
ქ. დუშეთში პარკის რეაბილიტაცია

გარემოსდაცვითი  მიმოხილვა

რეგიონული განვითარების მესამე პროექტი
ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ
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ქვე-პროექტის აღწერა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ქ. დუშეთის ცენტრალურ უბანში საზოგადოებრივი პარკისა და მის
ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას. საპროექტო ტერიტორია
მდებარეობს ქ. დუშეთში მცხეთა-თიანეთის რეგიონში, ზღვის დონიდან 900 მ სიმაღლეზე. ქ.
დუშეთი თბილისიდან 40 კმ-ით არის დაშორებული.

საზოგადოებრივი პარკი, რომლის რეაბილიტაციაც დაგეგმილია ქვე-პროექტის ფარგლებში,
მდებარეობს დუშეთის ცენტრში, რუსთაველის, ერეკლე II -ის, ჭავჭავაძისა და კოსტავას ქუჩებს
შორის. მისი საერთო ფართობი 12 200 კვ.მ.-ს შეადგენს. პარკს შუაზე ყოფს წმ.ნინოს ქუჩა, რომელიც
პარკის ცენტრალურ ხეივანს წარმოადგენს. ხეივანის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს დუშეთის წმ.
გიორგის ეკლესია, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებშია აგებული და არის ფუძნარის
ღვთისმშობლის ეკლესიის (XIII საუკუნე) ასლი. ტაძრის ჩრდილოეთი ფასადიდან 14 მეტრში
მდებარეობს სამრეკლო, ხოლო ეკლესიის შენობის სამხრეთის ფასადიდან 18 მეტრში მდებარეობს
მღვდლის სახლი. ეკლესიის შენობის ზედა მხარეს მდებარეობს კაფე-პავილიონი, რომელიც
გასული საუკუნის 50-იან წლებშია აშენებული. ცენტრალური ხეივანის მარცხენა ნაწილი
წარმოადგენს დასვენების ზონას.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 12 დეკემბრის #03/224
ბრძანებით დუშეთის პარკს მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.

პროექტი ძირითადად მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

 ეკლესიის, სამრეკლოს და მღვდლის სახლის შემოსვა ბოლნისის ქვით, აგრეთვე ეკლესიის
და სამრეკლოს არსებული თუნუქის სახურავის შეცვლა თუნუქის ახალი სახურავით, და
მღვდლის სახლის მეტალოკრამიტის სახურავის შეკეთება;

 ტერიტორიაზე არსებული როტონდის (113 მ2) რეაბილიტაცია, სადაც შემდეგში
განთავსდება ღია კაფე.

 საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა, ფანჩატურისა და დეკორატიული აუზის
მოეწყობა. დეკორატიული აუზი (დიამეტრი 4 მეტრი) მოეწყობა რკინაბეტონის მასალით,
რომელიც მოპირკეთდება ცისფერი მოზაიკით და გრანიტით. აუზი იმუშავებს
წყალბრუნვის სისტემით. დაბინძურებული წყალი დამცლელი მილების საშუალებით
ჩაედინება რუსთაველსი ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხში. საზოგადოებრივი ტუალეტი (57
მ2) მოპირკეთდება ბუნებრივი ქვით, მოეწყობა ბრტყელი გადახურვა, ფასადზე დამაგრდება
ალუმინის ცხაურები (ჟალიზები). ფანჩატური იქნება ხის კონსტრუქცია, რომელიც
გადაიხურება კრამიტით.

 პარკის მთელ ტერიტორიაზე მოეწყობა სასეირნო ბილიკები, სადაც დაიგება დეკორატიული
ფილები (გრანიტის ფილები, ნიჩბისის ფლეთილი ქვა, გრანიტის ბორდიური). ასევე
მოეწყობა კიბეები და დეკორატიული საყრდენი კედლები.
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 სანიაღვრე არხების მოწყობა ცენტრალური ხეივანის, რუსთაველის, ჭავჭავაძის და წმ. ნინოს
ქუჩებზე არსებულ ღია სანიაღვრე არხების ადგილზე. სანიაღვრე არხი იქნება რკინა-
ბეტონის კონსტრუქცია, რომელიც გადაიხურება მეტალის ცხაურით.

 პარკის გარეთ მდებარე ტროტუარებზე დაიგება ფილები, ფილები დაიგება კოსტავას ქუჩის
სავალ ნაწილზეც.

