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პროექტის შესახებ

პრობლემები

შემდეგი ძირითადი 
საკითხები გავლენას 

ახდენს გზის ამჟამინდელ 
მდგომარეობაზე:

არსებული გზის 
მდგომარეობის გაუარესება, 
რაც აფერხებს საპროექტო 

ტერიტორიის და ზოგადად,
რეგიონის ეკონომიკურ 
განვითარებას, რადგან 

ზამთრის თვეებში გზა ხშირად 
იკეტება დიდთოვლობის გამო;

არსებულ გზაზე საცობების 
მნიშვნელოვანი ზრდა,  

განსაკუთრებით ტურისტულ 
სეზონზე, რაც იწვევს ჰაერის 

ხარისხის გაუარესებას 
გუდაურში და მის 

მიმდებარედ;

მძიმეწონიანი სატვირთო 
მანქანების მანევრირების 
სირთულეები, რაც იწვევს 

შეფერხებების მაღალ 
დონეს.

გადაწყვეტილებები

პროექტის 
განხორციელება მიზნად 

ისახავს შემდეგი 
უპირატესობების მიღებას:

გზის ოპერაციული 
ფუნქციონირების 

გაუმჯობესება 
ზამთრის პერიოდშიც 

კი;

უსაფრთხოების გაუმჯობესება, მათ 
შორის, დაღუპულთა, დაშავებულთა 
რაოდენობის და ავარიების სიხშირის 

შემცირება, განსაკუთრებით 
ზამთარში, როდესაც გუდაურისკენ 
მიმავალი ტურისტული მოძრაობა 

გამოყოფილი იქნება ტრანზიტული 
მანქანებისგან კობისა და მის 

ფარგლებს გარეთ;

მგზავრობის დროის დაზოგვა 
მგზავრებისა და სატვირთო 

ტრანსპორტისთვის. 
ამავდროულად, არსებული გზა 

იფუნქციონირებს ჩვეულ 
რეჟიმში და ფაქტობრივად 

გახდება გუდაურში მისასვლელი 
ექსკლუზიური გზა. 

საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის მთავარი გზების განახლების პროგრამა დაიწყო. პროგრამის 
ფარგლებში E117 ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის გაუმჯობესება 
იგეგმება.    



საპროექტო ტერიტორია

პროექტი მდებარეობს 
დუშეთისა და ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტებში, 
საქართველოს 
ცენტრალურ 
ჩრდილოეთ ნაწილში, 
მცხეთა-მთიანეთის 
რეგიონში.

პროექტი სათავეს იღებს 
ქვეშეთიდან და ხადის 
ხეობის გავლით 
სრულდება კობში, 
ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტში. 

საპროექტო 

ტერიტორია



პროექტის აღწერა

ახალი გზის სიგრძე 22,7 კმ-ია და იგი დაყოფილია 
ორ სამშენებლო პაკეტად, ანუ „ლოტებად“:

ლოტი 1: პროექტის ნაწილი წკერე-კობი, კმ 12.7 
– კმ 22.7 (სულ 10 კმ) მათ შორის, 8.86 კმ 
სიგრძის 2-ზოლიანი მთავარი გვირაბი და 9.06 
კმ საევაკუაციო გვირაბი, მთავარი გვირაბის 
პარალელურად.

ლოტი 2: პროექტის ნაწილი ქვეშეთი-წკერე, კმ 0.0 – კმ
12.7 (სულ 12.7 კმ) მათ შორის, 2.5 კმ გვირაბები, 1,5 კმ 
ხიდები, ხუთი მიერთება და 3 ადგილობრივი გზა. 

თითოეული ლოტი აშენდება სხვადასხვა 
კონტრაქტორის მიერ.

ლოტი 1

ლოტი 2



ძირითადი საპროექტო სამშენებლო 
ზონები - ლოტი 1

წკერე - ლოტი 1 
სამხრეთ გვირაბის 

პორტალი)

კობი-ლოტი 2 ჩრდილოეთ 
გვირაბის პორტალი



Gudauri Access ლოტი 1 მისასვლელი გზები



ძირითადი საპროექტო სამშენებლო 
ზონების ადგილმდებარეობა – ლოტი 2

ზაქათკარი - კვანძი არახვეთი - ხიდი 2, 
შესასვლელი 
პირველ გვირაბში 
და მისასვლელი 
გზები

ქვეშეთი -
შემოვლითი გზა



ძირითადი საპროექტო 
სამშენებლო ზონების 
ადგილმდებარეობა – ლოტი 2

სვიანა-როსტიანი - გვირაბი 2 & 3 და ხიდი 4

ბეგონი - ხიდი
5 და კვანძი

ბენიანი – ბეგონი - გვირაბი 4 & ხიდი 6



Gudauri Access

ლოტი 2 მისასვლელი გზები



გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვა

პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური
მართვის მოთხოვნები ასახულია პროექტის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში (EIA),
რომელიც მომზადებულია 2019 წელს.

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ადგენს
კონკრეტულ პირობებს გარემოსდაცვითი მართვის
გეგმის (EMP) მეშვეობით, რომელიც ორივე
კონტრაქტორისგან მოითხოვს თითოეული
ლოტისთვის სპეციფიკური გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმების (SEMP) შემუშავებას, რომლებშიც
გათვალისწინებული იქნება გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში დადგენილი
გარემოსდაცვითი და სოციალური
ვალდებულებები.

თითოეული სპეციფიკური გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმა მოიცავს მთელ რიგ თემატურ და
ადგილ სპეციფიურ სმართვის გეგმებს.

იხილეთ ამ მიდგომის მოკლე მიმოხილვა :

დამხმარე თემატური ადგილ სპეციფიკური გეგმები და 
პროცედურები

პროექტის სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები 
(SEMPs) 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (EMP)

გარემოსდაცვითი და სოციალური ვალდებულებები

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (EIA)

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვა



როლი და პასუხისმგებლობები

კრედიტორები

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) 
ლოტი 1

აზიის განვითარების ბანკი (ADB) ლოტი 1 და ლოტი 2

EBRD და ADB მოქმედებენ როგორც პროექტის კრედიტორები და უზრუნველყოფენ პროექტის განხორციელებას ADB-ის უსაფრთხოების 
პოლიტიკის  და EBRD-ის შესრულების მოთხოვნების შესაბამისად.

პროექტის განმახორციელებელი უწყება

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო 
დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (სგდ)

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს ეკისრება მთავარი პასუხისმგებლობა გზის მშენებლობაზე. შესაბამისად, საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტი პასუხისმგებელია პროექტის განხორციელებაზე მთელი მისი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში, გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშში გამოვლენილი მითითებებისა და ვალდებულებების შესაბამისად.

მშენებლობის ზედამხედველი კომპანია - ინჟინერი

UBM ULUSLARARASI BİRLEŞMİŞ MÜŞAVİRLER MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş. 

ინჟინერი (ერთი ინჟინერი ორივე ლოტისთვის) პასუხისმგებელია პროექტის სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმებისა და 
ყველა დაკავშირებული დოკუმენტის შესრულების მონიტორინგზე

კონტრაქტორები

ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი (China Railway Tunnel 
Group Co Ltd (CRTG)) ლოტი 1

ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიუროს ჯგუფი (China Railway 23rd 
Bureau Group Co  Ltd(CRCC)) ლოტი 2

კონტრაქტორები პასუხისმგებელნი არიან სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნების შესრულებაზე და მასთან 
დაკავშირებული თემატური და ადგილ სპეციფიური გეგმების განხორციელებაზე. 



სპეციალური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები (SEMPs)

რა არის სპეციალური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა?

