ქვეშეთი-კობის გზა
ხშირად დასმული კითხვები

1. რა არის ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის მიზანი?
ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის მიზანია, დაიწყოს რეგიონში განვითარება და
შესაძლებელი გახადოს უწყვეტად და უსაფრთხოდ გადაადგილება წელიწადის
ნებისმიერ დროს, რისი საშუალებაც, მძიმე კლიმატური პირობების გამო, ადამიანებს
წელიწადში საშუალოდ 100 დღემდე არ აქვთ.
ახალი გზა გაუადვილებს ადგილობრივ მოსახლეობას კავშირს გარე სამყაროსთან,
ხელს შეუწყობს ტურიზმს, შემცირდება გადაადგილების დრო და ხარჯები,
გაიზარდება საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი და საგრძნობლად
გაუმჯობესდება მოძრაობის უსაფრთხოება.

2. რა არის ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის ძირითადი
უპირატესობები?

პროექტის განხორციელების შედეგად, შემცირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების
რისკი და გადაადგილების დრო, არსებული გზისგან განსხვავებით. საავტომობილო
გზის საერთო სიგრძე 11 კმ-ით შემცირდება, შესაბამისად, ქვეშეთიდან-კობამდე
გადაადგილების დრო შემცირდება 15 წუთამდე, ნაცვლად 1 საათისა. 9 კმ-იანი
გვირაბი კი უზრუნველყოფს ტრანზიტული ტვირთების მიმოსვლას წელიწადის
ნებისმიერ დროს.
მოწესრიგდება ინფრასტრუქტურა, უზრუნველყოფილი იქნება საგზაო უსაფრთხოება,
მათ შორის, შესაძლებელი იქნება ცუდი ამინდით (ზვავი, დიდთოვლობა)
გამოწვეული საფრთხის თავიდან არიდება.
გარდა ამისა, გაუმჯობესდება ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელი
პირობებიც. ახალი გზა გაუადვილებს ადგილობრივ მოსახლეობას კავშირს გარე
სამყაროსთან, ხელს შეუწყობს სხვადასხვა მიმართულების ტურიზმის განვითარებას
რეგიონში.

3. რას მოიცავს ქვეშეთი კობის გზა?

ქვეშეთი-კობის გზის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია 23 კმ სიგრძის, 2 ზოლიანი
ასფალტ-ბეტონის გზის, 5 ხიდისა და 5 გვირაბის მშენებლობა, ასევე 1 ხიდის
რეაბილიტაცია. გვირაბების ჯამური სიგრძე 11.5 კმ-ია. მათგან ყველაზე გრძელი
გვირაბის სიგრძე 9 კმ-ს შეადგენს, დიამეტრი კი - 15 მეტრს. ამ მონაცემებით, ეს
გვირაბი მსოფლიოს უნიკალურ გვირაბებს შორის მოხვდება. აღნიშნული გვირაბი
სოფელ წკერესთან დაიწყება და სოფელ კობთან დასრულდება. დანარჩენი გვირაბები
შედარებით მცირე ზომის იქნება (1541 მ, 194 მ, 388 მ და 299 მ).
ხიდების ჯამური სიგრძე 1.6 კმ-ია. (მათგან, ერთი იქნება 426 მ სიგრძისა და 166 მ
სიმაღლის თაღოვანი ხიდი, რომელიც ასევე წარმოადგენს ურთულეს საინჟინრო
კონსტრუქციას. მისი თაღის სიგრძე 285 მეტრია და, ამ ეტაპზე, საქართველოში
ანალოგი არ გააჩნია. არქიტექტურული თვალსაზრისით, ხიდი ორგანულად ჩაეწერება
არსებულ ლანდშაფტში და სამომავლოდ, საქართველოს ერთ-ერთ
ღირსშესანიშნაობად ჩაითვლება. პროექტით ასევე, გათვალისწინებულია შედარებით
მცირე (322 მ, 218 მ, 148 მ და 42 მ ) ხიდები.
მთავარი გზის ინფრასტრუქტურის კომპონენტების გარდა, პროექტის ფარგლებში
შეიქმნება ვიზიტორთა ცენტრი. ეს ობიექტი საპროექტო ზონაში აგრობიზნესის,
კონსერვაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და თემის მდგრადი განვითარების
პოტენციური ცენტრის როლს შეასრულებს. ვიზიტორების ცენტრი წარმოადგენს
პროექტის კომპონენტს, რომლის მეშვეობით, ხადის ხეობის მოსახლეობა მიიღებს
პირდაპირ სარგებელს პროექტიდან.
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4. რა არის პროექტის ღირებულება და ვისი დაფინანსებით
ხორციელდება?

პროექტის მთლიანი სამშენებლო ღირებულება 1.2 მილიარდი ლარია.
სამშენებლო სამუშაოებს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის გარდა, აზიის
განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი
აფინანსებს.

5. როდის დაიწყება მშენებლობა და რამდენ ხანს გაგრძელდება?

პროექტი დაყოფილია 2 კონტრაქტად. ხელშეკრულებები მშენებელ
კომპანიებთან გაფორმდა 2019 წელს, ხოლო მშენებლობა დაიწყო 2021 წელის
სექტემბერში, კოვიდ 19-ის პანდემიით შექმნილი სიტუაციის მიუხედავად. ამ
დროისთვის, საავტომობილო გზის ორივე მონაკვეთზე სამუშაოები აქტიურ
რეჟიმში მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოები 4 წლის განმავლობაში, 2024
წლამდე გაგრძელდება.

6. რომელი კომპანიები აწარმოებენ სამშენებლო სამუშაოებს?

სამშენებლო სამუშაოები ხორციელდება შემდეგი კომპანიების მიერ:
ლოტი 1: გვირაბის მონაკვეთზე - China Railway Tunnel Group Co., Ltd. (CRTG);
ლოტი 2: გზის მონაკვეთზე - China Railway 23rd Bureau Group Co (CR23);
სამშენებლო პროცესს ზედამხედველობას უწევს ასევე, საერთაშორისო
შესყიდვის წესით გამოვლენილი საერთაშორისო საზედამხედველო კომპანია
UBM INTERNATIONAL UNITED CONSULTANTS INC. (UBM) .

