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გარემოსდაცვითი სკრინინგი 

 

ქვეპროექტი ითვალისწინებს კულტურის სახლის შენობის რეაბილიტაციას სოფელ 

ბაკურციხეში, აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის რეგიონში. 

სოფელ ბაკურციხის  ცენტრი მდებარეობს მდინარე ალაზნის მარჯვენა მხარეს 

(წინამხარე), ქვეპროექტის სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ს.ბაკურციხის 

ცენტრალურ ნაწილში მდ.ალაზნის მარჯვენა, მდინარე ჩალაუბანის მხარეს, ზღვის 

დონიდან 440 მეტრზე.  საპროექტო ტერიტორიზე მოხვედრა შესაძლებელია კახეთის 

გზატკეცილის მეშვეობით. მანძილი თბილისიდან სოფ. Bბაკურციხემდე 103 კმ-ია, 

ხოლო ბაკურციხიდან გურჯაანამდე-8 კმ. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში 

ცხოვრობს 3159 კაცი. 

კულტურის სახლის შენობა არის ორსართულიანი, სარდაფის სართულით, 

დოკუმენტის ნახაზის მიხედვით შენობის ზომებია 45,7X38,45 მ. 

ობიექტი აშენებულია გასული საუკუნის 70-იან წლებში. შენობის სახურავი 

დაფარულია გოფრირებული ალუმინისა და მოთუთიებული თუნუქის ფურცლებით. 

შენობის მთავარი ფასადის მხარეს მოსაპირკეთებლად გამოყენებულია ეკლარის (ქვა) 

ფილებით (მეტი წილი ამორტიზირებულია), დანარჩენი ბათქაში (მეტი წილი 

ამორტიზირებულია). 

შენობის ფიზიკური მდგომარეობა აჩვენებს, რომ შენობაზე მრავალი წლის 

განმავლობაში არ ჩატარებულა სარემონტო სამუშაოები. ამორტიზირებულია კარები, 

ფანჯრები, იატაკები, საინჟინრო ქსელები (წყალი, კანალიზაცია, განათება) კედლები, 

ჭერები. შედარებით კარგ მდგომარეობაშია საკონცერტო დარბაზის და სცენის 

ფიცრული იატაკები, რომლებიც ექვემდებარება შეკეთებას. 

ამჟამად Kულტურის სახლი უფუნქციოა შენობის ცუდი მდგომარეობის გამო. 

რეაბილიტაციის შემდეგ Kულტურის სახლის გამოყენება შესაძლებელი იქნება 

სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის და შენობაში იქნება: საწყობი, მაღაზია, 

სამზარეულო, ტუალეტი, საკლასო ოთახები, სახელოსნოები, 2 ბოილერი, 

საკონდ\ფერენციო და საგამოფენო დარბაზები, საკონცერტო დარბაზი, სცენა და სხვა. 

იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული პროექტის შეწყვეტა, 

გათვალისწინებულია შენობის რეაბილიტაცია. 

 

ქვეპროექტი ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოებს: 

• შენობის შიდა დაგეგმარების შეცვლას. Aაგურის შიდა კედლების, ტიხრების, 

კერამიკული და მოზაიკის იატაკების, კარების, ხის ფანჯრების და საფეხურების 

დემონტაჟი; 

• მცირე ბეტონის ბლოკების, მეტალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობას, შიგა 

კედლების ბათქაშს და შეღებვას; 

• ლამინირებული პარკეტის, მეტლახის ფილების, ტექნოგრანიტის ფილები, 

ქართული აგურით იატაკების და შეკიდული ჭერების მოწყობას თაბაშირ-

მუყაოს, პლასტიკატის, „ამსტრონგის ფილებით“; 

• მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და MDF–ის კარების მოწყობას; 

• ცენტრალური შესავლელი კიბისა და პანდუსის მოწყობას; 
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• შიგა წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლების, ენერგიის მიწოდების, სახანძრო 

სიგნალიზაციის, სუსტი დენების, კონდიცირება-ვენტილაციის და გათბობის 

სისტემების დაყენებას; 

• ძირითადი ფასადის სრულ რეაბილიტაციას; 

• შენობის, ეზოს კეთილმოწყობას, ასფალტის და ბეტონის საფარის მოწყობას, ბეტონის 

ფილების, ბორდიურების, გამწვანების მოწყობას; 

• შენობის სახურავის რეაბილიტაციას; 

შენობის წყალმომარაგება განხორციელდება პერსპექტივაში მოწყობილი წყლის 

რეზერვუარიდან, კანალიზაციის ჩართვა ხდება არსებულ საკანალიზაციო ჭაში. 

გათბობა განხორციელდება დაპროექტებული საქვაბიდან. საქვაბე იმუშავებს გაზზე, 

რომელსაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობა, ისევე, როგორც 

ელექტრომომარაგებას. 

 

პროექტის განხორციელების ხანგძლვობა 12 თვე. 

 

 

(A) ზემოქმედების იდენტიფიცირება 

 

ექნება თუ არა ქვე-პროექტს 

მნიშვნელოვანი ზემოქმედება 

გარემოზე? 
 

ქვე-პროექტს ექნება ზომიერად ნეგატიური 

ზემოქმედება გარემოზე, ქვე-პროექტი მდებარეობს 

უკვე მოდიფიცირებული გარემოს მქონე ადგილას. 

 

გარემოზე ძირითადი ზემოქმედება დაკავშირებულია 

სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში, რომელიც 

მოიცავს ძველი არსებული შენობის სარებილიტაციო 

სამუშაოებს და გარე კანალიზაციის მოწყობას 

არსებულ ქსელში ჩართვით. 

რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო 

და უარყოფითი ხასიათის 

ზემოქმედებები ექნება ქვე-

პროექტს გარემოზე?  
 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი 

უარყოფითი ზეგავლენა მოკლევადიანია და 

დამახასიათებელია მოდიფიცირებულ ლანდშაფტზე 

მიმდინარე მცირე./საშაუალოო სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისათვის: ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია და 

ემისიები მძიმე ტექნიკის მოძრაობისა და 

ექსპლუატაციის შედეგად, სამშენებლო და სახიფათო 

ნარჩენების წარმოქმნა. 

