფრო რთულია გზისპირა გაფანტული ნარჩენების მართვა. გზისპირა ნარჩენებს 

ძირითადად მგზავრების მიერ გადმოყრილი საკვების ნარჩენები, პლასტმასის ბოთლები და 

ქაღალდები შეადგენს. ნაგავი შესაძლებელია მოხვდეს მდინარეებსა და არხებში. რაც არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია, გზისპირა ნარჩენები (მინის ტარა და სხვ.) საშიშროებას უქმნის რისკს 

მოძრაობის უსაფრთხოებას, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს უბედურ შემთხვევებს. 

გზისპირა ნარჩენების შემცირება შესაძლებელია მოსახლეობის სწავლების/თვითშეგნების 

ამაღლების საფუძველზე, რომლისთვისაც საჭიროა: 

 მოსახლეობის და მგზავრების თვითშეგნების ამაღლება, და ინფორმაციის მიწოდება 

ნარჩენების სათანადო მართვის გზების შესახებ; 

 მოსახლეობის და მგზავრების ინფორმირება დანაგვიანებისთვის ჯარიმის რაოდენობის 

შესახებ; 

 სპეციალური ბანერები შეიძლება იქნას გამოყენებული როგორც გზისპირა ნარჩენებთან 

ბრძოლის ერთერთი ელემენტი. დატანილი ინფორმაცია უნდა მიუთითებდეს, რომ 

დანაგვიანება არაკანონიერია, მასზე დაწესებულია ჯარიმა და რომ წარმოებს შესაბამისი 

მონიტორინგი. გზის საპროექტო მონაკვეთში შეიძლება განთავსდეს 2-3 ასეთი ნიშანი 

სხვადასხვა ფორმით მიწოდებული მსგავსი ინფორმაციით. 

 ოპერირების პროცესში ნარჩენების მართვა საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაა. 
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6.11.3    შემარბილებელი ღონისძიებები 

 ჯართი ჩაბარდება შესაბამის სამსახურს; 

 ხე-მასალის დასაწყობებისთვის გამოყოფილი იქნება შესაბამისი ტერიტორიები. 

წარმოქმნილი ხე-მასალის მართვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“-ს მითითებების შესაბამისად; 

 სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის სამშენებლო  ბაზაზე და სამშენებლო მოედნებზე 

განთავსდება სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები; 

 სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდება მხოლოდ ამ საქმიანობაზე 

სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით. 

 ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, 

რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი 

აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება ჩანაწერები წარმოქმნილი ნარჩენების 

სახეობის, რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების შესახებ. 

 

 

6.12    ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ  ძეგლებზე 

6.12.1    ზემოქმედების დახასიათება 

საპროექტო გზის დერეფნის დანარჩენ მონაკვეთებზე ხილული ისტორიულ–კულტურული 

ძეგლების არსებობა არ ფიქსირდება. მშენებლობის პროცესში რაიმე არტეფაქტის გვიანი 

გამოვლენის შემთხვევაში მოწვეული იქნება ამ საქმიანობაზე საქართველოს კანონმდებლობით 

უფლებამოსილი ორგანოს (საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტო) სპეციალისტები, არქეოლოგიური ძეგლის მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების 

გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებისათვის. არქეოლოგიური ობიექტის აღმოჩენის 

შემთხვევაში შემდგომი მოქმედებები განხორციელდება „კულტურული  მემკვიდრეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 
 

6.13     ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე 

6.13.1    ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 
 

გზის მშენებლობის შედეგად, გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის გაუარესება, ხმაურის და სხვ, რომლებიც აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში), არსებობს 

ადამიანთა (მოსახლეობა და პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალი) ჯანმრთელობასა 

და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები. 

პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის 

დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, მიწაყრილში ან ტრანშეაში ჩავარდნა და დაშავება, 

ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების 

პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების მკაცრი დაცვა და მუდმივი 

ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს: 

 სამუშაოზე აყვანისას პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და 

შრომის დაცვის საკითხებზე; 

 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული იქნება თოკებით და სპეციალური 

სამაგრებით; 

 მიწაყრილებთან, ტრანშეასთან და სხვა საშიშ უბნებზე მუშაობისას სატრანსპორტო 

საშუალებების და ტექნიკის მოქმედებებს გააკონტროლებს დამატებითი პერსონალი 

(ე.წ. მედროშე). მკაცრად განისაზღვრება უსაფრთხო სამუშაო ზონა და როგორც 
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მანქანებისთვის, ასევე მომსახურე პერსონალისთვის აიკრძალება სახიფათო 

დისტანციაზე მიახლოება ასეთ ადგილებთან; 

 პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების მიზნით სამშენებლო 

მოედნებთან შესაბამის ადგილებში მოეწყობა გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და 

მიმთითებელი ნიშნები; 

 სამშენებლო ბაზაზე და ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით სახიფათო უბნებზე 

განთავსდება სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 

 გაკონტროლდება და აიკრძალება სამშენებლო მოედნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან 

სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრა და გადაადგილება; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისას მაქსიმალურად დაცული იქნება უსაფრთხოების წესები; 

 რეგულარულად ჩატარდება რისკის შეფასება , მოსახლეობისათვის კონკრეტული რისკ-

ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.). 

გზის ექსპლუატაციის პროცესში განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს სატრანსპორტო 

შემთხვევების რისკები. რისკების შემცირების მიზნით საჭიროა: 

 გზის ტექნიკური მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში 

სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების ჩატარება; 

 გზის საგზაო ნიშნებით (მ.შ. გამაფრთხილებელი და ამკრალავი) აღჭურვა; 
 არასახარბიელო მეტეოროლოგიური პირობების დროს გზაზე გადაადგილების 

შეზღუდვა. 

 
6.13.2    შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების მიზნით ახალი დასახლების (მუდმივი 

საცხოვრებელი ფართებით) მშენებლობა და უცხო კონტიგენტის გადმოსახლება 

გათვალისწინებული არ არის. შესაბამისად ამ მხრივ დემოგრაფიული ცვლილებები 

მოსალოდნელი არ არის. 

საავტომობილო გზის მშენებლობის შემდგომ მოსალოდნელი სოციალურ-ეკონომიკური 

სარგებელი და მისი თანმდევი პროცესები. როგორც ფონური მდგომარეობის აღწერისას 

აღინიშნა, რეგიონის სოციალ-ეკონომიკური განვითარების დაბალი დონე და უმუშევრობა 

იწვევს ადგილობრივი მოსახლეობის (სამუშაოს მაძიებელთა) მიგრაციას საქართველოს 

სხვადასხვა რეგიონებსა თუ საზღვარგარეთ. შესაბამისად გზის მშენებლობის პროცესში 

შექმნილი დროებითი სამუშაო ადგილები გარკვეულ როლს შეასრულებს ადგილობრივი 

მოსახლეობის დასაქმების და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  გაუმჯობესების 

საქმეში. გზის ექსპლუატაციაში შესვლის შემგომ, გაუადვილდებათ რა მოსახლეობას და 

ტურისტებს გადაადგილების შესაძლებლობა, მოსალოდნელია ადგილობრივი უარყოფითი 

დემოგრაფიული მდგომარეობის ცვლილება დადებითი მიმართულებით. 

 
 

6.13.2.1   ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და  გამოყენებაზე 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისთვის შერჩეული ტერიტორიები მთლიანად 

სახელმწიფო საკუთრებაშია. შესაბამისად თემის ან მოსახლეობის კერძო საკუთრების მიწებზე ან 

ქონებაზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 
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6.13.2.2   დასაქმება და მასთან დაკავშირებული  ზემოქმედებები 

პირველ რიგში აღსანიშნავია გზის მშენებლობის პროცესში მოსახლეობის დასაქმებით 

გამოწვეული დადებითი ზემოქმედება. როგორც აღინიშნა მშენებლობის ფაზაზე სულ 

დასაქმდება დაახლოებით 50 ადმიანი. დასაქმებულთა შორის აბსოლუტური უმრავლესობა 

(პერსონალის საერთო რაოდენობის 70-75%) იქნება ადგილობრივი, ხოლო მცირე ნაწილი 

მოწვეული იქნება თბილისიდან ან რეგიონებიდან. აღნიშნული საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

დადებითი ზეგავლენა იქნება მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის დასაქმების და მათი 

სოციალურის მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ დასაქმებასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული სახის 

ნეგატიური ზემოქმედების რისკებიც, კერძოდ: 

 ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების მოლოდინი და უკმაყოფილება; 

 დასაქმებულთა უფლებების დარღვევა; 

 მშენებლობის   დასრულებასთან   დაკავშირებით   სამუშაო   ადგილების შემცირება  და 

უკმაყოფილება; 

 უთანხმოება  ადგილობრივ  მოსახლეობასა  და  დასაქმებულთა (არა ადგილობრივები) 

შორის. 

პროექტში დასაქმებული პერსონალის და ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილების 

გამოსარიცხად გატარდება შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

 შემუშავდება პერსონალის აყვანის პოლიტიკა  და გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), 

მუნიციპალურ (გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე; 

 პერსონალის აყვანა მოხდება შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე; 

 თითოეულ პერსონალთან გაფორმდება ინდივიდუალური სამუშაო კონტრაქტი; 

 პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ჩაერთვება მუხლები ყველა გეგმის, 

პროცედურის და შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე, ის 

მუხლები, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების გეგმების მონიტორინგსა და უბედური 

შემთხვევების შესახებ ანგარიშებს; 

 ყველა პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება ინფორმაციით მათი სამსახურის შესახებ 

- შემუშავდება სამუშაო ქცევის კოდექსი; 
 მოხდება ყველა არა ადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება ადგილობრივი უნარ- 

ჩვევების და კულტურის შესახებ; 

 სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება ადგილობრივი 

პროდუქციას; 

 შემუსავდება პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმი; 

 იწარმოებს პერსონალის საჩივრების ჟურნალი. 
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6.13.3    ზემოქმედების შეფასება 
 

 
ცხრილი 6.13.3.1.  სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება 

 

ზემოქმედებისა და 

ზემოქმედების  წყაროების 

აღწერა 

ზემოქმედების 

რეცეპტორები 

ნარჩენი  ზემოქმედების 

შეფასება 
ხასიათი 

მოხდენის 

ალბათობა 

ზემოქმედების 

არეალი 
ხანგრძლივობა შექცევადობა 

ნარჩენი 

ზემოქმედება 

მშენებლობის ეტაპი: 

შესაძლო დემოგრაფიული 
ცვლილებები 
 სამუშაო ადგილების შექმნის 

გამო მოსახლების მიგრაციის 

შენელება. 

 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 

პირდაპირი, 

დადებითი 

 

 

დაბალი 

ალბათობა 

 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 

შექცევადი 

 

 

ძალიან დაბალი 

 

დასაქმებასთან დაკავშირებული 
დადებითი ზემოქმედებები 

 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 

პირდაპირი 

დადებითი 

 

მაღალი 

ალბათობა 

მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

შექცევადი 

 

საშუალო 

დასაქმებასთან დაკავშირებული        
ნეგატიური ზემოქმედებები:        
   ადგილობრივი მოსახლეობის        

დასაქმების მოლოდინი და        
უკმაყოფილება; 

 დასაქმებულთა უფლებების 

დარღვევა; 

 მშენებლობის დასრულებისას 

ადგილების შემცირება და 

მშენებლობაზე 
დასაქმებული 

პერსონალი და 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა 

 
პირდაპირი 

უარყოფითი 

 
 

საშუალო რისკი 

სამშენებლო უბნები 

და მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 
 

შექცევადი 

 
 

საშუალო 

უკმაყოფილება;        
   უთანხმოება ადგილობრივ        

მოსახლეობასა და        
დასაქმებულთა შორის.        

