
 

 

 

 

 

შესავალი 

 

აღნიშნული დოკუმენტი მიზნად ისახავს დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებას ქვეშეთი-კობის 

საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, კულტურულ მემკვიდრეობაზე შესაძლო 

ზემოქმედების შეფასების, ამ ზემოქმედების თავიდან არიდებისა და შემსუბუქების შესახებ. 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საჯაროდ ხელმისაწვდომი სხვადასხვა ინფორმაციის არა-

ტექნიკურ შეჯამებას. იგი ეყრდნობა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის რვა შეხვედრას, რომელიც 

გაიმართა ADB-სა და EBRD- ის მიერ პროექტის დამტკიცებამდე და რომელზეც განხილული იყო 

კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები, ასევე, პროექტის დამტკიცების შემდგომ ორგანიზებულ 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის შეხვედრებს.  

 

აღნიშნულ პროექტს აფინანსებს აზიის განვითარების ბანკი და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი $415 მილიონი-თა და  $60 მილიონით.  აზიის განვითარების ბანკის ხედვები და 

მოთხოვნები კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით წარმოდგენილია უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულებაში (Safeguard Policy Statement (2009)),   დანართი 1, ნაწილი 11. ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პოლიტიკა კულტურულ მემკვიდრეობასთან 

დაკავშირებით წარმოდგენილია  გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის დებულებაში 

(Environment and Social Policy (2014)): სამოქმედო მოთხოვნა 8 - კულტურული მემკვიდრეობა.   

 

პროექტი აზიის განვითარების ბანკის მიერ 2019 წლის 1 აგვისტოს ( 1 August 2019), ხოლო  ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ 2019 წლის 2 ოქტომბერს (2 October 2019) დამტკიცდა. 

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ, 2019 წლის 2 აგვისტოს #17/3158 წერილით გასცა დადებითი დასკვნა 

პროექტზე. 

 

პროექტის მიმოხილვა 

 

პროექტის ფარგლებში  დაგეგმილია 23 კმ სიგრძის კლიმატური პირობების მიმართ მდგრადი  

ორზოლიანი მაგისტრალის მშენებლობა ქვეშეთსა და კობს შორის (საპროექტო გზა), ასევე,  5 კმ-მდე 

მისასვლელი გზების მოწყობა, რომლით სარგებლობაც შესაძლებელი იქნება ნებისმიერ ამინდში, რაც 

ხელს შეუწყობს საქართველოს ტერიტორიაზე  ჩრდილოეთ-სამხრეთის კორიდორის ფარგლებში  

საგზაო უსაფრთხოებისა და კავშირის გაუმჯობესებას. 

ჩრდილოეთ-სამხრეთის კორიდორის (ქვეშეთი-კობი) საავტომობილო 

გზის პროექტი 

მოკლე მიმოხილვა დაინტერესებული 

მხარეებისათვის: კულტურულ მემკვიდრეობაზე 

ზემოქმედების შეფასება და ზემოქმედების 

შემარბილებელი ღონისძიებები 

2021 წლის სექტემბერი 

 

https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/32056/safeguard-policy-statement-june2009.pdf
file:///C:/Users/ail/Downloads/ebrd-environmental-and-social-policy-2019-english.pdf
https://www.adb.org/news/adb-approves-415-million-loan-improve-georgias-north-south-road-corridor
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/northsouth-corridor-kveshetikobi-road-project-lot-1-tunnel.html


პროექტი საქართველოს მთავრობის პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მისი მიზანია ჟინვალსა და 

ლარსს შორის ჩრდილოეთი-სამხრეთის კორიდორის ეტაპობრივად გაუმჯობესება (დაახლოებით 100 

კმ). პროექტის გზის დაგეგმარება განხორციელდა შემდეგი მიზნების გათვალისწინებით: 

 

(i) ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის უსაფრთხოებისა და ფუნქციონირების ევროპულ 

სტანდარტებთან შესაბამისობა;  

(ii) ადგილობრივი მოსახლეობისთვის გზების ფუნქციონირება და ხელმისაწვდომობა მთელი 

წლის განმავლობაში;  

(iii) მოძრაობის უზრუნველყოფა 80 კმ/სთ სიჩქარით; 

(iv) მოსალოდნელი გაზრდილი მოძრაობის ინტენსივობის,  მათ შორის სატვირთო 

ავტომობილების, გატარების უზრუნველყოფა;; 

(v) ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების თავიდან არიდება;   

(vi) გუდაურის ხეობასთან სამომავლო  დაკავშირების შესაძლებლობის შექმნა. 

 

ნახაზი  1: პროექტის არეალი და ახალი მაგისტრალის განლაგება  

 

წყარო: Google Earth (2019) 

 

მიდგომა კულტურული მემკვიდრეობისადმი 

 

საქართველო უძველესი კულტურის მქონე ქვეყანაა, რომლის წიგნიერების ტრადიცია ქართულ ენასა და 

მეხუთე საუკუნით დათარიღებულ დამწერლობაში აისახება. ეს უძველესი კულტურა მრავალ 

არქიტექტურულ ძეგლს მოიცავს, მათ შორის უამრავ ეკლესია-მონასტერს, რომელმაც ბიზანტიური 

სტილის განვითარებას შეუწყო ხელი. პროექტის არეალის ისტორიული როლისა და მნიშვნელობის  

მიუხედავად, ამ ადგილების არქეოლოგიური ძეგლები საფუძვლიანად დღემდე არ შესწავლილა 

თავად პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგებოდა : 1. წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა 2. 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა 3.  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადების 

ფარგლებში  დეტალური პროექტის შემუშავება და 4. წინასამშენებლო  სამუშაოები.  