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება მოითხოვს, რომ კონტრაქტორებმა მოამზადონ საკუთარი
სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა, ან SEMP, რომელიც ეფუძნება გარემოზე ზემოქმედების
შეფასების და გარემოს მართვის გეგმის მოთხოვნებს. სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები
დასამტკიცებლად წარედგინება საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და ინჟინერს. სპეციფიკური
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების დამტკიცებამდე სამშენებლო საქმიანობა დაუშვებელია.

რისთვის გვჭირდება სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა?

სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა წარმოადგენს პროექტების ნაწილს, რომელიც მოიცავს
ყოვლისმომცველ გარემოსდაცვით და სოციალურ მართვის სისტემას. სპეციფიკური გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმები:

o განსაზღვრავენ კონტრაქტორების ორგანიზაციულ სტრუქტურას, მათ შორის, პასუხისმგებლობის
სფეროებს გარემოსდაცვითი და სოციალური შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების
უზრუნველსაყოფად.

o განსაზღვრავენ პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის პერსონალის როლებსა და პასუხისმგებლობებს.

o განსაზღვრავენ გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების ტრენინგის საჭიროებას, რომელსაც
კონტრაქტორები ჩაუტარებენ პროექტში ჩართულ პერსონალსა და მის ქვეკონტრაქტორ პერსონალს.

o აღწერენ გარემოსდაცვით შემარბილებელ ღონისძიებებსა და მათ განხორციელებას.

o განსაზღვრავენ, თუ როგორ გვთავაზობენ კონტრაქტორები გარემოსდაცვითი კუთხით საქმიანობის
განხორციელების მონიტორინგს.

o განსაზღვრავენ განრიგსა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიას.



თემატური და ადგილ 
სპეციფიკური მართვის 
გეგმები

სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების ფარგლებში
საჭიროა მთელი რიგი თემატური და ადგილ სპეციფიური
გეგმები.

ეს გეგმები დეტალურად ასახავს თემატურ და ობიექტის
მართვის სპეციფიკურ საკითხებს და ახდენს გარემოსდაცვითი
მართვის გეგმის რეკომენდაციების გარდაქმნას პრაქტიკულ
მართვის გეგმებად.

ყველა ეს გეგმა განხილულია და დამტკიცებულია
საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და ინჟინერის მიერ.

ჯამში, 26 თემატური და სპეციფიკური გეგმა იყო მოთხოვნილი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში. ეს გეგმები უკვე
მომზადებულია კონტრაქტორების მიერ და შეჯამებულია
ქვემოთ მოცემულ თემატურ ჯგუფებში.



დაბინძურების პრევენციის  გეგმები

დაბინძურების პრევენციის გეგმები

ფუჭი ქანების სანაყაროს განკარგვის 
გეგმა

ვიბრაციის მართვის გეგმა

ჩამდინარე წყლების მართვის გეგმა

ნარჩენების მართვის გეგმა

მიწისქვეშა წყლების 
მართვის გეგმა

ხმაურის მართვის გეგმა

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
მართვის გეგმა

საკვანძო მგრძნობიარე რეცეპტორების ადგილმდებარეობა

1

3
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5

6

7

2

მგრძნობიარე ჰიდროლოგიური რეცეპტორები:
მდინარეები ხადისწყალი, არაგვი, თერგი, ბაიდარა & 
ნარვანი
მგრძნობიარეა:
• სამშენებლო ბანაკებიდან და გვირაბებიდან ჩამოსული 

ჩამდინარე წყლების მიმართ
• სამშენებლო ნარჩენების, განსაკუთრებით ხიდის 

მშენებლობის ნარჩენების მიმართ 
• ხიდის ხიმინჯების  და დროებითი სახიდე 

გადასასვლელების მშენებლობის მიმართ, მაგ., მდინარე 
არაგვზე

• ტექნიკური და სასმელი წყლის მოპოვების მიმართ ადამიანისთვის მგრძნობიარე 
რეცეპტორების ადგილმდებარეობა:
კობი, წკერე, მუღურე, ბენიანი, 
ბეგონი, სვიანა-როსტიანი, 
ზაქათკარი, არახვეთი, ქვეშეთი

მგრძნობიარეა: 
• სამშენებლო ხმაურზე
• სამშენებლო ვიბრაციაზე
• დაბინძურებულ მიწისქვეშა 

წყლებზე
• სამშენებლო ნარჩენებზე
• ჰაერის ემისიაზე

სოფელი წკერე

მდინარე ხადისწყალი



ლოტი 2: დაბინძურების პოტენციური 
ზემოქმედების ზონები

მიწისქვეშა წყლები

ნარჩენები

ჰაერის ხარისხი

ჩამდინარე წყლები

ხმაური

ვიბრაცია

ნაყარი
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სოფელი ბედონი. 
მისასვლელმა გზამ 
შეიძლება გამოიწვიოს 
ხმაური, ვიბრაცია და 
ჰაერის ხარისხზე 
ზემოქმედება.

სოფელი ქვეშეთი და 
არახვეთი. 
მისასვლელმა გზამ 
შეიძლება გამოიწვიოს 
ხმაური, ვიბრაცია და 
ჰაერის ხარისხზე 
ზემოქმედება.

ხიდი #3: პოტენციური 
ზემოქმედება 
ზედაპირულ წყლებზე.

სამშენებლო ბანაკი #2 
ჩამდინარე წყლების ჩაშვება 
პოტენციური ზემოქმედებაა.

სოფლები 
ბენიანი, ბეგონი 
და მუღურე. 
მშენებლობამ 
შეიძლება 
გამოიწვიოს 
ხმაური, ვიბრაცია 
და ჰაერის 
ხარისხზე 
ზემოქმედება.

სანაყ
არო

ხიდი #2: ხიდის ხიმინჯების 
სამუშაოებმა შეიძლება გავლენა 
მოახდინოს ვიბრაციის დონეზე, 
მაგრამ არა მნიშვნელოვნად. 
ნაბურღი წყლის ჩაშვება ასევე 
გასათვალისწინებელი ფაქტორია

4 1

ლოტი 2. #3 ბანაკმა
შეიძლება გავლენა 
იქონიოს ჰაერის 
ხარისხზე, ხმაურის 
დონეზე და მიწისქვეშა 
წყლებზე.

სამშენებლო ბანაკი #1 ნარჩენების 
მართვა საჭიროებს ყურადღებას.

2

3



მიწისქვეშა წყლები

ნარჩენები

ჰაერის ხარისხი

ჩამდინარე წყლები

ხმაური

ვიბრაცია

ნაყარი

1
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ლოტი 1: დაბინძურების პოტენციური 
ზემოქმედების ზონები
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სოფელი წკერე.
მგრძნობიარეა ხმაურის, 
ჰაერის ხარისხის, 
სამშენებლო ნარჩენების 
და პოტენციური 
ვიბრაციის ზემოქმედების 
მიმართ.

სოფელი კობი. სამშენებლო ბანაკმა და დამხმარე 
ნაგებობებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხმაური, 
ნარჩენები და ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება.

ფუჭი ქანების 
სანაყარო.

მიწისქვეშა წყლების 
კომერციულ 
მომხმარებლებზე 
შეიძლება გავლენა 
იქონიოს სამშენებლო 
სამუშაოების 
სიახლოვემ.