გზების საფარის დაზიანება    პროექტის    
 მძიმე ტექნიკის გადაადგილება 

სატრანსპორტო ნაკადების 
გადატვირთვა 
 ყველა სახის სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და ტექნიკის 

გადაადგილება 

 

ადგილობრივი 

ინფრასტრუქტურა, 

მოსახლეობა, 

მგზავრები 

 
 

პირდაპირი, 

უარყოფითი 

 

 
საშუალო რისკი 

ფარგლებში 
გამოყენებული 

სატრანსპორტო 

გზები, რომლებიც 

ამავე დროს 

გამოიყენება 

 

ხანგრძლივობა 

შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

 
შექცევადი 

საშუალო. 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

გათვალისწინებით 

– დაბალი 

    მოსახლეობის მიერ.    
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ჯანმრთელობის გაუარესების და        
უსაფრთხოების რისკები:        
    პირდაპირი (მაგ:        

სატრანსპორტო საშუალებების ძირითადად       
დაჯახება, დენის დარტყმა, მშენებლობაზე  საშუალო     
სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, 
ტრავმატიზმი სამშენებლო 

ტექნიკასთან მუშაობისას და 

სხვ.) და 

დასაქმებული 
პერსონალი, 

ნაკლები 

ალბათობით 

პირდაპირი 

ან ირიბი, 

უარყოფითი 

რისკი, შემარბ. 
ღონისძიებების 

გათვალისწინებ 

ით - დაბალი 

სამშენებლო უბნები 
და მიმდებარე 

დასახლებული 

ზონები 

ხანგრძლივობა 
შემოიფარგლება 

მშენებლობის 

ფაზით 

 

შექცევადი 

 

დაბალი 

   არაპირდაპირი ადგილობრივი  რისკი     
(ატმოსფერული ემისიები, მოსახლეობა       
მომატებული აკუსტიკური        
ფონი, წყლისა და ნიადაგის        
დაბინძურება).        
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6.14    კუმულაციური ზემოქმედება 

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი რეგიონის 

ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების) კომპლექსური 

ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ ეფექტს. 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ პროექტის გავლენის ზონაში სამშენებლო სამუშაოები არ  

წარმოებს, კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

 
 

7    გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა 

7.1      ზოგადი მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება: 

 ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

 ზემოქმედების შემცირება; 

 ზემოქმედების შერბილება; 

 ზიანის კომპენსაცია. 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეულ იქნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის 

გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია 

პროექტის შემუშავებისას. თუმცა ვინაიდან ყველა ზემოქმედების თავიდან აცილება 

შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 

სიცოცხლის ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი 

შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა. 

გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო 

პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი 

მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე ეკისრება საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაციის გარემოსდაცვით საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს. 

 

 
7.2 გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში   მოსალოდნელი 

ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების 

შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო 

მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ: 

I. სვეტში მოცემულია: მოსალოდნელი ზემოქმედების აღწერა ცალკეული რეცეპტორების 

მიხედვით, რა სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი აღნიშნული 

ზემოქმედება; 

II. სვეტი - გარემოზე ზემოქმედების აღწერა; 

III. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც შეამცირებს ან 

აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს); 

IV. სვეტი - ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელობა, პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, 

მონიტორინგი და მიახლოებითი ხარჯები. 
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7.2.1 შემარბილებელი  ღონისძიებები  მშენებლობის ეტაპზე 
 

რეცეპტორი/ 

ზემოქმედება 
ზემოქმედების აღწერა შემარბილებელი ღონისძიებები დახასიათება 

ატმოსფერულ ჰაერში    მიწის სამუშაოების    დაცული იქნება ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესები, რათა ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 
არაორგანული შედეგად წარმოქმნილი არ მოხდეს მათი ამტვერება ქარიან ამინდებში; „დაბალი“ 

მტვერის გავრცელება მტვერი;    სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 
    მანქანების ამტვერების ალბათობა, მოხდება მათი ბრეზენტით დაფარვა ან წყლით 

 გადაადგილებისას დანამვა; 

 წარმოქმნილი მტვერი;    მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა- მონიტორინგი: მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის შემოწმება; მძღოლების და 

ტექნიკაზე მომუშავე პერსონალის ინსპექტირება; 

ინსპექტირება მშრალ ამინდებში. 

    ინერტული მასალების, გადმოტვირთვისას მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად 

 სამშენებლო მასალების მიღებული იქნება შესაბამისი სიფრთხილის ზომები (მაგ. დატვირთვა- 

 დატვირთვა- გადმოტვირთვისას აიკრძალება დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრა); 

 გადმოტვირთვისას (მ.შ.    დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარე; პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

მენეჯერი. 

 გზის საგები ფენის    პერსონალს (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

 მოწყობისას) ტექნიკის მძღოლების) ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი სამუშაოების 

 წარმოქმნილი მტვერი. დაწყებამდე; 

    საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი მონიტორინგის  ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.   დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 

   შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული 

არ არის. 

ატმოსფერული    მანქანების,   სამშენებლო    უზრუნველყოფილი იქნება სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

ჰაერში წვის ტექნიკის საშუალებების  ტექნიკური გამართულობა. გაუმართავი ტექნიკა და „დაბალი“ 

პროდუქტების გამონაბოლქვი; სატრანსპორტო საშუალებები სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან; პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

გავრცელება    შედუღების    მანქანების გადაადგილებისას შერჩეული იქნება ოპტიმალური 

 აეროზოლები. მარშრუტი და სიჩქარე; 

     მოხდება მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, მონიტორინგი: მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობის შემოწმება. 

მძღოლების და ტექნიკაზე მომუშავე პერსონალის 

ინსპექტირება. 

  როცა არ ხდება მათი გამოყენება. 

     პერსონალს (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

  ტექნიკის მძღოლების) ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი სამუშაოების 

  დაწყებამდე; პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციას მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

მენეჯერი. 

     საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი 

  დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 

   მონიტორინგის  ჩატარების ხარჯები: 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული 
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   არ არის. 

ხმაურის გავრცელება  სატრანსპორტო    მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

სამუშაო ან  საშუალებებით    საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის „დაბალი“. 

ინდუსტრიულ  გამოწვეული ხმაური; საშუალებებით (ყურსაცმები) - ტექნიკის ოპერატორები უნდა პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

ზონაში  სამშენებლო ტექნიკით აღიჭურვონ  ყურდამცავი  საშუალებებით.  ყურდამცავი  საშუალებების 

  გამოწვეული ხმაური. უზრუნველყოფა   საჭიროა   იმ   უბნებზე   მომუშავე    მუშახელისთვის, 

   სადაც ხმაურის დონე 85 დბა-ს აღემატება. ყურდამცავი    საშუალებების მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობის კონტროლი.    ალტერნატივა  შესაძლოა  იყოს  მათი  დაყოვნების  დროის    შეზღუდვა 

   მაღალი აკუსტიკური ფონის არეში; 
პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციას მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

მენეჯერი. 

      პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

    მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯენთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების ხარჯები - „დაბალი“. 

ხმაურის გავრცელება  სატრანსპორტო    მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

საცხოვრებელი  საშუალებებით    „ხმაურიანი” სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში; „დაბალი“ 

ზონის საზღვარზე ან  გამოწვეული  ხმაური და    პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

ტყის ზონაში  ვიბრაცია;    საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

  სამშენებლო ტექნიკით სათანადო რეაგირება; 

  გამოწვეული ხმაური და    განსაკუთრებით ხმაურიანი სამუშაოების განხორციელების შესახებ მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობის კონტროლი;   ვიბრაცია. წინასწარ შეთანხმება უახლოეს მოსახლეობასთან. 

    პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციას მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

მენეჯერი. 

    მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული 

არ არის. 

ნიადაგის/გრუნტის  ნიადაგის    მაქსიმალურად შეიზღუდება სამშენებლო ბაზაზე და სამშენებლო ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნ.: „ძალიან დაბალი“ 

სტაბილურობა და  სტაბილურობის მოედნებზე მანქანების შეკეთება/ტექნიკური მომსახურეობა. პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

ნაყოფიერი ფენის  დარღვევა მიწის აიკრძალება მანქანების მდინარეებში გარეცხვა; 

განადგურება  სამუშაოების    რეგულარულად შემოწმდება მანქანები და დანადგარები. დაზიანების 

  შესრულების დროს; და საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ მოხდება მონიტორინგი: მიმდინარე დაკვირვება 

  ტექნიკის დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ პასუხისმგებელი მონიტორინგზე:   საქმიანობის 
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 გადაადგილება 

ნაყოფიერი ფენის მქონე 

გრუნტზე 

დაიშვებიან; 

 ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, მოხდება დაღვრილი 

მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი 

გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი 

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

საშუალებებით; 

 მასალების და ნარჩენების განთავსება მოხდება ისე, რომ ადგილი არ 

ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი 

სამშენებლო მოედნებიდან გატანა; 

 ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, ის 

მოიხსნება და დროებით დასაწყობებული იქნება ტერიტორიის 

რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე. ნაყოფიერი ფენის მოხსნა- 

დასაწყობებისას დაცული იქნება შემდეგი პირობა: ნაყარის სიმაღლე არ 

უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი 

დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე უნდა არსებობდეს ან მოეწყოს 

წყალამრიდი არხები; 

 ნიადაგის/გრუნტის დატკეპნის შესამცირებლად მკაცრად 

განისაზღვრება დროებითი გზების, სამშენებლო მოედნების 

საზღვრები; 

   მაქსიმალური ყურადღება მიექცევა ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტს; 

 სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება სამშენებლო ბაზის და 

სამშენებლო მოედნების გაწმენდა და რეკულტივაცია; 

 პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგი გარემოსდაცვით, მათ შორის 

ნიადაგის და უსაფრთხოების საკითხებზე;მოხდება პერსონალის 

ცოდნის/ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე. 

განმახორციელებელი ორგანიზაციას მიერ 

გამოყოფილი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

მენეჯერი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მოხსნილი ნიადაგის ფენის შესაბამისი 

წესებით დასაწყობების ხარჯები - „დაბალი“. 

ნიადაგის/გრუნტის 

დაბინძურება 

 ნიადაგის დაბინძურება 

ნარჩენებით; 

 დაბინძურება საწვავის, 

ზეთების ან სხვა 

ნივთიერებების დაღვრის 

შემთხვევაში. 

 რეგულარულად შემოწმდება მანქანები და დანადგარები. დაზიანების 

და საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ მოხდება 

დაზიანების შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ 

დაიშვებიან; 

 მოხდება წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება 

სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; 

 მოხდება წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური წყლების სათანადო 

მართვა: 

 სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები 

მაქსიმალურად დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექებისგან; 

 საწვავის სამარაგო რეზერვუარს ექნება ბეტონის ან თიხის 

შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის 

მოცულობის 110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის შემოზღუდვის 

ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: ტექნიკური გამართულობის 

შემოწმება; ნარჩენების მენეჯმენტის გეგმის 

შესრულების კონტროლი; ნიადაგის 

მდგომარეობის ვიზუალური კონტროლი და 

საჭიროების შემთხვევაში ლაბორატორიული 

კონტროლი. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია 
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  საშუალებით ავარიული დაღვრის შემთხვევაში შესაძლებელია 

ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია; 

 საწვავით გამართვის უბნების გრუნტის ზედაპირზე მოეწყობა 

ჰიდროიზოლაციის ფენა (ე.წ. თიხის გადახურვა), რომლის ზედაპირი 

დაფარული იქნება ხრეშის ფენით. საწვავით გამართვა 

განხორციელდება სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით; 

 სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე აიკრძალება 

მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვა ან/და ტექმომსახურება. თუ 

ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს მოხდება წყლისგან მინიმუმ 50 

მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის განსაზღვრული 

უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით; 

 დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და 

დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი 

უზრუნველყოფილი იქნება  შესაბამისი საშუალებებით 

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

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის 

ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორის მიერ. 

   სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

 სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ მოხდება ტერიტორიის 

გაწმენდა და დაზიანებული უბნების რეკულტივაცია. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: საჭიროების 

შემთხვევაში ლაბორატორიული კონტროლის 

ხარჯები - „დაბალი“ 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დაღვრის აღმოსაფხვრელი ინვენტარის 

და ნიადაგის გაწმენდის ხარჯები. სხვა ხარჯები - 

„დაბალი“. 

ზედაპირული 

წყლების 

დაბინძურება 

 დაბინძურება 

ნარჩენების არასწორი 

მენეჯმენტის გამო. 

 დაბინძურება 

სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან და 

ტექნიკიდან ზეთის 

ჟონვის გამო. 

 ტექნიკა განთავსდებაზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ 

დაშორებით (სადაც ამის საშუალება არსებობს. თუ ეს შეუძლებელია, 

დაწესდება მუდმივი კონტროლი წყლის დაბინძურების თავიდან 

ასაცილებლად); 

 მდინარეების და ხევების კალაპოტებში და მის მახლობლად 

მუშაობისას თავიდან აცილებული იქნება კალაპოიტების ჩახერგვა; 

   აიკრძალება მანქანების რეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში; 

 სამშენებლო უბნებზე შეიზღუდება მანქანების/ტექნიკის საწვავით 

გამართვა ან/და ტექმომსახურება; 

 უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების გამართულ 

მდგომარეობაში ყოფნა საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის 

თავიდან ასაცილებლად; 

   დაწესდება კონტროლი მასალებისა და ნარჩენების სწორ მენეჯმენტზე; 
 მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და დროებით 

დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, 

ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: დანადგარ-მექანიზმების 

ტექნიკური გამართულობის 

შემოწმება/კონტროლი; ნარჩენების მართვის 

გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების 

შესრულების კონტროლი; ნიადაგის 

მდგომარეობის ვიზუალური კონტროლი; 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის; 
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  წყლის ობიექტისგან მოცილებით; 

 ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი 

მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი 

გაწმენდა; 

 ზედაპირული ჩამონადენის პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნების 

ირგვლივ (მაგალითად გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების 

დასაწყობების უბნების პერიმეტრზე) მოეწყობა სადრენაჟო სისტემები; 

 გზის საფარის დაგება მოხდება მშრალ ამინდში, ჩამონადენის 

დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად; 

 პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვისა და 

უსაფრთხოების საკითხებზე. 



შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული 

არ არის; 

მიწისქვეშა/გრუნტის 

წყლების 

დაბინძურება 

 ხარისხის გაუარესება 

დაბინძურებული 

ნიადაგით; 

 სამშენებლო 

სამუშაოების (მიწის 

სამუშაოების) დროს 

საწვავის/საპოხი 

მასალის დაღვრის 

შედეგად. 

 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 

ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი); 

 ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა 

ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი). 

ნარჩ. ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „ძალიან 

დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: მონიტორინგს არ საჭიროებს. 

პასუხისმგებელი  მონიტორინგზე: - 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები:  - 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: ნიადაგის ხარისხის დაცვის 

შემარბილებელი ღონისძიებების ხარჯები. 

საშიში  

გეოდინამიკური 

პროცესების (ეროზია, 

მეწყერი და სხვ.) 

გააქტიურება: 

 ქანების 

დესტაბილიზაცია და 

მეწყრული პროცესების 

გააქტიურება 

მშენებლობის დროს; 

 ქანების 

დესტაბილიზაცია, 

დამეწყვრა, ეროზიული 

პროცესების გააქტიურება 

ნაგებობების 

ფუნდამენტების 

მომზადებისას და სხვა 

საექსკავ. სამუშაოებისას; 

 ქანების 

დესტაბილიზაცია და 

დამეწყვრა   ჩამონგრევა- 

 მოიხსნება ზედა ფერდობებზე აქტიურ დინამიკაში მყოფი 

გეოლოგიური წარმონაქმნები და ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის 

შესაბამისი დახრილობის კუთხე; 

 სენსიტიურ უბნებზე მოხდება ფერდობების მაქსიმალური 

სიფრთხილით ჩამოშლა (უპირატესობა მიენიჭება მექანიკურ 

საშუალებებს). ფერდობებს მიეცემა მდგრადობის შესაბამისი 

დახრილობის კუთხე; 

 მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების ორგანიზაციული 

გაყვანა, იმ პირობით, რომ არ გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული 

ფერდობების დამატებითი გაწყლიანება; 

   გაკონტროლდება ხე-მცენარეული საფარის გაჩეხვა; 
 გზის ვაკისის დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროების 

შემთხვევაში მის ქვემოთ მოეწყობა გაბიონები; 

 მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ ადგილი არ ქონდეს 

ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო 

მოედნიდან გატანა. გრუნტის ნაყარების სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე 

მეტი; ნაყარების ფერდებს მიეცემა შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; 

ნარჩ. ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  „საშუალო“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: ყველა სენსიტიული უბნების 

ვიზუალური შემოწმება სამუსაოების დაწყებამდე 

და დასრულების შემდგომ. 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: -საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ 

გამოყოფილი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

პირი (ინჟინერ-გეოლოგი) 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები:  - 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დაკავშირებულია საშუალო ხარჯებთან 
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 აფეთქებების 

პროცესებთან 

დაკავშირებით. 

პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები; 

  სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ჩატარდება 

სამშენებლო მოედნების რეკულტივაციის  და გამწვანების სამუშაოები. 

 

კატასტროფული  კატასტროფული    სამშენებლო სამუშაოების ჩატარებისთვის მაქსიმალურად შეირჩევა ნარჩ.  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

მოვლენების  მოვლენების პერიოდი, რომლის დროსაც აღნიშნული კატარსტროფული შესაძლებელია „საშუალო“ ზემოქმედება 

(ღვარცოფი, ზვავი და  განვითარების შედეგად მოვლენების განვითარების რისკები ნაკლებია (ზაფხული და პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

სხვ,) განვითარება  ინფრასტრუქტურის შემოდგომის დასაწყისი). გაზაფხულის პერიოდში ინტენსიური 

  დაზიანების და მუშაობის დაგეგმვის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება დღის 

  მგზავრთა პირველ ნახევარს; მონიტორინგი: ყველა სენსიტიული უბნების 

ვიზუალური შემოწმება სამუშაოების დაწყებამდე.   უსაფრთხოებაზე    ნალექიან პერიოდებში მნიშვნელოვნად შეიზღუდება ღვარცოფული 

  ზემოქმედების რისკები მდინარეების გადასკვეთის ადგილებში სამშენებლო სამუშაოების პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: -საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ 

გამოყოფილი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

პირი (ინჟინერ-გეოლოგი) 

   განხორციელდება (მ.შ. აღსანიშნავია სახიდე გადასასვლელების 

   მშენებლობა); 

      აიკრძალება ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების და დროებითი 

   ინფრასტრუქტურის განლაგება ღვარცოფული მდინარეების მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები:  - 

   კალაპოტების სიახლოვეს; შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული 

არ არის. 

     პერსონალს ჩაუტარდება შესაბამისი ინსტრუქტაჟი კატასტროფული 

   მოვლენების განვითარების შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირების 

   საკითხებზე. პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური დაცვის 

   საშუალებებით. 

ლანდშაფტურ-  ვიზუალურ-    დროებითი და მუდმივი ნაგებობების ფერი და დიზაინი შეირჩევა ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

ვიზუალური  ლანდშაფტური გონივრულად, ადგილობრივ ლანდშაფტთან შეხამებით; „საშუალო“-„დაბალი“ 

ცვლილება  ცვლილებები    დროებითი კონსტრუქციები, მასალები და ნარჩენები განტავსდება ისე პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 
  სატრანსპორტო განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური 

  საშუალებების რეცეპტორებისთვის (მოსახლეობისთვის და ცხოველტა სამყაროსთვის); 

  მომატებული    ტყის ზოლის გაჩეხვის დაწყებამდე მკაცრად განისაზღვრება სამუშაო მონიტორინგი: ვიზუალური, ტერიტორიის 

სანიტარულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის 

კონტროლის მიზნით 
  გადაადგილებით, დერეფანი, რადგან ადგილი არ ქონდეს დამატებით ზემოქმედებას; 

  სამშენებლო ტექნიკის    სამშენებლო სამუშაოების  დასრულების შემდეგ მოხდება 

  ფუნქციონირებით, განსაზღვრული ფართობის ტერიტორიებზე მცენარეული საფარის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია   სამშენებლო მასალების დარგვა-გახარება და ლანდშაფტის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. 

  და ნარჩენების  მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.   დასაწყობებით და სხვა.  
  ლანდშაფტური  შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 

  ცვლილებები ტყის  
  ზოლის გაჩეხვის  
  შედეგად.  

ზემოქმედება  მცენარეული საფარის    მცენარეული საფარის ზედმეტად დაზიანებისგან დასაცავად მკაცრად ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

ფლორაზე  განადგურება განისაზღვრება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები და ტრანსპორტის საშუალო“ 

  სამშენებლო ბაზის მოძრაობის მარშრუტები; პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი   ტერიტორიაზე;    ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები შესრულდება ამ საქმიანობაზე 
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  მცენარეული საფარის 

განადგურება გზისპირა 

ზოლში 

უფლებამოსილი სამსახურის (სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“) 

სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ; 

 გვიანი გამოვლენის შემთხვევაში დაცული სახეობების გარემოდან 

ამოღება მოხდება „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის, ვ) 

ქვეპუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად, საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან შეთანხმებით; 

 გზის მშენებლობის ფაზაზე მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის 

კომპენსაციის მიზნით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების სამინისტროსთან (კერძოდ: სსიპ „ეროვნული სატყეო 

სააგენტო“) და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან 

შეათანხმებით შერჩეული იქნება ტერიტორია, სადაც ადგილობრივი 

ჯიშების (არყი) გამოყენებით მოეწყობა ხელოვნური ტყის კორომი. 

 სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის დაცვის საკითხებზე 

პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

 მომსახურე პერსონალისთვის შემუშავდება უკანონო ჭრების ქცევის 

კოდექსი; 

 სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხე-მცენარეების (არყის 

ადგილობრივი სახეობები) დარგვა და გახარება. 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: ვიზუალური, პერიოდული 

ინსპექტირება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან ხარჯებთან 

დაკავშირებული იქნება მცენარეულ საფარზე 

მიყენებული ზიანის საკომპენსაციო ღონისძიებები. 

ზემოქმედება 

ფაუნაზე 

 სამშენებლო 

ტექნიკის/ტრანსპორტის 

და ხალხის 

გადაადგილება, 

მუშაობისას 

ადგილობრივი ფაუნის 

დროებითი შეშფოთება 

(უშუალო ზემოქმედება 

-დაჯახება, ირიბი 

ზემოქმედება - ხმაური, 

მტვერი, გამონაბოლქვი 

და სხვ) 

 ჰაბიტატების 

ფრაგმენტაციით და 

გადაადგილების 

შეზღუდვით 

გამოწვეული 

ზემოქმედება. 

