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ქვე-პროექტის აღწერა

ქვე-პროექტით გათვალისწინებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
ანანურის ციხესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი
საერთაშორისო გზის გასწვრივ, თბილისიდან 60 კმ-ში, სოფელ ანანურში.

ანანურის ციხე, რომელიც თარიღდება მე-17 საუკუნით, მდებარეობს მდინარე არაგვის
მარცხენა ნაპირზე. კომპლექსი მოიცავს გალავანს კოშკებით, „ხევსურულ კოშკს“,
ღვთისმშობლის ეკლესიას, ღვთაების ეკლესია, ეკლესიას „მკურნალი“, სამრეკლო, საკანს,
წყალსაცავს, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში დაკრძალული არისა არაგვის
ერისთავები. ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, რომელიც აგებულია 1989 წელს,
მოპირკეთებულია მოჩუქურთმებული ქვებით, ანგელოზთა და  წმინდანთა,  ვაზის,
ცხოველების გამოსახულებებით. ტაძარში შემორჩენილია ფრესკების ფრაგმენტები.

ანანურის კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის
საცდელ სიაში.

დღეისათვის, ანანურის კომპლექსთან მიმდბერაე 7000მ2 ტერიტორია გამოიყენება,
როგორც ავტომობილების სადგომი, ჩრდილო ნაწილში განთავსებულია სავაჭრო
ჯიხურები, ტუალეტი. ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში განთავსებულია
ხელნაკეთობებისა და ტრდაციული სუვენირების გასაყიდი დახლები.

ქვე-პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სამუშაოების განხორცილება:

- ასფალტის საფარველის მოხსნა ანანურის ციხესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- ფეხით სასიარულო ბილიკებისა და გაზონების მოწყობა. ფეხით სასიარულო ბილიკები
მოპირკეთდება გრანიტის ფილებით (1550 მ2), განთავსდება გარე განატება (11
ერთეული), სკამები (6 ერთეული) და ურნები (6 ერთეული). გაზონების მოეწყობა 3000 მ2

ფართობზე, დაირგვება დეკორატიული ხეეები და ბუჩქები.
- მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი საერთაშორისო გზის გასწვრივ მოეწყობა ავტოსადგომი;
- მოეწყობა ბაზალტის ბორდიური (520 მ);
- მოასფალტდება ძირითად შესასვლელთან მისასვლელი გზა;
- მოეწყობა გრანიტის საფეხურები კომპლექსისაკენ მიმავალ საფეხმავლო ბილიკზე.

გარემოსდაცვითი სკრინინგი და კლასიფიცირება



(ა) ზემოქმედების შეფასება

აქვს თუ არა ქვე-პროექტს საგრძნობი
ზემოქმედება გარემოზე?

პროექტის სამშენებლო ეტაპი მოიცავს 3 თვეს,
შესაბამისად ქვე-პროექტს ექნება მცირე
მასშტაბის მოკლევადიანი ზეგავლენა გარემოზე
მხოლოდ მშენებლობის ეტაპზე, ხოლო
მისიგრძელვადიანი ზეგავლენა ბუნებრივ და
სოციალურ გარემოზე იქნება დადებითი.

რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო და
უარყოფითი ხასიათის ზემოქმედებები
ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე?

მოსალოდნელია, რომ ქვე-პროექტს ექნება
დადებითი გრძელვადიანი ზეგავლენა ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოზე, ვინაიდან პროექტი
უზრუნველყოფს ტურისტული  მომსახურების
ინფრასტრუქტურას გაუმჯობესებას.
ტურისტების გაზრდილ ნაკადს ექნება
დადებითი სოციალური ზეგავლენა, როგორც
დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდის
თვალსაზრისით ასევე მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში ტურიზმზე დაფუძნებული
ეკონომიკის და კულტურული მემკვიდრეობის
სფეროს განვითარებაში.

ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც
უნდა მოეწყოს პროექტის ფარგლებში არის
მსუბუქი. დაგეგმილია ადგილობრივ
გარემოსთან კარგად შეხამებული მასალების
გამოყენება. შეიქმნება ფეხით მოსიარულეთა
ზონა, რომელიც უზრუნველყოფს მატ ყსაფრთხო
გადაადგილებას.

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
გაამჯობესებს ტურისტულ მიმზიდველობას.
ტურისტების გაზრდილ ნაკადს ექნება
დადებითი სოციალური ზეგავლენა დასაქმების
შესაძლებლობების გაუმჯობესებით კუთხით.
ქვე-პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს
ახალი სამუშაო ადგილების შექმნასა და
ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლების
გაზრდას.

ქვე-პროექტი განხორციელდება  ანანურის ციხის
მიმდებარე ტერიტორიაზე. არ არის დაგეგმილი
რაიმე ჩარევა უშუალოდ ძეგლის ტერიტორიასა
და მის შემადგენელ ნაგებობებზე. შესაბამისად,



მინიმალურია ანანურის კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლზე უარყოფითი
ზეგავლენის მოხდენის რისკი.

მოსალოდნელი უარყოფითი ზეგავლენა
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
მოსალოდნელია, რომ იქნება მოკლევადიანი:
სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების
შედეგად მოსალოდნელია რომ გაიზრდება
მტვერის და გამონაბოლქვის ემისიები
(განსაკუთრებით არსებული ასფალტის საფარის
მოხსნის ეტაპზე) სამშენებლო მექანიზმების და
ტრანსპორტის ოპერირების გამო, გაიზრდება
ხმაურისა და ვიბრაციის დონე ფონურთან
შედარებით, მოსალოდნელია სხვადასხვა ტიპის
სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა.
შესაძლებელია მოხდეს მოძრაობის
მოკლევადიანი შეფერხებები.

რეაბილიტაციის ეტაპზე არსებული ასფალტის
საფარველის მოხსნის გამო წარმოიქმნება 435 მ3

სამშენებლო ნარჩენი.

ქვე-პროექტის განხორციელების შემდეგ,
ტურისტული ნაკადის ზრდამ შეიძლება
გამოიწვიოს არაპირდაპირი უარყოფითი
ზეგავლენა გარემოზე, როგორიცაა ნარჩენების
წარმოქმნის ზრდა, ვანდალიზმის რისკი და სხვა.

შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს
გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის
ზემოქმედება ადგილობრივ
მოსახლეობასა და ზემოქმედების ქვეშ
მყოფ სხვა პირებზე?

ქვე-პროექტის გრძელვადიანი სოციალური
ზემოქმედება იქნება დადებითი, ვინაიდან
ტურისტული ნაკადის ზრდასთან
დაკავშირებით გაუმჯობესდება მათი
სოციალური პირობები.

მცირე ვადით (3 თვე) მოსალოდნელია
ზეგავლენა გარე მოვაჭრეებზე, რომლებიც
განთავსებული არიან არსებული მანქანების
სადგომსა და ისტორიულ ძეგლს შორის
არსებულ ზოლში. განსახლების სამოქმედო
გეგმა იქნა მომზადებული საქართველოს
კანონმდებლობისა და მსოფლიო ბანკის OP 4.12



უსაფრთხოების პოლიტიკის, ასევე რეგიონული
განვითარების პროექტის განსახლების ჩარჩო
დოკუმენტის შესაბამისად.

ბუნებრივ გარემოზე უარყოფითი ზეგავლენა,
რომელიც აღწერილია ზემოთ, იქნება
მოკლევადიანი და შემოფარგლული ქვე-
პროექტის განხორციელების ადგილით.

(ბ) შემარბილებელი ზომები

რა ალტერნატივები იქნა
განხილული პროექტის
შემუშავებისას?

პროექტის მომზადების ეტაპზე განხილულ იყო
პროექტის არ განხორციელების ალტერნატივა, რომელიც
უარყოფილი იქნა, რადგან პროექტის განხორციელება
ხელს შეუწყობს როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი
ტურისტების მოზიდვას, რაც  დადებითად აისახება
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ
მდგომარეობაზე.

ზემოქმედების შერბილების რა
ღონისძიებებია
გათვალისწინებული?