დაბინძურების პრევენციის გეგმების  მოკლე 
მიმოხილვა

ძირითადი მართვის გეგმის
შემარბილებელი ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

ხმაური და ვიბრაცია

მყარი და თხევადი ნარჩენები

ნაყარი

• მტვრის თავიდან ასაცილებლად დასახლებულ პუნქტებში გზების რეგულარული მორწყვა
• სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შეზღუდვა სპეციალური გადაზიდვის მარშრუტებით
• მყარი ეკრანების და ბარიერების დაყენება იმ ადგილებში, სადაც წარმოიქმნება მტვერი, კარგი სახელმძღვანელო 

პრაქტიკის შესაბამისად, როგორიცაა ჰაერის ხარისხის მართვის გაერთიანებული სამეფოს ინსტიტუტი -
სახელმძღვანელო ნგრევისა და მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი მტვრის შეფასების შესახებ, 2014 წ 

• ობიექტების განლაგება საცხოვრებელი რეცეპტორებისგან მოშორებით
• დროისა და საქმიანობის შეზღუდვა საცხოვრებელ ადგილებში
• დროებითი ხმაურის ბარიერების გამოყენება იქ, სადაც მიღებულია საჩივრები
• მშენებლობის ალტერნატიული მეთოდების გამოყენება, მაგალითად, დაბალი ვიბრაციის სატკეპნის 

გამოყენება ან დატენვის პარამეტრების შეცვლა აფეთქებისას. 

• ორივე სამშენებლო ბანაკში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობები დამონტაჟდება. კონტრაქტორი 
მოამზადებს და წარუდგენს გარემოს დაცვის სამინისტროს დასამტკიცებლად WWTP-ებისთვის სკრინინგის 
დოკუმენტებს.

• სახიფათო ნარჩენები დროებით შეგროვდება ცალკეულ ურნებში. ურნების შევსების შემდეგ სახიფათო 
ნარჩენები გადატანილი იქნება დროებითი შენახვის ადგილებში, ნარჩენების მართვის უფლებამოსილი 
კონტრაქტორის შპს „სამედიცინო ტექნოლოგიები“ მიერ გატანამდე.

• კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან ადგილის არჩევასთან დაკავშირებით.
• გრუნტის სანაყაროს მოედანი აღდგენილი იქნება უბანზე სამუშაოების დასრულებისთანავე. 

რეკულტივაციის სამუშაოები, შესაბამისად, განხორციელდება სანაყაროს შევსების შემდეგ და მოიცავს 
როგორც ტექნიკურ , ისე ბიოლოგიურ რეკულტივაციას.

• დაგეგმილი საკომპენსაციო ღონისძიებებით, როგორიცაა ბიომრავალფეროვნების კომპენსირება (როგორც ეს 
გათვალისწინებულია ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმაში), მიიღწევა ზემოქმედების ქვეშ მყოფი 
ბიომრავალფეროვნების ნულოვანი წმინდა ზარალი ან წმინდა მოგება. 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
• სოფლებში ჰაერის ხარისხის ყოველთვიური მონიტორინგი, ნაწილაკების, აზოტის 

დიოქსიდის და ნახშირბადის მონოოქსიდის ჩათვლით
• სამშენებლო მოედნის პერიოდული შემოწმება მტვრის დონეების შესაფასებლად
• ყველა სატრანსპორტო საშუალების, ქარხნების, მანქანებისა და აღჭურვილობისთვის 

გამოყენებული საწვავის ყოველთვიური ანგარიშგება; ყოველთვიური განახლებები 
შემოწმებისა და აუდიტის შედეგების შესახებ; სათბურის გაზების ემისიების 
მინიმიზაციისას კონტროლის ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება.

ხმაური და ვიბრაცია
• სოფლებში ხმაურის ყოველთვიური მონიტორინგი
• ვიბრაციის რეგულარული მონიტორინგი მთელი მშენებლობის განმავლობაში
• მაცხოვრებლების საჩივრების საფუძველზე სამშენებებლო უბნების შემოწმება
ნარჩენები
• ავზის წყლის ხარისხის კვარტალური მონიტორინგი განხორციელდება კონტრაქტორის 

მიერ ნებისმიერი დაბინძურების შესაფასებლად. თუ ჩამდინარე წყლის ხარისხი კარგია, 
შეიძლება მხედველობაში მივიღოთ ტექნიკური წყლის ხელახალი გამოყენება 
მშენებლობის ფაზაში

• ყოველთვიური ანგარიშგება კონტრაქტორის მიერ ინჟინერთან, ხოლო ყოველ ექვს 
თვეში - ინჟინრის მიერ საგზაო დეპარტამენტსა და აზიის განვითარების ბანკის წინაშე. 

სანაყარო
• ფუჭი ქანების სანაყაროს გეგმის განხილვა და დამტკიცება აზიის განვითარების ბანკისა

და ინჟინერის მიერ ნებისმიერი უბნის გახსნამდე. ასევე, უნდა დასრულდეს 
ადგილობრივი ნებართვის გაცემის პროცესი. 

• ფუჭი ქანების სანაყაროს პერიოდული შემოწმება მთელი მშენებლობის განმავლობაში.
• ფუჭი ქანების სანაყაროს აღდგენის მონიტორინგი სანაყაროს დახურვისას



მუშაკთა დაცვის და უსაფრთხოების გეგმები

მომზადებულია მუშაკთა დაცვის 
და უსაფრთხოების გეგმები

გვირაბის დაერთების გეგმა

გვირაბის აფეთქების გეგმა

შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელო
ბის გეგმა გვირაბებისთვის

შრომის უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის გეგმა

ქცევის კოდექსი

შრომის ორგანიზაციის გეგმა

Photo of the 
tunnel

გვირაბის მშენებლობისას 
გასათვალისწინებელი  საკითხები:
• სუნთქვის პრობლემები მტვრისა და 

ტოქსიკური აირების გამო
• სიმაღლიდან ვარდნა, მაგ., 

ხარაჩოებიდან და გვირაბებში 
არსებული დანადგარებიდან

• ელექტრო შოკი

მშენებლობის ზემოქმედება მუშაკებზე:
• COVID-19 ინფექციის რისკი
• სიმაღლიდან ვარდნა, მაგ., ხიდებიდან
• ელექტრო შოკი, ჭრილობა და ა.შ. ელექტრო 

მოწყობილობებისა და ხელსაწყოების გამოყენების 
შედეგად

• საშიში ქიმიკატებისა და მასალების ზემოქმედება

მუშაკთა ქცევის 
საკითხები: 
• სექსუალური 

ექსპლუატაცია, 
ძალადობა და 
შევიწროება

• ალკოჰოლისა 
და 
ნარკოტიკების 
ბოროტად 
გამოყენება

• დაავადების 
გავრცელება, 
მაგალითად, 
სქესობრივი 
გზით 
გადამდები 
დაავადებები

1

4

5

2

6

3

გვირაბი 5 ჩრდილოეთ პორტალი, 
კობი

მშენებლობის მუშაკები



შრომის მართვა

ქცევის კოდექსი

გვირაბის OHS

ზოგადი OHS

გვირაბის აფეთქება
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2

3

4

5

5

5
5

5
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2

2
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2
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გვირაბის მშენებლობას 
აქვს პოტენციური OHS 
ზემოქმედება, უბედური 
შემთხვევების და 
რესპირატორული 
პრობლემების ჩათვლით

გვირაბის 
მშენებლობას აქვს 
პოტენციური OHS 
ზემოქმედება

სამშენებლო ბანაკის 
ზემოქმედება 
შეიძლება მოიცავდეს 
ჰაერისა და ხმაურის 
დაბინძურებას, 
ნარჩენებს და 
სოციალურ 
კონფლიქტებს

სამშენებლო ბანაკის 
ზემოქმედება შეიძლება 
მოიცავდეს ჰაერის 
დაბინძურებას, ხმაურს, 
ნარჩენებს და სოციალურ 
კონფლიქტებს

ქვეშეთის შემოვლითი 
გზა



შრომის მართვა

ქცევის კოდექსი

გვირაბის OHS

ზოგადი OHS

გვირაბის აფეთქება
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გვირაბის 
მშენებლობას აქვს 
პოტენციური 
ზემოქმედება OHS-ზე, 
უბედური 
შემთხვევების და 
რესპირატორული 
პრობლემების 
ჩათვლით.