 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმებული იქნება გზების, 

მდინარის კვეთების ადგილები მტაცებელ მობინადრე ფრინველთა 

ბუდეების და ძუძუმწოვართა ნაკვალევის დასაფიქსირებლად; 

 დაცული იქნება ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტი და სამშენებლო 

უბნების საზღვრები; 

 შერჩეული იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარე ცხოველებზე 

უშუალო ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება) შესამცირებლად; 

   მაქსიმალურად შენარჩუნდება მცენარეული საფარი; 

 ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდული იქნება რაიმე 

წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან ასაცილებლად 

– დიდი ზომის სახეობებისათვის მკვეთრი ფერის ლენტი, მცირე ზომის 

ცხოველებისათვის ყველანაირი ბრტყელი მასალა – თუნუქი, 

პოლიეთილენი და სხვ. ტრანშეებსა და ორმოებში ღამით ჩაშვებული 

იქნება გრძელი ფიცრები ან ხის მორები, იმისთვის, რომ წვრილ 

ცხოველებს საშუალება ჰქონდეთ ამოვიდნენ იქიდან. ორმოები და 

ტრანშეები შემოწმდება მიწით შევსების წინ; 

 მოხდება მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება (სინათლის 

სხივი მაქსიმალურად  მიმართული იქნება მიწის ზედაპირისკენ); 

 ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად შეშფოთებას, 

განხორციელდება რაც შეიძლება მოკლე ვადებში (მაგ. მაღალი ხმაურის 

გამომწვევი სამუშაოები), შესაძლებლობების მიხედვით 

ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“. 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი; მოწყობილობების გამართულობის 

კონტროლი; 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

ორმოების შემოღობვისთვის და ტრანშეებზე 

ხელოვნური გადასასვლელების მოწყობისთვის 

საჭირო ხარჯები, რაც მნიშვნელოვან ფინანსურ 

დანახარჯებს არ მოითხოვს. 

სხვა ღონისძიებები დამატებით ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 
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  არაგამრავლების პერიოდში;  
   შემუშავდება უკანონო ნადირობის ამკრძალავი ქცევის კოდექსი და 

პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

   ჰაბიტატების ფრაგმენტაციის რისკების შემცირების მიზნით: 

o მიწის სამუშაოები შესრულდება რაც შეიძლება მოკლე ვადებში - 

მაქსიმალურად შეიზღუდება თხრილების მოწყობასა და მათ 

               შევსებას შორის დროის პერიოდი (განსაკუთრებთ მდ. ასას 
ხეობის                სენსიტიურ მონაკვეთებზე და მდინარეთა სიახლოვეს 
მუშაობისას); o თხრილების ფარგლებში მოეწყობა  ხელოვნური გადასასვლელები 

(მაგ.ფიცრების გადება); 

o სამშენებლო სამუშაოების დამთავრების შემდგომ მოხდება 

დერეფნის მიმდებარე ტერიტორიების რეკულტივაცია, რაც 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს ჰაბიტატების ფრაგმენტაციასთან 
დაკავშირებულ ზემოქმედებას. 

     ამასთან ერთად ყურადღება მიექცევა: 

   ნარჩენების სათანადო მართვას; 

   გატარდება წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, 

ხმაურის გავრცელების და ა.შ. შემარბილებელი ღონისძიებების (იხ. 

შესაბამისი ქვეთავები). 

ნარჩენები  სამშენებლო ნარჩენები    წარმოქმნილი ნარჩენების (განსაკუთრებით ინერტული სამშენებლო ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

  (მ.შ. სახიფათო ნარჩენების) მაქსიმალურად გამოყენებული იქნება ხელმეორედ „საშუალო“ 

  ნარჩენები) (მაგალითად გზის საგები ფენის მოსაწყობად); პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 
  საყოფაცხოვრებო    ჯართი ჩაბარდება შესაბამის სამსახურს; 

  ნარჩენები.    ხე-მასალის დასაწყობებისთვის გამოყოფილი იქნება შესაბამისი 

   ტერიტორიები. წარმოქმნილი ხე-მასალის მართვა განხორციელდება მონიტორინგი: ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი    საქართველოს  კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების 

   დაცვით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციის მიერ 

გამოყოფილი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

პერსონალი; 

   სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტო“-ს მითითებების შესაბამისად; 

      სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის სამშენებლო  ბაზაზე და 

   სამშენებლო მოედნებზე განთავსდება სპეციალური მარკირების მქონე 

   ჰერმეტული კონტეინერები; მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: დამატებით 

ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.       სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდება 

   მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

 ნარჩენების შესაბამისი წესებით შეფუთვის და 

ტრანსპორტირების ხარჯები 

სულ, ხარჯები - „საშუალო“ 

   საშუალებით. 

      ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების 

   მქონე პერსონალი, რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება 

   და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, 

   სადაც გაკეთდება ჩანაწერები წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, 

   რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების შესახებ. 
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მოსახლეობის და 

პერსონალის 

უსაფრთხოება და 

ჯანმრთელობა 

 პირდაპირი 

(ტრანსპორტის 

დაჯახება და სხვ.) 

 არაპირდაპირი 

(ატმოსფერული 

ემისიები, მომატებული 

აკუსტიკური ფონი, 

წყლისა და ნიადაგის 

დაბინძურება). 

 სამუშაოზე აყვანისას პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები 

უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე; 

 სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული იქნება თოკებით და 

სპეციალური სამაგრებით; 

 მიწაყრილებთან, ტრანშეასთან და სხვა საშიშ უბნებზე მუშაობისას 

სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მოქმედებებს 

გააკონტროლებს დამატებითი პერსონალი (ე.წ. მედროშე). მკაცრად 

განისაზღვრება უსაფრთხო სამუშაო ზონა და როგორც მანქანებისთვის, 

ასევე მომსახურე პერსონალისთვის აიკრძალება სახიფათო 

დისტანციაზე მიახლოება ასეთ ადგილებთან; 

 პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების 

მიზნით სამშენებლო მოედნებთან შესაბამის ადგილებში მოეწყობა 

გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი ნიშნები; 

 სამშენებლო ბაზაზე და ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით 

სახიფათო უბნებზე განთავსდება სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 

 გაკონტროლდება და აიკრძალება სამშენებლო მოედნებზე უცხო პირთა 

უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე 

მოხვედრა და გადაადგილება; 

 სატრანსპორტო ოპერაციებისას მაქსიმალურად დაცული იქნება 

უსაფრთხოების წესები; 

 რეგულარულად ჩატარდება რისკის შეფასება , მოსახლეობისათვის 

კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების 

შესაბამისი მართვის მიზნით; 

 მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, 

ჩაფხუტები და სხვ.). 

ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: პერიოდული 

კონტროლი/ინსპექტირება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაციას მიერ 

სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი. 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: საჭიროების 

შემთხვევაში დამატებითი პერსონალის აყვანის 

ხარჯები - მაღალი. მონიტორინგული სამუშაოები 

დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის. 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: 

   პირველადი სამედიცინო ინვენტარის ხარჯები; 

 პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების ხარჯები; 

 გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნების 

ხარჯები; 

 ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის 

ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების 

ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები; 

სულ, ხარჯები - „საშუალო“ 

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ნაკადებზე 

 სატრანსპორტო 

ნაკადების 

გადატვირთვა; 

 გადაადგილების 

შეზღუდვა. 

 ავტოსაგზაო 

შემთხვევების რისკები 

   მაქსიმალურად შეიზღუდება მუხლუხოიანი ტექნიკის გადაადგილება; 

 სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილებას საჭიროების შემთხვევაში გააკონტროლებს მედროშე; 

 სამშენებლო მოედნების სიახლოვეს განთავსდება შესაბამისი 

საინფორმაციო და გამაფრთხილებელი ნიშნები; 

 მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის მიწოდებული იქნება 

ინფორმაცია სამუშაოების წარმოების დროის და პერიოდის შესახებ; 

 საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი 

დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 

ნარჩენი  ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: საქმიანობის განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია 

მონიტორინგი: პერიოდული კონტროლი 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: საქმიანობის 

განმახორციელებელი ორგანიზაცია 

მონიტორინგის ჩატარების ხარჯები: ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის 

შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარების 

ხარჯები: მნიშვნელოვან ხარჯებთან 

დაკავშირებული არ არის. 
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7.2.2 შემარბილებელი  ღონისძიებები  ექსპლუატაციის ეტაპზე 
 

რეცეპტორი/ 

ზემოქმედება 
ზემოქმედების აღწერა შემარბილებელი ღონისძიებები დახასიათება 

ატმოსფერული  გზაზე მოძრავი   გზისპირა ზოლში ტყის კორომების დარგვა-გახარება; ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  „დაბალი“ 

ჰაერში წვის  ავტომობილების    საჩივრების    შემოსვლის    შემთხვევაში    საკონტროლო   წერტილებში პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: შესაბამისი კომპეტენციის სახელმწიფო 

სამსახური 

პროდუქტების და  გამონაბოლქვი და ჰაერის ხარისხის ინსტრუმენტალური გაზომვა; 

მტვერის გავრცელება  მტვერი  
    მონიტორინგი: ხელოვნურად გაშენებული 

მცენარეული საფარის ვიზუალური დათვალიერება 

პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური 

ხმაურის გავრცელება  ავტომობილების   გზისპირა ზოლში ტყის კორომების დარგვა-გახარება; ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  „დაბალი“ 

  ძრავებისაგან    საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში საკონტროლო წერტილებში პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: შესაბამისი კომპეტენციის სახელმწიფო 

სამსახური 
  გამოწვეული ხმაური; ხმაურის დონის გაზომვა და სათანადო რეაგირება; 

  საბურავები-გზის 

  საფარის ხახუნის  მონიტორინგი: მანქანა/დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობის კონტროლი;   შედეგად გამოწვეული  
  ხმაური;  პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური   ხმოვანი სიგნალის  
  გავრცელება  

ნარჩენები  გზაზე მოძრავი   მომსახურების ობიექტების აღჭურვა ურნებითა და ბუნკერებით; ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  „დაბალი“ 

  ავტომობილების   მოსახლეობის და მგზავრების თვითშეგნების ამაღლება, და პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: შესაბამისი კომპეტენციის სახელმწიფო 

სამსახური 
  მგზავრების მიერ ინფორმაციის მიწოდება ნარჩენების სათანადო მართვის გზების 

  გაფანტული  ნაგავი და შესახებ; 

  მომსახურეობის   მოსახლეობის და მგზავრების ინფორმირება დანაგვიანებისთვის მონიტორინგი: გზაზე მოძრავი ავტომობილებიდან 

ნარჩენების გადმოყრის მონიტორინგი   ობიექტებში დაგროვილ ჯარიმის რაოდენობის შესახებ; 

  ნარჩენები   გზაზე სპეციალური ბანერების გამოყენება, სადაც დატანილი იქნება პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური    ინფორმაცია დანაგვიანების არაკანონიერების, მასზე დაწესებული 

   ჯარიმის შესახებ. 