 

შემდგომი ზემოქმედება იქნება დაკავშირებული 

ნარჩენებისა და ჩამდინარე წყლების წარმოქმნასთან 

კულტურის სახლის რეაბილიტაციუის დროს. 

 

შენობა არ იქნება აღჭურვილი ჩამდინარე წყლების 

გამწმენდი საშუალებით, რადგან სოფელ ბაკურციხეს 

გააჩნია მუნიციპალური კანალიზაციის სისტემა, 
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რომელზეც მიერთებული იქნება კულტურის სახლის 

საკანალიზაციო ქსელი. 

შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-

პროექტს გააჩნდეს 

მნიშვნელოვანი ხასიათის 

ზემოქმედება ადგილობრივ 

მოსახლეობასა და  

ზემოქმედებას ქვეშ მყოფ სხვა 

პირებზე? 

გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედება 

სასარგებლო იქნება, რადგან ადგილობრივი თემი 

უზრუნველყოფილი იქნება ახალი კომფორტული 

კულტურის სახლის შენობით, რომელიც 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს არსებულ პირობებს 

მოსახლეობისათვის. რეაბილიტაციის შემდეგ, 

კულტურის სახლი გამოყენებული იქნება სხვადასხვა 

კულტურული ღონისძიებებისათვის. 

 

ქვე-პროექტს არ ექნება ზეგავლენა კულტურის 

სახლის პერსონალის შემოსავალზე. მათი ხელფასის 

გადახდა სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში 

უწყვეტად მოხდება მუნიციპალიტეტის 

მიერ(დანართი 4: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის წერილი). 

 

ეზოს გამწვანების შემდეგ, კულტურის სახლი იქნება 

უზრუნველყოფილი სარეკრიაციო ზონით, სადაც 

საზოგადოებას მიეცემა დასვენების შესაძლებლობა. 

 

უარყოფითი ზეგავლენა არის მოკლევადიანი და 

შემოიფარგლევბა მხოლოდ სამუშაოების 

განხორციელების ადგილით. უაყოფითი ზეგავლენა 

დაკავშირებულია ზემოთ აღწერილ ფაქტორებთან. 

 

ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს რაიმე სახის მიწის 

ან ადგილმდებარეობის დაკავებას, მიწის ნაკვეთს, 

რომელზეც შენობა არის განთავსებული 

რეგიტრირებულია საჯარო რეესტრში, როგრც 

სახელმწიფო საკუთრება. 

 

ქვეპროექტი არ მოახდენს ზემოქმედებას მიმდებარე 

სახლებსა და სასოფლო სამეურნეო მიწებზე. 

 

 

(B) ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები 
 

განხილული იქნა თუ არა ქვე-

პროექტის მოცემული დიზაინის 

ალტერნატიული ვარიანტები? 

იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტი მოიცავს 

Kულტურის არსებული ცენტრის შენობის 

რეაბილიტაციას, განხილული იქნა 

რეაბილიტავიის ფინანსური და ეკონომიკური 
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ანალიზის ჩამოთვლილი ვარიანტები: 

1. სრული რეაბილიტაცია(მატალო-პლასტმასის 

მასალის გამოყენებით), სრული ღირებულება: 

1 941 527 GEL(970 764UშD); 

2. სრული რეავილიტაცია(ხის მასალის 

გამოყენებით), სრულუ ღირებულება: 2 034 

412 GEL(1 017 206UშD). 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 

გაკეთებული ღირებულებების ანალიზის 

მიხედვით გადაწყდა, რომ ვარიანტი1: სრული 

რეაბილიტაცია (მატალო-პლასტმასის მასალის 

გამოყენებით) არის უკეთესი ალტერნატივა, 

რადგან ყველაზე ნაკლები ფინანსური და 

ეკონომიკური დანახარჯი აქვს. ასე, რომ 

ვარიანტ 1 იქნა რეკომენდირებული. 

ზემოქმედების შერბილების რა 

ღონისძიებებია გათვალისწინებული? 
 

მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედებებების 

შემცირება ადვილად შესაძლებელია. 

Kკონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება, რომ 

ნარჩენები განათავსოს შეთანხმებულ ადგილას, 

გამოიყენოს მხოლოდ ლიცენზირებული 

კარიერებიდან მოპოვებული ინერტული მასალა 

და მხოლოდ ლიცეზირებული მომწოდებლის 

ხის მასალა, თავიდან აიცილოს წყლისა და 

ნიადაგის დაბინძურება (საწვავის/ზეთების 

დაღვრა სატრასპორტო საშუალებების გამო, 

ასფალტისა და ბეტონის ნარჩენებით 

დაბინძურება).  

ნარჩენების, წარმოშობილს კულტურის სახლის 

რეაბილიტაციის დროს, გატანას მოემსახურება 

მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

დასუფთავების სამსახური. 

მოსახლეობის შეწუხების (ხმაურით, მტვერით 

და ემისიებით) შერბილების მიზნით 

აუცილებელია მუშაობის/მასალების მიწოდების 

განრიგის დაცვა. 

წარსულში განხორციელებული მსგავსი 

პროექტებიდან მიღებული რა 

გამოცდილება იქნა 

გათვალისწინებული ქვე-პროექტის 

დიზაინში? 

მუნიციპალური განვითარების ფონდს აქვს 

შენობების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის 

საშუალო და მსხვილი მასშტაბის პროექტების 

განხორციელების დიდი გამოცდილება. წინა 

ანალოგიური პროექტებიდან მიღებული 

გამოცდილების საფუძველზე წინამდებარე 

პროექტი ითვალისწინებს არა მხოლოდ შენობის 

რეაბილიტაციას, არამედ შიდა და გარე წყლის 
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მომარაგებას, ჩამდინარე წყლების მოწყობას, 

ენერგიის მიწოდება, გაზის მიწოდების 

სისკულტურის და სანიაღვრე სისტემის 

შეკეთებას, სუსტი დენების, კონდენცირების და 

გათბობის სისტემის, ასევე ტერიტორიის 

ლანდშაფტისა და რეკრეაციული ზონის მოწყობა. 