 

აღნიშნული შეჯამება აღწერს პროექტისათვის კულტურული მემკვიდრეობის მონაცემების შეგროვების, 

შეფასებისა და მართვის პროცესს. მოცემული დეტალები ზემოთხსენებული ოთხი ეტაპის ჭრილში 



განიხილება. ამავდროულად, მოპოვებულმა მონაცემებმა ხელი შეუწყო კულტურული მემკვიდრეობის 

ეროვნული რეესტრის განახლებასაც.  შესაბამისად, 2019 წლის გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 

შეფასების   გათვალისწინებით, მონაცემები ასახავდა იმდროინდელ ინფორმაციას. თუმცა, პროექტის 

წინასამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე ჩატარებული აქტივობების შედეგად, მონაცემები განახლდა.   

 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური  და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა 

 

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური  და ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა 

ჟინვალი-ლარსის სამი  მონაკვეთი. მათ შორის მეორე, ქვეშეთი-კობის მონაკვეთი იყო.  

 

ალტერნატიული გზის გაყვანისა და გარემოზე ზემოქმედების გათვალისწინებით, წინარე ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე (2017 წლის ივლისი) მოხდა ჟინვალი-ლარსის სრული მონაკვეთის 

შესწავლა. ამ ანალიზის ფარგლებში, აღინუსხა ყაზბეგისა და დუშეთის მუნიციპალიტეტებში არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის არეალები. 

 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე (2018 წლის მარტი), პროექტის კორიდორის მონაკვეთზე 

მნიშვნელოვანი გარემო, სოციალური და კულტურული გარემოებების დადგენის მიზნით, ჩატარდა 

რეგიონში წარმოდგენილი კულტურული მემკვიდრეობის შემდგომი სამაგიდო კვლევა.  ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საპროექტო მაგისტრალი გვერდს უვლის იმ 

დროისათვის ცნობილ კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ძეგლს, მათ შორის, სასაფლაოებსა და 

რელიგიური დანიშნულების ადგილებს. ასევე აღინიშნა, რომ მშენებლობის ნებართვის მისაღებად 

აუცილებელი პირობა იყო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსგან ნებართვის აღება. 

რეგიონის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის გათვალისწინებით, მოცემული კვლევის შედეგად 

გამოიკვეთა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის 

შემუშავებისა და სენსიტიურ სამუშაო მონაკვეთებზე არქეოლოგის მიერ ზედამხედველობის 

აუცილებლობა.   

 

დეტალური პროექტირება  

 

დეტალური პროექტირების ეტაპზე, ცნობილი ძეგლების პოტენციური დაზიანების თავიდან აცილების 

მიზნით, გზის გაყვანა აღნიშნული ძეგლების შემოვლით, მაქსიმალურად მოშორებით დაიგეგმა. 

კონკრეტულად კი იგულისხმება, კოშკი  პლატოზე განთავსებული  5+800 მონაკვეთზე. და ბეგონის 

სატრანსპორტო კვანძთან ახლომდებარე ძეგლი. დეტალური პროექტირების პარალელურად, გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების  ფარგლებში, ჩატარდა კულტურული მემკვიდრეობის უფრო დეტალური 

კვლევა, რაც მოიცავდა:  

  

(i) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ეროვნული რეესტრის მიმოხილვას;  

(ii) ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულების მქონე კულტურული ლანდშაფტების 

მიმოხილვას (ხადის ხეობა აღნიშნული არ ყოფილა);   

(iii) კონსულტაციას ადგილობრივ თემთან და დაინტერესებულ პირებთან, მათ შორის 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან; 

(iv) საწყის საველე კვლევას, რომელიც ჩაატარა იულონ გაგოშიძემ, დიდი გამოცდილების მქონე 

დამოუკიდებელმა ქართველმა ექსპერტმა. 

 

დადგინდა, რომ პროექტის გავლენის არეალში არ არსებობდა საერთაშორისო, ან ეროვნული 

ღირებულების მქონე კულტურული ლანდშაფტი. ამის შემდგომ, გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 

შეფასების ფარგლებში, ყურადღება გამახვილდა აღწერილ კულტურულ ძეგლებზე- პირველ რიგში, 

პოტენციური ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით, ხოლო მეორე რიგში - ნარჩენი ზემოქმედების 



შესამცირებლად. დამფინანსებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებები მოიცავდა ყველა აღწერილ უბანს, იმისდა მიუხედავად, იყო თუ არა აღნიშნული 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი  აღნუსხული ეროვნულ რეესტრში. 

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეესტრის მიხედვით (წყარო: კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტოს მონაცემები), გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოვლენილი კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების უმეტესობას არ გააჩნდა ოფიციალური სტატუსი. 