სარეაბილიტაციო და სამშენებლო სამუშაოების
შედეგად მოსალოდნელი უარყოფითი ზეგავლენა
შესაძლოა მარტივად შემსუბუქდეს შემდეგი
ღონისძიებების გატარებით:  სამშენებლო ადგილის
შემოსაზღვრა და შესაბამისი გამაფრთხილებელი
ნიშნების განთავსება პერიმეტრზე, სამშენებლო
ტექნიკის მოძრაობის მართვა, სამშენებლო ნარჩენების
შესაბამისი მართვა და მუდმივი მონიტორინგი, მანქანა
დანადგარების გამართული მუშაობის
უზრუნველყოფა, სამუშაოების განხორციელებისათვის
ნაკლებად სენსიტიური პერიოდის (დღის საათები)
შერჩევა. საჭიროებისამებრ, მოსახლეობისათვის
შესაბამისი განმარტებების მიცემა.

მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ობიექტის
გამოვლენის შემთხვევაში, კონტრაქტორმა
დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტოს სამუშაოები და
მიაწოდოს ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების
ფონდს, რომელიც, თავის მხრივ, დაუყონებლივ აწვდის



ინფორმაციას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროს. სამუშაოების განახლება შესაძლებელი
იქნება მხოლოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროდან წერილობითი თანხმობის მიღების
შემდგომ

ზემოქმედების შერბილების რა
ღონისძიებებია
გათვალისწინებული?

მგფ-ს ფართო გამოცდილება აქვს სხვადასხვა დონორი
ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული საშუალო და
დიდი მასშტაბის შენობა-ნაგებობებისა და რეკრეაციული
ზონების რეაბილიტაციის პროექტების
განხორციელებაში. მ გამოცდიელბაზე დაყრდნობით ქვე-
პროექტი ითვალისიწნებს ფეხითმოსიარულეთა
ბილიკების მოწყობას და ტერიტორიის გამწვანებას.

ჩართული იყო თუ არა
დაინტერესე-ბული თემები ქვე-
პროექტის მომზადების პროცესში
და გათვალის-წინებული იქნა თუ
რა მათი ინტერესები და ცოდნა
სათანადოდ?

გარემოსდაცვითი დოკუმენტი ხელმისაწვდომი იქნება
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. მუნიციპალური
განვითარების ფონდი და დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა ჩაატარებენ საკონსულტაციო შეხვედრას
მოსახლეობასთან სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დაწყებამდე.

(გ) კატეგორიზაცია და დასკვნა

სკრინინგის შედეგების მიხედვით:



ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც

A

B

C

გარემოსდაცვითი კატეგორიის პროექტი.

გარემოსდაცვითი სკრინინგის დასკვნა:

1. ქვეპროექტი უარყოფილია
2. ქვეპროექტი მიღებულია

ქვე-პროექტის მომზადება მოითხოვს:

1. მცირემასშტაბიანი სამშენებლო და სარეაბილიტაციო
საქმიანობების გარემოსდაცვითი ღონისძიებების
საკონტროლო სიის შევსებას

2. გარემოზე ზეგავლენის განხილვას,
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადების ჩათვლით



ქვე-პროექტის სოციალური და კულტურულ რესურსებზე
ზემოქმედების სკრინინგი

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის დიახ არა

1 არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის ობიექტების
მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და
სარწმუნო? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ
აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)

X

2 ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის
ხელმისაწვდომობას სამეურნეო რესურსებზე, როგორიცაა მიწა,
საძოვრები, წყალი, კომუნალური სამსახურები ან სხვა რესურსები,
რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული?

X

3 გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული
ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა
საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (სახელმწიფო ან კერძო, დროებით ან
მუდმივად) ?

X

4 გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის,
ხეხილის და სამეურნეო 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.

ინფორმაცია კულტურული რესურსების უსაფრთხოების
სკრინინგისათვის

დიახ არა

5 საჭიროებს თუ არა პროექტი მიწის სამუშაოებს ისტორიული,
არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების
სიახლოვეს?

X

თუკი პასუხი კითხვაზე 5 არის „დიახ“, მაშინ გამოყენებული უნდა იქნას OP/BP 4.11
ფიზიკური კულტურული რესურსები და შემთხვევით მოპოვებული მასალების მართვა უნდა
განხორციელდეს OP/BP-სა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო
დოკუმენტში მოცემული პროცედურების შესაბამისად.

ფეხითმოსიარულეთა ბილიკი, გაზონები და ავტომობილების სადგომი მოეწყობა
ტერიტორიაზე რომელიც რეგისტრირებულია როგორც დუშეთის მუნიციპალიტეტის
საკუთრება. მცირე ზომის ნაგებობები არის განთავსებული ტერიტორიაზე და უჭირავთ
174 მ2 (სახელმწიფოს საკუთრება), 58 მ2 (დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრება) და



157 მ2 (დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრება) ფართები. აღნიშნული ნაგებობები
გაიჯარებულია კერძო პირებზე, როგორც სუვენირების გასაყიდი მაღაზიები. ამ
ნაგებობებთან მიმართებით ქვე-პროექტის ფარგლებში სამუშაოები არ არის
გათვალისწინებული.

ტერიტორიაზე, ასევე,  განთავსებულია სავაჭრო დახლები ხელნაკეთობებისა და
სუვენირების გაყიდვის მიზნით. აღნიშნული დახლები უნდა იქნეს აღებული
ავტოასდგომის მოწყობის მიზნით.

საზოგადოებრივი ტუალეტი (16 მ2) მდებარეობს ტერიტორიის ჩრდილოეთ კუთხეში,
რომლის ოპერირებას ახდენს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანია. ქვე-პროექტის განხორციელება ხელს არ შეუშლის ტუალეტის
ფუნქციონირებას.



გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და

გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

1. შესავალი

1.1 საფუძველი

საქართველოს მთავრობამ თხოვნით მიმართა მსოფლიო ბანკს მესამე რეგიონული
განვითარების პროექტისთვის ფინანსური მხარდაჭერის (60 მლნ $) თაობაზე. პროექტის
საერთო ღირებულებაა 75 მლნ $, მათ შორის 15 მლნ $ აფინანსებს საქართველოს
მთავრობა. ქვე-პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციაა საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის მიზანს წარმოადგენს
ინფრასტრუქტურული მომსახურეობისა და ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების
გაუმჯობესება, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის ტურიზმზე
დაფუძნებული ეკონომიკის განვითარების მხარდაჭერით. მოსალოდნელია, რომ
აღნიშნული კუთხით დაგეგმილი ქმედებები რეგიონის ადგილობრივ მოსახელობას
მოუტანს პირდაპირ სარგებელს: საჯარო ინფრასტრუქტურის საიმედოობის,
ხელმისაწვდომობის და ხარისხის გაუმჯობესების, კერძო სექტორის ინვესტიციების
მოცულობის გაზრდის, განახლებული კულტურული მემკვიდრეობის ადგილებსა და
ქალაქებში გაყიდვების რაოდენობის გაზრდის (ტურიზმთან დაკავშირებული
საწარმოები) გზით. საერთო ჯამში, მოსალოდნელია მოსახლეობის შემოსავლის ზრდა
და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება.

ქვე-პროექტი „ანანურის ციხესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“
არის რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის ნაწილი, რომელიც მომზადდა,
განხილულ იქნა, დამტკიცდა და ხორციელდება საქართველოს
კანონმდებლობისა და მსოფლიო ბანკის პოლიტიკების  შესაბამისად.

1.2 ინსტიტუციონალურისტრუქტურა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი არის საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების ინსტიტუციონალურ და ფინანსურ შესაძლებლობათა
გაძლიერებას, ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასა და მომსახურებაში სახსრების
ინვესტირებას, ადგილობრივი მოსახლეობის ძირითადი ეკონომიკური და სოციალური
მომსახურების მდგრად საფუძველზე გაუმჯობესებას. მუნიციპალური განვითარების



ფონდი არის რეგიონული განვითარების პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია
და პასუხისმგებელია მის ყოველდღიურ მართვაზე, გარემოსდაცვითი და სოციალური
უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელების ჩათვლით.

მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამზადებს და მსოფლიო ბანკს წარუდგენს
რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში ქვე-პროექტების შეფასების
ანგარიშებს, რომელთაც თან ერთვის ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური
უსაფრთხოების დოკუმენტები, როგორიცაა გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვა
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმასთან ერთად ან გარემოსდაცვითი
ღონისძიებების გეგმა, რომელიც მომზადებულია მცირე სამშენებლო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოების გარემოსდაცვითი ღონისძიებების საკონტროლო სიის
გამოყენებით, ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, განსახლების სამოქმედო გეგმა.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის არის პასუხისმგებელი საფეხმავლო ბილიკისა და
ავტოსადგომის ოპერირებაზე, რომლებიც ქვე-პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ანანურის
ციხესთნ.

1.3კანონმდებლობა და რეგულირებები

გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად (2008),
ქვე-პროექტი არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას და გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვას.

ქვე-პროექტი უნდა განხორციელდეს მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების შემდეგი
დოკუმენტების შესაბამისად:

- გარემოზე ზემოქმედების შეფასების უსაფრთხოების პოლიტიკა (OP/BP 4.01)
- ფიზიკური კულტურული რესურსების უსაფრთხოების პოლიტიკა (OP/BP 4.12)

აღნიშნული უსაფრთხოების პოლიტიკებისა და რეგიონული განვითარების მეორე
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის შესაბამისად, ქვე-
პროექტი კლასიფიცირდა B(+) კატეგორიად და საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების
მიმოხილვისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მომზადებას.

განსახლების სამოქმედო გეგმა მომზადდა საქართველოს კანონმდებლობის, მსოფლიო
ბანკის OP 4.12 პოლიტიკისა და რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის
განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის შესაბამისად.

2. ქვე-პროექტის აღწერა



ქვე-პროექტით გათვალისწინებულია ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა
ანანურის ციხესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე, მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი
საერთაშორისო გზის გასწვრივ, თბილისიდან 60 კმ-ში, სოფელ ანანურში.

დღეისათვის, ანანურის კომპლექსთან მიმდბერაე 7000მ2 ტერიტორია გამოიყენება,
როგორც ავტომობილების სადგომი, ჩრდილო ნაწილში განთავსებულია სავაჭრო
ჯიხურები, ტუალეტი. ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში განთავსებულია
ხელნაკეთობებისა და ტრდაციული სუვენირების გასაყიდი დახლები.

ქვე-პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი სამუშაოების განხორცილება:

- ასფალტის საფარველის მოხსნა ანანურის ციხესთან მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- ფეხით სასიარულო ბილიკებისა და გაზონების მოწყობა. ფეხით სასიარულო ბილიკები
მოპირკეთდება გრანიტის ფილებით (1550 მ2), განთავსდება გარე განატება (11
ერთეული), სკამები (6 ერთეული) და ურნები (6 ერთეული). გაზონების მოეწყობა 3000 მ2

ფართობზე, დაირგვება დეკორატიული ხეეები და ბუჩქები.
- მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი საერთაშორისო გზის გასწვრივ მოეწყობა ავტოსადგომი;
- მოეწყობა ბაზალტის ბორდიური (520 მ);
- მოასფალტდება ძირითად შესასვლელთან მისასვლელი გზა;
- მოეწყობა გრანიტის საფეხურები კომპლექსისაკენ მიმავალ საფეხმავლო ბილიკზე.

3. გარემოს არსებული მდგომარეობა

ანანურის ციხე - ფეოდალური ხანის (XVI-XVIII საუკუნეები) ციხესიმაგრე - მდებარეობს
სოფელ ანანურთან (დუშეთის მუნიციპალიტეტი).

წარსულში ეს ადგილი წარმოადგენდა არაგვის საერისთავოს მთავარ საკვანძო პუნქტს,
სადაც თავს იყრიდა, ერთის მხრივ ჩრდილოეთიდან თერგი-არაგვის ხეობებითა და
მეორეს მხრივ, ქართლის შუა ადგილებიდან, დუშეთის გავლით მომავალი მთავარი
გზები.

ანანურის ციხე, რომელიც თარიღდება მე-17 საუკუნით, მდებარეობს მდინარე არაგვის
მარცხენა ნაპირზე. კომპლექსი მოიცავს გალავანს კოშკებით, „ხევსურულ კოშკს“,
ღვთისმშობლის ეკლესიას, ღვთაების ეკლესია, ეკლესიას „მკურნალი“, სამრეკლო, საკანს,
წყალსაცავს, ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიაში დაკრძალული არისა არაგვის
ერისთავები. ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, რომელიც აგებულია 1989 წელს,



მოპირკეთებულია მოჩუქურთმებული ქვებით, ანგელოზთა და  წმინდანთა,  ვაზის,
ცხოველების გამოსახულებებით. ტაძარში შემორჩენილია ფრესკების ფრაგმენტები.

ანანურის კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის
საცდელ სიაში.

დღეისათვის, ანანურის კომპლექსთან მიმდბერაე 7000მ2 ტერიტორია გამოიყენება,
როგორც ავტომობილების სადგომი, ჩრდილო ნაწილში განთავსებულია სავაჭრო
ჯიხურები, ტუალეტი. ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილში განთავსებულია
ხელნაკეთობებისა და ტრდაციული სუვენირების გასაყიდი დახლები.

ანანურის თემის ტერიტორია მდებარეობს ზომიერად თბილი და მშრალი კლიმატის
ნოტიო კლიმატში გარდამავალ ზონაში აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან რეგიონში,
რომელიც ხასიათდება შედარებით გრილი ზაფხულით და ცივი ზამთრით. ნალექების
საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს 650 მმ-ს და მათი უმეტესი ნაწილი მოდის
ზაფხულში. საშუალო წლიური ტემპერატირაა 8-90C, წლის ყველაზე მაღალი
ტემპერატურა დაფიქსირებულია აგვისტოში და ყველაზე დაბალი იანვარში.

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს კლდოვან ბაქანზე. გეოლოგიურად ტერიტორია
აგებულია კირქვოვანი ქანებით, მკვირივი და სუსტად გამოფიტული ქანებით  და არის
დანაპრალებული. სახიფათო გეოდინამიკური პროცესები აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ
დაიკვირვება.

ანანურის ციხე მდებარეობს მდ. არაგვთან, ჟინვალის წყალსაცავის ჩრდილო-დასავლეთ
ნაპირებთან. ჟინვალის წყალსაცავი (ტევადობით 520 მლნ მ3, ზედაპიროს ფართობი 11,5
კმ2, მაქს. სიღრმე 98 მ) შეიქმნა 1986 წელს ჟინვალის კაშხლის აგების შემდე და
წარმოადგენს 130 მგვტ სიმძლავრის ჰესს. ჟინვალის წყალსაცავი თბილისს ამარაგებს
სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყლით და აწვდის სარწყავ წყალს სამგორის რეგიონს.

2014 წლის წლის მოსახლეობის აღწერის თანახმად, მოსახლეობის რაოდენობა ანანურის
თემში შედაგენს 1958-ს. მოსახლეობის უმეტესობა ცხოვრობს დიდ სოფლებში,
როგორიცაა ანანური (336(, ციხისძირი, ფავლეური და ცივწყარო.

ანანური თემის მოსახლეობა ძირითადად ქართველია. თემში არის რამდენიმე ოსი და
რუსი ეროვნების ადამიანი. თემის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი 30-დან 65 წლამდე
ასაკისაა. სქესობრივი სტრუქტურის მიხედვით მთლიანი მოსახლეობიდან 50,8% კაცია,
ხოლო 49,4% - ქალი. მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი დასაქმებულია ძირითადად
სოფლის მეურნეობაში (მესაქონლეობა). შედეგად მოსახლეობის უმრავლესობის
შემოსავლის ძირითადი წყაროა სოფლის მეურნეობა. მუშახელი 9,5% დაქირავებული
მუშაკია, მათგან 9,2 % მუშაობს განათლების სფეროში და 6,8% მუშაობს სამშენებლო



სფეროში. არასასოფლო-სამერნეო ბიზნესის კუთხით ანანურის თემში მეტ-ნაკლებად
განვითარებულია ტურიზმი. თემი მიმზიდველია ტურისტებისა და
დამსვენებლებისთვის. თემში პრობლემას წარმოადგენს ამ მხრივ ნაკლებად
განვითარებული ტურისტული ინფრასტრუქტურა და ტურისტული მომსახურების
სიმცირე ( სასტუმროები, რესტორნები და სხვა). ასევე, მოსახლეობას ნაკლებად აქვს
განვითარებული ბიზნესის წარმოებისათვის საჭირო უნარ-ჩვევები. ანანურში არის
ხალხური რეწვის ტრადიცია, მაგრამ წარმოებული პროდუქციის გაყიდვა სირთულეს
წარმოადგენს.