ჩართული იყო თუ არა ადგილობრივი 

მოსახლეობა ქვე-პროექტის 

მომზადების პროცესში და  

გათვალისწინებული იქნა თუ არა მათი 

ცოდნა?  

პროექტი მომზადებული იქნა მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის მიერ გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივ 

თვითმმართველობასთან  (საკრებულო) 

კონსულტაცით და თანამშრომლობით. 

ადგილობრივი მოსახლეობის მიმდინარე 

საჭიროებებისა და პრიორიტეტების 

გათვალისწინებით. მოსახლეობა 

ინფორმირებული იქნა ქვეპროექტის 

საქმიანობებისა და წარმოიშვა საზოგადოების 

პოზიტიური რეაქცია (დანართი 3 სოფ. 

ბაკურციხის მოსახლეობის განცხადება).  

 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა 

კონკრეტული პროექტისათვის ხელმისაწვდომი 

იქნება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბაკურციხის მოსახლეობისათვის და 

დეტალურად განიხილება სამუშაოების 

დაწყებამდე ჩატარებულ საკონსულტაციო 

შეხვედრაზე. 

 

 

 

(C) რანჟირება 

 

მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების რეგულაციის OP/BP 4.01 შესაბამისად ქვე-

პროექტი კლასიფიცირებული იქნა როგორც კატეგორია B და საჭიროებს 

გარემოსდაცვითი მართვის საკონტროლო ჩამონათვალის შევსებას მცირე 

მოცულობის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის. 
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სოციალური სკრინინგი 

 

 

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის დიახ არა 

1 არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის განხორციელების ტერიტორიის 

მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და 

ექვემდებარება თუ არა დადასტურებას? (სკრინინგი არ ჩაითვლება 

დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის 

ხელმისაწვდომი)1 
 

 

x 

 

2  ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობას ეკონომიკურ რესურსებზე, როგორიცაა მიწა, 

საძოვრები, წყალი, საერთო საზოგადოებრივი საჭიროების ობიექტები ან 

სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული? 
 

x1  

3  გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული 

ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა 

საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (საზოგადოებრივი ან კერძი, დროებით ან 

მუდმივად) ? 
 

 x 

4 გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის 

(მარცვლელული, ხეხილი) ან საოჯახო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე 

ნაგებობები, ღობე, არხი, ბეღელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და 

სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას? 
 

 x 

თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს  

OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები 

უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით.  

 

 

მიწის ნაკვეთი სადაც განთავსებულია კულტურის სახლის შენობა 

რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში და წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის 

მფლობელობაში მყოფ აქტივს ფართობით 3246 მ2 (იხილეთ დანართი). 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 პროქტი არ მოახდენს ზეგავლენას პერსონალის შემოსავალზე მათი ხელფასის გაზრდა 

სამშენებლო სამუშაოების განმავლობაში უწყვეტად მოხდება მუნიციპალიტეტის მიერ 

(მუნიციპალიტეტის მმართველობის წერილი თან ერთვის) 
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გარემოს დაცვის მართვის გეგმა 

 

ნაწილი A: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ 

 
ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები 

ქვეყანა საქართველო 

პროექტის დასახელება რეგიონული და ინფრასტრუქტურული განვითარების მეორე 

პროექტი  

ქვე-პროექტის 

დასახელება 

სოფელ ბაკურციხეში კულტურის (გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტი) სახლის რეაბილიტაციის პროექტი 

ქმედებების 

მოცულობა ქვე-

პროექტის ფარგლებში 
 

პროექტი ითვალისწინებს Kულტურის სახლის არსებული 

ძველი შენობის რეაბილიტაციას სოფელ ბაკურციხეში და 

შენობის ირგვლივ ტერიტორიის კეთილმოწყობას 

პროექტი მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს: 

 შენობის გალავანის (ბურული), აგურის შიდა კედლები, 

ტიხრების, კერამიკული და მოზაიკური იატაკების, 

კარების, ხის ფანჯრების და საფეხურების დემონტაჟი; 

 მცირე ბლოკების, მეტალოპლასტმასის ტიხრების 

მოწყობას, შიგა კედლები ბათქას და შეღებვას. 

 ლამინირებული პარკეტის, მეტლახის ფილების, 

ტექნოგრანიტის ფილები, ქართული აგურით იატაკების 

და შეკიდული ჭერების მოწყობას თაბაშირ-მუყაოს, 

პლასტიკატის, „ამსტრონგის ფილებით“. 

 მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრების და MDF–ის 

კარების მოწყობას. 

 ცენტრალური შესავლელი კიბისა და პანდუსის 

მოწყობას. 

 შიგა წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლების, ენერგიის 

მიწოდების,  სახანძრო სიგნალიზაციის, სუსტი დენების, 

კონდიცირება-ვენტილაციის და გათბობის სისტემების 

დაყენებას. 

 ძირითადი ფასადის სრულ რეაბილიტაციას. 

 შენობის ეზოს კეთილმოწყობას, ასფალტის და ბეტონის 

საფარის, ბეტონის ფილების, ბორდიურების, 

გამწვანების მოწყობას. 