7. ეკონომიკური თვალსაზრისით, რამდენად მომგებიანია
სახელმწიფოსთვის ამ ოდენობის სესხის ინვესტირება გზის ამ
მონაკვეთისთვის? რა სარგებელს მიიღებს საქართველოს
ეკონომიკა ამ გზით?

ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი არის ის გამორჩეული
პროექტი, რომელზეც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით მომზადდა ჯერ წინასწარი
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა, შემდგომ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა,
ხოლო ბოლოს, კვლევებზე დაფუძნებითა და სპეციალისტების
რეკომენდაციების გათვალისწინებით მომზადდა დეტალური პროექტი.
აღნიშნული კვლევების საფუძველზე, ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე შერჩეული
ალტერნატივა განისაზღვრა, როგორც „საუკეთესო გადაწყვეტა ყველა ანალიზის
თვალსაზრისით (ტექნიკური, ეკონომიკური, CBA - ხარჯეფექტურობის ანალიზით,
MCA - მრავალფუნქციური ანალიზით).
ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი სახელმწიფოსა და ქვეყნის მოსახლეობისთვის
ეკონომიკურად მომგებიანია. პროექტის განხორციელების პროცესში 600-ზე
ბევრად მეტი ადამიანი დასაქმდება, რომელთა დიდი ნაწილი ადგილობრივი
მცხოვრები იქნება. გარდა ამისა, პროექტის მიმდინარეობისას, დასაქმებულ
ადამიანებს დასჭირდებათ საკვებითა და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ეს,
თავის მხრივ, შექმნის ახალ სამუშაო ადგილებს და არაპირდაპირ დაასაქმებს
ბევრ ადგილობრივს.
პროექტის დასრულების შემდეგ, შეიქმნება ახალი ტურისტული მიმართულებები,
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რომლებიც საინტერესო და მიმზიდველი იქნება როგორც ტურისტებისათვის,
ასევე - ინვესტორებისათვის.
დამატებით, აშენდება გუდაურამდე მისასვლელი 5 კმ-იანი გზა და ტურისტული
ცენტრი. ეს მეტად კომფორტულსა და უსაფრთხოს გახდის გადაადგილებას და
მოიზიდავს ტურისტებს.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური აქტივობებისა და
ტრეინინგების ჩატარებაც, რათა ადგილობრივმა მოსახლეობამ უკეთ შეძლოს
გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურით მიღებული გაზრდილი ტურისტული
სარგებლის გამოყენება.
ტურიზმის განვითარების გარდა, აღსანიშნავია სატრანზიტო მოძრაობაც,
ქვეშეთი-კობის გზა უზრუნველყოფს ტრანზიტული ტვირთების მიმოსვლას
წელიწადის ნებისმიერ დროს, გაიზრდება გამტარუნარიანობა, შემცირდება
გადაადგილების დრო და ხარჯები, რაც, თავის მხრივ, დადებითად იმოქმედებს
საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალზე და მის რეგიონულ ტრანზიტულ და
ლოგისტიკურ ჰაბად ჩამოყალიბებაზე.

8. როგორ შეირჩა მარშრუტი?
მომზადებულია პროექტის მიზანშეწონილობის კვლევები, ასევე, შემუშავდა
სოციალური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასებები, დაინტერესებულ მხარეთა
ჩართულობის გეგმა და სხვა ტექნიკური ანგარიშები.
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების ეტაპზე პროექტი
დაიყო სამ მონაკვეთად: 1. ჟინვალი-ქვეშეთი; 2. ქვეშეთი-კობი; 3. კობი-ლარსი,
სადაც განხილული გარემოებებიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ კრიტიკულ
მონაკვეთად მიჩნეულ იქნა ქვეშეთი-კობის მონაკვეთი. თავის მხრივ,
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (2) გამოიკვეთა სამი დერეფანი, რომელზეც
განხილულ იქნა პირველადი 40-მდე ალტერნატივა (ნულოვანი (პროექტის არ
განხორციელების) ალტერნატივის ჩათვლით), დამუშავდა და შესწავლილ იქნა
ცხრა სხვადასხვა ალტერნატიული მიმართულება.
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საბოლოო ანგარიშში,
მრავალფუნქციური ანალიზის შედეგად, უპირატესობა მიენიჭა ოთხ
ალტერნატივას, რომელიც შემოთავაზებულ იქნა საერთაშორისო
საკონსულტაციო ორგანიზაციის კვალიფიციური ექსპერტების მიერ და
აღნიშნულ ოთხ ალტერნატივაზე გაგრძელდა უფრო დეტალური
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება.
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შესაბამისად, თითოეულ მონაკვეთზე
შეირჩა უპირატესი მიმართულება. მრავალფუნქციური ანალიზის საფუძველზე,
რომელიც მოიცავს ფუნქციონალურ (მარშრუტის გეომეტრიულ პარამეტრს,
პროგნოზირებულ სატრანსპორტო ინტენსივობას, გზით მოსარგებლეთა
რაოდენობას, გადაადგილების დროის და ხარჯების შემცირებას), ეკონომიკურ
(ჯამურ საინვესტიციო ღირებულებას, ჯამურ მოვლა-შენახვის ხარჯებს,
ეკონომიკურ სარგებელს ეკონომიკური უკუგების გათვალისწინებით), და
გარემოსდაცვით და სოციალურ კრიტერიუმებს (ბიომრავალფეროვნებას;
ზედაპირული წყლები, მიწისქვეშა წყლები, დაცული ტერიტორიები, ნიადაგის და
ჰაერის დაბინძურება, ლანდშაფტს, განსახლების საჭიროებას, ხმაურს,
ვიბრაციას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ადგილობრივ მოსახლეობაზე
ზემოქმედებას მშენებლობის დროს და საავტომობილო გზის
ფუნქციონირებისას, ფატალური ავტოსაგზაო შემთხვევების სიხშირეს),
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თითოეულ მონაკვეთზე მკაცრად რეკომენდირებულ იქნა შესაბამისი
ალტერნატივები, მათ შორის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე შერჩეული
ალტერნატივა განისაზღვრა როგორც „საუკეთესო გადაწყვეტა ყველა ანალიზის
თვალსაზრისით (ტექნიკური, ეკონომიკური, CBA ხარჯეფექტურობის ანალიზით,
MCA მრავალფუნქციური ანალიზით).