სამშენებლო ბანაკის 
ზემოქმედება 
შეიძლება მოიცავდეს 
ჰაერისა და ხმაურის 
დაბინძურებას, 
ნარჩენებს და 
სოციალურ 
კონფლიქტებს



მუშაკთა დაცვისა და უსაფრთხოების გეგმების შეჯამება

ძირითადი შემარბილებელი ღონისძიებები მონიტორინგი და
ანგარიშგება

პირადი დამცავი აღჭურვილობის გამოყენება

ტრენინგი და ცნობიერების ამაღლება 

ქცევის კოდექსი

მუშაკთა უფლებები

• თითოეულ ადამიანს უნდა მიეწოდოს შემდეგი მინიმალური პირადი დამცავი 
აღჭურვილობა ამ კონტრაქტის შესასრულებლად: დამცავი ჩაფხუტი*(EN397/ANSI Z89.1-
2003/GB2811-2007), მყარი ტყავის ჩექმები *(EN 20345 S3/ANSI Z41-1991/GB 21148-2007), 
თვალის დაცვა (EN166 1F AS, AF/ANSI Z87.1-1989 /GB/T 3609.1-1994), სმენის დამცავი (EN 352-
2/ANSI S3-19-1974), ხელთათმანები * (EN/ANSI/AQ), მაღალი ხილვადობის ჟილეტები*(EN 
471:2003 II კლასი/ANSI 107:2010)

• ჩატარდება ცნობიერების ამაღლების შეხვედრები/ინსტრუქტაჟები/საწარმოო 
თათბირები, სამუშაო ძალის დროული ორიენტაციისთვის, მუდმივი გაუმჯობესების 
პროგრამის ნაწილის გაძლიერების ფარგლებში; პროცედურების გააზრება; რისკები, 
რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოს შესაბამის სფეროსთან; სამუშაოების მიზნები 
(მათ შორის, ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები); 

• ქცევის კოდექსი ასახავს კომპანიის მოლოდინებს თანამშრომლების ქცევასთან დაკავშირებით მათი 
კოლეგების, ხელმძღვანელებისა და ადგილობრივი თემების მიმართ. ამ ქცევის კოდექსის 
უპირველესი მიზანია  ყველა თანამშრომლის მიერ ქცევის სტანდარტების გააზრება და დაცვა.

• კოდექსის მითითებები ვრცელდება კომპანიის თანამშრომლებზე, ქვეკონტრაქტორებსა და 
მომწოდებლებზე.

• კონტრაქტორი დაიცავს საქართველოს შრომის კოდექსს და ხელშეკრულების ზოგად პირობებს.
• კონტრაქტორი გადაიხდის ხელფასებს და დაიცავს პირობებს, რომელიც არ იქნება საქართველოში 

დაფიქსირებული ხელფასისა და პირობების მიღებულ დონეზე დაბალი.
• კონტრაქტორი უზრუნველყოფს უბედური შემთხვევის (სამუშაოების დროს) დაზღვევას მისი 

თანამშრომლებისთვის, რომლებიც მუშაობენ მძიმე, მავნე და სახიფათო სამუშაო ადგილებზე, მათი 
ჯანმრთელობისთვის გაზრდილი საფრთხის ქვეშ.

• კონტრაქტორის მიერ უზრუნველყოფილი საცხოვრებელი იქნება მისი ადგილმდებარეობის შესაბამისი 
და იქნება სუფთა, უსაფრთხო და მინიმუმ, დააკმაყოფილებს მუშების ძირითად საჭიროებებს.

ქცევის კოდექსი
• თანამშრომლები უნდა გაეცნონ კოდექსს და წარმოადგინონ ხელმოწერა, 

რომელიც ადასტურებს კოდექსთან გაცნობას სამსახურში მიღების პროცესში 
(შრომითი ხელშეკრულების ხელმოწერა), ასევე საწყის ინსტრუქტაჟზე. 

• გარდა ამისა, კომპანია პერიოდულად ახორციელებს კოდექსით 
გათვალისწინებული სტანდარტების შესახებ თანამშრომლების ცოდნის 
შემოწმებას და თათბირების მეშვეობით ამაღლებს ქცევის კოდექსის შესახებ 
ინფორმირებულობას.

მუშაკთა უფლებები
• დასაქმებულთა ჩანაწერების სისტემა, რომელიც მოიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

სახელი, ასაკი, სქესი, სამუშაო საათები, ხელფასები, გადასახადები 
(ზეგანაკვეთური სამუშაოს ჩათვლით) და მათი ხელფასიდან დაქვითვები. 

• კონტრაქტორმა უნდა შექმნას და აწარმოოს შემდეგი ჟურნალები: 
დისციპლინური ზომები, ჩატარებული ტრენინგები, შეტანილი საჩივრები.

უბედური შემთხვევები და ინციდენტები
• კონტრაქტორი წელიწადში ერთხელ განიხილავს ანგარიშებს შემდეგი სახის 

დაზიანებების/ინციდენტების შესახებ, რათა დადგინდეს რაიმე საგამოძიებო 
საჭიროება: პირველადი დახმარება, უბედური შემთხვევები, ინციდენტები, 
პოტენციურად სახიფათო სიტუაცია, პირველადი დახმარება.

• ნებისმიერი უბედური შემთხვევისთვის და ინციდენტისთვის შედგება 
გამოძიების ანგარიშები.



სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმები

ბანაკის მართვის 
მომზადებული გეგმები

საცხოვრებელი ადგილის 
ვარიანტი
რისკის შეფასება

სამშენებლო ბანაკის 
განლაგების გეგმა

სამშენებლო ბანაკის მართვის 
გეგმა

1

3

2

პოტენციური რეცეპტორები:

• ბანაკებთან ახლოს მცხოვრები ადგილობრივი 
მოსახლეობა.

• სენსიტიური მცენარეები და ხეები, რომლებსაც 
შეიძლება დასჭირდეს მოჭრა

• ცხოველები და ფრინველები, როგორიცაა წავი, 
რომლებიც ცხოვრობენ ბანაკებთან ახლოს.

ბანაკის გარემოსდაცვითი და 
სოციალური ასპექტები:
• ბანაკებში შეიძლება იმყოფებოდეს 

რამდენიმე ასეული მუშა, 
რომლებიც წარმოქმნიან ხმაურს 
და ნარჩენებს.

• მუშები ასევე შეიძლება იყვნენ 
სხვა ქვეყნიდან და არ ესმოდეთ 
ადგილობრივი კულტურა. 

• მიწის გასუფთავება ბანაკების 
შენობებისთვის. 

ბანაკის ზემოქმედება:
• ნარჩენების (მათ შორის, სახიფათო 

ნარჩენების) წარმოქმნა.
• მუშების არასწორი ქცევა და 

ადგილობრივი ტრადიციებისა და 
მოსახლეობის უპატივცემულობა. 

• ფლორის დაზიანება და 
ზემოქმედება ფაუნაზე ბანაკის 
განთავსების ტერიტორიის 
მომზადებისას.

სამშენებლო ბანაკი, კობი



სამშენებლო ბანაკი მართვის 
გეგმა

განთავსების 
შესაძლებლობა;რისკის შეფასება

სამშენებლო ბანაკი
განლაგების გეგმა

1

2

3

2

2

3

3

1

1

2

3

1

ბანაკი #1

ბანაკი #2

ბანაკი #3



სამშენებლო ბანაკი
მართვის გეგმა

საცხოვრებელის 
განთავსების 

შესაძლებლობა:
რისკის შეფასება

სამშენებლო ბანაკი
განლაგების გეგმა

1

2

3

1
2

2

3

3

ბანაკი მდებარეობს ზურმუხტის 
უახლოესი ზონიდან 420-ში.