 შენობის სახურავის რეაბილიტაცია 

 

შენობის წყალმომარაგება განხორციელდება პერსპექტივაში 

მოწყობილი წყლის რეზერვუარიდან, კანალიზაციის ჩართვა 

ხდება არსებულ საკანალიზაციო ჭაში. გათბობა 

განხორციელდება დასაპროექტებული საქვაბიდან. საქვაბე 

იმუშავებს გაზზე, რომელსაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი 

თვითმმართველობა, ისევე როგორც ელექტრომომარაგება 
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ინსტიტუციონალური 

ორგანიზება 

(მსოფლიო ბანკი) 

 

ჯგუფის ხელმძღვანელი: 

აჰმედ აივეიდა, 

ჯგუფის ხელმძღვანელის 

მოდაგილე: 

ქსიაოლან ვანგი 

უსაფრთხოების სპეციალისტი: 

დარეჯან კაპანაძე 

ნინო მეტრეველი 

მიშელე რიბოსიო 

განხორციელების 

ორგანიზება 

(მსესხებელი) 

განმახორციელებელი 

ერთეული: 

მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი 
 

სამუშაოთა 

ზედამხედველი: 

(განსასაზღვრია) 
 

სამუშაოთა 

კონტრაქტორი: 

(განსასაზღვრია) 
 

ადგილმდებარეობის აღწერა 

ინსტიტუტის 

დასახელება, რომლის 

საკუთრების 

რეაბილიტაციაც არის 

დაგეგმილი 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

ორგანიზაციის 

მისამართი, რომლის 

საკუთრების 

რეაბილიტაციაც არის 

დაგეგმილი 
 

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ქ.გურჯაანი 

ნონეშვილის ქ.№13: ტ. +(995353)220006 

E-mail:gurjaan.raioni@mail.ru  

ვეპროექტის სამშენებლო მოედანი მდებარეობს გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში. გურჯაანიდან 8 კმ-

ში. 

ვინ არის მიწის 

ნაკვეთის მფლობელი? 

ვინ არის მოსარგებლე 

(ოფიციალურად/არაო

ფოციალურად) 
 

მიწის ნაკვეთი, რომელზეც შენობა არის განთავსებული 

რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში როგორც 

მუნიციპალიტეტის საკუთრება. 

(დოკუმენტაცია ერთვის). 

ფიზიკური და 

ბუნებრივი გარემო 
 

ბაკურციხე_სოფელ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, 

კულტურის (ბაკურციხე, კოლაგი) ცენტრი მდებარეობს 

მდინარე ალაზნის მარჯვენა მხარეს (წინამხარე), მდინარე 

ჩალაუბნისხევის ორივე ნაპირზე. ზღვის დონიდან 440 მეტრი, 

გურჯაანიდან 8 კილომეტრი. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით 

სოფელში ცხოვრობს 3159 კაცი. 

 

მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ალაზნის ვაკის სიგრძე 

დაახლოებით 32 კმ-ია, სიგანე კი 13-14 კმ, სიმაღლე ზღვის 

დონიდან 380-450 მ-დე. (იგი აგებულია მეოთხეული თიხებით, 

რიყნარითა და ქვიშებით, ვაკის ჩამოყალიბება დაიწყო 

ნეოგენიდან, დაძირვა თანამედროვე ეპოქაშიც გრძელდება). 

 

მუნიციპალიტეტის ჰიდროლოგიური ქსელი არცთუ ისე 

მჭიდროა, ტერიტორია ძირითადად დახურულია ვიწრო და 

მშრალი ხევ-ხეობების ქსელით. უმეტესი ნაწილი უწყლო და 

მშრალია. მთავარი სამდინარო არტერია ალაზანი და მისი 

მცირეწყლიანი ტერიტორია მიეკუთვნება ზომიერი ნოტიო 

სუბტროპიკული ჰავის ოლქს. მუნიციპალიტეტის აღმოსავლეთ 

ვაკეზე ჩამოყალიბებულია ზომიერად ნოტიონ ჰავა, ზომიერი 
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ზამთრით და ცხელი ზაფხულით. 

 

ზღვის დონიდან 420 მეტრზე საშუალო წლიური ტემპერატურა 

12,3°, იანვრის 0,9° აგვისტოს 23.6°, ნალექები 800 მმ-დე. 

 

ეკონომიკის წამყვანი დარგია სოფლის მეურნეობა, ძირითადად 

მევენახეობა და მეცხოველეობა. ვაზის ჯიშის კულტურას 

უკავია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 20%, 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადის სარკინიგზო და 

საავტომობილო მაგისტრალები. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი 

და სოფელი ბაკურცხიე მდებარეობენ სეისმურად აქტიურ 

ზონაში და მიეკუთვნებიან 9 ბალიან სეისმურ მოედანს. 

კულტურის ცენტრი მდებარეობს სოფელ ბაკურციხის 

ცენტრალურ ნაწილში, რომელსაც წინა მხრიდან ესაზღვრება 

ცენტრალური საავტომობილო გზა, ხოლო დანარჩენი მხრიდან 

გარშემოტყმულია კერძო სახლებით. 

 

არსებული კულტურის სახლის შენობა ორსართულიანია 

სარდაფის სართულით. მთლიანი მიწის ნაკვეთის ფართობია 

3246 მ2, მიშენების ფართით 1638 მ2. შენობის ინტერიერი და 

ექსტერიერი დაზიანებულია. შენობა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. 

მასალების, მათ შორის 

ინერტული მასალისა 

და წყლის მიწოდების 

წყაროების 

მდებარეობა და 

დაშორება ქვე-

პროექტის 

განხორციელების 

ადგილიდან 

ობიექტზე წყლის მიწოდება მოხდება არსებული მუნიციპალური 

წყალმომარაგების სისტემიდან. 

 

მანძილი უახლოეს ლიცენზირებულ კარიერამდე დაახლოებით 

4-5 კმ-ია. 

კანონმდებლობა 

ეროვნული და 

ადგილობრივი 

კანონმდებლობა და 

ქვე-პროექტის 

ქმედებების 

განხორციელებისათვი

ს საჭირო ნებართვები 
 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო 

დოკუმენტის თანახმად ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც  B 

კატეგორიის პროექტი.  

 

ქვე-პროექტი დაფინანსებისათვის ოფიციალურად წარდგენილია 

მგფ-თვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ და 

წარმოადგენს მუნიციპალური მმართველობის საჭიროებასა და 

პრიორიტეტს საერთო მოთხოვნების შესაბამისად.  