9. ალტერნატივების კვლევისას თუ იქნა განხილული რკინიგზის
მშენებლობა და რატომ მოხდა მისი დაწუნება?

რკინიგზის მკაცრი მინიმალური გეომეტრიული პარამეტრებიდან გამომდინარე
ჰიპოთეტურ დონეზეც კი მისი მშენებლობა დაუკავშირდებოდა როგორც
კოლოსალურ თანხებს, ასევე გარემოზე მიყენებული ზიანი იქნებოდა
გადაჭარბებული. თავისი არსით საავტომობილო გზა და სარკინიგზო ქსელი
ემსახურება სხვადასხვა სახის ტრანზიტს, ტრანსპორტს და მომხმარებელს.
ალტერნატივების კვლევისას განიხილებოდა საავტომობილო გზის
მიმართულება. ჩრდილო-სამხრეთი დერეფნისთვის ამჟამად არ არსებობს
სარკინიგზო ქსელი. რკინიგზის მშენებლობა ჩრდილოეთით რუსეთის
ფედერაციისაკენ გამოიწვევდა გაცილებით მეტ ზემოქმედებას გარემოზე, ვიდრე
არსებული გზის ქსელის გაუმჯობესება, რადგან აღნიშნული რკინიგზა მთლიანად
ასაშენებელი იქნებოდა თბილისიდან.

10. როგორ მოხდა სამშენებლო კომპანიების შერჩევა?

ქვეშეთი-კობის ორივე კონტრაქტის - საავტომობილო გზის მონაკვეთისა და
გვირაბის (სიგრძით 9 კმ) მონაკვეთის შესყიდვა განხორციელდა ყველა
საერთაშორისო შესყიდვის წესის დაცვით, აზიის განვითარების ბანკის მიერ
შემუშავებული შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით (Procurement Regulations for ADB Borrowers).
გვირაბის სამშენებლო სამუშაოებზე გამარჯვებულად გამოვლინდა უმცირესი
ფასის მქონე, ტენდერის ყველა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისი
კომპანია: China Railway Tunnel Group Co. Ltd.
მისასვლელი გზის სამშენებლო სამუშაოებზე გამარჯვებულად გამოვლინდა
უმცირესი ფასის მქონე, ტენდერის ყველა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
შესაბამისი კომპანია: China Railway 23rd Bureau Group Co., Ltd.

11. რა მეთოდები იქნება გამოყენებული მშენებლობისას?

ყველაზე დიდი, 9 კმ სიგრძისა და 15 მ დიამეტრის გვირაბისათვის გამოყენებული
იქნება სპეციალურად ამ პროექტისათვის დამზადებული გვირაბგამყვანი
საბურღი მანქანა TBM, რომელიც არის ყველაზე თანამედროვე, დახვეწილი და
მინიმალური ხმაურის მქონე მეთოდი. TBM ყველაზე ნაკლებ ზემოქმედებას
ახდენს გარემოზე და ვიბრაცია დაყვანილია მინიმუმამდე. რაც შეეხება
დანარჩენი 4 პატარა გვირაბის მშენებლობას, გამოყენებული იქნება გვირაბის
ღია წესით გაყვანის და ბურღვა-აფეთქებითი მეთოდებით, რომლის დეტალური
მეთოდოლოგიაც განსაზღვრული იქნება ადგილზე და შეირჩევა ისე, რომ მოხდეს
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაცია.

12. რა მარშრუტს გაივლის ახალი გზა და რომელი სოფლები ხვდება
საპროექტო არეალში?
ქვეშეთი-კობის ახალი საავტომობილო გზის არეალში მოხვდება შემდეგი
სოფლები: ქვეშეთი, არახვეთი, ზაქათკარი, ბენიანი-ბეგონი, სვიანა-როსტიანი,
მუღურე, წკერე და კობი.
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უფრო კონკრეტულად, პროექტის მიხედვით, ახალი გზა სათავეს სოფელ
ქვეშეთიდან იღებს. მისი საწყისი მონაკვეთი ემთხვევა არსებულ გზას. ამის
შემდეგ კვეთს მდინარე თეთრ არაგვს სოფელ არახვეთთან 492 მ. სიგრძის ხიდის
საშუალებით და შედის 4,5%-იანი დახრის გვირაბში, რომელიც ქვეშეთის
პლატომდე მიემართება. აქედან მარშრუტი გრძელდება სოფელ ზაქათკარისკენ,
რომლის შემდეგაც ახალი გზა კვეთს მდინარე ხადისწყალს 164 მ. სიმაღლლის
თაღოვანი ხიდით. ამის შემდეგ კიდევ ორი ხიდი და ორი გვირაბია საჭირო
ბეგონის პლატომდე მისაღწევად. დამცავი გვირაბის გავლის შემდეგ გზა კიდევ
ერთი ხიდით გადადის მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე და მიემართება სოფელ
წკერემდე, საიდანაც 9 კმ. სიგრძის გვირაბის გავლით მთავრდება სოფელ კობში.

13. გზა გაივლის ვულკანურ ზონასთან ახლოს, წარმოადგენს თუ არა
ეს საშიშროებას?
ვულკანური ქანების არსებობა არ წარმოადგენს ვულკანური პროცესების
გააქტიურების წინაპირობას. გეოლოგიური კვლევების შედეგად ვულკანების
გააქტიურების საფრთხე არ არსებობს, უფრო მეტიც, ვულკანური ქანები
მშენებლობისთვის ხელსაყრელ ქანებს წარმოადგენს.