ანანურის თემში ფუნქციონირებს ორი საჯარო საშუალო სკოლა, სოლე ანანურის და
სოფელ პავლეურის სკოლები. ასევე არის ორი დაწყებითი სკოლა სოფელ ციხისძირსა და
სოფელ ცივწყაროში. ანანურის თემში არის სოფელ ანანურის საბავშვო ბაღი, თემის
ამბულატორია და სასოფლო ბიბლიოთეკა.

საერთაშორისო- მაგისტრალის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის შეკეთების სამუშოები
მთელი წლის მანძილზე მიმდინარეობს, გარშემო სოფლებთა მისასვლელი გზები
ზამთრის თვეებში შეუფერხებლად ფუნქციონირებს.

4. პოტენციური ზეგავლენის ანალიზი

4.1 სამშენებლო ფაზა

4.1.1 სოციალური ზეგავლენა

 სოციალური საკითხების ზოგადი მომიხილვა: მნიშვნელოვანი სოციალური
ზეგავლენა, როგორიცაა ადგილობრივი დემოგრაფიული სტრუქტურის ცვლილება,
ახალი მოსახლეების მოდინება, მეორადი განვითარება და შიდსისი რისკის ზრდა
მოსალოდნელი არ არის.
 განსახლების საკითები: ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს კერძო საკუთრებაში

არსებული მიწის ნაკვეთების შესყიდვას, არ არის მოსალოდნელი პერმანენტული
ზეგავლენა კერძო ან იჯარით გაცემულ სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე, კერძო
საკუთრებაზე ან ბიზნესზე. ქვე-პროექტის განხორციელება დროებით
ზეგავლენას იქონიებს ადგილობრივ მოვაჭრეებზე, რომლებიც ყიდიან
სუვენირებს და ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას. აღნიშნულიდან
გამომდინარე მომზადდა განსახლების სამოქმედო გეგმა საქართველოს
კანონმდებლობის, მსოფლიო ბანკის OP 4.12 პოლიტიკისა და რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის
შესაბამისად.

 დასაქმების შესაძლებლობის შექმნა: მშენებლობისა და მცირე ოპერირების ფაზაში
მოსალოდნელია შეზღუდული და დროებითი დადებითი ზეგავლენა.



 ხმაურთან, გამონაბოლქვთან და ვიბრაციასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის
საკითხები: შეზღუდული და დროებითი.

 სატრანსპორტო მოძრაობის დარღვევა: ქვე-პროექტთან დაკავშირებული
სატრანსპორტო მოძრაობების შედეგად,დროებით შეიზღუდება ადგილობრივი
სატრანსპორტო მოძრაობა.

 უსაფრთხოება და წვდომა: ქვე-პროექტის ფარგლებში სამუშაოების
მიმდინარეობისას შეიზღუდება სარეაბილიტაციო ობიექტის მიმდებარე
ტერიტორიებზე მისასვლელი, თუმცა საფრთხე არ ემუქრება არც ტრანსპორტის
მოძრაობას და არც ფეხით მოსიარულეების უსაფრთხოებას.

4.1.2 ზეგავლენა კულტურულ მემკვიდრეობაზე

ქვე-პროექტით გათვალისიწნებულია ღონისძიებები განხორციელდება ანანური
კომპლექსის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ. კულტურული მემკვიდრეობის
სტრუქტურულ ერთეულებზე რაიმე სამუშაოების ჩატარება არ იგეგმება. ამდენად,
ანანურის კომპლექსის სტრუქტურულ მთლიანობასა და ისტორიულ ღირებულებაზე
ზემოქმედების რისკი მინიმალურია. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მსუბუქი
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა. გამოყენებული იქნება გარემოსთან კარგად
შეხამებული მასალები. შეიქმნება ფეხით მოსიარულეთ ზონა. საფეხმავლო და
პარკირების ზონები არ დაფარავენ ხედს ანანურის ციხეზე.

სამშენებლო სამუშოების წარმოებისას ფიზიკურ-კულტურულ მემკვიდრეობაზე
ზემოქმედების რისკის იქნება მინიმალური.  სამშენებლო მანქანა-დანადგარების
ოპერირებით გამოწვეული ხმაური, მტვერის, ვიბრაციის და ემისიების დონები იქნება
მინიმალური.

არქეოლოგიური ობიექტებსი აღმოჩენის შესაძლებლობა მინიმალურია. მიუხედავად
აღნიშნულისა, მიწის სამუშაოების დროს არქეოლოგიური ობიექტის გამოვლენის
შემთხვევაში, კონტრაქტორმა დაუყონებლივ უნდა შეწყვიტოს სამუშაოები და მიაწოდოს
ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რომელიც, თავის მხრივ,
დაუყონებლივ აწვდის ინფორმაციას კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს.
სამუშაოების განახლება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროდან წერილობითი თანხმობის მიღების შემდგომ

ოპერირების ეტაპზე ტურისტების გაზრდილმა ნაკადმა შეიძლება არაპირდაპირი
გავლენა იქონიოს გარემოზე ნარჩენების წარმოქმნის, ვანდალიზმისა და სხვათა გამო.



4.1.3 გარემოზე ზეგავლენა

ნიადაგის დაბინძურება

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოებით ნიადაგის დაბინძურების
პოტენციური წყაროები შეიძლება იყოს:

 დიზელის საწვავი, ზეთები, სამუხრუჭე სითხე, ანტიფრიზი (დაღვრა/გაჟონვა
მანქანა/დანადგარებიდან);

 ცემენტი, ბეტონი და სხვა დამაბინძურებლები;
 სამშენებლო ნარჩენები (მოხსნილი ბეტონის საფარი,შესაფუთი მასალები, ქვები,

ხრეში, ცემენტის, ბეტონის, ხის და სხვა მასალების ნარჩენები).

წყლის დაბინძურება
წყლების დაბინძურება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა წყაროებიდან:

 საწვავის, ზეთების ან სხვა სახიფათო ნივთიერებების დაღვრა, განსაკუთრებით
საწვავით გამართვის ან მანქანა-დანადგარების შეკეთების სამუშაოების დროს;

 ექსკავაციის შედეგად წარმოქმნილი შლამიანი წყლებით;
 სანიაღვრე წყლებში არსებული შლამით;
 მანქანა-დანაგარების გარეცხვისას;
 დაბინძურებული მიწის ან გრუნტის წყლების ზემოქმედებით.

მოსალოდნელია დაღვრების სწრაფი ჩადინება წყლის ობიექტებში, რის შემდეგაც ძნელი
იქნება დაბინძურების ლოკალიზება, და გაიზრდება ქვემო დინებაში უფრო დიდი
ფართობის დაბინძურების რისკი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ლოკალიზების
ღონისძიებების დაუყონებლივ გატარება წყლის დაბინძურების რისკის წარმოქმნის
შემთხვევაში.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის შემდგომ(მცირე რაოდენობით) გაშიშვლებული
გრუნტი წვიმიან ამინდში შეიძლება ჩაირეცხოს სამუშაოების განხორციელების
ადგილიდან.

ჰაერის დაბინძურება და ხმაური
ჰაერის დაბინძურების სავარაუდო ზეგავლენა მცირეა. ჰაერის დაბინძურება შეიძლება
გამოიწვიოს მანქანა-დანადგარების მოძრაობამ/მუშაობამ ქვე-პროექტის ტერიტორიაზე
და მასალების/ნარჩენების ტრანსპორტირებისას. ზემოქმედების წყაროები შეიძლება
იყოს:
- მძიმე ტექნიკის მუშაობით გამოწვეული ხმაური და ვიბრაცია;
- გამონაბოლქვი (სატრანსპორტო საშუალებებიდან, ბულდოზერებისაგან,

ექსკავატორებისაგან);
- მტვერი;



- მასალების მოწოდების/ტრასპორტირების შედეგად წარმოქნილი გამონაბოლქვი.