 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ქვე-პროექტის 

ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობა არ საჭიროებს 

გარემოსდაცვით შეფასებას, დამტკიცებას ან ნებართვას. თუმცა 

ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად: 

 

(i) სამშენებლო მასალები შეძენილი უნდა იქნეს 

ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან; 

(ii) კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო 
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წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის 

მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, 

ნაცვლად შეძენისა); 

(iii) კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს ასფალტის ქარხნის 

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, თუ ასფალტს 

აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა), ასევე,  

კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს 

ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის 

ქარხნისათვის და შეათანხმოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს 

აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა); 

(iv) მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ინერტული 

სამშენებლო ნარჩენები (მოჭრილი მიწა, სედიმენტები) 

განთავსების ადგილი კონტრაქტორის მიერ წერილობით 

უნდა შეთანხმდეს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის 

გამგეობასთან; 

(v)  სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს უახლოეს 

მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე კონტრაქტორსა და შპს 

„მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიას“ შორის 

ხელშეკრულების საფუძველზე.  

 

დაცული უნდა იქნას   GOST და SNIP ნორმები.  
 

საჯარო კონსულტაცია 
სად და როდის 

ჩატარდა/ჩატარდება 

საჯარო 

კონსულტაცია? 

 

გარემოს დაცვის მართვის გეგმა განხილული იქნება 

ბენეფიციარ თემში სამუშაოების დაწყებამდე.  

danarTebi 

 

დანართი 1: სამშენებლო ადგილის გეგმა. ფოტო მასალა 

დანართი 2: საკადასტრო ინფორმაცია 

დანართი 3: ს.ბაკურციხის  რეზიდენტების (ადგილობრივი) განცხადება. 

დანართი 4: ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის გამგებლის წერილი 

დანართი 5: საჯარო კონსულტაციის პროცესის დოკუმენტაცია (მოსაწოდებელი) 

დანართი 6. ხელშეკრულება და წეილობითი შეთანხმება სამშენებლო ნარჩენების განთავსებაზე 

(მოსაწოდებელი). 
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ნაწილი B: ინფორმაცია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების შესახებ 

გარემოსდაცვითი/სოციალური სკრინინგი 

მოიცავს თუ არა 

ქვე-პროექტი 

რომელიმე 

მითითებულ 

ქმედებას/საკითხს?  

 

ქმედება/საკითხი სტატუსი შემარბილებებლი ღონისძიებები 

A.  შენობის რეაბილიტაცია  [ ] დიახ [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  A  

B.  ახალი მშენებლობა [ ] დიახ  [  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  A  

C. ნარჩენი წყლების გადამუშავების 

ინდივიდუალური სისტემა  

[ ] დიახ []  არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  B  

D.  ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები [ ] დიახ [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  C  

E.  მიწის შეძენა2 [ ] დიახ   [ არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  D  

F. საშიში ან ტოქსიკური მასალები3 [ ] დიახ [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  E  

G. ზემოქმედება ტყეებზე და/ან დაცულ 

ტერიტორიებზე 

[ ] დიახ [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  F  

H. სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/ 

მენეჯმენტი 

[ ] დიახ  [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  G  

I. სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა 

უსაფრთხოება 

[ ] დიახ  [ ] არა იხ. ქვემოთ ნაწილი  H  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 მიწის შესყიდვა მოიცავს ადამიანთა გადასახლებას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების შელახვას - ეს ეხება მიწებს, 

რომელიც შეძენილი/გადაცემულია და ამ ქმედებას გააჩნია ზემოქმედება იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ან/და სახლობენ ან/და აწარმოებენ ბიზნესს 

(სავაჭრო ერთეულებს) შეძენილ მიწაზე.  
3 ტოქსიკური/ საშიში მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი მასალებით: აზბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე ზემოქმედების მქონე გამხსნელები, 

ტყვიის შემცველი საღებავის მოშორება და ა.შ. 
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ნაწილი C: შემარბილებელი ღონისძიებები 

ქმედებები პარამეტრი ზემოქმედების შემამცირებელი ღონისძიებები საკონტროლო ჩამონათვალი 

0. ზოგადი 

პირობები 

ინფორმირება და 

უსაფრთხოება 

(a) ინფორმაცია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მიწოდებულია ადგილობრივი სამშენებლო და 

გარემოს დაცვის ინსპექციებისათვის და თემისათვის; 

(b)   ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მედიაში და / 

ან საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში (სამუშაოების განხორციელების ადგილის 

ჩათვლით) შესაბამისი შეტყობინების განთავსების გზით; 

(c)  გაცემულია მშენებლობისათვის და/ ან რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა ნებართვა;  

(d)   კონტრაქტორი აცხადებს ოფიციალურ თანხმობას, რომ სამუშაოები განხორციელდება 

უსაფრთხო და მოწესრიგებული გზით, მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობასა და გარემოზე 

მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფით;  

(e)   მუშათა პირადი დამცავი აღჭურვილობა შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო საუკეთესო 

პრაქტიკასთან  (სამუშაოების შესრულების დროს მუშებს უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, საჭიროების 

შემთხვევაში ეკეთოთ ნიღბები, დამცავი სათვალე, უსაფრთხოების ქამრები და ჩექმები); 

(f) მუშათა ინფორმირების მიზნით უსაფრთხოების ძირითადი წესები და რეგულირებები 

განთავსებული უნდა იქნეს შესაბამის მაჩვენებლებზე სამუშაოთა განხორციელების ადგილებზე. 

A. ზოგადი 

სარეაბილიტაციო 

და / ან 

სამშენებლო 

ქმედებები 

ჰაერის ხარისხი  (a) ნგრევის შედეგად მიღებული ნამსხვრევების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირებად ადგილზე 

და დაინამოს წყლით მტვრის შესამცირებლად; 

(b) პნევმატური ბურღით ნგრევის პროცესში მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება შეზღუდული უნდა 

იქნეს წყლით დანამვით და/ან მტვრის საწინააღმდეგო ეკრანების გამოყენებით; 

(c) ნანგრევების დაყრა არ უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიებზე; 

(d) არ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნარჩენების დაწვა; 

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

სვლა; 

(f) სამშენებლო მასალები/ნარჩენები ტრანსპორტირების დროს უნდა იქნეს 

დაფარული/დატენიანებული მტვრის წარმოქნის შემცირების მიზნით. 
 