14. მოიცავს თუ არა მაგისტრალი მცირე დასახლებებამდე
მისასვლელ გზებს?
დიახ, ადგილობრივ სახლებამდე მისასვლელი გზები შენარჩუნდება, ან
გაუმჯობესდება, საჭიროებიდან გამომდინარე. ეს დააკავშირებს სოფლებს და
სოფლის თემებს მაგისტრალთან, რაც თავისთავად გულისხმობს უფრო დიდ
ბაზრებზე ხელმისაწვდომობას, გაუმჯობესებულ სოციალურ მომსახურებას და
მეტ ეკონომიკურ შესაძლებლობას.

15. რატომ არ მოხდა არსებული გზის რეაბილიტაცია და რა
აუცილებელი იყო მაგისტრალის მშენებლობა?
პროექტის მიზანშეწონილობის შეფასების ეტაპზე განიხილებოდა არსებული
გზის განახლების ვარიანტიც. შესაძლო, ჩასატარებელი მცირე მასშტაბის
სამუშაოები მოიცავდა არსებული გზის რემონტს, დამცავი ზღუდეებისა და
გვირაბების დამატებას, დამჭერი კედლების, ნაგებობისა და მოჭრილი
ფერდობების მოწესრიგებას. თუმცა, ამ სამუშაოების შემდეგაც კი, აღნიშნულ
მონაკვეთზე მოძრაობის ინტენსივობის მატების პროგნოზის გათვალისწინებით,
გზის ზოგადი ფუნქციონალობა, უსაფრთხოება და გამძლეობა კლიმატის მიმართ
კვლავ არაადეკვატური და ევროპულ სტანდარტებთან შეუსაბამო დარჩებოდა.
გადაიხედა მონაკვეთის უფრო მასშტაბური განახლებაც. ასეთ შემთხვევაში
საჭირო იქნებოდა დახრილობის რადიკალური ცვლილება, რაც მხოლოდ
ფერდობებში ღრმა ჭრების გაკეთებით, ახალი გვირაბების, ხიდებისა და სხვა
ნაგებობების აშენებით იქნებოდა შესაძლებელი. ამგვარი სამუშაოები კი
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წლების განმავლობაში გზის გარკვეული მონაკვეთების სრულ დაკეტვას
მოითხოვს, რაც ქვეყნისთვის დიდ შეფერხებებსა და ეკონომიკურ პრობლემებს
შექმნიდა. გარდა ამისა, გეოლოგიური თვალსაზრისით, არსებული გზა ზვავისა
და მეწყერის მაღალი რისკის მატარებელია. ამასთანავე, ამ გზის 6 კმ.-იანი
მონაკვეთი ყაზბეგის ეროვნულ პარკში გადის. შესაბამისად, ჩატარებული
სამშენებლო სამუშაოები მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენდა
აქ არსებულ ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებაზე. ამ ყველაფრის
გათვალისწინებით, უკვე არსებული გზის განახლება გამოირიცხა.

16. რა ალტერნატიული ვარიანტები განიხილეს აღნიშნული
მარშრუტისთვის და რატომ უარყვეს ისინი?

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების ეტაპზე პროექტი
დაიყო სამ მონაკვეთად: 1. ჟინვალი-ქვეშეთი; 2. ქვეშეთი-კობი; 3. კობი-ლარსი,
სადაც, განხილული გარემოებებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ კრიტიკულ
მონაკვეთად მიჩნეულ იქნა ქვეშეთი-კობის მონაკვეთი. თავის მხრივ,
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (2) გამოიკვეთა სამი დერეფანი, რომელზეც
განხილულ იქნა პირველადი 45-მდე ალტერნატივა (ნულოვანი (პროექტის არ
განხორციელების) ალტერნატივის ჩათვლით), დამუშავდა და შესწავლილ იქნა
ცხრა სხვადასხვა ალტერნატიული მიმართულება.
წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების საბოლოო ანგარიშში,
მრავალფუნქციური ანალიზის შედეგად, უპირატესობა მიენიჭა ოთხ
ალტერნატივას, რომელიც შემოთავაზებულ იქნა საერთაშორისო
საკონსულტაციო ორგანიზაციის კვალიფიციური ექსპერტების მიერ და
აღნიშნულ ოთხ ალტერნატივაზე გაგრძელდა უფრო დეტალური
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება.
ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების შესაბამისად, თითოეულ მონაკვეთზე
შეირჩა უპირატესი მიმართულება. მრავალფუნქციური ანალიზის საფუძველზე,
რომელიც მოიცავს ფუნქციონალურ (მოიცავს: მარშრუტის გეომეტრიულ
პარამეტრს, პროგნოზირებულ სატრანსპორტო ინტენსივობას, გზით
მოსარგებლეთა რაოდენობას, გადაადგილების დროის და ხარჯების
შემცირებას,), ეკონომიკურ (მოიცავს: ჯამური საინვესტიციო ღირებულებას,
ჯამურ მოვლა-შენახვის ხარჯებს, ეკონომიკურ სარგებელს ეკონომიკური
უკუგების გათვალისწინებით), და გარემოსდაცვით და სოციალურ კრიტერიუმებს
(მოიცავს: ბიომრავალფეროვნებას; ზედაპირული წყლები, მიწისქვეშა წყლები,
დაცული ტერიტორიები, ნიადაგის და ჰაერის დაბინძურება, ლანდშაფტს,
განსახლების საჭიროებას, ხმაურს, ვიბრაციას, კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლებს, ადგილობრივ მოსახლეობაზე ზემოქმედებას მშენებლობის დროს და
საავტომობილო გზის ფუნქციონირებისას, ფატალური ავტოსაგზაო
შემთხვევების სიხშირეს), თითოეულ მონაკვეთზე მკაცრად რეკომენდირებულ
იქნა შესაბამისი ალტერნატივები.
შესაბამისად, აღნიშნული ალტერნატივებიდან, გეოლოგიური პირობების,
ბუნებრივი კატასტროფების, ოროგრაფიის, საგზაო მიმართულების
პარამეტრების, გუდაურის კურორტთან და არსებულ სოფლებთან დაკავშირების
და ჩატარებული ყოვლისმომცველი ტექნიკური და სოციალური
გარემოსდაცვითი შეფასებების, CBA (ხარჯეფექტურობის ანალიზით), MCA
(მრავალფუნქციური ანალიზით) გათვალისწინებით, შერჩეული ალტერნატივა
განისაზღვრა, როგორც საუკეთესო გადაწყვეტა ყველა ანალიზის
თვალსაზრისით.
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17. გათვალისწინებულია თუ არა პროექტში სავალი გზა ფეხით
მოსიარულეთათვის?