ბანაკის მართვის გეგმების მოკლე 
მიმოხილვა

ძირითადი შემამსუბუქებელი
ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

შესაბამისი განთავსება

დაბინძურების პრევენცია

ნარჩენების მართვა

საზოგადოების ინფორმირებულობა

• ადგილობრივი მაცხოვრებლების დაქირავება დამატებითი საცხოვრებლის უზრუნველყოფის 
საჭიროების შესამცირებლად და ბანაკის ადგილებისთვის საჭირო სივრცისა და მათი 
არაპირდაპირი ზემოქმედების შესამცირებლად

• სპეციფიური ბანაკის მოწყობა ადგილობრივებთან პოტენციური კონფლიქტის შესამცირებლად, 
ადგილობრივ ინფრასტრუქტურაზე ზეწოლის შესამცირებლად და პერსონალის 
ტრანსპორტირებისას  პოტენციური საგზაო შემთხვევების შემცირების მიზნით.

ნებართვები და ლიცენზიები
• ინჟინერმა უნდა განიხილოს ნებართვები ბანაკების ფუნქციონირებისთვის.
ხმაური და ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი
• პერიოდული დაკვირვება და ინსტრუმენტული მონიტორინგი ხმაურის და 

ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმების მიხედვით.
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
• ყოველდღიური შემოწმება უნდა განხორციელდეს იმ ადგილებში, სადაც 

რეცეპტორები (მათ შორის, გზები) ახლოს მდებარეობს, მტვრის დაგროვების 
დასაფიქსირებლად, უნდა ჩაიწეროს შემოწმების შედეგები და მოთხოვნის 
შემთხვევაში, ჟურნალი უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ადგილობრივი 
ხელისუფლებისთვის. უბანზე შემოწმების სიხშირის გაზრდა იმ პირის მიერ, 
რომელიც პასუხისმგებელია ჰაერის ხარისხზე და მტვრის საკითხებზე 
ადგილზე, როდესაც ტარდება მტვრის წარმოქმნის მაღალი პოტენციალის 
მქონე აქტივობები და ხანგრძლივი მშრალი ან ქარიანი პირობების დროს.

• საჩივრების მექანიზმის ფარგლებში მიღებული საჩივრების შემოწმება და 
საჭიროების შემთხვევაში მაკორექტირებელი ღონისძიებების 
განხორციელება.

ანგარიშგება
• კონტრაქტორის მიერ მომზადებული ყოველთვიური ანგარიშები 

სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის განხორციელების შესახებ, 
სამშენებლო ბანაკებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის ჩათვლით

• სახიფათო ნარჩენები შეგროვდება და დროებით შეინახება სახიფათო ნარჩენების შესანახ ზონაში და 
მოგვიანებით გადაეცემა ლიცენზირებულ ქვეკონტრაქტორს (შპს სამედიცინო ტექნოლოგიები).

• არასახიფათო სამრეწველო ნარჩენები საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად ნაგვის კონტეინერებში 
განთავსდება და გადაეცემა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ნარჩენების მართვის კომპანიას.

• ინერტული ნარჩენების განთავსების ზონებს შეარჩევს კონტრაქტორი და შეათანხმებს ადგილობრივ 
ხელისუფლებასთან და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან. 

• ბანაკის მშენებლობამდე კონტრაქტორმა ჩაატარა საჯარო კონსულტაციები ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან. 

• ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია საჩივრების განხილვის მექანიზმის შესახებ

• ვინაიდან ყაზბეგის რეგიონს არ აქვს კანალიზაცია და კანალიზაციის გამწმენდი 
ნაგებობები, კონტრაქტორი სამშენებლო ბანაკში ჩამდინარე წყლების გამწმენდ 
ნაგებობას დაამონტაჟებს.

• უნდა მოხდეს დასუფთავებისთვის საჭირო საშუალებების ადგილზე უზრუნველყოფა 
და ასეთი დასუფთავების შედეგად წყალი ან ნარჩენები არ უნდა მოხვდეს ობიექტის 
ტერიტორიის გარეთ.



საზოგადოების  ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
გეგმები

მომზადებულია თემის 
ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების გეგმები

მოძრაობის ორგანიზების 
გეგმა

საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირების გეგმა

თემის ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების გეგმა

საზოგადოების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 
ზემოქმედების სახეები:
• ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომელშიც მონაწილეობენ 

სამშენებლო მანქანები და ადგილობრივი მოსახლეობა 
და პირუტყვი.

• მაცხოვრებლების დაზიანება სამუშაო ადგილებზე, მაგ., 
თხრილებში ჩავარდნა ან გვირაბებში შესვლა.

• საშიში და ტოქსიკური სითხეებისა და აირების დაღვრა 
და გაჟონვა.

• ადგილობრივი მომწოდებლებისგან საქონლის შესყიდვა 
და ადგილობრივი შრომის რესურსის გამოყენება არის 
უნდა იქნას წახალისებული

პოტენციური რეცეპტორები:
პროექტის სამუშაო ზონების მიმდებარე ყველა 
სოფელზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს 
საპროექტო სამუშაოებმა. ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების საკითხები სავარაუდოდ არ 
გასცდება საპროექტო არეალს, თუმცა 
ზოგიერთი პრობლემა შეიძლება წარმოიშვას 
სატრანსპორტო მარშრუტებთან 
დაკავშირებით, რომლებიც ობიექტზე 
მასალებს სხვა რეგიონებიდან შემოიტანენ.

2

1

3

პროექტის საინფორმაციო დაფები

საგზაო მოძრაობის 
უსაფრთხოების ნიშნები, 

კობი



ადგილობრივების 
დასაქმება
და შესყიდვები

მოძრაობის
მართვა

რეაგირება 
საგანგებო 
სიტუაციებზე 1

2

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

ბედონზე გამავალი 
მისასვლელი გზა საჭიროებს 
მოძრაობის რეგულირებისა და 
საგანგებო სიტუაციების 
მართვას

საპროექტო 
ტერიტორიაზე არსებულ 
ყველა სოფელზე 
ზემოქმედება მოხდება 
დასაქმებისა და 
შესყიდვების 
შესაძლებლობების 
გაზრდით



ადგილობრივი 
დასაქმება
და შესყიდვები

მოძრაობის
მართვა

რეაგირება საგანგებო 
სიტუაციებზე 1

2

3

1

1
2

3
პროექტის ტერიტორიის ყველა 
სოფელზე ზემოქმედება მოხდება 
დასაქმებისა და შესყიდვების 
შესაძლებლობების გაზრდით

მოძრაობის მართვისა და 
საგანგებო სიტუაციებზე 
რეაგირების პროცედურები 
განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი იქნება კობში



საზოგადოების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმების 
მოკლე მიმოხილვა

ძირითადი შემამსუბუქებელი
ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

მოძრაობის მართვა

ცნობიერების ამაღლების აქტივობები

რეაგირება საგანგებო სიტუაციებზე

• მძიმე ტვირთების ტრანსპორტირება და მძიმეწონიანი ავტომობილების მოძრაობა უნდა 
დაიგეგმოს ისე, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს დიდგაბარიტიანი მანქანებისა და 
კოლონების ტრანზიტი სოფლებში.

• პრიორიტეტი მიენიჭება სოფლისა და მოსახლეობისგან მოშორებულ გზებს.
• თემები ინფორმირებული უნდა იყვნენ ძირითადი სატრანსპორტო აქტივობების შესახებ, 

როგორიცაა დიდი კოლონები, ამ აქტივობების დაწყებამდე.
• უნდა მოხდეს შეტყობინება და შეიძლება ჩატარდეს შეხვედრები ადგილობრივი 

თემებისთვის ძირითადი სატრანსპორტო საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის 
გადასაცემად.