 პარკის მთელ ტერიტორიაზე მოეწყობა ღამის განათება, დაირგვება დეკორატიული
ნარგავები და დაიდგმება დასასვენებელი სკამები და ურნები.

 პროექტი უნარშეზღუდულ პირების დამოუკიდებელი გადაადგილების შესაძლებლობის
ხელშეწყობის მიზნით ითვალისწინებს სპეციალური პანდუსებისა და სველი წერტილების
მოწყობას.

წყალმომარაგება განხორციელდება რუსთაველისა და ერეკლე მეორეს ქუჩაზე გამავალი ქალაქის
არსებული წყალსადენიდან. პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა წყლისა და კანალიზაციის ახალი
ქსელი. კანალიზაცია დაერთდება ქალაქის არსებულ ქსელზე.

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი

(A) გარემოზე ზემოქმედების დადგენა

აქვს თუ არა ქვე-პროექტს
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება
გარემოზე?

ქვე პროექტს ბუნებრივ გარემოზე მცირე
უარყოფითი ზემოქმედება ექნება; სოციალურ
გარემოზე მოსალოდნელი ზეგავლენა კი
მნიშვნელოვანად დადებითი და გრძელ ვადიანი
იქნება.

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

საზოგადოებრივი პარკის რეაბილიტაციას ექნება
დადებითი ხანგრძლივვადიანი ზეგავლენა ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოზე. პარკის კეთილმოწყობა
ხელს შეუწყობს ტურისტული მიმზიდველობის
გაზრდას. ტურისტების გაზრდილ ნაკადს ექნება
დადებითი სოციალური ზეგავლენა დასაქმების
შესაძლებლობების გაზრდის გზით.

ქვე-პროექტის განხორციელების შედეგად
მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება არსებული პარკის
იერსახე და შეიქმნება ისეთი დასასვენებელი გარემო,
სადაც კომფორტულად იგრძნობს თავს ნებისმიერი
ასაკის ადამიანი, როგორც ადგილობრივი, ასევე
სტუმარი.

ქვე-პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ
მთავარ რისკს წარმოადგენს: კულტურული
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მემკვიდრეობის ძეგლის ავთენტურობისა და
კულტურული ღირებულების დაკარგვისა და
არასწორი დაგეგმარებითა და მიმდინარე
სამუშაოებით სტრუქტურის დაზიანების საფრთხე.
მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ადეკვატურად იქნა
გატარებული ღონისძიებები. სარესტავრაციო
სამუშაოები დაიცავს პარკს შემდგომი
დაზიანებისგან.

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე უარყოფითი
ზეგავლენა იქნება მოკლევადიანი და
შემოიფარგლება ისეთი სახის ზემოქმედებით, რაც
დამახასიათებელია მოდიფიცირებულ გარემოში
მიმდინარე საშუალო მასშტაბის სამშენებლო და
სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, კერძოდ:
ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია, გამონაბოლქვი;
სამუშაოების პროცესში წარმოქმნილი სამშენებლო,
საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენები,
სატრანსპორტო მოძრაობის და ფეხით მოსიარულეთა
მისადგომობის დარღვევა.

სამშენებლო მანქანა-მექანიზმების ინტენსიური
მოძრაობა შემაწუხებელი ფაქტორი ადგილობრივი
იქნება მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის.

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

ქვე-პროექტის განხორციელების ეტაპზე შეიქმნება
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების
შესაძლებლობა. აღნიშნული შესაძლებლობა
დროებითი და მოკლევადიანი იქნება, რაც
ნაწილობრივ, მოკლე დროით მაინც გააუმჯობესებს
ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკურ
პირობებს.

რაც შეეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოების
დასრულების შემდეგ ადგილობრივების დასაქმების
შესაძლებლობას, განახლებული ინფრასტრუქტურის
ექსპლუატაციის და მისი მოვლა პატრონობის
სამუშაოებისას, ასევე შესაძლებელია წარმოიშვას
მცირე რაოდენობით მუდმივი ან/და დროებითი
დასაქმების შესალებლობები.

ძირითადი დადებითი სოციალური ზეგავლენა
დაკავშირებული იქნება ქალაქში რეკრეაციული
უბნების და ტურისტული ინფრასტრუქტურის
განვითარებასთან, რომელიც გაზრდის ტურისტთა
ინტერესს რეგიონისადმი და თავის მხრივ ხელს
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შეუყობს ტუსტული ინფრასტრუქტურის
დამატებითი სფეროებისა და კერძო ბიზნესის
განვითარებას.