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, მაგისტრალზე იკრძალება ფეხით
მოსიარულეთა გადაადგილება. თუმცა, გზის გასწვრივ მოეწყობა საფეხმავლო
ბილიკები და ქვეითთა/პირუტყვთა გადასასვლელები, ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის მოსახერხებელ ადგილებში.

18. სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობისას, როგორ
დარეგულირდება ხმაურსა და ვიბრაციასთან დაკავშირებული

სამუშაოების კონტრაქტორები ვალდებულნი არიან, შექმნან ადგილისთვის
სპეციფიური გარემოს მართვის გეგმები. კონტრაქტორები მუდმივად
განახორციელებენ მონიტორინგს და, თუკი ვიბრაციის, ან ხმაურის დონე
გადააჭარბებს სტანდარტებით დადგენილ ნორმებს, გატარდება შემარბილებელი
ღონისძიებები, მაგალითად, ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შემცირება
სხვადასხვა აღჭურვილობის, ან სამუშაო მეთოდების გამოყენებით.
ადგილობრივ მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედების შესამცირებლად,
სამშენებლო ბანაკები დასახლებიდან საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის
სტანდარტების მიხედვით იქნება დაშორებული. გარდა ამისა, ყველაზე დიდი, 9 კმ-ის
სიგრძის გვირაბის მშენებლობისთვის გამოყენებული იქნება სპეციალური საბურღი
მანქანა TBM, რომელიც არის ყველაზე თანამედროვე, დახვეწილი და უხმაურო
მეთოდი. TBM ყველაზე ნაკლებ ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე და ახასიათებს მცირე
ვიბრაცია.

19. იქნება თუ არა გათვალისწინებული ადგილობრივი
მოსახლეობის აზრი მშენებლობის დაგეგმვისას?

ქვეშეთი-კობის ახალი გზის პროექტის განხორციელების პერიოდში გაგრძელდება
შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეებთან და ხადის ხეობის მოსახლეობასთან.
2021 წლის გაზაფხულზე, ზაფხულში და შემოდგომაზე ჩატარებული შეხვედრებისას,
რომელსაც ესწრებოდნენ გზების დეპარტამენტისა და აზიის განვითარების ბანკის
წარმომადგენლები ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედგა შეთანხმება მთელ რიგ
საკითხებზე, კერძოდ:
- წკერემდე მისასვლელი არსებული გზა დარჩება და გაუმჯობესდება;
- მშენებელობის დაწყების წინ წკერეში მოხდება აფეთქებების სიმულაცია და
ვიბრაციის მკაცრი მონიტორინგი. წინასწარ მოხდება ყველა შენობის დეტალური
აღწერა და მარკირება. თუ რაიმე საშიშროება დაემუქრება რომელიმე სახლს,
მოხდება დროებითი განსახლება და შემდგომ ასეთი შენობების გამოსყიდვა ან
გამაგრება;
- გზების დეპარტამენტი წკერეს მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მიაწვდის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის ამობეჭდილ ვერსიას;
- მოხდა წყლის რესურების მოკვლევა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული
მშენებლობის დრო წყლის დაკარგვის რისკი. წყლის დაკარგვის შემთხვევაში
უზრუნველოყოფილი იქნება მისი აღდგენა და მიწოდება;
- ხადის ხეობის განვითარების გეგმის განხორციელების დაწყება იგეგმება 2022 წლის
იანვარში. მანამდე ჩატარდება წინასწარი კონსულტაციები ადგილობრივებთან, რომ
მაქსიმალურად მოხდეს მათი ინტერესების გათვალისწინება.
- წკერეში არის 8 ობიექტი, რომლისგანაც 2-ს, ნარაიძეების ციხე-კოშკსა და
ზაქაიძეების კოშკს გააჩნია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი. ამ 2 კოშკზე
იგეგმება საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელება. მშენებლობის პროცესში
მოხდება ძეგლების სტატუსის მქონე ობიექტების მონიტორინგი მშენებლობის
პროცესში.
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20. რა სახის სარგებელს მიიღებს ადგილობრივი მოსახლეობა
აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად?