 

კულტურული მემკვიდრეობის სენსიტიურობის გათვალისწინებით, ფიზიკური დაცვის ზონად 

განისაზღვრა დაშორება არანაკლებ 50 მეტრისა  (კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 

შესაბამისად). 50 მეტრის რადიუსში მოხვდა მხოლოდ ექვსი  აღწერილი ძეგლი თუმცა არცერთი არ 

მდებარეობდა უშუალოდ პროექტის არეალში. 

 

50 მეტრის რადიუსში მოქცეული ექვსი ობიექტი:  

 

1. ობიექტი #23 მდებარეობს გზის  მიწაყრილიდან 79 მ მანძილზე, თუმცა 2 მეტრის დაშორებით 

შემოვლითი გზიდან, რომელიც უკავშირდება ადგილობრივ მისასვლელ გზას. 

2. ნიში კობში, ობიექტი #24, რომელიც არსებული გზიდან 45 მეტრშია განლაგებული. 

3. ჯვარი, ობიექტი #9, გზის ტრაექტორიაზე. 

4. ობიექტი #2, კოშკი, რომელიც მდებარეობს პლატოზე; ქვის ნაგებობის ნაშთების მცირე გროვა და ქვის 

წყობის ნარჩენები რამდენიმე ადგილას. 

5. სასაფლაო კობში, ობიექტი #1. სასაფლაოზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, მაგრამ 

შემთხვევითი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ზედამხედველი ინჟინერის რეკომენდაციის 

არსებობის შემთხვევაში, ძეგლი შემოიღობება.   

6. სასაფლაო წკერეში, ობიექტი #3, გზის მიმდებარედ. დაგეგმარებისას მიღებული იქნა სპეციალური 

ზომები, რომელიც წარმოიშვა სოფლის მოსახლეობასთან არაფორმალური კონსულტაციების შედეგად 

(იხ. გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება, ნაწილი 4.5 - PCR). ზემოქმედების თავიდან 

ასაცილებლად, საჭირო იქნება დაცვითი ღონისძიებების გატარება, მაგ., უბნის შემოღობვა და 

სამშენებლო სამუშაოების შესაბამისი მართვა. 

 

პროექტის სიახლოვეს აღწერილი ობიექტებისთვის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში, 

შემუშავდა პოტენციური ზემოქმედების შემცირების დეტალურად გაწერილი ღონისძიებები.  

 

ნახაზი 2: პროექტიდან 50 მეტრში განლაგებული ექვსი ობიექტი 

   



  

წყარო: გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება  (2019) 

 

ნახაზი 2 გვიჩვენებს კულტურული მემკვიდრეობის ექვს ობიექტს, რომლებიც განლაგებულია პროექტის 

კორიდორში. ისინი გამოვლენილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოსამზადებელი ეტაპის 

ფარგლებში. აღნიშნული საკითხი ასევე განიხილეს დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრების დროს. 

 

წყარო: ჩრდილოეთ-სამხრეთის კორიდორის (ქვეშეთი-კობი) გზის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასება   (2019) 

 

ვიბრაცია და ხმაური 

 

როგორც ცნობილია, კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები აგებულია კირხსნარის გარეშე და, 

შესაბამისად, მეტად მგრძნობიარეა ვიბრაციების მიმართ. სწორედ ამიტომ, პროექტის ფარგლებში, 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ობიექტებზე ვიბრაციების ზემოქმედებას. 

 

გამოყენებულია DIN4150-3 სტანდარტები და დადგენილია ზღვარი 2.5 მმ/წმ, როგორც ვიბრაციის 

მაქსიმალური დასაშვები ზღვარი. აღნიშნული ლიმიტის გადაჭარბების შემთხვევაში, შესაძლოა 

დაფიქსირდეს ზემოქმედება ცუდ მდგომარეობაში მყოფ ნაგებობებზე ან იმ ობიექტებზე, რომლებსაც 

მინიჭებული აქვთ მესამე კატეგორიის შენობა-ნაგებობის სტატუსი1.  ეს ნაგებობები განიხილება, 

როგორც ვიბრაციის ზემოქმედებისადმი მგრძობიარე და, შესაბამისად, მოითხოვს ვიბრაციის 

ზემოქმედების მონიტორინგს.   

 

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა წინასწარი  მოდელირება იმის დასადგენად, მოახდენს თუ არა რაიმე 

ზეგავლენას ობიექტებზე გზის მშენებლობის პროცესი, ან მაღალი ვიბრაციის გამომწვევი სამუშაოები, 

მათ შორის ხიმინჯების აგება და აფეთქება. დადგინდა, რომ ყველა ობიექტთან მიმართებაში 

ზემოქმედება იქნება დადგენილ ზღვარზე ნაკლები.  