სამშენებლო ნარჩენები

ინერტული სამშენებლო ნარჩენები
სამშენებლო სამუშაოებისას მოსალოდნელია შემდეგი სახის ინერტული სამშენებლო
ნარჩენების წარმოქმნა:

 რეაბილიტაციის ეტაპზე არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნისას
წარმოიქმნება 435 მ3 სამშენებლო ნარჩენი;

 არასახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურებული ნიადაგი;
 შესაფუთი მასალები.

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

მოსალოდნელია მცირე რაოდენობით სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა მანქანა-
დანადგარების ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების შედეგად, როგორიცაა:

 თხევადისაწვავი;
 ზეთები, ჰიდრავლიკურისითხე;
 ქიმიურ ნივთიერებების, მაგ. ანტიფრიზი;
 დაბინძურებულინიადაგი;
 გაჟონვის საწინააღმდეგო მასალები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ზეთისა და

ქიმიური ნივთიერებების შესაწოვად;
 მანქანის/ძრავის ფილტრის კარტრიჯები;
 ზეთიანიტილოები, ნახმარიფილტრები, დაბინძურებული ნიადაგი და ა.შ.

ტრანსპორტთან დაკავშირებული ზეგავლენა

შესაძლოა ადგილი იქნეს შემდეგი სახის ზეგავლენებს:
 ხმაურის და ვიბრაციის გაზრდა;
 სატრანსპორტო საცობების წარმოქმნა,
 ჰაერის დაბინძურება გამონაბოლქვით,
 გზების ატალახება,
 ტრანსპორტის საწვავით გამართვის ან ტექნიკური მომსახურების დროს

დაბინძურება.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა მისი მოჭრის გამო
ნიადაგისსაფარისზედაფენისდანაკარგებსმისიმოჭრისშედეგად შეიძლება ადგილი
ექნეს მისი არასწორის შენახვისა და რეკულტივაციის შედეგად გადარეცხვის გამო.



მცენარეული საფარი და  ლანდშაფტი
ქვე-პროექტი არ ითვალისწინებს ხეების ან ბუჩქების მოჭრას. ქვე-პროექტი არ
ითვალისწინებს ლანდშაფტის მნიშვნელოვან ცვლილებას.

4.2 ოპერირების ფაზა

ტურისტული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პოტეციური
ზეგავლენა შესაძლებელია იყოს ტურისტების გაზრდილი ნაკადის გამო ნარჩენების
წარმოქმნისა და ხმაურის გაზრდა.

დადებითი სოციალური ზეგავლენა უკავშირდება რაიონში ტურისტული
ინფრასტრუქტურის გაზრდას, რასაც დასაქმების მხრივ დადებითი გავლენა ექნება
ადგილობრივი მოსახლეობაზე.



5. გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, ასევე კულტურულ მემკვიდრეობაზე,
მოსალოდნელი ზეგავლენის გათვალისწინებით მომზადდა გარემოზე ზემოქმედების
მართვის გეგმა. გარემოსდაცვითი მიმოხილვა და გარემოზე ზემოქმედების მართვის
გეგმა არის კონტრაქტის ნაწილი და გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის
განხორციელება სავალდებულოა კონტრაქტორისათვის.

კონტრაქტორს მოეთხოვება:

1. სამშენებლო მასალის შეძენა მხოლოდ ლიცენზირებული მომწოდებლისგან.
2. თუ კონტრაქტორს სურვილი აქვს მასალა მოიპოვოს კარიერიდან ან მდინარის

კალაპოტიდან (ვიდრე ეს მასალები შეისყიდოს სხვა მომწოდებლისგან), მაშინ მან
ინერტული მასალების ამოღებაზე უნდა მოიპოვოს ლიცენზია.

3. თუ კონტრაქტორს სურს აამუშაოს საკუთარი ბეტონის ქარხანა (ვიდრე
შეისყიდოს ეს მასალა სხვა მომწოდებლისგან) ასეთ შემთხვევაში მან უნდა
მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს
აღწერის ტექნიკური ანგარიში და შეათანხმოს საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან.

4. სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს უახლოეს მუნიციპალურ
ნაგასაყრელზე წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.უნდა მოხდეს
ნარჩენების განთავსების თაობაზე ჩანაწერების წარმოება, როგორც სათანადო
მართვის დამამტკიცებელი საბუთი.

5. თუ კონტრაქტორს სამუშაოების შედეგად წარმოექმნება 200 ტონაზე მეტი
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან 120 მ3-ზე მეტი
სახიფათო ნარჩენი წლის განმავლობაში, მომზადებული უნდა იქნეს და გარემოსა
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარედგინოს დასამტკიცებლად
კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა და ნარჩენების ინვენტარიზაციის ანგარიში,
დანიშნული უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი მმართველი და გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარედგინოს ინფორმაცია მის
შესახებ „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად.

ლიცენზიების ასლები, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს
ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში (შეთანხმებული გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროსთან)და შეთანხმება ნარჩენების განთავსების თაობაზე
მგფ-ში წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოების დაწყებამდე.

დაცული უნდა იქნეს GOST და SNIP ნორმები.



გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა

საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

წინა-სამშენებლო ფაზა

ზოგადი პირობები საქართველოს კანონმდებლობისა
და მსოფლიო ბანკის
მოთხოვნების შეუსრულებლობა

კონტრაქტორის მიერ მოპოვებული უნდა იქნეს შემდეგი
ნებართვები/ლიცენზიები და მათი ასლები წარმოდგენილი
უნდა იქნეს მგფ-ში:

- შეთანხმება ნარჩენი გრუნტის განთავსების ადგილზე;
- ინერტული მასალების მოპოვების ლიცენზია;
- ასფალტის წარმოების გარემოზე ზემოქმედების

ნებართვა;
- გარემოზეზემოქმედებისნებართვაიმსამშენებლომასალ

ებისწარმოებაზე,
რომელიცგანეკუთვნებაეკოლოგიურიექსპერტიზისად
მიდაქვემდებარებულსაქმიანობას;

- ატმოსფერულიჰაერისდაბინძურებისსტაციონარულიწ
ყაროსინვენტარიზაციისტექნიკურიანგარიში,
როემლიც შეთანხმებულია გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროსთან;

- შეთანხმება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო
ნარჩენების განთავსებაზე უახლოეს ნაგავსაყრელზე.

მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

ადგილობრივი
მოსახლეობის
ინფორმირება დაგეგმილ
საქმიანობაზე

მსოფლიო ბანკისა და
საქართველოს კანონმდებლობის
მოთხოვნების შეუსრულებლობა

კონტრაქტორმა სამშენებლო ტერიტორიაზე უნდა
განათავსოს საინფორმაციო ბანერი. ბანერზე
განთავსებული უნდა იქნეს ინფორმაცია საკონტაქტო
პირების შესახებ მგფ-ში, ზედამხედველ კომპანიასა და
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში, რომელსაც
ადგილობრივმა მოსახლეობამ შესაძლოა მიმართოს
გარემოსდაცვით და სოციალურ საკითხებთან
დაკავშირებით საჩივრის არსებობის შემთხვევაში. ბანერი
დამზადებული უნდა იყოს ამინდის უარყოფითი
პირობებისადმი გამძლე მასალისაგან. ბანერზე
წარწერები განთავსებული უნდა იქნეს ქართულ და
ინგლისურ ენებზე.

მშენებელი
კონტრაქტორი,

გარემოსდაცვითი
ღონისძიებების
განხორციელების
სტრუქტურა

ქართული კანონმდებლობისა და
მსოფლიო ბანკის მოთხოვნებთან
შეუსაბამობა, მნიშვნელოვანი
უარყოფითიზემოქმედება
ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე

- ბუნებრივიდასოციალურიგარემოსდაცვაზედა EMP-
ისგანხორციელებაზეპასუხისმგებელიპირისდანიშვნა

- მუშახელისტრეინინგიბუნებრივიდასოციალურიგარემ
ოსდაცვასთანდაკავშირებითგასატარებელღონისძიებე
ბზე

- გარემოზეზემოქმედებისშესარბილებლადსაჭიროაღჭუ
რვილობის უზრუნველყოფა

მშენებელი
კონტრაქტორი

მშენებლობის ფაზა

სამშენებლო სამუშაოები,
მათ შორის:

- ობიექტის
ტერიტორიის
მომზადება

- მიწის სამუშაოები

ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურება

- მანქანა-დანადგარები უნდა იყოს გამართულ
მდგომარეობაში, რომ არ მოხდეს მუშა-ხელისა და
ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხება
გამონაბოლქვით. უნდა განხორციელდეს მანქანა-
დანადგარების რეგულარული ტექნიკური
მომსახურება, გაუმართაობის გამო გამონაბოლქვის
გაზრდის თავიდან ასაცილებლად.

მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

- ტერიტორიის
მოწყობა

- სამშენებლო ტექნიკის
ექსპლოატაცია

- სატრანსპორტო
ოპერაციები

- დიზელის ძრავები რეგულარულად უნდა
შემოწმდეს და შეკეთდეს ემისიების მინიმაზიის
მიზნით. ყველა მანქანა-დანადგარი ასევე უნდა
შეკეთდეს საჭიროებისამებრ, რათა
უზრუნველყოფილი იყო მათი გამართული
მუშაობა და პოტენციური ემისიების თავიდან
აცილება;

- სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით გამართვა
უნდა მოხდეს ისე, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
ემისიები (საწვავის შენახვისათვის არ უნდა იქნეს
გამოყენებული ღია ავზები);

- მასალებისა და ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა
მოხდეს დახურული ტრანსპორტით მტვერის
წარმოქნის შემცირების მიზნით. სამშენებლო
ტერიტორია უნდა მოირწყას საჭიროებისამებრ;
მუშები აღჭურვილი უნდა იქნენ  პერსონალური
დაცვის საშუალებებით;

- დემონტაჟის სამუშაოების დროს ტერიტორია უნდა
დატენიანდეს ან დამონტაჟდეს მტვრის
შემაკავებლები;

- გარემო (კომპლექსთან მისასვლელი, გზები)
თავისუფალი უნდა იყოს წარმოქმნილი
ნამსხვრევებისაგან;

- მოჭრილი ასფალტის საფარის გატანა უნდა
განხორციელდეს უმოკლეს ვადებში;



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

- მიწის სამუშაოები უნდა შეჩერდეს ძლიერი ქარის
დროს;

- სამშენებლო მასალები და ყრილები უნდა იქნეს
გადახურული;

- მოჭრილი/ამოღებული გრუნტი უნდა იქნეს
დასაწყობებული შესაბამისად;

- აკრძალულია სამშენებლო მასალების ან ნარჩენების
დაწვა,

- აკრძალულია მანქანების და მძიმე ტექნიკის
დაუტვირთავი მუშაობა.

- ტერიტორიის რეკულტივაცია უნდა მოხდეს
სამუშაოების დასრულებისთანავე.

ხმაურის და ვიბრაციის
გავრცელება

- მასალების გადაზიდვისას ტრანსპორტის მოძრაობის
სიჩქარე უნდა იქნეს შეზღუდული დასახლებულ
ადგილებში უსაფრთხო დონემდე;

- უნდა განხორციელდეს მანქანა-დანადგარების
პერიოდული ტექნიკური კონტროლი და შეკეთება
საჭიროებისამებრ;

- სატრანსპორტოოპერაციებიუნდაგანხორციელდესმხო
ლოდდღისსაათებში

- ტექნიკისუქმისვლაარუნდაიყოსნებადართული.
გამოყენებულიუნდაიქნესშესაბამისიმაყუჩები;

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მანქანა-
დანადგარებისგამართულიმუშაობა.

მშენებელი
კონტრაქტორი

ნიადაგის საფარის დაზიანება
- სამშენებლოტერიტორიადამისასვლელიგზებიუნდაი

ქნესმონიშნულისამუშაოებისდაწყებამდე;
- სამუშაოტერიტორიისსაზღვრებიუნდაიქნესდაცული

სამუშაოებისგანხორციელებისდროს;

მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
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პასუხისმგებელი

პირი

- სამუშაოუბნებიდანნიადაგისსაფარისმოხსნა
(შეძლებისდაგვარად)
დადასაწყობებაშემდგომიგამოყენებისმიზნითუნდამ
ოხდეს „ნიადაგისნაყოფიერიფენისმოხსნის, შენახვის,
გამოყენებისადარეკულტივაციისშესახებ“
ტექნიკურირეგლამენტის (2014)
მოთხოვნებისშესაბამისად;

- ასევე, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შეძენა და შემოტანა
უნდა განხორციელდეს
„ნიადაგისნაყოფიერიფენისმოხსნის, შენახვის,
გამოყენებისადარეკულტივაციისშესახებ“
ტექნიკურირეგლამენტის (2014)
მოთხოვნებისშესაბამისად.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობება უნდა მოხდეს
არაუმეტეს 2 მეტრი სიმაღლის გროვებად, რომლის გვერდის
დახრილობის კუთხე არ აღემატება 450-ს. ნიადაგის
დასაწყობების ადგილის შერჩევისას გათვალისწინებული
უნდა იქნეს შემდეგი:

დასაწყობების ადგილი ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ არ
მოხდეს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის ჩამოშლა,
დატკეპვნატექნიკის მოძრაობის შედეგად, ასევე
დაბინძურება სხვა მასალებით.
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა გამოყოფილი უნდა იქნეს
გრუნტისაგან (ნიადაგის ქვედა ფენისაგან);
ნიადაგის დასაწყობება უნდა მოხდეს ისე, რო  არ იყოს
წყლით წარეცხვის/დატბორვის საფრთხე;
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ღონისძიების
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პასუხისმგებელი

პირი

დაუშვებელია ნიადაგის დასაწყობება მდინარიდან/წყლის
ნაკადებიდან 25 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე,
ადგილმდებარეობის ტოპოგრაფიის თავისებურების
გათვალისწინებით;
დაუშვებელიანიადაგისსაფარისმოხსნაძლიერიწვიმისდროს
;
დასაწყობებული ნიადაგი გამოყენებული უნდა იქნეს ქვე-
პროექტის ტერიტორიის რეკულტივაციისათვის
სამუშაოების დასრულებისთანავე. საჭიროებიდან
გამომდინარე უნდა მოხდეს მიწის საფარის მოსწორება,
რეკულტივაცია, და ბუნებრივი მცენარეული საფარის
სწრაფად აღდგენის ღონისძიებების განხორციელება.

საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა
განახორციელოს დასაწყობებული ნიადაგის ეროზიის
საწინააღმდეგო ღონისძიებები, როგორიცაა ეროზიის
საწინააღმდეგო საფარის მოწყობა, ზედაპირის დატკეპნა
და/ან დაგრუნტვა. დასაწყობებული ნიადაგი დაცული უნდა
იქნეს წყლის ნაკადით ჩარეცხვისაგანბერმების ან მისი
ექვივალენტის მოწყობით გროვების ირგვლივ,
საჭიროებისამებრ.

- დასაწყობებული ნიადაგი გამოყენებული უნდა იქნეს
ტერიტორიის რეკულტივაციისათვის სამუშაოების
დასრულებისთანავე.
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პირი

გრუნტის ქვედა ფენის დასაწყობება უნდა მოხდეს არა
უმეტეს 3 მ სიმაღლის გროვებად, რომელთა გვერდების
დახრილობის კუთხე არ აღემატება 600-ს. ამასთან,
გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი:

- დასაწყობების ადგილი იმგვარად უნდა იქნეს
შერჩეული, რომ არ მოხდეს მისი დატკეპვნა ტექნიკის
მოძროაბის შედეგად ან დაბინძურება სხვა მასალებით;

- გრუნტი გამოყოფილი უნდა იქნეს ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენისაგან.