ქვე-პროექტის განხორციელება არ საჭიროებს მიწის
შესყიდვას, არ ექნება ზეგავლენა საკუთრებაზე, არ
შეზღუდავს შემსოავლებსა და ბიზნესს. სამუშაოების
განხორციელება არ შეზღუდავს მისასვლელს
ეკლესიამდე და მსახურებას ეკლესიაში.

წყლის მიწოდებისა და ჩამდინარე წყლების ქსელი,
რომელიც უნდა მოეწყოს პარკში, არ გამოიწვევს
მიმდებარე ტერიტორიის მოსახლეობისათვის წყლის
მიწოდების დარღვევას.

გრძელვადიანი სოციალური ზეგავლენა იქნება
დადებითი. კომფორტული და უსაფრთხო
რეაკრეაციული უნების განვითარება და შესაბამისი
ინფრასტრუქტურის მოწყობა ხელს შეუწყობს
ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-
ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას.

(B) შემარბილებელი ზომები

რა ალტერნატივები იქნა განხილული
დაპროექტებისას და რა ტიპის
შემარბილებელი ზომებია
შემოთავაზებული?

განხილული იქნა ქვე-პროექტის ფარგლებში
მშენებარე ინფრასტრუქტურის განთავსების
ალტერნატივები და შერჩეული იქნა ოპტიმალური
ვარიანტი.
თავდაპირველ პროექტზე დამატებული იქნა
გადაადგილების საშუალებები შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის.

ზემოქმედების შერბილების რა
ღონისძიებებია გათვალისწინებული?

პარკის ლანდშაფტური დიზაინის თანახმად, ხდება
არსებული ლანდშაფტისა და ნარგაობებოს
შენარჩუნება, პარკის ავთენტიკურობისა და
ისტორიული ღირებულების შენარჩუნების
უზრუნველყოფის მიზნით. ქვე-პროექტით არ არის
გათვალისწინებული პარკის ტერიტორიაზე
არსებული ხეების ან ბუჩქების მოჭრა. ამასთან
ემატება დეკორატიული ბილიკები, ალპინარიუმი,
შადრევანი, ფანჩატური, რომლებიც მაქსიმალურად
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არის ჰარმონიზებული არსებულ ისტორიულ-
კულტურულ სივრცესთან. ახალი ნარგაობების
სახეობები, რომლებიც გაშენდება პარკის
ტერიტორიაზე, შეირჩა ადგილობრივი კლიმატური
პირობების გათვალისწინებით.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ისტორიული
ღირებულების შენარჩუენბისა და მისი დაზიანების
თავიდან აცილების მიზნით, რეაბილიტაციის
სამუშაოების დიზაინი და მეთოდოლოგია
შეთანხმებული იქნა კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის სააგენტოსთან საქართველოს საპატრიარქოს
არქიტექტურის, ხელოვნებისა და რესტავრაციის
ცენტრთან (შესაბამისი წერილები თანდართულია).

სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებული
გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი
ზემოქმედების შერბილება ადვილად იქნება
შესაძლებელი შემდეგი ღონისძიებების გატარებით:
სამშენებლო მოედნის შემოფარგვლა და შესაბამისი
ნიშნების განთავსება პერომეტრზე, ნარჩენების
შესაბამისი მართვა და მუდმივი მონიტორინგი,
სამშენებლო ტექნიკის კარგი მოვლა-შენახვა,
ნაკლებსენსიტიური პერიოდის შერჩევა სამუშაო
სამუშაოების განხორციელებისათვის (დღის
განმავლობაში, საჭიროების შემთხვევაში
მოსახლეობას უნდა მიეწოდოს შესაბამისი
განმარტებები.

მუშახელი იქნება გაფრთხილებული და აეკრძალება
იქნება ნარჩენების დაყრა მიმდებარე ტერიტორიაზე
ან სხვა დამაზიანებელი ქმედებების განხორციელება.
სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების
სიახლოვეს დიდი ხეები იქნება შემოღობილი, მათი
ფესვთა სისტემა დაცული და თავიდან იქნება
აცილებული ხეების დაზიანება.