ხმაური (a) ხმაური უნდა შემცირდეს სამუშაოების განხორციელების დროითი ლიმიტების დაწესებით; 

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

საფარები დახურული უნდა იყოს, ამასთან დანადგარები მაქსიმალურად შორს უნდა განთავსდეს 

საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან; 

(c) მანქანა-მექანიზმებმა უნდა იმოძრაოს მხოლოდ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით; 

(d) შეზრუდული უნდა იყოს მაქსიმალური დასაშვები სიჩქარე; 

(e) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების სათანადო 

მოვლა და შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი;  
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(f) მექანიზმების გამორთვა, როდესაც ისინი არ არის პირდაპირ მოხმარებაში; მაყუჩების გამოყენება 

წყლის ხარისხი (a) მასალების დასაწყობების ადგილები და ნაყარი დაცული უნდა იყოს ჩარეცხვისაგან ინტენსიური 

წვიმების და დატბორვის პერიოდში, წყალგაუმტარი მასალით დაფარვის მეშვეობით. 

(b) გატარებული უნდა იქნეს სედიმენტების კონტროლის ღონისძიებები,  როგორიცაა თივის შეკვრებისა 

და/ ან სილის მესერის მოწყობა, რაც ხელს შეუშლის სედიმენტების სამშენებლო ტერიტორიიდან 

ჩარეცხვას ახლომდებარე წყლის ობიექტში.  

(c) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ზეთების, გამხსნელებისა და საღებავების შესაბამისად შენახვა 

და გამოყენება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული გაჟონვები და დაღვრა.  მანქანა მექანიზმების 

ყოველდღიური შემოწმება უნდა განხორციელდეს რათა თავიდან იქნას აცილებული გაჟონვები ან 

სხვა მსგავსი პრობლემები.  სატრანსპორტო საშუალებების ტექ. მომსახურება, რეცხვა და გაპოხვა 

უნდა ხდებოდეს წინასწარ განსაზღვრულ ადგილას მყარ ნიადაგზე და არა ხელოვნურად  შექმნილ 

გრუნტზე. ეს ადგილები უნდა მდებარეობდეს მდინარიდან არანაკლებ 50 მეტრში.  

(d) ზეთები, გამხსნელები და საწვავი შენახული  უნდა იქნას გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი 

საფარით და საწრეტით. სამშენებლო მოედანზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში 

შემაკავებელი მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი). 

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

ნარჩენების 

მართვა 

(a) სამშენებლო საქმიანობიდან მოსალოდნელი ყველა მნიშვნელოვანი ტიპის ნარჩენისათვის 

გამოყოფილი უნდა იქნას დროებითი და საბოლოო განთავსების ადგილები; 

(b) მინერალური სამშენებლო და ნანგრევი სამშენებლო ნარჩენები გამოცალკევებული უნდა იქნას სხვა 

ნარჩენებისგან (ორგანული, თხევადი, ქიმიური)  ადგილზევე დახარისხებით და უნდა განთავსდეს 

სათანადო კონტეინერებში;  

(c) სამშენებლო ნარჩენები უნდა შეგროვდეს და სათანადოდ განთავსდეს წინასწარ შეთანხმებულ 

ადგილას; 

(d) ნარჩენების დაწვა აკრძალულია; 

(e) უნდა იწარმოებოდეს და ინახებოდეს დოკუმენტაცია ნარჩენების საბოლოო განთავსების თაობაზე, 

რათა შესაძლებელი იყოს სათანადო განკარგვის დასაბუთება; 

(f) შესაბამისი ნარჩენების ხელახლა გამოყენება და რეციკლირება შეძლებისდაგვარად (გარდა 

აზბესტისა).  

 მასალების 

მიწოდება 

a) გამოყენებული უნდა იქნას არსებული ქარხნები, კარიერები და სამტეხლოები, რომლებზეც 

გაცემულია შესაბამისი ლიცენზია ან ნებართვა; 

b) მასალის ახალი კარიერის ან სამტეხლოს ამოქმედების შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს 

შესაბამისი ლიცენზია;  

c) კონტრაქტორმა მგფ-ს უნდა წარუდგინოს ლიცენზიების, ნებართვების, წერილობითი შეთანხმებების 

ასლები, იმის დასასაბუთებლად, რომ ყველა სახის მასალა მიღებულია ლიცენზირებული 

მომწოდებლისაგან; 

d) ინერტული მასალის კარიერი ან მისი გამოყენებული ნაწილი უნდა იქნას აღდგენილი ან სათანადოდ 

დახურული თუ ლიცენზიის მოქმედების ვადა ამოწურულია ან მასალის მოპოვება დასრულებულია;  

e) მასალების ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში; 
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f) განთავსდეს სიჩქარის მარეგულირებელი, შემოვლითი გზისა და გამაფრთხილებელი ნიშნები. 

 მიწის 

სამუშაოები 

ა) ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა სამუშაოების დაწყებამდე; 

ბ) ნიადაგის ზედა ფენის სათანადო დასაწყობება უნდა განხორციელდეს რათა შენარჩუნებული იქნას 

ნიადაგის ფიზიკო ქიმიური და ბიოლოგიური აქტივობა, უნდა მოეწყოს დროებითი დამცავი სილის 

ღობეები რათა თავიდან იქნას აცილებული ეროზია.  

გ) დასაწყობებული ნიადაგის ზედა ფენა გამოყენებული უნდა იქნას აღდგენითი სამუშაოებისა და 

გამწვანებისათვის.  