ქვეშეთი-კობის გზა ადგილობრივ მოსახლეობას მოუტანს ეკონომიკურ
სარგებელს ვაჭრობის გაზრდისა და სხვადასხვა მიმართულების ტურიზმის
განვითარების თვალსაზრისით.
პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ვიზიტორთა ცენტრი. ეს ობიექტი საპროექტო
ზონაში აგრობიზნესის, კონსერვაციის, ეკოტურიზმის განვითარების და თემის
მდგრადი განვითარების პოტენციური ცენტრის როლს შეასრულებს.
ვიზიტორების ცენტრი წარმოადგენს პროექტის კომპონენტს, რომლის
მეშვეობით, ხადის ხეობის მოსახლეობა მიიღებს პირდაპირ სარგებელს
პროექტიდან და მისი მიზანი იქნება რეგიონში კონსერვაციისა და მდგრადი
ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.
გარდა ეკონომიკური სარგებლისა, პროექტის განხორციელების შედეგად,
ხელმისაწვდომი იქნება სოციალური სერვისებიც. ახალი გზის არეალში
მოხვდება 10 სოფელი: ქვეშეთი, არახვეთი, ზაქათკარი, ბენიანი, ბეგონი, სვიანა,
როსტიანი, მუღურე, წკერე და კობი. ამ სოფლებში და ხადის ხეობაში დარჩენილ
მოსახლეობას, პროექტის განხორციელების შედეგად, გაუუმჯობესდება
საარსებო პირობები. სოფლის მცხოვრებლები ზამთარში 98 დღის
განმავლობაში მოწყვეტილი არიან გარე სამყაროს, ხეობის სოფლები თითქმის
დაცლილია. არ არის სასურსათო მაღაზია, აფთიაქი, არ არის ხელმისაწვდომი
სამედიცინო დახმარება. უგზოობის და მძიმე ზამთრის პირობებში,
მოსახლეობას ფეხით უხდება ჩამოსვლა ქვეშეთში, რაც სირთულეებსა და
რისკთან არის დაკავშირებული. ქვეშეთი-კობის ახალი გზა კი ყველა ამ
პრობლემას მოაგვარებს. გზის არსებობა გამოაცოცხლებს რეგიონს,
ხელმისაწვდომი იქნება სასურსათო მაღაზიები, აფთიაქები და სამედიცინო
დახმარება. ასევე, მოსახლეობას ექნება საშუალება და პირობები, დაბრუნდეს
ხეობაში და განავითაროს მცირე ბიზნესიც.
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბევრი სხვადასხვა სახის აქტივობა
ადგილობრივების დასახმარებლად, როგორიცაა სამედიცინო დახმარება თუ
ტრენინგები მეწარმეობის განსავითარებლად და იმ პერსპექტივების
გამოსაყენებლად, რასაც ახალი გზა შექმნის.
ახალი გზის პროექტის მხარდაჭერითა და ორგანიზებით, უკვე განხორციელდა
სამედიცინო პროგრამის I ეტაპი და ქვეშეთისა და ხადის ხეობის მოსახლეობას
2021 წლის 23 აპრილს უფასო სამედიცინო პროფილაქტიკური შემოწმება
ჩაუტარდა სამედიცინო ბრიგადამ საცხოვრებელ სახლებში გაუწია
კონსულტაციას იმ პაციენტებს, რომელთაც, გარკვეულ მიზეზთა გამო,
გადაადგილება არ შეეძლოთ. პროგრამის ფარგლებში, პაციენტებს, ექიმის
რეცეპტის შესაბამისად, მედიკამენტებიც გადაეცათ.

21. რა სარგებელი ექნება ახალ გზას ავტომობილით მგზავრობისას
უსაფრთხოების თვალსაზრისით?

არსებული გზის სიგრძე 34 კმ-ია. პროექტის დასრულების შემდეგ კი ეს სიგრძე 11
კმ-ით შემცირდება და 23 კმ იქნება, რაც შეამცირებს აღნიშნულ გაზე
გადაადგილების დროს და ხარჯებს, 12 თვის განმავლობაში, ყველა სეზონზე გზა
განვლადი იქნება (ამჟამად წელიწადში ჯამურად 100 დღემდე დაკეტილია თოვლის
და ზვავსაშიშროებიდან გამომდინარე), ქვეშეთიდან-კობამდე გადაადგილების
დრო შემცირდება 15 წუთამდე, ნაცვლად 1 საათისა.
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5 წლის განმავლობაში, (2015-2020წწ) არსებულ გზაზე, ავტოსაგზაო შემთხვევის
შედეგად, გარდაცვლილია 27 ადამიანი, ხოლო დაშავებულია 331 ადამიანი. ახალი
გზა აშენდება საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული გეომეტრიული
პარამეტრებით, გზის განათებებით, ქვეითთა/პირუტყვთა გადასასვლელებით და
საგზაო უსაფრთხოების სხვა მახასიათებლებით, რაც მნიშვნელოვნად უსაფრთხოს
გახდის მგზავრობას. გარდა ამისა, სატრანზიტო ტრაფიკის განცალკევება ახალ
გზაზე განსაკუთრებით მძიმე სატრანსპორტო საშუალებების გადამისამართებით,
რომლებიც ამჟამად გუდაურსა და სხვა დასახლებულ პუნქტებში გადის,
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს უსაფრთხოებას და შეამცირებს დარღვევებს.

22. როგორ დაეხმარება პროექტი რეგიონში ტურიზმის
განვითარებას?

ახალი გზა და გვირაბი გაზრდის აღნიშნული ტერიტორიის ხელმისაწვდომობას ყველა
სეზონზე. უზრუნველყოფილი იქნება უსაფრთხოება ვიზიტორებისთვის, უცხოელი თუ
ადგილობრივი ტურისტებისთვის. ქვეშეთი-კობის გზის პროექტი ხელს შეუწყობს ისეთი
ტურისტული მიმართულებების განვითარებას, როგორიცაა ყაზბეგის ეროვნული პარკი,
შთამბეჭდავი ხეობები და ულამაზესი სოფლები. პროექტის ფარგლებში, ამ ეტაპზე
მიმდინარეობს კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სამთავრობო
უწყებებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რათა განისაზღვროს ის
საქმიანობები, რომელსაც შეუძლია ხელი შეუწყოს თემზე დაფუძნებული ტურიზმის
განვითარებას.

23. პროექტის არეალში ბევრი ბუნებრივი ჰაბიტატია. როგორ
მოხდება მათი დაცვა?