ქვე-პროექტის ფარგლებში მოწყობილი სანიაღვრე
არხებით პარკის ცენტრალური ხეივანიდან
მოკრებული წყალი წყალგამტარი მილებით
უერთდება წმ.ნინოს ქუჩაზე არსებულ დახურულ
სანიაღვრე არხს. ამ არხიდან და რუსთაველის და
ჭავჭავაძის ქუჩებიდან მოკრებილი წყალი თავს
მოიყრის ქალაქის სანიაღვრე კოლექტორში, რომელიც



7

უერთდება მდინარე დუშეთისწყალს.

საზოგადოებრივი ტუალეტიდან საკანალიზაციო
წყალი ჩაედინება რუსთაველის ქუჩაზე გამავალ
ქალაქის ქსელში, ხოლო კაფიდან ჩამდინარე წყლის
გაყვანა ხდება კოსტავას ქუჩაზე განთავსებულ
საკანალიზაციო ქსელში.

მიწის სამუშაოების დროს შემთხვევითი
არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში
კონტრაქტორი ვალდებულია დაუყოვნებლივ
შეწყვიტოს ნებისმიერი სახის ფიზიკური სამუშაო
ობიექტზე და შეატყობინოს მგფ-ს. მგფ თავის მხრივ
დაუყოვნებლივ ატყობინებს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს, რომელიც იღებს ვალ–
დებულებას შემდეგ მოქმედებებზე. სამუშაოების
განახლება შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ
სამინისტროს წერილობითი ნებართვის მიღების
საფუძველზე.

ოპერირების ფაზაში წარმოქნილი მყარი ნარჩენების
და ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა
უზრუნველყოფს გარემოზე მოსალოდნელი
უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას ან/და
მინიმუმამდე შემცირებას.

წარსულში განხორციელებული
მსგავსი პროექტებიდან მიღებული
რა გამოცდილება იქნა
გათვალისწინებული ქვე-პროექტის
დიზაინში?

მგფ-ს ფართო გამოცდილება აქვს სხვადასხვა
დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული
საშუალო და დიდი მასშტაბის შენობა-ნაგებობებისა
და რეკრეაციული ზონების რეაბილიტაციის
პროექტების განხორციელებაში.

წინა მსგავსი პროექტების განხორციელების
გამოცდილებებიდან მიღებული ცოდნის
საფუძველზე პროექტით თვალისწინებს არა მარტო ქ.
დუშეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციას,
არამედ საზოგადოებრივი ტუალეტების და გარე
განათების მოწყობას, რაც ხელს შეუწყობს პარკის
ინფრასტრუქტურით სარგებლობის შესაძლებლობას
დღის ნებისმიერ პერიოდში.

ჩართული იყო თუ არა დაინტერესე-
ბული თემები ქვე-პროექტის

პარკის რეაბილიტაციის დიზაინი და მეთოდოლოგია
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მომზადების პროცესში და გათვალის-
წინებული იქნა თუ რა მათი
ინტერესები და ცოდნა სათანადოდ?

შეთანხმებული იქნა კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან და საქართველოს
საპატრიარქოს არქიტექტურის, ხელოვნებისა და
რესტავრაციის ცენტრთან.

ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვის
ანგარიშის სამუშაო ვერსია გამოქვეყნდა
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-
გვერდზე. ნაბეჭდი ვერსიების ხელმისაწვდომი იყო
მგფ-სა და დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში.
განცხადება დოკუმენტის საჯარო განხილვის
თაობაზე გამოქვეყნდა მგფ-ისა ვებ-გვერდზე და
განთავსდა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
შენობაში საჯარო ინფორმაციის ვებ-გვერდზე.

2016 წლის 26 ოქტომბერს მუნიციპალური
განვითარების ფონდმა და დუშეთის
მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ადგილობრივ
მოსახლეობასთან საკონსულტაციო შეხვედრა,
რომელზეც განხილული იქნა ქვე-პროექტის
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების
მართვის გეგმა. შეხვედრის ოქმი თანდართულია.