მგზავრთა და ფეხით  ავტოსაგზაო    საავტომობილო გზის სათანადო დახაზვა და პერიოდული განახლება; ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:  „დაბალი“ 

მოსიარულეთა  შემთხვევების რისკი    საავტომობილო გზის ფარგლებში შესაბამისი საგზაო ნიშნების პასუხისმგებელი შემარბილებელი ღონისძიებების 

გატარებაზე: შესაბამისი კომპეტენციის სახელმწიფო 

სამსახური 

ჯანმრთელობა და   დამონტაჟება და პერიოდული განახლება; 

უსაფრთხოება      საავტომობილო გზის საფარის და სხვა შემადგენელი 

   ინფრასტრუქტურის (საგზაო ნიშნები, გადასასვლელები და სხვ.) მონიტორინგი: დასაშვები სიჩქარის და მოძრაობის 

წესების დაცვის კონტროლი    ტექნიკური მდგომარეობის მუდმივი კონტროლი და 

   დაზიანებისთანავე შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების პასუხისმგებელი მონიტორინგზე: შესაბამისი 

კომპეტენციის სახელმწიფო სამსახური    გატარება. 
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8   გარემოსდაცვითი მონიტორინგის  გეგმა 

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში ეკოლოგიური მონიტორინგის 

ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას: 

 სამშენებლო სამუშაოების  და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა; 

 დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციით; 

 ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის შემთხვევაში, მათი კორექტირება; 

 პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში 

პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი. 

გზის მშენებლობისას და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა მოცემულია 

ცხრილებში 8.1. და 8.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე გააჩნია და 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და გარკვეული 

მიმართულებით კორექტირება. 
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8.1 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - მშენებლობის  ეტაპი 
 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 

 

მეთოდი 
 

სიხშირე/დრო 
 

მიზანი 
 

პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 
ატმოსფერული სამშენებლო ბაზა,   ვიზუალური;   მიწის სამუშაოების წარმოების   ატმოსფერული ჰაერის საქმიანობის 

ჰაერი სამშენებლო მოედნები   მანქანა-დანადგარების პროცესში; ხარისხის ნორმატიულთან განმახორციელებელი 

  ტექნიკური გამართულობის   ინტენსიური სატრანსპორტო შესაბამისობის უზრუნველყოფა;  
  კონტროლი ოპერაციებისას;   მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე  
     პერიოდულად მშრალ ამინდში; ზემოქმედების მინიმუმამდე  
     სამშენებლო სამუშაოების დროს; შემცირება  
      ტექნიკის გამართულობის   მუშახელის უსაფრთხოების  
   შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე უზრუნველყოფა.  

ხმაური სამშენებლო მოედნები   კონტროლი;   პერიოდული კონტროლი   ჯანდაცვის და უსაფრთხოების საქმიანობის 

 უახლოესი რეცეპტორი   გაზომვა; (განსაკუთრებით ძლიერი ხმაურის ნორმებთან შესაბამისობის განმახორციელებელი 

    მანქანა-დანადგარების გამომწვევი ოპერაციების უზრუნველყოფა; ორგანიზაცია 

  ტექნიკური გამართულობის შესრულებისას);    მოსახლეობის მინიმალური  
  კონტროლი   გაზომვა - საჩივრების შემოსვლის შეშფოთება;  
   შემთხვევაში;   მუშახელის კომფორტული  
      ტექნიკის გამართულობის სამუშაო პირობების შექმნა.  
   შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე.   

ნიადაგი სამშენებლო ბაზა -   ვიზუალური კონტროლი;   პერიოდული შემოწმება;   ნიადაგის სტაბილურობის და საქმიანობის 

 მასალების და ნარჩენების   მეთვალყურეობა ნარჩენების   შემოწმება სამუშაოს დასრულების ხარისხის შენარჩუნება; განმახორციელებელი 

 დასაწყობების ადგილი; მენეჯმენტზე შემდეგ;   ნიადაგის ხარისხზე ორგანიზაცია 

 სამშენებლო მოედნები   ლაბორატორიული კონტროლი;   ლაბორატორიული კონტროლი - დამოკიდებული სხვა  
    მანქანა-დანადგარების საჭიროების (ნავთობპროდუქტების რეცეპტორებზე (მცენარეული  
  ტექნიკური გამართულობის დაღვრის) შემთხვევაში. საფარი, მოსახლეობა და სხვ)  
  კონტროლი.  ზემოქმედების მინიმიზაცია.  

მიწისქვეშა სამშენებლო ბაზა -   ნიადაგის ხარისხის ვიზუალური   პერიოდული შემოწმება;   მიწისქვეშა წყლის ხარისხის საქმიანობის 

წყალი მასალების და ნარჩენების კონტროლი;   ლაბორატორიული კონტროლი - დაცვის უზრუნველყოფა. განმახორციელებელი 

 დასაწყობების ადგილი;    ნიადაგის ხარისხის საჭიროების (ნავთობპროდუქტების  ორგანიზაცია 

 სამშენებლო მოედნები ლაბორატორიული კონტროლი; დაღვრის) შემთხვევაში   
    მანქანა-დანადგარების    
  ტექნიკური გამართულობის    
  კონტროლი.    

ზედაპირული სამშენებლო ბაზა   ვიზუალური კონტროლი;   პერიოდული შემოწმება და   მდინარის წყლის ხარისხის საქმიანობის 

წყალი ზედაპირული წყლების   მეთვალყურეობა ნარჩენების ინსპექტირება; დაცვა; განმახორციელებელი 

 გადაკვეთის ადგილები მენეჯმენტზე და სანიტარულ   ლაბორატორიული კონტროლი -   მდინარის წყლის ხარისხზე ორგანიზაცია 

  პირობებზე; საჭიროების (ნავთობპროდუქტების დამოკიდებულ რეცეპტორებზე  
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   მდინარის წყლის 

ლაბორატორიული კონტროლი; 

დაღვრის) შემთხვევაში (წყლის ბიომრავალფეროვნება 

და სხვა) ზემოქმედების 

შემცირება 

 

უარყოფითი სამშენებლო ბაზა -   ვიზუალური კონტროლი;   პერიოდული შემოწმება და   მოსახლეობის უკმაყოფილების საქმიანობის 

ვიზუალური მასალების და ნარჩენების   მეთვალყურეობა ნარჩენების ინსპექტირება; გამორიცხვა; განმახორციელებელი 

ცვლილება დასაწყობების ადგილი; მენეჯმენტზე და სანიტარულ   სამუშაოების დასრულების   გზაზე მოძრავი მგზავრების ორგანიზაცია 

 სამშენებლო მოედნები პირობებზე. შემდგომ. უკმაყოფილების გამორიცხვა  

ბიოლოგიური სამშენებლო ბაზა,    ვიზუალური კონტროლი   კონტროლი სამუშაო საათების   მცენარეული საფარის საქმიანობის 

გარემოს საპროექტო გზის   ტყის ზოლის ჭრის სამუშაოების განმავლობაში; შენარჩუნება; განმახორციელებელი 

მდგომარება განაპირა ზოლი მეთვალყურეობა და მოჭრილი   დაუგეგმავი კონტროლი.   ცხოველთა სამყაროზე ორგანიზაცია 

  ხეების აღრიცხვა   სამუშაოების დასრულების შემდეგ ნეგატიური ზემოქმედების  
   მცენარეული საფარის შემოწმება, მინიმიზაცია.  
   შეძლებისდაგვარად მათი აღდგენა.   

ნარჩენები სამშენებლო მოედანი   ტერიტორიის ვიზუალური   პერიოდული შემოწმება და    ნიადაგის, წყლის ხარისხის საქმიანობის 

 და/ან მიმდებარე დათვალიერება; ინსპექტირება; დაცვა; განმახორციელებელი 

 ტერიტორია;   ნარჩენების მენეჯმენტის   სამუშაოების დასრულების   უარყოფითი ვიზუალური ორგანიზაცია 

 ნარჩენების განთავსების კონტროლი შემდგომ. ეფექტის რისკის შემცირება;  
 ტერიტორია     მოსახლეობის უკმაყოფილების  
    გამორიცხვა.  

შრომის სამუშაოთა წარმოების   ინსპექტირება;   სამუშაოების დაწყების წინ; ჯანდაცვის და უსაფრთხოების საქმიანობის 

უსაფრთხოება ტერიტორია   პირადი დაცვის საშუალებების   პერიოდული კონტროლი სამუშაოს ნორმებთან შესაბამისობის განმახორციელებელი 

  არსებობა და გამართულობის წარმოების პერიოდში. უზრუნველყოფა ორგანიზაცია 

  პერიოდული კონტროლი;  ტრავმატიზმის თავიდან  
    შრომის უსაფრთხოების  აცილება/მინიმიზაცია  
  მოთხოვნების შესრულების    
  კონტროლი    
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8.2 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - ექსპლუატაციის   ეტაპი 
 

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

ატმოსფერული უახლოესი რეცეპტორი  ინსტრუმენტალური გაზომვა. საჩივრების შემოსვლის მოსახლეობის საავტომობილო გზების 

ჰაერი (სახლები)   შემდეგ. მინიმალური შეშფოთება. ტექნიკური 

      ზედამხედველობისა და 

      მონიტორინგის სამსახური 

ხმაური უახლოესი რეცეპტორი  ინსტრუმენტალური გაზომვა. წელიწადში ერთხელ ან მოსახლეობის საავტომობილო გზების 

 (სახლები)   საჩივრების შემოსვლის მინიმალური შეშფოთება. ტექნიკური 

    შემდეგ.  ზედამხედველობისა და 

      მონიტორინგის სამსახური 

ნარჩენები გზისპირა ზოლი  ტერიტორიის ვიზუალური ყოველდღიური გარემოს ნარჩენებით ქ. თბილისის 

   დათვალიერება  დაბინძურების პრევენცია დასუფთავების სამსახური 

მგზავრთა გზის მთელ სიგრძეზე  ვიზუალური დათვალიერება; წლის განმავლობაში საავტომობილო გზაზე საავტომობილო გზების 

უსაფრთხოება   გზისპირა ზოლში საგზაო რამდენჯერმე მოძრავი მგზავრების და ტექნიკური 

   ნიშნების არსებობის და მათი  ფეხით მოსიარულეთა ზედამხედველობისა და 

   გამართულობის კონტროლი;  უსაფრთხოების დაცვა მონიტორინგის სამსახური 

   გზის საფარის ტექნიკური    
   მდგომარეობის კონტროლი.    
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9 გზის მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა 

9.1       ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს 

სახელმძღვანელო მითითებები გზის მშენებლობისას დასაქმებული პერსონალისათვის, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე პერსონალის ქმედებების 

რაციონალურად, კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის 

და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა. 
 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია: 

 გზის მშენებლობის დროს  მისი  სპეციფიკის  გათვალისწინებით  მოსალოდნელი 

ავარიული სახეების განსაზღვრა; 

 თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი 

აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების 

განსაზღვრა; 

 შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების 

საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ 

შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა; 

 შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი 

რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი 

პროცედურების განსაზღვრა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების 

უზრუნველყოფა; 

 ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და  

საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა. 
 

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს 

კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს. 

 
9.1.1      ავარიული შემთხვევების სახეები 

 

გზის მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელი ავარიები შეიძლება პირობითად რამდენიმე 

ტიპად დაიყოს, ესენია: 

 საგზაო შემთხვევები; 

 დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები; 

 ხანძარი; 

 პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი); 

 კატასტროფული მოვლენების (ზვავი, ღვარცოფი) განვითარება; 

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი 

პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის 

ავარიის ინიცირება. 

 

 

9.1.1.2     საგზაო შემთხვევები 

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა. 

საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას 

მოსალოდნელია: 
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 შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან; 

 შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან; 

 შეჯახება პროექტის მუშახელთან; 

 შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან; 

 შეჯახება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასთან; 

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და 

სამშენებლო ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების 

მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ 

შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება, 

მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა, მოძრაობის რეგულირება მედროშეების 

გამოყენებით და სხვა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტექნიკის გაცილება სპეციალურად 

აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით, ეს კი 

მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახებით ან გზიდან გადასვლით 

გამოწვეულ რისკს. 