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა (EIA) და ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო
გეგმის (BAP) ანგარიშების ფარგლებში ექსპერტების მიერ შესწავლილი იქნა
პროექტის არეალში მოქცეული მგრძნობიარე ჰაბიტატები.
EIA და BAP ანგარიშებში მოცემულია რეკომენდაციები და შემარბილებელი
ღონისძიებები, რათა დაცული იყოს ბიომრავალფეროვნება.
ბიომრავალფეროვნების საკითხების განსახილველად ჩატარდა 13
საკონსულტაციო 2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის თებერვლამდე. ფოკუს
ჯგუფებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან: ბიომრავალფეროვნების
კონსერვაციისა და კვლევის ცენტრი; კავკასიის ბუნების ფონდი; საბუკო; ველური
ბუნების კონსერვაციის ქართული ცენტრი; დაცული ტერიტორიების სააგენტო;
ველური ბუნების მსოფლიო ფონდი;
ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმა
(https://www.ebrd.com/documents/environment/kveshetikobi-bap-in-english.pdf)
ითვალისწინებს ზომების მიღებას ბიომრავალფეროვნების დაცვისა და
გაძლიერებისთვის აღნიშნულ არეალში. მის განხორციელებას მონიტორინგს
გაუწევს ბიომრალაფეროვნების საერთაშორისო ექსპერტთა და ეკოლოგთა
სამუშაო ჯგუფი.
24. ხეობაში არაერთი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი და
სასაფლაოა. როგორ მოხდება მათი დაცვა?

პროექტის ტერიტორიის შესწავლის საფუძველზე, ადგილობრივმა სპეციალისტებმა
განახორციელეს არაერთი შეფასება კულტურულ მემკვიდრეობასთან
დაკავშირებით. ეს შეფასებები გაერთიანებულია პრე-მიზანშეწონილობისა და
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მიზანშეწონილობის შეფასებებში და ასევე, პროექტის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებაში. ცნობილ კულტურულ ძეგლებზე განხორციელებული სამუშაოების
შედეგად მიღებული მონაცემები იქნა გამოყენებული დაპროექტების პროცესში,
რათა შეძლებისდაგვარად თავიდან ყოფილიყო აცილებული შეხება ყველა ცნობილ
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან, სასაფლაოების ჩათვლით. კულტურულ
მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ფართო ინტერესების გათვალისწინებით, ამ
ადგილებისთვის განისაზღვრა შემარბილებელი და მართვის დეტალური
ღონისძიებები, მათ შორის, მოთხოვნა, მშენებლობამდე ჩასატარებელი კვლევების
თაობაზე. მშენებლობის დაწყებამდე ჩატარებულმა შემდგომმა კვლევითმა
სამუშაოებმა უკვე გამოავლინა მრავალი დამატებითი კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლი და ამ ადგილებისთვის, ისევე როგორც გზშ-ის ფაზაში მანამდე
გამოვლენილი ძეგლებისთვის, შემარბილებელი ღონისძიებები უკვე ხორციელდება.
ყველა ამ ადგილისთვის განხორციელდა მშენებლობამდე არსებული
მდგომარეობის შეფასება და დადგინდა ვიბრაციის დასაშვები ზღვარი. ვიბრაციის
აღნიშნული საზღვრები შეესაბამება საერთაშორისო კარგ პრაქტიკას და
უზღუნველყოფს იმას, რომ კონტრაქტორის მიერ განხორციელებული ქმედებები
ზიანს არ გამოიწვევს. გარდა ამისა, უსაფრთხოებისათვის განხორციელდა
ზოგიერთი ამ ტერიტორიის შემოღობვა. ასევე, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა
საჭირო იყოს გარკვეული სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარება მშენებლობის
დაწყებამდე, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს (NACHP)
გამოხმაურების საფუძველზე. გარდა ამისა, სამშენებლო სამუშაოების დროს
ადგილზე მუდმივად იქნებიან კულტურულ მემკვიდრეობაზე დამკვირვებელი პირები,
NACHP– ის მიერ დამტკიცების პირობების შესაბამისად, რათა უზრუნველყონ
ნებისმიერი ცნობილი ან უცნობი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სათანადო
დაცვა.

25. როგორ ხდება მიწის რეგისტრაცია, კომპენსაციის მიღება და
ითვალისწინებს თუ არა სახელმწიფო მოსახლეობის ინტერესებს?
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ახორციელებს ქვეშეთი-კობის
საავტომობილო გზის სამშენებლო სამუშაოების ფარგლებში მომზადებულ და დონორ
ორგანიზაციასთან (აზიის განვითარების ბანკი) შეთანხმებულ განსახლების
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ პროცედურებს, რომლის შედეგად, პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის
საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვის მიზნით,
დეპარტამენტი ახორციელებს შესაბამისი საკომპენსაციო თანხების გადახდას.
(აღნიშნული დოკუმენტი ითვალისწინებს მიწის ნაკვეთის, შენობა ნაგებობების,
ერთწლიანი კულტურები და მრავალწლიანი კულტურების შეფასება, ასევე მძაფრი
ზემოქმედება, დაურეგისტრირებელ ნაკვეთებზე და მოწყვლად ოჯახებზე შესაბამისი
ბენეფიტების კომპენსაციას.)
სოფლების: ზაქათკარის, როსტიანის, ბენიან-ბეგონის, იუხოს და წკერეში მცხოვრები
მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამდა განსახლების გეგმით გათვალისწინებულ
კომპენსაციასთან დაკავშირებით, კერძოდ, არ ეთანხმებოდნენ 1 კვ.მ. მიწის შეფასებას.
2019 წლის 1 ნოემბერს ჩატარებული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
ფარგლებში, იმის დადგენის მიზნით, ჰქონდა თუ არა გავლენა ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული ადგილობრივი მოსახლეობის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების
შეფასებაზე ფუნქციური ზონირების არსებობას, საავტომობილო გზების
დეპარტამენტმა მიმართა სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ბიუროს, რომელმაც წარმოადგინა ექსპერტიზის დასკვნა, დუშეთის
რაიონში განთავსებულ 124 მიწის ნაკვეთების ერთეულისა და მთლიანი საბაზრო
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ღირებულებების შესახებ. აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე, ქვეშეთი-კობის
საავტომობილო გზის განთვისების ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების ერთეულის
საბაზრო ღირებულება თავდაპირველ ფასთან შედარებით გაიზარდა. აზიის
განვითარების ბანკმა გაიზიარა და მოიწონა დეპარტამენტის გადაწყვეტილება
ზემოაღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.
ამ ეტაპზე, განსახლების პროცედურების განხორციელების პრობლემა არ დგას,
რადგან საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გატარებულმა ღონისძიებებმა,
ახალი ფასის დადგენის მიზნით, დადებითად განაწყო მოქალაქეები და მათთვის
მისაღები აღმოჩნდა დეპარტამენტის მიერ 1კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე შეთავაზებული ფასი.
გზების დეპარტამენტი, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, ეხმარება
ადგილობრივ მოსახლეობას აღნიშნული პროექტის ფარგლებში გამარტივებული გზით
მიწების რეგისტრაციაში. მიწის რეგისტრაცია რეგულირდება არსებული
კანონმდებლობით. ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეებმა შესაბამისი
საბუთებით დაიკანონეს სარგებლობაში არსებული მიწები, რომლებიც ამ დრომდე არ
ჰქონდათ დარეგისტრირებული.
დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფოს სახელზე დარეგისტრირდა მხოლოდ ისეთი მიწის
ნაკვეთები, რომელიც, აღწერა-ინვენტარიზაციის დროს, არ იყო რეგისტრირებული
საკუთრებაში და არავის გამოუთქვამს პრეტენზია მათი სარგებლობის შესახებ. თუმცა,
ეს არ ნიშნავს იმას, რომ, თუ მოქალაქეს ასეთი მიწის ნაკვეთის
დასარეგისტრირებლად ექნება საკმარისი სამართლებრივი საფუძვლები, ის ვერ
მოახერხებს მიწის რეგისტრაციას.