 

უცნობი ძეგლების შეფასება 

 

ნახაზი 3: გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასების პროცესის დროს გამოვლენილი პოტენციურად 

მგრძნობიარე ძეგლები  

                                                            
1 ეს სტანდარტი აკონკრეტებს იმ მეთოდებს, რომლების მეშვეობითაც დგინდება და ფასდება ვიბრაციის ეფექტები ნაგებობებზე, 
რომლებიც განკუთვნილია სტატიკური დატვირთვისავის.  წყარო: https://standards.globalspec.com/std/13113683/DIN 4150-3  

https://standards.globalspec.com/std/13113683/DIN%204150-3


 

წყარო: პროექტის გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება  (2019) 

 

საქართველოს მდიდარი ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობისა და ასევე კოშკებისა და სხვა 

არქიტექტურული ობიექტების არსებობის გათვალისწინებით,  შესაძლებელად ჩაითვალა   დამატებითი 

არქეოლოგიური  ობიექტების აღმოჩენა. პოტენციურად მგრძნობიარე უბნები, სადაც მსგავს აღმოჩენებს 

შეიძლება ჰქონდეს ადგილი ნაჩვენებია ნახაზში 3. 

 

ზემოქმედების შემსუბუქება, მართვა და მონიტორინგის ღონისძიებები 

 

პროექტის პოტენციური რისკის შესამცირებლად, არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, შემუშავდა 

ზემოქმედების შემცირების, მართვისა და მონიტორინგის ღონისძიებები, რომელიც მოიცავდა: 

 

1. ხუთფაზიან არქეოლოგიურ სტრატეგიას, რომელსაც განახორციელებენ პროექტის  კონტრაქტორები; 

2. შემთხვევითი აღმოჩენის  პროცედურის შემუშავებასა და განხორციელებას; 

3.დამატებითი სამუშაო მოთხოვნები  კონტრაქტორების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან 

გრძელი გვირაბის მონაკვეთზე (ასევე მოიხსენიება როგორც ლოტი 1) და გზის მონაკვეთზე (ლოტი 2) - 

აიყვანონ კულტურული მემკვიდრეობის ექსპერტები თავიანთი გუნდის  შემადგენლობაში და 

შეიმუშაონ საკუთარი კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმები; 

4. ყველა დაინტერესებულ პირთან რეგულარული კონსულტაციების ჩატარებას გამოვლენილი 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების შესახებ; 

5.  პროექტის ფარგლებში, კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველისა და სამშენებლო 

სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტის დაქირავებას (PMCSC)  

 

ზემოაღნიშნული ღონისძიებები შემუშავდა ეროვნული  კანონმდებლობის მოთხოვნების სრული 

დაცვით, განსაკუთრებით  კი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ კანონის მე -10 მუხლისა და 

პროექტის დამტკიცების პირობების გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც „არქეოლოგიური 

ზედამხედველობა უნდა განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოების მთელი ციკლის განმავლობაში. 

 

არქეოლოგიის ხუთფაზიანი სტრატეგია 

 

ეტაპობრივი მიდგომა შესაძლებელს ხდის ობიექტების თანდათანობით იდენტიფიკაციას და მათზე 

ზემოქმედების დადგენას პროექტის დაგეგმარებისა და მშენებლობის პროცესში.  აღნიშნული ხუთი 

ეტაპი მოიცავს: 

 

1. არსებული მონაცემების გადახედვა – სამაგიდო კვლევის დროს გამოვლინდა პოტენციური 

არქეოლოგიურად საინტერესო უბნები. სამაგიდო კვლევა მოიცავს სამეცნიერო 

ლიტერატურის მიმოხილვას, არსებული არქეოლოგიური სამუშაოების დოკუმენტების 



შესწავლასა და საჰაერო და სატელიტური მონაცემების კვლევას.  საგზაო მარშრუტზე 

განლაგებული ობიექტებისა და შემოთავაზებული მისასვლელი გზის ადგილმდებარეობის 

გადამოწმების მიზნით, ხორციელდება აღნიშნული მარშრუტებისა და ობიექტების 

ადგილმდებარეობების  შესწავლა სწრაფი საველე კვლევის მეშვეობით. 

 

2. ყოვლისმომცველი და სიღრმისეული კვლევები – საგზაო კორიდორის მარშრუტის შესწავლა 

ხდება ადგილზე, რაც ხელს შეუწყობს პოტენციური ზემოქმედების დადგენასა და შემდგომი 

კვლევის პარამეტრების განსაზღვრას. მათი ბუნებისა და მნიშვნელობის დასადგენად, 

ანალიზს გადის სამშენებლო კორიდორის შიგნით მდებარე პოტენციური ტერიტორიები (50 

მ), ან  ის უბნები, რომლებზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს მუდმივმა, ან დროებითმა 

ინფრასტრუქტურამ (როგორიცაა მისასვლელი გზები და სამშენებლო ბანაკები). კვლევების 

შედეგად მიღებული ინფორმაცია გამოიყენება საგზაო კორიდორისა და მუდმივი 

ობიექტების დეტალური დაგეგმარებისას. 