რეაგირება გადაუდებელ შემთხვევებზე
• კონტრაქტორი ადგენს ანგარიშგების პროცედურას ყველასთვის და მუშებს 

უზიარებს პასუხისმგებელი პირის მობილური ტელეფონის ნომერს, რათა 
მშენებლობაზე ნებისმიერი გადაუდებელი შემთხვევისას ჩართულ პირებს 
შეეძლოთ დაუყონებლივ დაუკავშირდნენ უსაფრთხოების განყოფილებას. 

ზოგადი მონიტორინგი
• მონიტორინგის განსახორციელებლად გამოყენებული იქნება შემდეგი 

ძირითადი მექანიზმები/ინსტრუმენტები: თემის უსაფრთხოებისა და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დოკუმენტაციის განხილვა, 
ყოველთვიური საჩივრების რეესტრის ჩანაწერები; შეხვედრებზე 
დისკუსიები (ადმინისტრაციის მენეჯერისგან); დაკვირვება/ადგილზე 
შემოწმება (ადმინისტრაციის მენეჯერის მიერ); ფოტო დოკუმენტაცია; სხვა, 
საჭიროებისამებრ.

ანგარიშგება
• ყოველთვიური ანგარიშგება - კონტრაქტორი ადგენს ანგარიშგების 

პროცედურას ყველასთვის და უზიარებს პასუხისმგებელი პირის 
მობილური ტელეფონის ნომერს მუშებს, რათა მშენებლობაზე ნებისმიერი 
გადაუდებელი შემთხვევისას ჩართულ პირებს შეეძლოთ დაუყონებლივ 
დაუკავშირდნენ უსაფრთხოების განყოფილებას.

• როგორც მოთხოვნილია შეუსაბამობის ანგარიშგება - შეუსაბამობის 
საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია თემის უსაფრთხოებასთან; თემთან 
დაკავშირებული ინციდენტები: ნებისმიერი რამ, რამაც შეიძლება 
გამოიწვიოს დაზიანება ან სამუშაოს შეჩერება.

• თემებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ჯანმრთელობის, დაცვისა და უსაფრთხოების იმ 
საკითხებზე, რომლებიც მათ ეხებათ: თემთან შეხვედრების მეშვეობით სამშენებლო 
სამუშაოების დაწყებამდე, რომელიც განხორციელდება თემის სიახლოვეს.  
კონტრაქტორი უზრუნველყოფს საგზაო ნიშნებს  უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად 
და მიმართულების მანიშნებლებს მოძრაობის რეგულირებისათვის.

• თითოეულ კონტრაქტორს ჰყავს სპეციალური "გადაუდებელი დახმარების ჯგუფი", 
რომელიც შედგება ექიმის, მედდისა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სპეციალისტებისგან. 

• გადაუდებელი დახმარების კონტროლის ცენტრებს უზრუნველყოფს კონტრაქტორი, 
სამედიცინო დაწესებულებებთან/პირველადი დახმარების ცენტრთან ერთად. 

• საგანგებო სიტუაციებისთვის, რომელიც მოიცავს ხანძარს, გამოყოფილია მეხანძრეები.  
• სპეციალური პროცედურები გათვალისწინებულია სხვადასხვა საგანგებო 

სიტუაციებში, როგორიცაა ხანძარი და აფეთქება, ცუდი ამინდი და სტიქიური 
უბედურებები, ზვავი და წყალდიდობა. 

• სპეციალური პროცედურები ასახულია COVID-19-ზე რეაგირებისთვის.



ბიომრავალფეროვნების მართვის  გეგმები

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
მართვის გეგმა

ბიომრავალფეროვნების 
მართვის გეგმა

ბიომრავალფეროვნების 
სამოქმედო გეგმა

ბიომრავალფეროვნების 
მონიტორინგისა და 
შეფასების გეგმა

რეკულტივაცია/მიწის 
აღდგენის გეგმა

მგრძნობიარე რეცეპტორები:
• მდინარეები, წყლის ხარისხისა და 

ეკოლოგიის თვალსაზრისით.
• ჰაბიტატი, მათ შორის მგრძნობიარე 

ჰაბიტატები, როგორიცაა სველი 
მდელოები.

• სპეციალური სტატუსის მქონე სახეობები, 
როგორიცაა ღალღა და ფასკუნჯი.

პოტენციური ზემოქმედება:
• გზისა და ბანაკის ადგილების მიწის გასუფთავებამ შეიძლება 

დააზიანოს ჰაბიტატი.
• მასალის განადგურებამ ასევე შეიძლება გავლენა მოახდინოს 

მგრძნობიარე ჰაბიტატზე.
• მუშები ბრაკონიერობენ და ნადირობენ თევზსა და 

სპეციალური სტატუსის მქონე სახეობებზე, როგორიცაა წავი.
• სამშენებლო ხმაურმა და ნარჩენებით დაბინძურებამ ასევე 

შეიძლება გავლენა იქონიოს ველურ ბუნებაზე და მათ 
ჰაბიტატზე.
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ნიშანი „არ ითევზაო“, კობი

ღალღის შესახებ საინფორმაციო 
დაფა



რეკულტივაცია/მიწის 
აღდგენა

ნარჩენების მართვა

ბიომრავალფეროვნების 
მართვის გეგმა

ბიომრავალფეროვნების 
სამოქმედო გეგმა

ნიადაგის ნაყოფიერი 
ფენის მართვა
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მდინარე არაგვთან 
მუშაობამ შეიძლება 
გამოიწვიოს ზემოქმედება 
მდინარის ეკოლოგიაზე

პლატოზე ტენიანი მდელოები 
მგრძნობიარე ჰაბიტატებია, 
რომლებსაც დაცვა 
სჭირდებათ

დიდველის პლატოზე 
შეიძლება იყოს ფასკუნჯი 
და ღალღა

წავი შეიძლება 
იმყოფებოდეს სამუშაო 
ზონებთან ახლოს 
მდებარე მდინარეებში

ხეობის ამ ნაწილში 
შეიძლება შეგვხვდეს 
ღალღა

ლანდშაფტის აღდგენა 
განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია მოჭრილი 
ფერდის ადგილებში.



რეკულტივაცია/მიწის 
აღდგენა

ნარჩენების მართვა

ბიომრავალფეროვნების 
მართვის გეგმა

ბიომრავალფეროვნების 
სამოქმედო გეგმა

ნიადაგის ზედა ფენის 
მართვა
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მგრძნობიარე 
ჭარბტენიანი ადგილები 
დაცული უნდა იყოს 
კობის მახლობლად

წავი შეიძლება 
იმყოფებოდეს სამუშაო 
ზონებთან ახლოს 
მდინარეებში

ლანდშაფტის აღდგენა 
განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია 
გვირაბის პორტალებისა 
და მოჭრის ადგილებში, 
განსაკუთრებით წკერეს 
მიდამოებში.



ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმების მოკლე 
მიმოხილვა

ძირითადი შემამსუბუქებელი
ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

ჰაბიტატის დაცვა

მნიშვნელოვანი ფლორის დაცვა

მნიშვნელოვანი სახეობების დაცვა

• ისეთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატები, როგორიცაა ტენიანიანი მდელოები შემოიფარგლება და 
დაიდგმება მანიშნებლები.

• ტრენინგი ჩაუტარედებათ მუშებს  ამ ტერიტორიაზე არსებულ ძირითად მგრძნობიარე 
საკითხებთან დაკავშირებით.