დ) ნიადაგი იმ ადგილებიდან რომელიც არ დაუბრუნდება საწყის მდებარეობას ფრთხილად უნდა იქნას 

გაშლილი მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

ე) ნიადაგის ზედა ფენა ნიადაგის ქვედა ფენისაგან განცალკევებით უნდა იქნას აღდგენილი და გატარდეს 

ზომები ამ მასალების ერთმანეთში აღრევის საწინააღმდეგოდ.  ზედა ფენის აღდგენა იმ დონემდე 

უნდა მოხდეს, რომ აღდგენილი იქნას ნიადაგის ნაყოფიერი შრე, როგორც ეს ნიადაგის მოხსნის დროს 

დათვალიერებისას და აღდგენილი ობიექტისა და მიმდებარე მიწის შედარებისას დადგინდა.  

ნიადაგის ზედა ფენის აღდგენსას კონტრაქტორმა სამუშაოები იმგვარად უნდა დაგეგმოს, რომ 

დასაწყობების ადგილიდან ყველზე მოშორებული ტერიტორიები პირველად იქნას აღდგენილი, და 

ეს სამუშაოები ნელ-ნელა მიუახლოვდეს დასაწყობების ადგილს. ამგვარად შემცირდება 

სატრანსპორტო საშუალებების  მოძრაობა აღდგენილ ნიადაგზე. აღდგენილი ზედა ფენა შემდგომ 

უნდა გაფხვიერდეს, რათა დაცული იქნას წონასწორიობა და ხელი შეეწყოს მცენარეული საფარის 

ზრდას.  

ვ)  შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების მყისიერად შეჩერება და მგფ-

თვის შეტყობინება, რომელიც თავის მხრივ ატყობინებს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ის 

კი იღებს პასუხისმგებლობას შემდგომ ქმედებებზე.   სამუშაოების განახლება სამინისტროს 

ოფიციალური წერილობითი ნებართვის საფუძველზე.   

H სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

ფეხით 

მოსიარულეთა 

უსაფრთხოება 

სამშენებლო 

საქმიანობის 

სახიფათო 

პიდაპირი ან 

არაპირდაპირი 

ზემოქმედება 

საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტზე 

და ფეხით 

მოსიარულეებზე 

(a) ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორი უზრუნველყოფს, რომ სამშენებლო 

ობიექტი შესაბამისად იქნას დაცული, ხოლო მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის 

ფუნქციონირება - რეგულირებული. რაც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით: 

 განთავსებული უნდა იქნას საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის 

მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. ობიექტი კარგად ხილული უნდა იყოს, ხოლო საზოგადოება - 

გაფრთხილებული ყველა შესაძლო საფრთხის შესახებ; 

 სამშენებლო მოედანი უნდა შემოიღობოს და დაცული იქნას უნებართვო შემსვლელებისაგან 

(განსაკუთრებით ბავშვებისაგან). 

 უნდა მოეწყოს სათანადო განათება და კარგად ხილული უსაფრთხოების ნიშნები;  

 სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის 

მოძრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები არ უნდა განხორციელდეს 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პერიოდში ან მსხვილფეხა პირუტყვის 

გადაადგილების საათებში 
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ნაწილი D: მონიტორინგის გეგმა 

ქმედება  

რა 

პარამეტრის მონიტორინგი 

ხდება? 

 

სად 

ტარდება 

მონიტორინგი 

როგორ 

უნდა 

განხორციელდეს 

მონიტორინგი 

როდის 

რა სიხშირით/ 

პერიოდულობით 

უნდა 

განხორციელდეს 

მონიტორინგი? 

რატომ 

ხდება პარამეტრის 

მონიტორინგი 

ვინ 

არის 

პასუხისმგებელი 

მონიტორინგზე? 

სამშენებლო ფაზა 

სამშენებლო 

მასალების 

მიწოდება  

სამშენებლო მასალების შეძენა 

მხოლოდ ოფიციალურად 

დარეგისტრირებული 

მომწოდებლებისაგან 

მომწოდებლის 

ოფისში, ან 

საწყობში  

დოკუმენტების 

შემოწმება 

მოწოდების 

კონტრაქტების 

გაფორმებისას 
 

ინფრასტრუქტური

ს ტექნიკური 

მდგრადობის და 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის 

მიზნით  

მგფ, მშენებლობის 

ზედამხედველი 

სამშენებლო 

მასალების და 

ნარჩენების 

ტრანსპორტირე

ბა; სამშენებლო 

მექანიზმების 

გადაადგილება 

სატრანსპორტო საშუალებების 

და მექანიზმების ტექნიკური 

მდგომარეობა; 

 

სამშენებლო მასალებისა და 

ნარჩენების გადაზიდვა 

დახურული მანქანებით; 

 

ტრანსპორტირებისთვის 

განკუთვნილი დროისა 

მარშრუტების დაცვა.  
 

სამშენებლო 

ტერიტორია 

ინსპექტირება გაუფრთხილებელი 

ინსპექტირება 

როგორც სამუშაო, 

ასევე არა სამუშაო 

საათებში 

მიწისა და ჰაერის 

ემისიებით 

დაბინძურების 

შემცირება; 

 

ხმაურით და 

ვიბრაციით 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

შეწუხების 

შეზღუდვა;  
 

ტრანსპორტის 

მოძრაობის 

დარღვევის 

მინიმუმამდე 

შემცირება.  

მგფ, მშენებლობის 

ზედამხედველი, 

საპატრულო 

პოლიცია 
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მიწის 

სამუშაოები 

მოხსნილი ნიადაგის 

დროებით განთავსება 

შეთანხმებულ 

ტერიტორიაზე. მოხსნილი 

ნიადაგის უკუჩაყრა და/ან 

მისი გატანა წინაწარ 

განსაზღვრულ ადგილას. 

შემთხვევითი 

არქეოლოგიური აღმოჩენების 

შემთხვევაში, სამუშაოების 

მყისიერად შეჩერება და 

შესაბამისი სამინისტროს 

შეტყობინება, და 

სამუშაოების განახლება 

ოფიციალური თანხმობის 

საფუძველზე.  