 
9.1.1.3    ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის  რისკები 

 

ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი 

შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან საწვავისა 

და ზეთების ჟონვასთან და სხვ. 

 
9.1.1.4    ხანძარი 

 

ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკები დაკავშირებულია ნავთობპროდუქტების და 

ზეთების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევასთან. ხანძრების აღმოცენება-გავრცელების 

პრევენციის მიზნით აუცილებელია საწვავ-საპოხი მასალების შენახვის წესების დაცვაზე მკაცრი 

ზედამხედველობა, სამშენებლო ბაზის ხანძარქრობის საშუალებებით უზრუნველყოფა, 

პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციის საკითხებზე, ასევე ავარიული სიტუაციის შესახებ შეტყობინების მიწოდების 

სრულყოფილი სისტემის არსებობა. 

 
9.1.1.5 მუშახელის დაშავება 

 

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის 

ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს: 

 პროექტისთვის გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან დაკავშირებულ 

ინციდენტებს; 

 სიმაღლეზე მუშაობას სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას; 

 დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას. 

 
9.1.1.6 კატასტროფული მოვლენების განვითარება 

 

როგორც აღინიშნა, საპროექტო დერეფანი გადის სხვადასხვა ბუნებრივი პროცესების (ზვავი, 

ღვარცოფი) განვითარების თვალსაზრისით საკმაოდ მაღალი რისკი მქონე უბნებზე. სამშენებლო 

სამუშოაების შედეგად მსგავსი მოვლენების განვითარების გამო შესაძლებელია საფრთხე 

შეექმნას მუშახელის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას, ასევე დაზიანდეს დროებითი 

ნაგებობები, ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები. აქედან გამომდინარე აუცილებელია 

მაღალი რისკის მქონე უბნებზე (მდინარეთა კალაპოტები, დამრეცი ფერდობების სიახლოვეს) 
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მუშაობისას, განსაკუთრებით ნალექიან პერიოდებში მაქსიმალური ყურადღების გამოჩენა და 

უსაფრთხოების ნორმების დაცვა. 

 

9.1.2 ავარიული სიტუაციების  წარმოქმნის ძირითადი  პრევენციული 

ღონისძიებები ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები: 

 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე; 

 ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო 

ადგილებში. მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა; 

 ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე 

ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა; 
 

ნავთობპროდუქტების ან ზეთების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები: 

 ნავთობპროდუქტების და ზეთების შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის 

პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. მუდმივად 

უნდა მოწმდებოდეს შესანახი ჭურჭელის ვარგისიანობა; 

 პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს ზეთშემცველი დანადგარების ტექნიკური 

გამართულობა; 

 ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა რათა 

ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი. 
 

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები: 

 პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 

 პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 

 სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა; 
 სპეციალური კადრის გამოყოფა, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების 

ნორმების დარღვევის ფაქტებს. 
 

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები: 

 მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა; 

 ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების 

მოწყობა; 

 სპეციალური და არა გაბარიტული ტექნიკის გადაადგილების დროს უზრუნველყოფილი 

იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად აღჭურვილი ტექნიკითა და 

მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით. 

 
 

9.1.3      ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი 
 

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო 

მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია  

რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 9.1.3.1. მოცემულია ავარიული 

სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით. 
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ცხრილი 9.1.3.1. ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით 
 

ავარიული 

სიტუაცია 

დონე 

I დონე II დონე III დონე 

საერთო ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა რესურსები 
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე 

რესურსები და მუშახელი 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული ან 

ქვეყნის რესურსების მოზიდვა 

 

 

ხანძარი 

ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია. 

მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის 

სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა 

ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და 

მასალები. 

მოზრდილი ხანძარი, რომელიც 

მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა 

სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს სხვა 

ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში 

უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა 

ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება. 

დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. 

არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა სახის 

ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. 

საჭიროა რეგიონალური სახანძრო სამსახურის ჩართვა 

ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. 

 

საშიში 

ნივთიერებების 

დაღვრა 

ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე 

ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა 

რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ 

ფართობზე გავრცელების რისკები. 

მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების 

დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე). არსებობს 

ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების და 

მდინარეების დაბინძურების რისკები. 

 

დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი). რაც მოსალოდნელი არ 

არის 

 

 

პერსონალის 

დაშავება / 

ტრავმატიზმი 

  ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; 

  მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; 
 I ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის 

დაზიანება); 

 დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების აღმოჩენა 

და ინციდენტის ლიკვიდაცია შესაძლებელია შიდა 

სამედიცინო ინვენტარით. 

  ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; 

 ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო 

მოტეხილობა; 

 II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის 

დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

სამედიცინო დაწესებულებაში 

  ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; 

  მომსახურე პერსონალის; 

  ძლიერი მოტეხილობა 

 III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ 

მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); 

 საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის 

მქონე სამედიცინო პუნქტში. 

 

სატრანსპორტო 

შემთხვევები 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, 

ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების 

დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ 

ემუქრება. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 

საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული 

ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება 

ადამიანთა ჯანმრთელობას. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, 

განსაკუთრებული ღირებულების ინფრასტრუქტურის 

ან სასიცოცხლო ობიექტების დაზიანებას. არსებობს 

სხვა სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების 

დიდი რისკი. 

 

 

 

ბუნებრივი 

ხასიათის 

მოვლენა 

 

ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც სეზონურად ან 

პერიოდულად დამახასიათებელია რეგიონისათვის. 

საჭიროა გარკვეული სტანდარტული ღონისძიებების 

გატარება დროებითი ნაგებობების, დანადგარ- 

მექანიზმების და ადამიანთა ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოების მიზნით. 

ბუნებრივი მოვლენა, რომლის მასშტაბებიც 

იშვიათია რეგიონისთვის. საფრთხე ემუქრება 

ნაგებობების მდგრადობას და დანადგარ- 

მექანიზმების უსაფრთხოებას. საჭიროა ავარიის 

უმოკლეს ვადებში აღმოფხვრა, რათა ადგილი არ 

ჰქონდეს სხვა სახის ავარიული სიტუაციების 

პროვოცირებას. საჭიროა დამხმარე რესურსების 

ჩართვა. 

განსაკუთრებულად საშიში ბუნებრივი მოვლენა, მაგ. 

მიწისძვრა, სელური ნაკადები, ზვავი, მეწყერი და სხვ, 

რაც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის ნაგებობების 

მდგრადობას და დანადგარ-მექანიზმების 

უსაფრთხოებას. არსებობს პერსონალის ან 

მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მაღალი რისკები. საჭიროა ავარიებზე რეაგირების 

რეგიონალური ან ცენტრალური სამაშველო რაზმების 

გამოძახება. 
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9.1.4      ავარიაზე რეაგირება 
 

გეგმაში განსაზღვრულია ავარიულ შემთხვევებზე პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი პირები, 

ასევე უფლებამოსილების დელეგირებისა და მინიჭების მეთოდი. უბნის მოწყობის შემდეგ  

უნდა განისაზღვროს გეგმის ოპერაციების მიმდევრობის სქემით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებელი პირები და მათი თანამდებობა. ეს ინფორმაცია უნდა ეცნობოს მშენებელი 

კონტრაქტორის მენეჯმენტს. 
 

კერძოდ კი, ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში საჭიროა შემდეგი ზომების გატარება: 
 ავარიულ შემთხვევებში უნდა შეიქმნას რაზმი, რომლის დავალება და დანიშნულება 

წინასწარაა განსაზღვრული. 

 ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციებისთვის ამოცანები წინასწარ უნდა განისაზღვროს. 

გატარებული ზომების მონიტორინგი უნდა მოხდეს ყოველკვირეულად. 

 უნდა განისაზღვროს ავარიულ შემთხვევებში შესასრულებელი პროცედურები და მათზე 

პასუხისმგებელი პირები. 

 უნდა განისაზღვროს ზომები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება აცილებული 

გარემოს დაბინძურება სამშენებლო მასალებით და სხვადასხვა ნივთიერებების 

შემთხვევითი დაღვრით; უნდა წარმოებდეს საშიში მასალების აღრიცხვა. ეს ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისათვის. 

 

 
9.1.4.1      რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში 

 

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის 

სტრატეგიული ქმედებებია: 

 სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა; 

 სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა; 

 შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან 

გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება. 

 ელექტრომოწყობილობები უნდა ამოირთოს წრედიდან; 

 იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა, 

მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში 

უბნები/ნივთიერებები, მაშინ: 

- მოშორდით სახიფათო ზონას: 

- ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 
- დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით 

დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს 

არსებული სიტუაციის შესახებ; 

 იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და 

მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს 

მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ 

იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

- ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 

- მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი 

(ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ); 

- ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე 

წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით; 

- იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის 

ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი 

სქელი ქსოვილი; 
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- იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული 

ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია; 

- დახურულ სივრცეში ხანძრის შემთხვევაში ნუ გაანიავებთ ოთახს (განსაკუთრებული 

საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს ხელს წვას და 

ხანძრის მასშტაბების ზრდას. 
 

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია: 

 დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ 

არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ; 

 სახანძრო სამსახურის ინფორმირება; 

 ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და 

ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება; 

 მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი 

აღჭურვილობის გამოყენება; 

 პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის 

გამოჩენამდე; 

 სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე 

არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.); 

 ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრის კერების 

გამოვლენის მიზნით; 

 ანგარიშის მომზადება, მშენებელი კონტრაქტორის მენეჯმენტის ინფორმირება. 

 

 
9.1.4.2      რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში 

 

ვინაიდან საქმიანობის განხორციელების დროს დიდი რაოდენობით ნავთობპროდუქტების და 

სხვა საშიში თხევადი ნივთიერებების შენახვა / დასაწყობება ადგილზე  არ  მოხდება, 

წინამდებარე ქვეთავში განხილულია მხოლოდ I დონის ავარიული სიტუაციებზე რეაგირების 

სტრატეგია. საშიში ნივთიერებების დაღვრის რეაგირების სახეებს მნიშვნელოვნად  

განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი მდგომარეობა. 
 

შეღწევად ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი 

სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება: 

 ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ; 

 უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება. აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს დაღვრის სიახლოვეს არსებული ყველა ელექტროდანადგარის - 

ტრანსფორმატორები, ამომრთველები და სხვა გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით); 

 დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში); 

 ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება; 

 მოხდეს სამეურნეო-ფეკალური კანალიზაციის სისტემის შესასვლელების (ჭების ხუფები) 

ბლოკირება; 

 შთანმთქმელები უნდა დაეწყოს ერთად ისე, რომ შეიქმნას უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე) 

მოძრავი ნავთობპროდუქტების წინა კიდის პირისპირ. ბარიერის ბოლოები უნდა 

მოიხაროს წინისკენ, რათა მან ნალის ფორმა მიიღოს; 

 ზეთების / საშიში ნივთიერებების ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაღვრის რისკების 

შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ეცნობოს ადგილობრივ თვითმართველობას / 

შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოს; 

 დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავების ადგილი უნდა დაიფაროს პოლიეთილენის 

აპკის ფურცლებით, რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენებში; 
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 აღსანიშნავია, რომ თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების 

დაფენა, მაშინ ბარიერების მოწყობა გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე, 

რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით, 

ნავთობპროდუქტების შეღწევას ნიადაგის უფრო ქვედა ფენებში; 

 დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შესაშრობად საჭიროა შთანმთქმელი 

(აბსორბენტული) საფენების გამოყენება; 

 მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში) 

შეგროვება და შემდგომი გადატანა; 

 ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში 

(საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება); 

 მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა 

გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა ან ნიადაგის 

ღრმა ფენებში გადაადგილება; 

 გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა 

შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ ადგილებში; 

 ნიადაგის ზედა ფენის დამუშავება უნდა დაიწყოს დაბინძურების წყაროს 

მოცილებისთანავე ან გაჟონვის შეწყვეტისთანავე; 

 როგორც კი მოცილებული იქნება მთელი გაჟონილი ნავთობპროდუქტები, უბნის 

მენეჯერის მითითებისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის 

ზედამხედველობით უნდა დაიწყოს დაბინძურებული ნიადაგის მოცილება და მისთვის 

სარემედიაციო სამუშაოების ჩატარება. 