9

(C) კატეგორიზაცია და დასკვნა

გარემოს დაცვითი სკრინინგი დასკვნა:

1. ქვეპროექტი უარყოფილია

2. ქვეპროექტი მიღებულია

ქვე-პროექტის მომზადება მოითხოვს:

1. მცირე მასშტაბიანი სამშენებლო და სარეაბილიტაციო

საქმიანობების გარემოს დაცვითი ღონისძიებების

საკონტროლო სიის შევსებას

2. გარემოზე ზეგავლენის განხილვას,

გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მომზადების ჩათვლით
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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 არაქვე-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/BP4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ,
შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP4.12-ისა და განსახლების
პოლიტიკი სჩარჩო დოკუმენტი სმიხედვით.ინფორმაცია კულტურული რესურსების

უსაფრთხოების სკრინინგისათვის კი არა

5 საჭიროებს თუ არა პროექტი მიწის სამუშაოებს ისტორიული,
არქეოლოგიური ან კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები
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.

ქ. დუშეთის ცენტრალური პარკის (ბულვარის) ტერიტორია ფართობით 7153 მ2

რეგისტრირებულია როგორც დუშეთის მუნიციპალიტეტის და საქართველოს სამოციქულო
ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრება. ცენტრალური პარკის ფარგლებში
შემავალი კიდევ ორი მიწის ნაკვეთი, ფართობებით 1112 მ2 და 769 მ2, რეგისტრირებულია როგორც
დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრება (საკადასტრო ინფორმაცია თანდართულია).
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მიწის ნაკვეთი (3829 მ2), რომელზეც მდებარეობს ეკლესია, სამრეკლო და მღვდლის სახლი
რეგისტრირებულია, როგორც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური
მართლმადიდებლური ეკლესიის საკუთრება (საკადასტრო ინფორმაცია თანდართულია).

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 12 დეკემბრის #03/224
ბრძანებით დუშეთის ბულვარს (XIX-XX სს.) მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის
უძრავი ძეგლის სტატუსი, როგორც საბაღე საპარკო ხელოვნების და ლანდშაფტური
არქიტექტურის ნიმუშს. დუშეთის პარკის რეაბილიტაციის პროექტი შეთანხმებულია
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან (იხ. თანდართული წერილი
#10/12/884, 04.05.2016), ასევე საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და
რესტავრაციის ცენტრთან (იხ. თანდართული #61, 24.03.2016 წერილი).

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტზე სამუშაოების წარმოებისათვის
ნებართვა „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა
შესაბამისად გაიცემა „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“
მიერ მას შემდეგ, რაც გამოვლინდება კონტრაქტორი.
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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 „ქ. დუშეთში პარკის რეაბილიტაცია“ არის რეგიონული განვითარების მესამე
პროექტის ნაწილი, რომელიც მომზადდა, განხილულ იქნა, დამტკიცდა და ხორციელდება
საქართველოს კანონმდებლობისა და მსოფლიო ბანკის პოლიტიკების  შესაბამისად.

1.2 ინსტიტუციონალური სტრუქტურა

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.
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დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა და საქართველოს ავტოკეფალური მართმადიდებელი
ეკლესია არიან პასუხისმგებელი დუშეთის პარკის ექსპლუატაციასა და მოვლა-პატრონობაზე.

1.3 კანონმდებლობა და ნორმები

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.

2. ქვე-პროექტის აღწერა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ქ. დუშეთის ცენტრალურ უბანში საზოგადოებრივი პარკისა და მის
ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციას. საპროექტო ტერიტორია
მდებარეობს ქ. დუშეთში მცხეთა-თიანეთის რეგიონში, ზღვის დონიდან 900 მ სიმაღლეზე. ქ.
დუშეთი თბილისიდან 40 კმ-ით არის დაშორებული.

საზოგადოებრივი პარკი, რომლის რეაბილიტაციაც დაგეგმილია ქვე-პროექტის ფარგლებში,
მდებარეობს დუშეთის ცენტრში, რუსთაველის, ერეკლე II -ის, ჭავჭავაძისა და კოსტავას
ქუჩებს შორის. მისი საერთო ფართობი 12 200 კვ.მ.-ს შეადგენს. პარკს შუაზე ყოფს წმ.ნინოს ქუჩა,
რომელიც პარკის ცენტრალურ ხეივანს წარმოადგენს. ხეივანის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს
დუშეთის წმ. გიორგის ეკლესია, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებშია აგებული და არის
ფუძნარის ღვთისმშობლის ეკლესიის (XIII საუკუნე) ასლი. ტაძრის ჩრდილოეთი ფასადიდან 14
მეტრში მდებარეობს სამრეკლო, ხოლო ეკლესიის შენობის სამხრეთის ფასადიდან 18 მეტრში
მდებარეობს მღვდლის სახლი. ეკლესიის შენობის ზედა მხარეს მდებარეობს კაფე-პავილიონი,
რომელიც გასული საუკუნის 50-იან წლებშია აშენებული. ცენტრალური ხეივანის მარცხენა
ნაწილი წარმოადგენს დასვენების ზონას.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 12 დეკემბრის #03/224
ბრძანებით დუშეთის პარკს მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი

პროექტი ძირითადად მოიცავს შემდეგ სამუშაოებს:

 ეკლესიის, სამრეკლოს და მღვდლის სახლის შემოსვა ბოლნისის ქვით, აგრეთვე ეკლესიის
და სამრეკლოს არსებული თუნუქის სახურავის შეცვლა თუნუქის ახალი სახურავით, და
მღვდლის სახლის მეტალოკრამიტის სახურავის შეკეთება;
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 ტერიტორიაზე არსებული როტონდის (113 მ2) რეაბილიტაცია, სადაც შემდეგში
განთავსდება ღია კაფე.

 საზოგადოებრივი ტუალეტის მშენებლობა, ფანჩატურისა და დეკორატიული აუზის
მოეწყობა. დეკორატიული აუზი (დიამეტრი 4 მეტრი) მოეწყობა რკინაბეტონის მასალით,
რომელიც მოპირკეთდება ცისფერი მოზაიკით და გრანიტით. აუზი იმუშავებს
წყალბრუნვის სისტემით. დაბინძურებული წყალი დამცლელი მილების საშუალებით
ჩაედინება რუსთაველსი ქუჩაზე მდებარე სანიაღვრე არხში. საზოგადოებრივი ტუალეტი
(57 მ2) მოპირკეთდება ბუნებრივი ქვით, მოეწყობა ბრტყელი გადახურვა, ფასადზე
დამაგრდება ალუმინის ცხაურები (ჟალიზები). ფანჩატური იქნება ხის კონსტრუქცია,
რომელიც გადაიხურება კრამიტით.

 პარკის მთელ ტერიტორიაზე მოეწყობა სასეირნო ბილიკები, სადაც დაიგება
დეკორატიული ფილები (გრანიტის ფილები, ნიჩბისის ფლეთილი ქვა, გრანიტის
ბორდიური). ასევე მოეწყობა კიბეები და დეკორატიული საყრდენი კედლები.

 სანიაღვრე არხების მოწყობა ცენტრალური ხეივანის, რუსთაველის, ჭავჭავაძის და წმ.
ნინოს ქუჩებზე არსებულ ღია სანიაღვრე არხების ადგილზე. სანიაღვრე არხი იქნება რკინა-
ბეტონის კონსტრუქცია, რომელიც გადაიხურება მეტალის ცხაურით.

 პარკის გარეთ მდებარე ტროტუარებზე დაიგება ფილები, ფილები დაიგება კოსტავას
ქუჩის სავალ ნაწილზეც.

 პარკის მთელ ტერიტორიაზე მოეწყობა ღამის განათება, დაირგვება დეკორატიული
ნარგავები და დაიდგმება დასასვენებელი სკამები და ურნები.

 პროექტი უნარშეზღუდულ პირების დამოუკიდებელი გადაადგილების შესაძლებლობის
ხელშეწყობის მიზნით ითვალისწინებს სპეციალური პანდუსებისა და სველი წერტილების
მოწყობას.

წყალმომარაგება განხორციელდება რუსთაველისა და ერეკლე მეორეს ქუჩაზე გამავალი ქალაქის
არსებული წყალსადენიდან. პარკის ტერიტორიაზე მოეწყობა წყლისა და კანალიზაციის ახალი
ქსელი. კანალიზაცია დაერთდება ქალაქის არსებულ ქსელზე.