 

ნიადაგის ზედა ფენის მოხსნა 

სამუშაოების დაწყებამდე. 

 

გამოყენებული იქნას 

ნიადაგის ზედა ფენის 

შენახვის სათანადო პრაქტიკა. 

შლამის მესერის მოწყობა. 

 

მოხსნილი ზედა ფენის 

გამოყენება აღდგენისა და 

გამწვანებისათვის.  

 

სამშენებლო 

ობიექტი 

ინსპექტირება მიწის სამუშაოების 

მიმდინარეობის 

დროს 

სამშენებლო და 

მისი მიმდებარე 

ტერიტორიის 

სამშენებლო 

ნარჩენებით 

დაბინძურების 

თავიდან აცილება. 

ფიზიკური და 

კულტურული 

რესურსების 

დაზიანებისა და 

დანაკარგის 

თავიდან აცილება.   
 

 

მგფ, მშენებლობის 

ზედამხედველი 
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ინერტული 

მასალების 

წყარო 

მასალების შეძენა არსებული, 

ლიცენზირებული 

მომწოდებლებისაგან, თუ ეს 

შესაძლებელია; 

 

სასარგებლო წიაღისეულის 

მოპოვების ლიცენზიის მიღება 

კონტრაქტორის მიერ და 

ლიცენზიის პირობების მკაცრი 

დაცვა; 

 

კარიერების დაყოფა ტერასებად, 

დამუშავებული ადგილების 

რეაბილიტაცია და 

ლანდშაფტთან ჰარმონიზება; 

 

მდინარეში ქვიშა-ხრეშის 

მოპოვება წყლის ნაკადის გარეთ, 

დამცავი ბარიერების მოწყობა 

ექსკავაციის ადგილსა და წყლის 

ნაკადს შორის. დაუშვებელია 

მანქანების შესვლა წყლის 

ნაკადში. 
  

ინერტული 

მასალის 

კარიერები 

დოკუმენტებისა 

და სამუშაოების 

ინსპექტირება  

ინერტული მასალის 

მოპოვების 

პერიოდში 

ეროზიის 

შემცირება და 

ეკოსისტემებისა და 

ლანდშაფტების 

დეგრადირების 

მინიმიზაცია; 

 

სედიმენტებით 

წყლის 

დაბინძურების, 

ასევე 

ჰიდრობიონტთა 

საარსებო 

პირობების 

დარღვევის 

შემცირება.  

 
 

მგფ,  

მშენებლობის 

ზედამხედველი 

სამშენებლო 

ნარჩენების 

წარმოქმნა  

სამშენებლო ნარჩენების 

დროებითი შენახვა 

სპეციალურად გამოყოფილ 

ადგილებში; 

 

ნარჩენების დროული განთავსება 

ოფიციალურად გამოყოფილ 

ადგილებში.  
 

სამშენებლო 

ტერიტორია; 
 

ნარჩენების 

განთავსების 

ტერიტორია 

ინსპექტირება 
 

 

 

პერიოდულად 

მშენებლობის 

პროცესში და 

პრეტენზიების 

შემთხვევაში 

სამშენებლო და მის 

მეზობლად 

მდებარე 

ტერიტორიების 

მყარი 

ნარჩენებისაგან 

დაბინძურების 

თავიდან აცილება  

მგფ,  

მშენებლობის 

ზედამხედველი  
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ტრანსპორტის 

მოძრაობის 

დარღვევა და 

ფეხით 

მოსიარულეთა 

მიმოსვლის 

შეზღუდვა 
 

სატრასპორტო მოძრაობის 

შეზღუდვის/მოძრაობის 

მიმართულების შეცვლის 

ნიშნების განთავსება; 

 

სამშენებლო მასალებისა და 

ნარჩენების დროებითი 

განთავსება ისე, რომ თავიდან 

იქნას აცილებული 

სატრანსპორტო საცობები 

მისასვლელ გზებზე. 

სამშენებლო და 

მიმდებარე 

ტერიტორიები 

ინსპექტირება სამშენებლო 

სამუშაოების 

პერიოდში 

სატრანსპორტო 

შემთხვევბის 

თავიდან აცილება; 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

შეწუხების 

მინიმუმამდე 

დაყვანა 

მგფ,  

მშენებლობის 

ზედამხედველი 

მუშების 

ჯანმრთელობა 

და 

უსაფრთხოება 

მუშების ფორმებით და 

ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით აღჭურვა; 

 

მუშების და პერსონალის 

ინფორმირება 

მექანიზმებთან/აღჭურვილობასთ

ან მუშაობისას ინდივიდუალური 

უსაფრთხოების წესების და 

ინსტრუქციების შესახებ და ასევე 

აღნიშნული 

წესების/ინსტრუქციების მკაცრი 

დაცვა 

სამშენებლო 

ტერიტორია  

ინსპექტირება  გაუფრთხიელებელი 

შემოწმება 

სამუშაოების 

მსვლელობისას  

უბედური 

შემთხვევების 

თავიდან აცილება 

მგფ,  

მშენებლობის 

ზედამხედველი 

ექსპლუატაციის ფაზა 

კულტურის 

სახლის 

ექსპლუატაციის

ას წარმოქმნილი 

ნარჩენები 

მყარი/საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების სათანადოდ 

განკარგვა  

მუნიციპალური 

ტერიორია  

ინსპექტირება კულტურის სახლის 

შენობის 

ექსპლუატაციისას  

ტერიტორიის მყარი 

ნარჩენებით 

დაბინძურებს 

თავიდან 

ასაცილებლად 

გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტ

ი  
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დანართი 1: ქვე-პროექტის ადგილმდებარეობა და სურათები 
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დანართი . საკადასტრო ინფირმაცია 
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 დანართი 3. სოფელ ბაკურციხის მოსახლეობის ერთობლივი განცხადება 
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დანართი 4. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წერილი 
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დანართი 6. ხელშეკრულება/შეთანხმება სამშენებლო ნარჩენების განთავსებაზე 
 

  
 