 

3. წინასწარი სამშენებლო გათხრები– სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე, იმ უბნებში, სადაც 

დაზიანება გარდაუვალია, არქეოლოგიური  უბნები„ დაგეგმილი“ გათხრებით აღირიცხება. მე 

–3 ფაზის სამუშაოები ჩატარდება იმ ადგილებში, სადაც მე –2 ფაზის გამოკვლევებით 

მნიშვნელოვანი ძეგლები დადგინდა. მე –3 ფაზის გამოკვლევები მოიცავს სამუშაოს იმ 

დონეს, რომელსაც „არქეოლოგიური მონაცემების აღდგენა“ ეწოდება. ამ სამუშაოების დროს, 

ხდება კულტურული ღირებულებების მატარებელი მონაცემებისა და არტეფაქტების ამოღება 

უბნებიდან. მე –3 ფაზაში ჩატარებული კვლევების შედეგად დაიწერება სამეცნიერო ანგარიში, 

რომელსაც თან დაერთვება მუზეუმებისათვის განკუთვნილი არტეფაქტები. 

 

4. შემთხვევითი აღმოჩენები მშენებლობის დროს  -  მშენებლობის დროს შესაძლებელია აქამდე 

უცნობი არქეოლოგიური ობიექტები გამოვლინდეს. იგეგმება სამშენებლო სამუშაოების 

მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში, არქეოლოგთა გუნდი უზრუნველყოფს " 

სამაშველო გათხრების" ჩატარებას.  

 

5. ანგარიშგება – პროექტის განმავლობაში განხორციელებული არქეოლოგიური სამუშაოების 

შესახებ მასალის შესწავლა და ანგარიშების მომზადება. ეს ეტაპი გულისხმობს პროექტის 

განმავლობაში განხორციელებული არქეოლოგიური სამუშაოების, კვლევის შედეგების 

გაცნობას არქეოლოგიის სამეცნიერო წრეებსა და ფართო საზოგადოებისთვის. 

 

 

შემთხვევითი აღმოჩენები 

 

ყველა სამშენებლო სამუშაოსათვის შემუშავებულია შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა. ეს არის 

ძირითადი სახელმძღვანელო, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ნებისმიერი აქამდე უცნობი 

ობიექტის სწრაფი იდენტიფიცირება, შეფასება და მუშაობის შეწყვეტა/გაგრძელების გადაწყვეტილების 

მიღება. შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის განხორციელებას მეთვალყურეობს კულტურული 

მემკვიდრეობის ზედამხედველი, რომელსაც აქვს უფლებამოსილება, უფრო სიღრმისეული კვლევის 

საჭიროების შემთხვევაში,  შეაჩეროს სამუშაოები. 

 

მატერიალური კულტურული ობიექტების  შენარჩუნების მიზნით, პროექტის მენეჯმენტი და 

მშენებლობის ზედამხედველი კონსულტანტები ითანამშრომლებენ საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტთან.   იგულისხმება ძეგლების ზედამხედველობა, შემთხვევითი აღმოჩენებისათვის 

გაწეული აუცილებელი სამუშაოები, აღჭურვილობა და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების 

დემარკაცია. აღნიშნული ზომები განხორციელდება კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლის  

მიერ განსაზღვრულ უბნებში. 



დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა 

 

ადგილობრივი თემისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების  მნიშვნელობის დასადგენად, 

პროექტის ფარგლებში გაგრძელდება  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან დაკავშირებით 

რეგულარული საკონსულტაციო შეხვედრები მომხმარებლებთან, მეურვეებთან და სხვა ძირითად 

დაინტერესებულ მხარეებთან.   

 

საკონსულტაციო შეხვედრების შედეგები ინტეგრირებული იქნება კულტურული მემკვიდრეობის 

მართვის გეგმებში, რათა განისაზღვროს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ზიანის 

შემცირებისა და მონიტორინგის ღონისძიებები. ადგილობრივი თემისა და სხვა დაინტერესებული 

მხარეების რეგულარული ჩართულობის  უზრუნველყოფის მიზნით, ადგილზე არიან 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრები, რომელთა მხარდაჭერასაც უზრუნველყოფს 

კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველი.   

 

კონტრაქტორის კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმები 

 

სამშენებლო კომპანიები  განახორციელებენ კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმებს.. მოხდება 

პოტენციური კულტურული მემკვიდრეობის ზემოქმედების არეალის შესწავლა  (ნახაზი 3) და, 

არქეოლოგიის ხუთფაზიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მშენებლობამდე საჭიროებისამებრ ჩატარდება 

აუცილებელი გათხრები. დამატებითი ქმედებები მოიცავს: 

 

• მგრძნობიარე უბნებში ვიბრაციების მონიტორინგი როგორც ვიზუალურად, ისე დანადგარების 

მეშვეობით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შესაბამისად;  

• მშენებლობის დროს გამოვლენილი ძეგლების აღრიცხვა; 

• აღწერილი არქეოლოგიური ძეგლების შეფასებისა და აღრიცხვის მიზნით, წინასწარი სამშენებლო 

სამუშაოები შეთანხმდება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან  

• არქეოლოგიური მეთვალყურეობა  განხორციელდება ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნისას შემდეგ 

ტერიტორიებზე:  სამშენებლო უბნები, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის განლაგების უბნები, 

სამშენებლო ბანაკებისა და მანქანა-დანადგარების განსათავსებელი უბნები და დამხმარე ნაგებობების 

განსათავსებელი უბნები, ასევე სანაყაროებისა და სხვა, ნახაზ 3-ში აღნიშნული უბნები; 