3. გარემოს არსებული მდგომარეობა

ქ. დუშეთი მდებარეობს, არაგვისა და ფშავის-არაგვის შესართავიდან სამხრეთ-დასავლეთით 8
კილომეტრ მანძილზე. თბილისიდან დუშეთამდე 54 კმ-ია, მცხეთიდან - 33 კმ. ქ. დუშეთის
განაშენიანებული ნაწილის შუაში ჩამოედინება მდინარე დუშეთისხევი, ჩრდილო-
დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით, მას დასახლების შუაში უერთდება
ორწყაროსხევი ჩრდილო-აღმოსავლეთის მხრიდან მომავალი და მდ. დუშეთის ხევის მიმართ
ორივე ნაპირის - ტერიტორიის რელიეფი დახრილია. ქალაქის სტრუქტურა ისტორიულად
ძირითადად ჩამოყალიბებულია მდინარის მარცხენა მხარეს, სადაც ურთიერთპარალელურად
და მართობულად განლაგებულია ქუჩებისა და გზების ქსელი, რომელშიც საგრძნობია
მოსახლეობის სიმჭიდროვე. ვიზუალური თვალსაზრისით, ქალაქი თვითმყოფად-ბუნებრივ
ლანდშაფტურ სივრცეშია ჩართული. ჰავა დუშეთში ზომიერად ნოტიოა. ახასიათებს ზომიერად
ცივი ზამთარი და ხანგრძლივი თბილი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 9,7°C,
ნალექი 740 მმ წელიწადში. 2002 წლის 17 იანვრის მოსახლეობის აღწერის მონაცემებით ქალაქის
მუდმივი მოსახლეობა 7315 კაცი იყო, ქალაქ დუშეთის მოსახლეობის ეროვნულ
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შემადგენლობაში ქართველთა ხვედრითი წილი 95,1 %-იყო. ეროვნული უმცირესობიდან
ყველაზე მეტია ოსი ეროვნების მოსახლეობა, საერთო მოსახლეობის 3,5%. გარდა ამისა ქალაქში
მცირე რაოდენობით ცხოვრობს რუსი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და სხვა ეროვნების
მოსახლეობა.

ქალაქში ფუნქციონირებს განათლების, კულტურის და სპორტული სახელმწიფო
დაწესებულებები. სახელმწიფო კუთვნილების განათლების დაწესებულებებიდან ქალაქში
მოქმედებს ორი საჯარო სკოლა და სამი საბავშვო ბაღი. ჯანმრთელობის სფერო რაიონში
წარმოდგენილია კერძო მფლობელობის შპს ,,ჯეოჰოსპიტალის" დუშეთის სამედიცინო
ცენტრით, რომელიც მოიცავს ამბულატორიულ მომსახურებას, სტაციონარს და სასწრაფო
გადაუდებელ სამსახურს. ქალაქში მოქმედებს კულტურის სახლი, ხელოვნების სკოლა,
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, ბიბლიოთეკა, კინოთეატრი.

დუშეთი ძირითადად განვითარდა მე-19 საუკუნეში, რუსეთისაკენ მიმავალ სამხედრო გაზე
მდებარეობის წყალობით. მისი არქიტექტორული და ურბანული მემკვიდრეობა
წარმოდგენილია რამოდენიმე შუა საუკუნეების ნაგებობით და მდიდარი მე-19 საუკუნის
განაშენიანებით.

საზოგადოებრივი პარკი, რომლის რეაბილიტაციაც დაგეგმილია ქვე-პროექტის ფარგლებში,
მდებარეობს დუშეთის ცენტრში, რუსთაველის, ერეკლე II -ის, ჭავჭავაძისა და კოსტავას
ქუჩებს შორის. მისი საერთო ფართობი 12 200 კვ.მ.-ს შეადგენს.

დუშეთის ეს ადგილი ისტორიულადაც გაუნაშენიანებელი იყო, პლატონ იოსელიანის აღწერის
თანახმად ქალაქის შუაგულში, დუშეთის ციხესიმაგრის პირდაპირ, გაშლილი ვრცელი
ტერიტორია მე-19 საუკუნემდე იპოდრომს წარმოადგენდა, 1859 წელს კი მართლმადიდებელი
მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, არქიტექტორ გრ. ივანოვის პროექტის მიხედვით
დაიწყო წმინდა ნიკოლოზ საკვირველმოქმედის ეკლესიის მშენებლობა, რომელსაც რუსული
საეკლესიო არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი ფორმები ჰქონდა. ტაძარი ამ ტერიტორიაზე
მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე იდგა.