26. დაიწყო, თუ არა ახალი გზის მშენებლობა და რა ეტაპზეა
სამუშაოები?

ქვეშეთი-კობის 23 კმ.-იანი გზისა და 9 კმ.-იანი გვირაბის მშენებლობა დაიწყო და
ამ დროისთვის, საავტომობილო გზის ორივე მონაკვეთზე სამუშაოები აქტიურ
რეჟიმში მიმდინარეობს. ლოტი 1-ის (გვირაბის ნაწილი) ფარგლებში
მიმდინარეობს საევაკუაციო გვირაბის მოწყობის სამუშაოები და დაიწყო
ძირითადი გვირაბის TBM-ით გაყვანა. სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
ვადა არის 2024 წლის ოქტომბერი. ლოტი 2-ის (გზის ნაწილი) ფარგლებში
მიმდინარეობს მე-2 ხიდის ხიმინჯების სამუშაოები, კმ 0.7-ზე წყალგამტარი
მილის მიწყობის სამუშაოები, პირველი გვირაბის ექსკავაცია და შესასვლელი
პორტალის მოწყობა. სამუშაოების დასრულების ვადა არის 2023 წლის
ოქტომბერი.
უფრო კონკრეტულად, გზის პირველ ლოტზე, რომელიც წკერე-კობის მონაკვეთს
მოიცავს, ამ ეტაპზე, გვირაბგამყვანი საბურღი დანადგარის, TBM-ის აწყობის
სამუშაოები დასრულებულია და მისი სატესტო ჩართვა მიმდინარეობს. ხოლო
მეორე ლოტზე, ქვეშეთი-წკერეს 12.7 კილომეტრიან მონაკვეთზე, პროექტის
პირველი გვირაბის პორტალების მოწყობა ხორციელდება.

27.
რა ეტაპზეა TBM-ის ტრანსპორტირება? დასრულდა, თუ არა
დანადგარის აწყობის სამუშაოები?

ამ ეტაპზე, სპეციალურად ქვეშეთი-კობის გზის პროექტისთვის დამზადებული
TBM (Tunnel Boring Machine) საბურღი მოწყობილობის ძირითადი ნაწილები უკვე
ადგილზეა. დანადგარის აწყობის სამუშაოები ტრანსპორტირების პარალელურ
რეჟიმში მიმდინარეობდა და ამ დროისთვის, კონსტრუქციული ნაწილის აწყობა
დასრულებულია. დარჩენილია მხოლოდ სამუშაოები სხვადასხვა ფუნქციურ
ელემენტთან დაკავშირებით. საბოლოოდ კი, TBM-ით გვირაბის გაყვანის
სამუშაოები 2021 წლის სექტემბერში დაიწყო.
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28. ცხადდება თუ არა ვაკანსიები პროექტის ფარგლებში და
რამდენია ანაზღაურება?

ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის ორივე მონაკვეთზე სამუშაოები აქტიურ
ფაზაში შევიდა. შესაბამისად, პერიოდულად გამოცხადდება ვაკანსიები
სხვადასხვა ვაკანტურ პოზიციებზე. პროექტის ფარგლებში, პირველ ლოტზე უკვე
დასაქმდა 500-ზე მეტი ადამიანი, მეორე ლოტზე - 150-ზე მეტი. მათი დიდი
ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობაა. მომავალში ეს რიცხვი კიდევ უფრო
გაიზრდება. ჯამში, წინასწარი შეფასების თანახმად, საჭირო იქნება 58 %
კვალიფიციური, 20 % ნახევრად კვალიფიციური, ხოლო 22 % არაკვალიფიციური
პერსონალი. ანაზღაურება მოვალეობებისა და გრაფიკის შესაბამისად
განისაზღვრება.
აქტიურ ვაკანსიებზე ინფორმაცია პერიოდულად სოფლებში შეტყობინებების
დაფებზე, პროექტის ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე განთავსდება.

პროექტის ვებსაიტი

kveshetikobiroad.ge

პროექტის ფეისბუქ გვერდი

www.facebook.com/kveshetikobiroad
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