წყლისა და ნიადაგის
დაბინძურება

- პერსონალისუზრუნველყოფატუალეტებითადააბაზან
ებითდაწარმოქმნილიჩამდინარეწყლებისცენტრალი
ზებულიჩაშვებასაკანალიზაციოსისტემაში,
თუესშესაძლებელიაანდროებითინაგებობებისმოწყო
ბა

- ტექნიკისგამართულობისუზრუნველყოფა
- ტექნიკისსაწვავითგამართვამხოლოდსათანადოდაღჭ

ურვილისაწვავმზიდებით,
ამასთანსავალდებულოაწყვეთშემკრებებისგამოყენებ
ა

- ტექნიკისსაწვავითგამართვადატექ.
მომსახურებამხოლოდსპეციალურადგამოყოფილუბა
ნზე,
სადაცმოხსნილიანიადაგიდამოწყობილიახრეშოვანის
აფარი, ზეთები, საწვავი და გამხსნელები
დასაწყობებული უნდა იქნეს მხოლოდ სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილებში, საწვავის, ზეთებისა და

მშენებელი
კონტრაქტორი
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პირი

გამხსნელების დასაწყობება არ უნდა მოხდეს
კულტურული მემკვიდრეობის ადგილის სიახლოვეს;

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს
სამშენებლომასალებისსათანადოდდასაწყობება
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში;

- სახიფათო ან ტოქსიკური მასალები დროებით
განთავსებული უნდა იქნეს უსაფრთხო კონტენერებში
შესაბამისი წარწერით (შემადგენლობა და მოპყრობის
პირობები). სამშენებლო მოედანზე ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში შემკავებელი
მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი);

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს
დაღვრისდაუყონებლივგაწმენდა,
დაბინძურებულინიადაგის/
გრუნტისტერიტორიიდანგატანა;

- არ უნდა მოხდეს ცემენტის ან ბეტონის ნარჩენების
ჩარეცხვა/ჩაყრა ნებისმიერ წყლის ობიექტში.

- სამუშაოებისდასრულებისთანავე უნდა
მოხდესტერიტორიისგაწმენდასამშენებლონარჩენები
სგან.

გარემოს დაბინძურება მყარი და
თხევადი ნარჩენებით

- აკრძალულია ნარჩენების დაწვა;
- არ უნდა იქნეს გამოყენებული ტყვია შემცველი

საღებავები;
- სხვადასხვა სახის ნარჩენები (სახიფათო, სამშენებლო,

საყოფაცხოვრებო) უნდა შეგროვდეს სეპარირებულად.
ნარჩენების დროებითი განთავსებისათვის უნდა იქნეს
გამოყოფილი სპეციალური ადგილი და განხორციელდეს
დაბინძურების საწინააღმდეგო ღონისძიებები;

მშენებელი
კონტრაქტორი
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პირი

- ინერტული ნარჩენები და ჭარბი გრუნტი უნდა
განთავსდეს ვანი მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ
გამოყოფილ ტერიტორიაზე;

- სახიფათო და ტოქსიკური ნარჩენები უნდა განთავსდეს
უსაფრთხო კონტეინერებში, რომლებზეც მითითებული
იქნება მათი შემადგენლობა და მოპყრობის პირობები;
აკრძალულია სახიფათო ნარჩენების უკონტროლო
განთავსება სამშენებლო ტერიტორიაზე. სახიფათო
ნარჩენები უნდა მოთავსდეს გაჟონვისაგან დაცულ
კონტეინერში რათა თავიდან იქნას აცილებული დაღვრა
და გაჟონვები; სახიფათო ნარჩენების გადაცემა უნდა
მოხდეს ასეთი ნარჩენების მართვაზე ლიცენზიის მქონე
კომპანიისთვის, მასთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე;

- ნებისმიერი სახის სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო
ნარჩენი ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნეს ხშირად;

- ნარჩენების განკარგვის შესახებ უნდა იწარმოებოდეს
დოკუმენტაცია, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მისი
სათანადოდ განკარგვის მტკიცებულება.

ზემოქმედება სატრანსპორტო
ნაკადებზე

- ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იქნას შეზღუდული
- ტექნიკის გადაადგილება მოხდეს მხოლოდ დადგენილი

მარშრუტებით
- ტრანსპორტის მოძრაობის სიხშირე უნდა იქნას

შეზღუდული

მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

მოსახლეობის და პერსონალის
ჯანმრთელობის და
უსაფრთხოების რისკები

სამშენებლო ადგილი უნდა იქნეს სათანადოდ დაცული და
მშენებლობასთან დაკავშირებული სატრანსპორტო
მოძრაობის დარეგულირებული. ეს მოიცავს (მაგრამ არ
შემოიფარგლება) შემდეგ ღონისძიებებს:

- გზის მაჩვენებლების, გამაფრთხილებელი ნიშნების,
ბარიერების განთავსებას. სამშენებლო ტერიტორია
იქნება მკაფიოდ შესამჩნევი, ხოლო პოტენციური
რისკების შესახებ მოხდება საზოგადოების
გაფრთხილება.

- სამშენებლო ადგილები და ყველა თხრილი უნდა იქნეს
შემოღობილი და სათანადოდ დაცული უნებართვო
შესვლისაგან, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის;

- უნდა მოეწყოს სათანადო განათება და განთავსდეს
უსაფრთხოების ნიშნები;

მოხდება სამუშაო საათების ადგილობრივ სატრანსპორტო
მოძრაობის სქემასთან მორგება, მასალებისა და ნარჩენების
ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში ან
პირუტყვის გადაადგილების დროს.

- ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იქნას შეზღუდული
- ტექნიკის გადაადგილება მოხდეს მხოლოდ დადგენილი

მარშრუტებით

მშენებელი
კონტრაქტორი

კერძო საკუთრებაში არსებული
ქონების დაზიანება

- ტექნიკის გადაადგილება მხოლოდ დადგენილი
მარშრუტებით

- ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა

მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

- მიყენებული ზიანი სრულად უნდა იქნეს
ანაზღაურებული კონტრაქტორის მიერ

კონფლიქტი ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ან სხვა
ზემოქმედების ქვეშ მყოფ
პირებთან

- მოსახლეობასთან შეხვედრა (საჭიროების შემთხვევაში)

- საჩივრების მიღება და მათზე რეაგირება

მშენებელი
კონტრაქტორი

პროფესიული ჯანმრთელობის
და უსაფრთხოების რისკები

- სამუშაოების დაწყებამდე მუშახელის ინფორმირება
მოსალოდნელი რისკების შესახებ და ინსტრუქტაჟი
შრომის უსაფრთხოების წესებთან დაკავშირებით,
ზემოხსენებული უზრუნველყოფილი უნდა იქნას
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და მათი
მსვლელობისას

- პერსონალის საჭირო პირადი დაცვის საშუალებების (მაგ,
ჩაფხუტები, ხელთათმანები, სხვა) მომარაგება და მათი
სწორედ გამოყენება

- ტექნიკის ექსპლოატაციისას უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა

- გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება მაღლი რისკის
უბნებზე

- ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებისა და ხმაურის
ზემოქმედების შესამცირებლად რეკომენდირებული
ღონისძიებების გატარება

Construction contractor

ზემოქმედება კულტურულ
მემკვიდრეობაზე

- ტერიტორიის დასუფთავება და რეკულტივაცია
სამშენებლო სამუშაოების დასრულებისთანავე

- სამუშაოების შეჩერება მიწის სამუშაოებისას
არქეოლოგიური ობიექტის ან არტეფაქტების აღმოჩენის
შემთხვევაში, კულტურის და ძეგლთა დაცვის

მგფ, მშენებელი
კონტრაქტორი



საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე
პასუხისმგებელი

პირი

სამინისტროს ინფორმირება აღმოჩენის შესახებ და
საქმიანობის განახლება მხოლოდ სათანადო ნებართვის
მიღების შემდეგ

ექსპლუატაციის ფაზა

მუზეუმის ოპერირება
გარემოს დაბინძურება მყარი
ნარჩენებით და ჩამდინარე
წყლებით

- სანაგვე ურნების განთავსება ობიექტის ტერიტორიაზე
- მყარი ნარჩენების რეგულარულად გატანა

მუნიციპალიტეტის საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე,
მმართველ კომპანიასთან დადებული ხელშეკრულების
საფუძველზე

- ნარჩენების წვის აკრძალვა
- საკანალიზაციო სისტემისა და ჩამდინარე წყლების

ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის გამართული
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

-

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი



6. გარემოსდაცვითი მონიტორინგი

მუნიციპალური განვითარების ფონდი პასუხისმგებელია განახორციელოს გარემოზე
ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების მონიტორინგი. საკონსულტაციო კომპანია,
რომელიც დაქირავებულია, როგორც სამუშაოების ზედამხედველი, ასევე დაეხმარება
მგფ-ს, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს ქვე-პროექტის ფარგლებში განხორციელებული
სამუშაოების გარემოსდაცვითი და სოციალური შესაბამისობა. ქვეპროექტის
გარემოსდაცვითი მონიტორინგი განხორციელდება ქვემოთ მოცემული გეგმის
შესაბამისად.