• სამშენებლო საქმიანობის მონიტორინგისა და მენეჯმენტის გეგმის მოსამზადებლად, სამუშაოების 

კონტრაქტორები ქირაობენ კულტურული მემკვიდრეობის სპეციალისტებს, რომელთაც დაევალებათ 

შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის განხორციელება; 

•  სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ჩატარებული კვლევის შედეგად, ან შემთხვევითი აღმოჩენების 

შემთხვევაში, სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდება და მოთხოვნილი იქნება უკუკავშირი კულტურული 

მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოსგან, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს 

კანონის მე –10 მუხლის შესაბამისად თუ აღმოჩენა მიიჩნევა მნიშვნელოვნად, სამშენებლო სამუშაოები 

შეჩერდება მანამ, სანამ არ ჩატარდება მოთხოვნილი გათხრები და კვლევები.  

 



კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებელი/მონიტორი 

 

კონტრაქტორთა პერსონალის გარდა, პროექტის მენეჯმენტისა და მშენებლობის ზედამხედველობის 

მიმართულებით, პროექტში ჩართული იქნება კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებელიც. მისი 

როლი მდგომარეობს კონტრაქტორების კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმების გადახედვასა 

და წინასწარი სამშენებლო კვლევების ჩატარებაში, დროებითი უბნების ჩათვლით (აღნიშნული 

სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს). 

 

ნებისმიერი დროებითი უბნების  დამტკიცება მხოლოდ პროექტის მენეჯმენტისა და მშენებლობის 

ზედამხედველობის კონსულტანტის მიერ, კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების დასკვნის 

შემდეგ ხორციელდება. დამკვირვებლებს ასევე მოეთხოვებათ გამოავლინონ არქეოლოგიური 

რესურსების მაღალი რისკის უბნები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალურ კვლევას და შემდგომ 

კონსულტაციას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოსთან . 

  

კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლები, ასევე, დააკვირდებიან ადგილზე მუშაობას. 

დარწმუნდებიან, რომ სამუშაოების წარმოებისას კონტრაქტორები მისდევენ ვიბრაციის მონიტორინგის 

პროტოკოლს და რომ შეზღუდვები სათანადოდ არის გათვალისწინებული. კულტურული 

მემკვიდრეობის დამკვირვებლები უზრუნველყოფენ კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმების 

შესრულებასა და შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურის განხორციელებას. 

 

შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლებს, გზის მშენებლობის სრული 

მიმდინარეობის განმავლობაში, მოეთხოვებათ ველზე ყოფნა, როგორც პროექტის მენეჯმენტისა და 

მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტის თანამშრომელს, კულტურული მემკვიდრეობის 

დამკვირვებელს გააჩნია უფლებამოსილება, შეწყვიტოს კონტრაქტორის მუშაობა, რაც უზრუნველყოფს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დამატებით საშუალებას. 

პროექტის მენეჯმენტისა და მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტს ამჟამად კულტურული 

მემკვიდრეობის ორი  დამკვირვებელი ჰყავს. ისინი პროფესიონალი არქეოლოგები არიან, რომლებსაც  

საქართველოში ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის საკითხების მართვის დიდი გამოცდილება აქვთ. 

 

 

 

წინასამშენებლო  აქტივობები 

 



როგორც ზემოთ აღინიშნა, პროექტის ფარგლებში უცნობი პოტენციური კულტურული მემკვიდრეობის 

ღირებულებების მქონეუბნები  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შემუშავების პროცესში დადგინდა. 

დაინტერესებული მხარეების მუდმივმა უკუკავშირმა  წამოწია გარკვეული კითხვები. ამ  კითხვებზე 

პასუხის გასაცემად და გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასებაში(1274-ე პუნქტი) განსაზღვრული 

ზომების სრულად განსახორციელებლად, ასევე, სამუშაოების კონტრაქტორებისთვის არქეოლოგიის 

ხუთფაზიანი სტრატეგიის განსახორციელებლად, საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტმა მიმართა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს  მშენებლობის 

წინმსწრები დეტალური კვლევის ჩატარებისა და პროექტის  გავლენის არეალისა და ზონის შეფასების 

მიზნით. 

 

2020 და 2021 წლებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დეტალური კვლევა 

ჩაატარა. კვლევის მიზანი იყო პროექტის გავლენის ზონაში ყველა კულტურული მემკვიდრეობის 

რესურსის შესწავლა. კვლევაში მოექცა გზის სრული პერიმეტრი და სხვა მუდმივი კომპონენტები, 

დროებითი ობიექტები და ინფრასტრუქტურის ობიექტებიც. სამუშაოები ითვალისწინებდა 

კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი სამოქმედო გეგმის მომზადებას, რომელიც  დეტალურად 

მოიცავდა პროექტის კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ ყველა ასპექტს. ამ დროისათვის, 

გენერალურ სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა დასრულებულია. აღნიშნული გეგმა მოიცავს: 

• საველე კვლევების გზით კულტურული მემკვიდრეობის უცნობი ძეგლების იდენტიფიცირებას; 