 
 

9.1.4.3 რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი   ჯანმრთელობის 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული  ინციდენტების დროს 
 

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს  ინციდენტის 

შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს 

პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების 

სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის  

შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის 

დახმარების გაწევა. 

 

9.1.4.3.1 პირველადი  დახმარება მოტეხილობის 

დროს არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ ოტეხილობას: 

 ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. 

ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს 

მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს: 

- დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის 

დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას; 

- დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა 

სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი 

ძვლის ფრაგმენტებზე; 

- ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოფარგლეთ 

დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით; 

- თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი 

ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და 

ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ 

არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ; 
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- ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული 

მოტეხილობისას; 

- შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 

10 წთ-ში ერთხელ. 

 დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში 

დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და 

შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს: 

- სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის 

დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება 

მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია); 

- კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი 

დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე 

სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ 

დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან; 

- შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 

10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, 

დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი. 

 

9.1.4.3.2 პირველადი დახმარება ჭრილობების და  სისხლდენის 

დროს არსებობს სამი სახის სისხლდენა: 

 სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია: 

- დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით; 

- შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით; 

 სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება: 
- დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი 

ნახვევი; 

- თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით 

გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს; 

 ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად 

იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) 

თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ. 

არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი. 

ლახტის დადების წესი ასეთია: 

- ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად 

დაზიანებებს იწვევს; 

- ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ; 

- ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის 

ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ; 

- პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს), 

შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის 

მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა; 

- ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით 

უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ; 

- შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე 

პულსი არ ისინჯება; 

- რა არ უნდა გავაკეთოთ: 

- არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში; 
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- ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჭრილია უცხო სხეული, 

ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო 

სხეულის ირგვლივ). 

 შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან 

სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ 

არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს: 

- დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ; 

- შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე; 
- არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული 

გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები; 

- დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი; 

- ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ 

დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. 

 

 
9.1.4.3.3     პირველადი დახმარება დამწვრობის  დროს 

 

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული 

დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის 

ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის 

დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც 

დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა 

ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება). 

 დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია: 

- დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და 

მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო 

ადგილას, სუფთა ჰაერზე; 

- თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება, 

გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში 

ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია); 

- თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური 

ქსოვილი; 

- აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II 

ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV 

ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე 

შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში); 

- დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, 

რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის 

ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე; 

- დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება 

დაინფიცირების ალბათობა; 

- დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი 

გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი 

სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის 

შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, 

ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ 

სამედიცინო სამსახურს; 

- სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, 

მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის. 
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- დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების 

აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება; 

- არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის 

საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის 

შეჭრისათვის; 

- დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, 

ზეთები; 

- არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება 

მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის 

დამუშავება მჟავათი. 

 

9.1.4.3.4 პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში        

არჩევენ ელექტრო ტრავმის სამ სახეს: 

 მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა.  მაღალი  ძაბვის  დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს 

შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი 

შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც 

იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში: 

- არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და 

საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის 

რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს 

დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება; 

- ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან 

მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, 

ქვედა ყბის წინ წამოწევით; 

- შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული 

ღონისძიებების ჩატარებისათვის; 

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი 

უსაფრთხო მდებარეობაში; 

- ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში. 

  დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით 

განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და 

სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია 

დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ 

იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას 

ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში: 

- არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს; 

- არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით; 

- თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ 

ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან; 

- თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა  დადექით მშრალ მაიზოლირებელ 

საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან 

გაზეთების დასტაზე; 

- მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის 

საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის 
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წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის 

წყარო; 

- დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა 

ან მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს; 

- უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არა მჭიდრო 

ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან; 

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, 

შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი; 

- თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, 

მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ 

ნახვევი; 

- თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული 

დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს. 

 ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული 

ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და  

თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. 

სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ 

პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს. 

 

 
9.1.4.4 რეაგირება სატრანსპორტო  შემთხვევების დროს 

 

ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების 

განხორციელება: 

 სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება; 

 ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია, 

სასწრაფო სამედიცინო სამსახური); 

 იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს 

სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ: 

- გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

- დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას. 

 დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

- გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 

- ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში 

მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით; 

- იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით 

სხეულის გადაადგილებას; 

- თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ 

საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან; 

- მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი); 

- დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული 

პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ 

დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე 

შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას). 
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9.1.4.5 რეაგირება   ღვარცოფის, მეწყერის, ზვავის შემთხვევაში 
 

სტიქიური უბედურების სიახლოვეს მყოფმა პერსონალმა უნდა იმოქმედოს შემდეგი 

სტრატეგიით: 

 საშიშროების შემთხვევაში სასწრაფოდ განახორციელეთ ევაკუაცია საშიში ზონიდან; 

 ევაკუაციის მარშრუტი არ უნდა გადიოდეს ღვარცოფული მდინარეების კალაპოტზე; 

 საშიშროების ნიშნების გაჩენისას სასწრაფოდ გადაადგილდით შემაღლებული 

ადგილისკენ; 

 დაუშვებელია ღვარცოფსაშიში მდინარის კალაპოტში ჩასვლა ღვარცოფის პირველი 

ტალღის ჩავლის შემდეგ. მას შეიძლება მოჰყვეს მეორე ტალღაც; 

 გადაადგილდით ისე, რომ არ გადაკვეთოთ ღვარცოფის კალაპოტი; 
 საშიშია დარჩენა შენობაში, თუ იგი მდებარეობს ჩამოქცეული ნაპირის ახლოს, ან მის 

ქვეშ გრუნტი ნაწილობრივ წარეცხილია. 

მას შემდგომ, რაც პერსონალი თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს, იგი ვალდებულია იმოქმედოს 

შემდეგი სტრატეგიით: 

 საჭიროების შემთხვევაში ეთხოვოს მთელს პერსონალს ყველა სამშენებლო დანადგარ- 

მექანიზმის გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით; 

 სამაშველო რაზმის გამოჩენამდე სტიქიური მოვლენის შედეგების სალიკვიდაციო 

ღონისძიებებს ხელმძღვანელობს სამშენებლო სამუშაოების მენეჯერი შემდეგი 

სტრატეგიით: 

- მოხდეს პერსონალის გამოყვანა საშიში ზონებიდან; 

- მოხდეს ადვილად აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების გატანა საშიში 

ზონებიდან; 

- დროის მოკლე მონაკვეთში მოხდეს დაზიანებული გზებისა და ხიდების დროებითი 

აღდგენა ბულდოზერების და ექსკავატორების გამოყენებით; 

- მოხდეს საავარიო-აღდგენითი  სამუშაოების  ჩატარება  მათ შორის აფეთქებით 

გადამღობი მიწაყრილების სასწრაფოდ მოწყობა; 

- მოხდეს მდინარეში წყლის დინების რეგულირება, მდინარეთა კალაპოტის გაწმენდა, 

გაღრმავება და გასწორება; 

- მკაცრად განისაზღვროს სალიკვიდაციო ღონისძიებებში გამოყენებული ტექნიკის 

გადაადგილების მარშრუტი და აიკრძალოს მათი გადაადგილება ციცაბო 

ფერდობებზე და სხვა საშიშ ზონებში; 

- სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოების შესრულებისას აუცილებელია 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება. 

 

 
9.1.4.6 ავარიაზე  რეაგირებისთვის  საჭირო აღჭურვილობა 

 

სამშენებლო ბაზზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების შემდეგი აღჭურვილობა: 

პირადი დაცვის საშუალებებია: 

 ჩაფხუტები; 

 დამცავი სათვალეები; 

 სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით; 

 წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები; 

 ხელთათმანები; 

ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა: 

 სტანდარტული ხანძარმქრობები; 

 ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.; 
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 სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები; 

 სახანძრო  მანქანა –  გამოყენებული  იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის რაზმების 

მანქანები. 

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა: 

 სტანდარტული სამედიცინო ყუთები; 
 სასწრაფო   დახმარების   მანქანა   –   გამოყენებული   იქნება   ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტის   სამედიცინო დაწესებულებების სასწრაფო დახმარების მანქანები. 

დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა: 

 გამძლე პოლიეთილენის ტომრები 

 აბსორბენტის ბალიშები 

 ხელთათმანები 

 წვეთშემკრები მოცულობა 

 ვედროები 

 პოლიეთილენის ლენტა 

 

 
9.1.4.7      საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება 

 

პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა, 

დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა 

შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც). 

პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე 

უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის 

დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში. 
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10  საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის  შესწავლა 

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი 

ხელშეუვალი უფლებები: 

 საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს  ჯანმრთელობისათვის  

უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა 

ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს; 

 ადამიანს  უფლება  აქვს  მიიღოს  სრული,  ობიექტური  და  დროული    ინფორმაცია  მისი 

სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მიხედვით 

საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის ნებართვის გამცემი 

ადმინისტრაციული ორგანოსათვის წარდგენამდე მოაწყოს მისი საჯარო განხილვა. 

საჯარო განხილვის მოწყობის მიზნით დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია უნდა 

გამოქვეყნდეს როგორც ცენტრალურ, ისე იმ თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული 

ტერიტორიის ფარგლებში არსებულ პრესაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სადაც 

დაგეგმილია საქმიანობის განხორციელება. 

საჯარო განხილვა უნდა ჩატარდეს საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან არა 

უადრეს 50 და არა უგვიანეს 60 დღისა. საჯარო განხილვაზე დასწრების უფლება აქვს 

საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

 

11 დასკვნები და რეკომენდაციები 

საავტომობილო გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ფარგლებში შემუშავდა შემდეგი დასკვნები და რეკომენდაციები. 

 

ძირითადი დასკვნები: 
1.   საპროექტო გზის დერეფანი გადის დაუსახლებელ ზონაში. შესაბამისად პროექტის 

განხორციელების შედეგად (გზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია) ატმოსფერულ ჰაერში 

მავნე ნივთიერებათა ემისიებით და ხმაურის გავრცელებით მოსახლეობის შეწუხების 

რისკები არ არის მაღალი. ზემოქმედება შედარებით საგულისხმო იქნება ველურ 

ბუნებაზე; 

2.  ნიადაგის საფარის მოხსნა-დასაწყობების სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელ დეს 

მხოლოდ სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე და საპროექტო გზის დერეფნის მცირე 

ნაწილზე. ნიადაგზე ზემოქმედების რისკები არ არის მაღალი; 

3.  დაგეგმილი საქმიანობის დაცულ ტერიტორიებში განხორციელების გამო   მიწის 

სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ფუჭი ქანების განთავსების საკითხი პრობლემურია 

(ფუჭი ქანების სანაყაროსთვის საერთო ტერიტორიის მოძიება პრაქტიკულად 

შეუძლებელია). ფუჭი ქანების განთავსება მოხდება მათი წარმოქმნის ადგილების 

სიახლოვეს, გზის განაპირა ზოლში.  