• სადაც შესაძლებელია, მოერიდეთ ნიადაგის მცენარეულობისგან გასუფთავებას.
• ხეები და ბუჩქები სამშენებლო სიგანის მიღმა, მაგრამ გზის განთვისების ზოლში დაცული იქნება 

დაზიანებისგან.
• გაიარეთ კონსულტაცია გარემოს დაცვის სამინისტროსთან საპროექტო ტერიტორიის 

მიმდებარედ პოტენციური ტერიტორიების იდენტიფიცირებისთვის, სადაც ჰაბიტატის აღდგენის 
პროგრამები სასარგებლო იქნება

• ღალღის  გამრავლების ჰაბიტატის აღდგენა
• ველური ბუნების სახეობებისა და კრიტიკული ჰაბიტატების შესახებ საინფორმაციო დაფების 

მოწყობა მუშებისა და ადგილობრივი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის.
• ნებისმიერი აქტივობის დაწყებამდე ჩაატარეთ უბნების წინასწარი სამუშაო გამოკვლევები, რათა 

აღმოაჩინოთ ცხოველები უბნის საცხოვრებელ ზონებში (ბუდეები, თავშესაფრები)
• წავის აღმოჩენის შემთხვევაში სამუშაოები შეჩერდება და ამის შესახებ ინფორმაცია გადაეცემა 

გარემოსდაცვით მენეჯერს შესაბამისი პროცედურების დაწყების მიზნით

სამუშაოების ეკოლოგიური კლერკი
• ეკოლოგიური კლერკი მონიტორინგს გაუწევს პროექტის 

ბიომრავალფეროვნების ასპექტებს და იქნება კარგად დატრენინგებული/ან 
ექნება გამოცდილება დაცული სახეობების პრაქტიკულ ელემენტებში (მათ 
შორის, სახეობების მართვა, რომელთაც მოუწევთ გადაადგილება) და 
მგრძნობიარე ჰაბიტატების ცნობაში; ასევე ექნება გარემოსდაცვითი 
საკითხებისა და სამშენებლო/საინჟინრო პროცესის პრაქტიკული 
გააზრების უნარი, აყვანილი იქნება პროექტის მსვლელობის განმავლობაში.  

ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გეგმა
• ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის გეგმის მიზანია პროექტის 

კონსერვაციის პრიორიტეტული ჰაბიტატების, მცენარეთა და ცხოველთა 
სახეობების მონიტორინგი. იგი ასევე შეიმუშავებს პროექტის გზშ-სა და 
BAP-ში მითითებულ მცენარეთა და ცხოველთა სახეობების 
მრავალფეროვნების საველე შემოწმებისა და ვალიდაციის სქემას.

გრძელვადიანი მონიტორინგი
• მონიტორინგის მიზანია კონსერვაციის პრიორიტეტულ ჰაბიტატებში 

პოტენციურად უარყოფითი ცვლილებების დაკვირვება და კონტროლი. 
მონიტორინგი უნდა დაიწყოს იმ ადგილებიდან, რომელსაც კვეთს გზა, 
ოღონდ ტყის რესურსების გატანის შემდეგ.

სახეობების მონიტორინგი
• უნდა განხორციელდეს პროექტების ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო 

გეგმით განსაზღვრული კონკრეტული მოთხოვნების შესაბამისად

წინასამშენებლო კვლევები
• კვლევა უნდა ჩატარდეს სამუშაოების დაწყებამდე არაუგვიანეს 2 კვირით ადრე. კვლევა  იძლევა 

ჰაბიტატებისა და სახეობების გავრცელების ზუსტად დადგენის საშუალებას, რათა მოხდეს 
შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმირება, საბაზისო მონაცემების დადასტურება 
და,შესაბამისად, სამიზნეების კომპენსაციისთვის და KPI-ების მონიტორინგისთვის. კვლევა უნდა 
ჩაატაროს შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტმა. კვლევა 
ჩატარდება გაზაფხულზე/შემოდგომაზე და ფოკუსირებული იქნება ცნობილ ჰაბიტატებსა და 
სახეობებზე. 



კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა

კულტურული 
მემკვიდრეობის მართვის 

გეგმები

კულტურული
მემკვიდრეობის მართვის
გეგმა

ვიბრაციის მართვის
გეგმა

კულტურული ლანდშაფტის 
ზემოქმედება:
კულტურული ლანდშაფტი 
არამატერიალური ფასეულობაა. 
განსაკუთრებით ხადის ხეობაზე 
შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს 
ხეობაში გზის მშენებლობამ.

ზემოქმედება ფიზიკურ კულტურულ რესურსებზე:
• გათხრების სამუშაოებმა შეიძლება იმოქმედოს 

არქეოლოგიურ ადგილებზე,  როგორც ცნობილ, ისე 
უცნობზე.

• სამშენებლო სამუშაოებმა შეიძლება უშუალოდ 
იმოქმედოს ძეგლებზე და ობიექტებზე, თუ ისინი 
დაცული არ იქნება მუშებისა და სამშენებლო ტექნიკისგან.

• მანქანების მოძრაობამ და აფეთქების ვიბრაციამ შეიძლება 
დააზიანოს ფიზიკური ობიექტები და ძეგლები.

საქართველოს ეს რეგიონი და ხადას ხეობა 
მნიშვნელოვანი კულტურული რესურსია არა 
მხოლოდ ადგილობრივებისთვის, არამედ 
მთლიანად ქვეყნისთვის. კულტურული 
მემკვიდრეობა შეიძლება იყოს ფიზიკური, 
როგორიცაა ობიექტები და ძეგლები, ასევე 
არამატერიალური, მაგალითად, ლანდშაფტი.
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კობში კულტურულ-
ისტორიული 
მნიშვნელობის არაერთი 
ძეგლი და ობიექტია

ორმალიანი ხიდი, კობი

გიორგიწმინდას 
კოშკი



კულტურული ძეგლებისა 
და ობიექტების გარდა, 
ხადას ხეობა ასევე 
მნიშვნელოვანი 
კულტურული 
ლანდშაფტია

ბეგოთ 
კარი

წისქვილების 
ნანგრევები

კოშკის 
ნანგრევები, 

გომურნი



სამების 
კომპლექსი

ნაგებობები დიდველზე



კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმის შეჯამება

ძირითადი შემამსუბუქებელი
ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

5-ფაზიანი სტრატეგია

ვიბრაცია

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა

შემთხვევითი აღმოჩენები

• ეტაპობრივი მიდგომა იძლევა ძეგლების ეტაპობრივი იდენტიფიცირების საშუალებას  და პროექტის 
დაგეგმარებისა და მშენებლობის პერიოდში მათზე ნებისმიერი ზემოქმედების გამოვლების 
შესაძლებლობას. სტრატეგია მოიცავს, ფაზა 1 – არსებული მონაცემების გადახედვა, ფაზა 2 –
ყოვლისმომცველი და სიღრმისეული კვლევები, ფაზა 3–წინასამშენებლო გათხრები, ფაზა 4–შესაძლო 
აღმოჩენები მშენებლობის დროს, ფაზა 5 – ანგარიშგება

ვიბრაცია
• ვიბრაციის შედეგების მონიტორინგი კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტებზე.
• ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს, ფიზიკური და კულტურული 

რესურსებიდან 110 მ მანძილზე მდებარე ტერიტორიებზე აფეთქების 
სამუშაოების დასრულების შემდეგ, კულტურული მემკვიდრეობის 
ზედამხედველმა უნდა ჩაატაროს თითოეული ადგილის ვიზუალური 
შემოწმება, რათა დადგინდეს ტერიტორიების დაზიანების დონე. 