• საპროექტო ზონის ძეგლების/უბნების სრული რეესტრის შედგენასა და მათი ფიზიკური 

მდგომარეობის დადგენას; 

• საერთაშორისო კონვენციებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეკომენდაციების 

მომზადებას მათი დაცვისა და კონსერვაციის მიმართულებით  

. ეროვნული მნიშვნელობის  ძეგლების იდენტიფიცირებას, რომელიც მოითხოვს გზების ხელახალ 

დაგეგმარებას, ან კორექტირებას.2 

 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის  ზოგადი 

სამოქმედო გეგმის დასკვნები 

 

კვლევის დასკვნები 

 

• საპროექტო  ზონის ინტენსიური საველე კვლევის საფუძველზე, გამოვლინდა სტატუსის გარეშე 

არსებული 155 ობიექტი. ისინი შეფასდა, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით 

ღირებული  რესურსები; 

                                                            
2 საბოლოო გადაწყვეტილებისას, ხელახალი განშლადობისა ან დაგეგმარების საჭიროების შემთხვევაში, საგზაო დეპარტამენტი 
მიმართავს საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინსიტროს, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 
ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით, როგორც კანონიერი უფლებამოსილების მქონე პირს ამ საკითხებში. 



•2020 წლის 7 დეკემბერს  ყველა ეს იდენტიფიცირებული ობიექტი კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების (რეკომენდირებულ) სიაში აღირიცხა  და მოცემულ ეტაპზე  სამართლებრივ დაცვას 

ექვემდებარება; 

• ხადას ხეობაში და კობის ტერიტორიაზე სულ 213 ძეგლი/ობიექტი (გამოვლენილი გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების მომზადებისა და/ან წინასამშენებლო კვლევის დროს) გამოვლინდა, 

რომელთაგან 104 განლაგებულია საპროექტო ზონაში, ანუ გზიდან 600 მეტრის რადიუსში. 20 ობიექტს 

კულტურული მემკვიდრეობის /ძეგლის სტატუსი გააჩნია, ხოლო 70 ობიექტი კულტურული 

მემკვიდრეობის რეკომენდებული ობიექტების სიაშია აღრიცხული. 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის ლანდშაფტი 

 

 პროექტი გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს კულტურული მემკვიდრეობის ლანდშაფტზე, რაც 

საჭიროებს ყურადღებით მართვას, რათა თავი ავარიდოთ მნიშვნელოვან გრძელვადიან 

ზემოქმედებას. ამ მიმართულებით ძირითადი რეკომენდაციებია: 

 

o  კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კონსერვაციის, გამაგრებისა და ზიანის 

შემცირების მიზნით, განხორციელდეს კულტურული მემკვიდრეობის რესურსების 

გარემოს აღდგენისა და რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი სამუშაოები.  ეს 

განსაკუთრებით ეხება ზოგიერთი ძეგლის სიახლოვეს აშენებულ დროებითი ობიექტების, 

კერძოდ კი კობსა და წკერეში. 

o განხორციელდეს სარეაბილიტაციო და სარეკულტივაციო ღონისძიებები სამშენებლო 

საქმიანობით შეცვლილი ლანდშაფტის აღსადგენად, ისტორიული დასახლებების 

საცხოვრებელი პირობების გათვალისწინებით და გარემოზე ზემოქმედების შემცირების 

მიზნით.  მოხდეს მწვანე საფარის და მცენარეების დარგვის გათვალისწინება 

ლანდშაფტის ვიზუალური ზემოქმედების შესამცირებლად. 

o განხორციელდეს სამუშაოები ისტორიული დასახლებების, მათი მატერიალური და 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს დასაცავად. 

 

 

კულტურული მემკვიდრეობის რესურსებზე განხორციელებული ზემოქმედების შეფასება 

 

• პროექტის გავლენის ზონაში გამოვლენილი ყველა, ანუ 104 ძეგლის / ობიექტის დეტალური 

შეფასება განხორციელდა, თითოეული მათგანისთვის განკუთვნილი რეკომენდაციებით, 

რომელიც მოიცავდა შემდეგს (1) არქეოლოგიური კვლევა, (2) ვიბრაციის მონიტორინგი; (3) 

შემოღობვა და (4) კონსერვაციის გაუმჯობესება. 

• გამოვლინდა 18 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი/ობიექტი, რომელთა მიმართებაში 

პროექტის კომპონენტები ფიზიკური დაცვის ზონაში (50 მ) რადიუსზე აღმოჩნდა ან პროექტის 

პოტენციური ზემოქმედების ზონაში (65 მ). ამ უბნებისათვის საჭირო გახდება წინასწარი 



კვლევის ჩატარება და მშენებლობის მეთოდების იდენტიფიცირება, რათა არ მოხდეს ზიანის 

მიყენება. 