4. საავტომობილო გზა გადის დერეფანში, რომელიც ბიომრავალფეროვნების 

თვალსაზრისით საკმაოდ სენსიტიურია. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების რისკი 

საგულისხმოა, რისთვისაც აუცილებელია შესაბამისი შემარბილებელი და საკომპენსაციო 

ღონისძიებები გატარება; 

5. პროექტის განხორციელება გარკვეულწილად შეცვლის არსებულ ვიზუალურ- 

ლანდშაფტურ მდგომარეობას. ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორებია ცხოველთა 

სამყარო; 

6. პროექტს განხორციელების შედეგად ისტორიულ-კულტურულ ძეგლებზე ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის; 

7.   პროექტის განხორციელება მნიშვნელოვან დადებით სოციალურ-ეკონომიკურ 

სარგებელს გამოიწვევს. 
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საქმიანობის განხორციელების პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებები: 

 

1. დაწესდება მკაცრი კონტროლი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში 

მოცემული შემარბილებელი ზომების და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით 

გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულებაზე; 

2. მშენებლობის ეტაპზე სამშენებლო ბაზაზე და საპროექტო დერეფნის მცირე მონაკვეთზე 

მოხსნილი ნიადაგის ფენის სანაყაროები მოეწყობა შესაბამისი წესების დაცვით: ნაყარის 

სიმაღლე არ აღემატება 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს მიეცემა შესაბამისი დახრის კუთხე; 

პერიმეტრზე მოეწყობა წყალამრიდი არხები; 

3. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის სამშენებლო ბაზის ტერიტორიაზე 

გათვალისწინებული იქნება სასაწყობო სათავსის მოწყობა. სახიფათო ნარჩენების 

ტერიტორიიდან გატანა და მართვა განხორციელდება ამ საქმიანობაზე სათანადო 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 

4.   სამშენებლო სამუშაოებზე მაქსიმალურად დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეოება; 

5.  გზის მშენებლობის პროცესში გამოიყოფა პერსონალი (გარემოს დაცვის, უსაფრთხოებისა 

და ჯანდაცვის - EHS ოფიცერი), რომელიც გააკონტროლებს უსაფრთხოების ნორმების 

შესრულების დონეს; 

6. მშენებლობის პროექტში დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. 



 
 

Page 94 of 131 

 

 

12 გამოყენებული ლიტერატურა 

1.   საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“. 

2.   საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“. 
3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ 

4.   საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება 

„ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 

ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“. 

5. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 

წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის 

ნორმების დამტკიცების შესახებ». 

6.   საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს 

ბრძანება № 1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“. 

7.   საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 

„დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების 

სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 

რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის 

სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან 

ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

დამტკიცების თაობაზე“. 

8. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 

2010 г.г.). 

9. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», СПб., 2005. 

10. “ Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999 

11. УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005 г. 
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დანართი 1 . გზის მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის   გეგმა 

13.3.1    საკანონმდებლო საფუძველი 
 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს 

მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური 

ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი 

არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის 

სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმა“. ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების 

სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის 

შემთხვევაში. 

ვინაიდან გზის მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი რაოდენობის 

არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების, ასევე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, 

შემუშავებულია ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს: 

 ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ; 

 ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ; 

 წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას; 

 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს; 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს; 
 ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული 

შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც 

ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 

 ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 

 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს. 

 

13.3.2    ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 
 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს  საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს 

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და 

უტილიზაციის წესებს, გარემოსდაცვითი, სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური 

ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით. 

ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანები: 

 ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 
 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 

ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

 ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 

გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების 

შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება; 

 გაუვნებლობის, გადამუშავების ან უტილიზაციის დროს გარემოს და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება; 

 ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 

 ნარჩენების მეორადი გამოყენება; 

 ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 

 საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა. 

გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის 

განმახორციელებელის ყველა თანამშრომლისათვის და კონტრაქტორებისათვის. 
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13.3.3    ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები 

 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში 

საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

 პრევენცია; 

 ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 

 რეციკლირება; 

 სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 

 განთავსება. 

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 

განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

 ეკოლოგიური სარგებელი; 

 შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 

 ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

 საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 

 არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 

 არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

 „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული  უნდა  იქნეს  

ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 

მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

 პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 

მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

 „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 

ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

გათვალისწინებით; 

 „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 

და ადეკვატური ქსელი. 

 

 
13.3.4 გზის მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და მიახლოებითი 

რაოდენობები 
 

გზის მშენებლობის დროს მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები 

მოცემულია ცხრილში 13.2.4.1. 

ცხრილი 13.2.4.1. 
 

ნარჩენების ტიპი ნარჩენების სახეობა 
მიახლოებითი 

რაოდენობა 

სახიფათო: საღებავების ნარჩენები და საღებავების 

ტარა 
60-70 კგ 

ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული 

აკუმულატორები 
5-7 ერთ 

სამშენებლო ტექნიკის და 10-15 ერთ 
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 სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის 

ფილტრები და სხვა 
 

ნავთობპროდუქტების ნარჩენები, 

საპოხი მასალები (თხევადი) 
30-50 კგ 

ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებული ჩვრები და სხვა 

საწმენდი საშუალებები 

 

15-20 კგ 

რეზინის გამოყენებული საბურავები 10-20 ერთ 

შედუღების ელექტროდები 20-30 კგ 

ნავთობის ნახშირწყალბადებით 

დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი 

დამოკიდებულია 

დაღვრის მასშტაბებზე 

არასახიფათო, 

მათ შორის: 

ინერტული ექსკავირებული, მშენებლობისთვის 

გამოუყენებელი გრუნტი 
1249570 მ3 

საყოფაცხოვრებო მომსახურე პერსონალის მიერ 

წარმოქმნილი საყოფ. ნარჩენები 
36,5 მ3 

სხვა 

არასახიფათო 

პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, 

ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და 

სხვ.). 

 

40-50 კგ 

ხე-ტყის ნარჩენები - 

ფერადი და შავი ლითონების ჯართი 0,5-1,0 ტ. 

 

 

13.3.5    ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა 
 

13.3.5.1    ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისათვის გათვალისწინებული  ღონისძიებები 
 

გზის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის 

შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

 ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე 

შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ 

ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 

მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

 სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, ხე- 

ტყის მასალა და სხვ.); 

 სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 

უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 

მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

 უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 

დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და 

ქიმიურ ნაერთებს; 

 მკაცრად გაკონტროლდება სამშენებლო დერეფნის საზღვრები, რათა სამუშაოები არ 

გაცდეს მონიშნულ ზონებს და ადგილი არ ქონდეს ინერტული და მცენარეული 

ნარჩენების დამატებით წარმოქმნას; 

 წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. 

ლითონის კონტრუქციები, პოლიეთილენის მასალები და სხვ.). 
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13.3.5.2    ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების 

სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით: 

 სამშენებლო ბაზასა და ძირითად სამშენებლო მოედნებზე შესაბამის უბანზე დაიდგმება 

ორ-ორი განსხვავებული ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით: 

- ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შესაგროვებლად; 

- მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: 

სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 

დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან 

თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების ელექტროდები; 

 ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 

დაუცლელი) პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე 

სათავსი) და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი; 

 თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და 

სხვ.), ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და 

გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

 ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის 

მქონე ღია მოედანზე; 

 დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს, 

მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე; 

 ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი გატანილი დასაწყობდება 

გზის მომიჯნავედ; 

 ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 

მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან  პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე; 

 ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

 პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 

დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე. 

აკრძალული იქნება: 

 ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით); 
 მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 

 თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 

 რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა; 

 ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში; 

 აკუმულატორებზე მექანიკური ზემოქმედება. 

 
13.3.5.3   ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და  პირობები 

 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების 

უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა:სახიფათო ნარჩენების 

განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული ტიპის); 

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება 

შემდეგ მოთხოვნებთან: 

 მოედნის საფარი იქნება მყარი; 

 მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს 

მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე; 
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 მოედანს უნდა გააჩნდეს მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 

 ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული უნდა იქნას ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების განთავსება 

ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).; 

 მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 

პირობის ხელყოფისაგან. 

 
13.3.5.4    ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები 

 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების 

სრული დაცვით: 

 ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა 

ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

 დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 

 ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის 

მიერ. 

 ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს 

გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 
13.3.5.5    ნარჩენების დამუშავება/საბოლოო განთავსება 

 

კონტეინერებში განთავსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დაგროვების შესაბამისად 

(სავარაუდოდ თვეში 2-3-ჯერ) გატანილი იქნება უახლოეს არსებულ ნაგავსაყრელზე. 

მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მიხედვით მოჭრილი ხე-მცენარეები 

დასაწყობდება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს    სსიპ 

„ეროვნული სატყეო სააგენტო“-ს ადგილობრივ ორგანოების მიერ მითითებულ ადგილზე და 

შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა ამავე ორგანიზაციას. 

სხვა სახის ხის ნარჩენები (ლარტყები, ფიცრები და სხვ.) შესაძლებლობის მიხედვით 

გამოყენებული იქნება ხელმეორედ ან შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდგომ გადაეცემა 

ადგილობრივ თვითმმართველობას/მოსახლეობას. მცენარეული ნარჩენების გამოუსადეგარი 

ნაწილი გატანილი იქნება არსებულ ნაგავსაყრელზე. 

ლითონის ნარჩენები (რომელიც არ იქნება დიდი რაოდენობის) ჩაბარდება ჯართის მიმღებ 

პუნქტებში. 

დაგროვების შესაბამისად ყველა სახის სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით 

გადაეცემა ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორს (კონტრაქტორი 

გამოვლინდება საქმიანობის დაწყებამდე). 

 

13.3.5.6    ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები 
 

 პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, 

ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის 

დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

 პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ; 
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 პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან 

ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს; 

 სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, 

არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; 

 ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი 

რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– 

და სითბო წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს; 

 ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება 

მათი შეთავსებადობა; 

 ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი 

ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად 

იკრძალება საკვების მიღება; 

 ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, ჭამის 

წინ და მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა საპნით და 

თბილი წყლით; 

 მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა 

მიმართოს უახლოეს სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე 

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას; 

 ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის 

საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად 

იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა; 

 პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 

ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა 

შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით; 

 ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

 
13.3.5.7   ნარჩენებზე კონტროლის  მეთოდები 

 

გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად 

ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, 

სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი 

ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად უნდა იქნას დადასტურებული. 

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს: 

 ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას; 
 ტარაზე მარკირების არსებობას; 

 ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას; 

 დაგროვილი   ნარჩენების   რაოდენობას   და   დადგენილი   ნორმატივთან   

შესაბამისობას (ვიზუალური კონტროლი); 

 ნარჩენების   სტრუქტურული   ერთეულის   ტერიტორიიდან    გატანის   

პერიოდულობის დაცვას; 

 ეკოლოგიური   უსაფრთხოების   და   უსაფრთხოების   ტექნიკის     დაცვის   

მოთხოვნების შესრულება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 101 of 131 

 

 

დანართი 2 საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა 

 