გარემოზე ზემოქმედების გეგმის განხორციელების თაობაზე ანგარიში წარმოდგენილი
იქნება მგფ-ის ყოველკვარტალურ ანგარიშებში. მგფ ასევე უზრუნველყოფს
კონტრაქტორისაგან ყველა ნებართვის, ლიცენზიებისა და შეთანხმების წერილების
ასლების მიღებას და შენახვას, რომლებიც კონტრაქტორს მოეთხოვება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ინერტული მასალების მოპოვებისათვის, ასფალტის
ქარხნის ოპერირებისათვის, სხვადასხვა სახის ნარჩენების განთავსებისათვის.

7. გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის დარღვევის გამოსწორება

მგფ, როგორც სამშენებლო სამუშაოების დამკვეთი, პასუხისმგებელი იქნება
კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე, რაც ასევე მოიცავს გმგ
შესრულებას.

კონტრაქტორი პასუხისმგებელია საქმიანობა განახორციელოს საქართველოს
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესაბამისად. შეუსაბამობების გამოვლენის
შემთხვევაში კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება დაფაროს გარემოსთვის
მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი.

8. განხორციელების ღირებულება

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმით შემოთავაზებული ინდივიდუალური
შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების ხარჯები მცირეა და შესაბამისად,
რთულია მათი გამოცალკევება სამშენებლო ოპერაციების ხარჯებიდან. მიუხედავად
ამისა, რეკომენდირებულია, რომ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალი,
რომელიც სატენდერო დოკუმენტაციაში არის მოცემული შეიცავდეს ნარჩენებისა და
დარჩენილი მასალის განკარგვის პუნქტს. გარემოსდაცვით პრინციპებთან
შესატყვისობისათვის საჭირო სხვა ხარჯები სავარაუდოდ სხვადასხვა სამშენებლო
საქმიანობის ფასებში უნდა იქნას ინტეგრირებული.



9. გასაჩივრების მექანიზმი

საჩივრების განხილვის კომიტეტის შეიქმნება მუნიციპალურ დონეზე. იმ შემთხვევაში,
თუ საჩივრის გადაჭრა ვერ მოხდება ადგილობრივ დონეზე, საჩივარი გადაიგზავნება
მუნიციპალური განვითარების ფონდში. მგფ-ის მიერ რეგისტრირებული იქნება ყველა
მიღებული საჩივარი, კომენტარი და მათზე რეაგირების ქმედებები.  საჯარო განხილვის
დროს ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული იქნება საჩივრების განხილვის
მექანიზმისა და საკონტაქტო პირის შესახებ.



8. მონიტორინგის გეგმა

ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

სამშენებლო ფაზა

სამშენებლო
მასალების
მიწოდება

სამშენებლო
მასალების შეძენა
მხოლოდ
ოფიციალურად
დარეგისტრირებულ
ი
მომწოდებლებისაგან

მომწოდებლიას
ოფისში, ან
საწყობში

დოკუმენტების
შემოწმება

მოწოდების
კონტრაქტების
გაფორმებისას

ინფრასტრუქტუ
რის ტექნიკური
მდგრადობის და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფი
ს მიზნით

მგფ, მშენებლობის
ზედამხედველი

სამშენებლო
მასალების და
ნარჩენების
ტრანსპორტირე
ბა; სამშენებლო
მექანიზმების
გადაადგილება

სატრანსპორტო
საშუალებების და
მექანიზმების
ტექნიკური
მდგომარეობა;

სამშენებლო
მასალებისა და
ნარჩენების

სამშენებლო
ტერიტორია

ინსპექტირება გაუფრთხილებელი
ინსპექტირება როგორც
სამუშაო, ასევე არა
სამუშაო საათებში

მიწისა და ჰაერის
ემისიებით
დაბინძურების
შემცირება;

ხმაურით და
ვიბრაციით
ადგილობრივი
მოსახლეობის

მგფ, მშენებლობის
ზედამხედველი,
საპატრულო
პოლიცია



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

გადაზიდვა
დახურული
მანქანებით;

ტრანსპორტირეისათ
ვის განკუთვნილი
დროისა
მარშრუტების დაცვა.

შეწუხების
შეზღუდვა;

ტრანსპორტის
მოძრაობის
დარღვევის
მინიმუმამდე
შემცირება.

მიწის
სამუშაოები

ამოღებული
გრუნტის დროებითი
შენახვა წინასწარ
განსაზღვრულ და
შეთანხმებულ
ტერიტორიაზე;

ამოღებული
გრუნტის უკუჩაყრა
და/ან საბოლოო
განთავსბეა

სამშენებლო
ტერიტორია

შემოწმება

არქეოლოგების მიერ
პერმანენტული
შემოწმება

მიწის სამუშაოების
პროცესში

სამშენებლო და
მისი მიმდებარე
ტერიტორიის
სამშენებლო
ნარჩენებით
თავიდან
აცილება

მგფ,

მშენებლობის
ზედამხედველი



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

ოფიციალურად
გამოყოფილ
ტერიტორიაზე

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

მოპოვების
ადგილებში

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



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

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.



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

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,

ტრანსპორტის
მოძრაობის
დარღვევა და
ფეხით
მოსიარულეთა
მიმოსვლის
შეზღუდვა

სატრასპორტო
მოძრაობის
შეზღუდვის/მოძრაო
ბის მიმართულების
შეცვლის ნიშნების
განთავსება;

სამშენებლო
მასალებისა და

სამშენებლო და
მიმდებარე
ტერიტორიები

ინსპექტირება სამშენებლო სამუშაოების
პერიოდში

სატრანსპორტო
შემთხვევების
თავიდან
აცილება

მგფ,

მშენებლობის
ზედამხედველი



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

ნარჩენების
დროებითი
განთავსება ისე, რომ
თავიდან იქნას
აცილებული
სატრანსპორტო
საცობები
მისასვლელ გზებზე.

მუშების
ჯანმრთელობა
და
უსაფრთხოება

მუშების ფორმებით
და
ინდივიდუალური
დაცვის
საშუალებებით
აღჭურვა;

მუშების და
პერსონალის
ინფორმირება
მექანიზმებთან/აღჭუ
რვილობასთან
მუშაობისას
ინდივიდუალური

სამშენებლო
ტერიტორია

ინსპექტირება გაუფრთხილებელი
შემოწმება სამუშაოების
მსვლელობისას

უბედური
შემთხვევების
თავიდან
აცილება

მგფ,

მშენებლობის
ზედამხედველი



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

უსაფრთხოების
წესების და
ინსტრუქციების
შესახებ და ასევე
აღნიშნული
წესები/ინსტრუქციებ
ის მკაცრი დაცვა

ოპერირების ფაზა

მყარი
ნარჩენების
მართვა

ნაგვის ურნების
განთავსება
მუზეუმის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე და
ნარჩენების
დროული და

რეაბილიტირებ
ული ობიექტი

შემოწმება მუზეუმის
ფუნქციონირებისას

ქვე-პროექტისა
და მისი
მიმდებარე
ტერიტორიების
ნარჩენებით

დუშეთის
მუნიციპალიტეტ
ი



ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი

ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობ

ით უნდა
განხორციელდეს
მონიტორინგი?

რატომ

ხდება
პარამეტრის

მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

რეგულარული
გატანა
ტერიტორიიდან

დაბინძურების
პრევენცია

რეაბილიტაციი
ს შემდგომ
ობიეტის
მოვლა-
პატრონობა

არანებადართული
მშენებლობა და
მიწის
არაფორმალური
გამოყენება
მუზეუმის
ტერიტორიის
მიმდებარედ

რეაბილიტირებ
ული ობიექტი

შემოწმება მუზეუმის
ფუნქციონირებისას

მუზეუმისა და
მიმდებარე
ტერიტორიის
ისტორიული და
ესთეტიური
ღირებულების
დაკარგვის
პრევენცია

დუშეთის
მუნიციპალიტეტ
ი,

კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის სააგენტო



დანართი 1. ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილის რუკა, საკადასტრო ინფორმაცია და ფოტოსურათები
ანანურის ციხე



ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილი





ფოტომასალა





გეგმა და რენდერები