. ძირითადი საგზაო მონაკვეთის სიახლოვეს მყოფი ცხრა ობიექტისათვის საჭირო გახდა 

დეტალური არქეოლოგიური კვლევა. ეს სამუშაო ახლა მთლიანად დასრულებულია 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ. აღნიშნული სამუშაოს 

შედეგად გამოვლინდა ოთხი უბანი, სადაც საჭიროა ქმედებები, რომელთა წარმატებული 

განხორციელების შემდეგ, შესაძლებელია ამ უბნებში სამუშაოების განხორციელება: 

o შემოღობვა,  კოშკის გამაგრება და ახლო მონიტორინგი (ერთი ძეგლი). 

o შემოღობვა და ახლო მონიტორინგი (ერთი ძეგლი). 

o გუდაურამდე მისასვლელი გზის რეკონსტრუქცია ობიექტის ამოღება და სხვა 

მდებარეობაზე გადატანა (ერთ ძეგლი). 

. ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია პროექტის ოთხი ელემენტის (ორი 

მისასვლელი გზა, გზაშესაყარი, საპროექტო ბანაკი) მორგება ან მშენებლობის დაწყებამდე 

არქეოლოგიური შესწავლა.  

როსტიანის არქეოლოგიური უბანი გამაგრებით სამუშაოებს საჭიროებს, რაც უნდა დასრულდეს 

გზის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე. 

.კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების მიერ მოთხოვნილი იქნება შემდგომი 16 

არქეოლოგიური ობიექტის მონიტორინგი და ვიბრაციის მონიტორინგი.  

.ხადის ხეობის მისასვლელი გზის გაფართოების შემთხვევაში, დამატებით ორი ობიექტი 

საჭიროებს სრულ შესწავლას. 

 ექვსი შემდგომი ობიექტი საჭიროებს შემოღობვას. 

 

 

სამშენებლო აქტივობები  

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ, სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე შედგენილი წინასწარი რეკომენდაციებისა და მოთხოვნების განხორციელება ევალებათ 

კონტრაქტორებს, პროექტის მენეჯმენტისა და მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტის 

კულტურული მემკვიდრეობის დამკვირვებლების მონიტორინგის ქვეშ.  

 

ვინაიდან სამშენებლო სამუშაოები ჯერ კიდევ არ არის დაწყებული სხვადასხვა უბანზე, მიმდინარეობს 

წინასწარი კვლევები აღნიშნული უბნებზე არსებული ობიექტების მდგომარეობის შესაფასებლად. 

ხორციელდება შემთხვევითი აღმოჩენის პროცედურა, ამასთან დაიგეგმა ორივე კონტრაქტორის 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების მართვის გეგმის განახლება, რათა მოხდეს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მუშაობის დროს გამოვლენილი დამატებით ობიექტებსა 

და ძეგლების ასახვა. 

 

კულტურული მემკვიდრეობის გენერალური გეგმა  
 

საპროექტო ზონაში, ხადის ხეობასა და კობის რაიონში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და 

პოპულარიზაციის მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობისა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის 

შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ რეკომენდაცია გაუწია 

რამდენიმე აქტივობას, რაც  მოიცავს: 

 

• განვითარების რეგულირების გეგმების წინასაპროექტო შესწავლის ფარგლებში, საპროექტო გზის 

ტერიტორიაზე დასახლებული პუნქტების ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის შემუშავებას; 

• მიწათსარგებლობისა და განვითარების რეგულირების გეგმების წინა-საპროექტო კვლევების 

ფარგლებში, საპროექტო ზონაში კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი დამცავი ზონების შექმნას; 



• საპროექტო გზის ტერიტორიაზე ისტორიული დასახლებების ქალაქმშენებლობითი რეგულირების 

გეგმების შემუშავებას; 

• კულტურული მემკვიდრეობის კომპლექსურ ძეგლებზე კონსერვაციის გეგმების შემუშავებას; 

• ეროვნულ და ადგილობრივ დონეზე მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და 

ობიექტების დოკუმენტირებულ აღწერას, რაც მოიცავს ვიდეო, ფოტო და სხვა მონაცემებს; 

• საპროექტო გზის ტერიტორიაზე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას.  

 

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა წარმოდგენილი იქნება ეროვნული კანონმდებლობის 

შესაბამისად და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. ამ აქტივობაზე მუშაობა 2021 

წლის სექტემბერში დაიწყო. იგეგმება მოლაპარაკებები შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან და 

აღნიშნული გეგმის შემუშავების პროცესში მოხდება მასალების მოძიება.  აღნიშნული გეგმის 

დასრულება  დაგეგმილია 2022 წლის თებერვალში და საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება პროექტის 

ვებგვერდზე. 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

პროექტის ვებ-გვერდიდან შესაძლებელია ქვემოთ მოცემული დოკუმენტების ჩამოტვირთვა (ინგლისურ  

და ქართულ ენაზე): https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/  

 

(i) გარემოზე ზემოქმედების შეფასება   

(ii) მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმები 

(iii)  ინფორმაცია პროექტის შესახებ 

(iv) ხშირად დასმული კითხვები 

(v) პროექტის რუკა 

(vi) პროექტის ვიდეო 

(vii) მიმოხილვა დაინტერესებული მხარეებისათვის: მიმართულების ალტერნატივების 

შეფასება 

(viii) საზოგადოების საჭიროებების შეფასება 

(ix) კულტურული მემკვიდრეობის ზოგადი სამოქმედო გეგმა 

 

https://kveshetikobiroad.ge/en/public-information/