მეთვალყურეობა
• არქეოლოგიური ზედამხედველობის პროგრამა (კულტურული 

მემკვიდრეობის ზედამხედველის მიერ) განხორციელდება სამუშაო 
ადგილების, დაწესებულებების ტერიტორიების, სამშენებლო ბანაკებისა 
და აღჭურვილობის განლაგების ტერიტორიების და დამხმარე 
ტერიტორიების და გრუნტის სანაყაროს ზედა ფენის მოხსნის დროს. 

შემთხვევითი აღმოჩენები
• დამატებით, სხვდასხვა ტერიტორიაზე საჭიროების შემთხვევაში, 

შესასაძლებელი იქნება გამოძახების განხორციელება, რათა 
დაუყოვნებლივ გაემგზავრონ ადგილზე და ჩაატარონ "სამაშველო 
გათხრები". აღნიშნული ასევე ცნობილია, როგორც „შემთხვევითი 
აღმოჩენების" პროცესი 

• გვირაბის პორტალზე აფეთქების მეთოდის კონტროლი და ერთსაფეხურიანი დამუხტვის 
დონე შეზღუდული უნდა იყოს.

• განხილული უნდა იყოს გვირაბის პორტალში მშენებლობის ალტერნატიული მეთოდი;
• აირჩიეთ დატენვის და დაყოვნების დრო გვირაბებში, როგორც ბურღვის ასევე აფეთქების 

დროს, რათა თავიდან აიცილოთ ზედმეტი ვიბრაცია

• სამუშაოების დაწყებამდე შემოღობეთ კულტურული ძეგლები, რომლებიც მდებარეობს 
საპროექტო უბნების სიახლოვეს

• დაიცავით ძეგლების ფიზიკური საზღვრები (მინ. 50 მ)
• დარწმუნდით, რომ ადგილზე იმყოფება ინჟინერის კულტურული მემკვიდრეობის 

ზედამხედველი, თუ რაიმე გათხრები იგეგმება

• სამშენებლო  სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ობიექტების შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში 
გარემოსდაცვითი მენეჯერი მოახსენებს ინჟინერს სამშენებლო სამუშაოების შეწყვეტის მოთხოვნით და 
აცნობებს დამსაქმებელს და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს აღმოჩენის შესახებ. 

• ამ შემთხვევაში სამშენებლო სამუშაოები შეჩერდება მანამ, სანამ სამინისტრო არ გასცემს სამუშაოების 
გაგრძელების ნებართვას. სამუშაოები განახლდება მხოლოდ სამინისტროს მოთხოვნის საფუძველზე 
შესაბამისი ზომების მიღებისა და სამუშაოების გაგრძელების შესახებ დასტურის მიღების შემდეგ. 



დამხმარე ობიექტების მართვის გეგმები

. 

დამხმარე ობიექტების 
მართვის გეგმები

ასფალტის მართვის გეგმა

ბეტონის ქარხნის მართვის გეგმა

ხიდის მშენებლობის გეგმა

მეთოდოლოგიები დროებითი 
საწყობებისთვის, დროებითი 
მდინარეზე გადასასვლელებისთვის და 
დროებითი გზებისთვის

დამხმარე ნაგებობები დროებითი 
ხასიათისაა და უზრუნველყოფს 
პროექტს ძირითადი მასალებით. 
სამშენებლო სამუშაოების 
დასრულების შემდეგ ისინი 
დაიშლება.

დამხმარე ობიექტების ზემოქმედება:
• ბეტონისა და ასფალტის მომზადება წარმოქმნის 

ჰაერის ემისიას და ხმაურის მაღალ დონეს. ამან 
შეიძლება გავლენა მოახდინოს ადგილობრივ თემზე 
და მგრძნობიარე ეკოლოგიურ რეცეპტორებზე, 
როგორიცაა ფრინველები.

• ამ ადგილებში შეიძლება წარმოიქმნას დიდი 
რაოდენობით ნარჩენები, მათ შორის თხევადი 
ნარჩენები, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს 
მიწისქვეშა წყლებზე, მდინარეებზე და წყლის 
მომხმარებლებზე.
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ბეტონის ქარხანა, კობი

სეგმენტის ქარხანა, კობი



დროებითი უბნები

ხიდის მშენებლობა

ასფალტის წარმოება

ბეტონის ქარხანა
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ბედონისა და არახვეთის 
გვერდის ავლით 
დროებითი მისასვლელი 
გზები და ხიდები იქნება 
საჭირო

ასფალტისა და ბეტონის 
ქარხნები წარმოქმნიან 
ხმაურს და ახდენენ 
ზემოქმედებას ჰაერის 
ხარისხზე



დროებითი უბნები

ხიდის მშენებლობა

ასფალტის წარმოება

ბეტონის ქარხანა
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ასფალტისა და ბეტონის 
ქარხნები წარმოქმნიან 
ხმაურს და ჰაერის 
ხარისხზე ზემოქმედებას

კობში დროებითი 
მისასვლელი გზები და 
ხიდები იქნება საჭირო

წკერეში დროებითი 
მისასვლელი გზები და 
ხიდები იქნება საჭირო



დამხმარე ობიექტების მართვის გეგმების მოკლე 
მიმოხილვა

ძირითადი შემამსუბუქებელი
ღონისძიებები

მონიტორინგი და
ანგარიშგება

ჰაერის ემისიები

უბნის გასუფთავება

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

• მტვერის თავიდან ასაცილებლად დასახლებულ პუნქტებში გზების რეგულარული მორწყვა
• სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა შეზღუდულია მითითებული სატრანსპორტო 

მარშრუტებით
• ობიექტების განლაგება საცხოვრებელი რეცეპტორებისგან მოშორებით
• დოკუმენტი სახელწოდებით „ბეტონის ქარხნიდან საშიში ნივთირებების ემისია ატმოსფერულ 

ჰაერში“ მომზადდება და დასამტკიცებლად წარედგინება გარემოს დაცვის სამინისტროს. 

• ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოების დაწყებამდე უნდა მოხდეს ყველა 
დაკავშირებული საინჟინრო ქსელების შემოწმება და დაცვა ან გათიშვა შესაბამისი 
დეპარტამენტის ან პერსონალის  მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე. 
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და შენახვა უნდა შეესაბამებოდეს ნიადაგის 
ნაყოფიერი ფენის მოხსნისა და მართვის გეგმით გათვალისწინებულ 
სპეციფიკაციებს. 

• ობიექტის ზედამხედველმა უნდა ჩაატაროს თათბირი მუშებისთვის, რომლებიც 
მონაწილეობენ ბეტონის ქარხნის მშენებლობაში, რის შედეგადაც გაირკვევა რამდენად 
ესმით მუშებს რისკები და კონტროლის ზომები. 

• მუშებმა უნდა დაიცვან სამუშაო და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების გეგმის მოთხოვნები

• სამუშაოებში ჩართული ყველა თანამშრომელი სამუშაოს დაწყებამდე უნდა იყოს 
ინფორმირებული ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების პროცედურის შესახებ

ჰაერის ემისიები
• მისასვლელი გზების პერიოდული შემოწმება მტვერის დონის მონიტორინგის 

მიზნით
• წინასამშენებლო უბნების დამტკიცება ინჟინერის მიერ
• ემისიების შესახებ ანგარიშგება გარემოს დაცვის სამინისტროში 

მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად

ობიექტის გასუფთავება
• ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შესანახი ადგილებისა და პოტენციური პრობლემების 

პერიოდული მონიტორინგი და ანგარიშგება.

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
• სამუშაო უბნების პერიოდული მონიტორინგი კონტრაქტორების ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების პერსონალის და ინჟინრების ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების მენეჯერის მიერ.

• ავარიების და ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ინჟინერისთვის და 
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტისთვის  



მადლობა ყურადღებისთვის !