რელიეფი დამრეცია. ნიშნულებს შორის მაქსიმალური სხვაობა 8 მ-ს შეადგენს. პარკი
შემოსაზღვრულია დეკორატიული ქვის წყობის გალავნით. პარკს შუაზე ყოფს წმ.ნინოს ქუჩა,
რომელიც პარკის ცენტრალურ ხეივანს წარმოადგენს. ხეივანის მარჯვენა მხარეს მდებარეობს
დუშეთის წმ. გიორგის ეკლესია, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებშია აგებული და არის
ფუძნარის ღვთისმშობლის ეკლესიის (XIII საუკუნე) ასლი. ტაძრის ჩრდილოეთი ფასადიდან 14
მეტრში მდებარეობს სამრეკლო, ხოლო ეკლესიის შენობის სამხრეთის ფასადიდან 18 მეტრში
მდებარეობს მღვდლის სახლი.

ეკლესიის შენობა და სამრეკლო რკინაბეტონის კარკასით და აგურით ახალი აშენებული
შენობებია. გადახურულია თუნუქის სახურავით. ეკლესია მოქმედია. მღვდლის სახლი
აგებულია ბლოკით. გადახურულია მეტალოკრამიტით. შენობა გარედან გალესიალია
ქვიშა/ცემენტის ხსნარით.
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ეკლესიის შენობის ზედა მხარეს მდებარეობს კაფე-პავილიონი, რომელიც გასული საუკუნის 50-
იან წლებშია აშენებული.

ცენტრალური ხეივანის მარცხენა ნაწილი წარმოადგენს დასვენების ზონას. იგი ბუნებრივად
დატერასებული ტერიტორიაა, სადაც გაშენებულია წიწვოვანი და ფოთლოვანი ნარგავები.

დუშეთის პარკი წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და დუშეთის
მნიშვნელოვან ისტორიულ ფასეულობას.

4. პოტენციური ზეგავლენის ანალიზი

4.1 სამშენებლო ფაზა

4.1.1 სოციალური ზეგავლენა
 სოციალური საკითხების ზოგადი მომიხილვა: სოციალურ გარემოზე ისეთი მნიშვნელოვანი

ზეგავლენა 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.

 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. ფიზიკური ზეგავლენა კულტურულ მემკვიდრეობაზე

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 12 დეკემბრის #03/224
ბრძანებით დუშეთის ბულვარს (XIX-XX სს.) მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის
უძრავი ძეგლის სტატუსი.

ქვე-პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მთავარ რისკს წარმოადგენს: კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლის ავთენტურობისა და კულტურული ღირებულების დაკარგვისა და
არასწორი დაგეგმარებითა და მიმდინარე სამუშაოებით სტრუქტურის დაზიანების საფრთხე.
მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ადეკვატურად იქნა გატარებული ღონისძიებები. სარესტავრაციო
სამუშაოები დაიცავს პარკს შემდგომი დაზიანებისგან.

პარკის ლანდშაფტური დიზაინის თანახმად, ხდება არსებული ლანდშაფტისა და ნარგაობებოს
შენარჩუნება, პარკის ავთენტიკურობისა და ისტორიული ღირებულების შენარჩუნების
უზრუნველყოფის მიზნით. ქვე-პროექტით არ არის გათვალისწინებული პარკის ტერიტორიაზე
არსებული ხეების ან ბუჩქების მოჭრა. ამასთან ემატება დეკორატიული ბილიკები, ალპინარიუმი,
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შადრევანი, ფანჩატური, რომლებიც მაქსიმალურად არის ჰარმონიზებული არსებულ ისტორიულ-
კულტურულ სივრცესთან. ახალი ნარგაობების სახეობები, რომლებიც გაშენდება პარკის
ტერიტორიაზე, შეირჩა ადგილობრივი კლიმატური პირობების გათვალისწინებით.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ისტორიული ღირებულების შენარჩუენბისა და მისი
დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით, რეაბილიტაციის სამუშაოების დიზაინი და
მეთოდოლოგია შეთანხმებული იქნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან
საქართველოს საპატრიარქოს არქიტექტურის, ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრთან
(შესაბამისი წერილები თანდართულია).

თუ მშენებელი კონტრაქტორი სამუშაოების წარმოებისას აღმოაჩენს არქეოლოგიურ მასალას,
მუნიციპალური განვითარების ფონდმა დაუყონებლივ უნდა აცნობოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს და მიიღოს ინსტრუქცია შემდგომი ქმედებების შესახებ. ფონდმა არ უნდა
განაახლოს სამუშაოები სანამ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო არ მისცეს თანხმობას,
რომ განხორციელდა ყველა შესაბამისი ღონისძიება არქეოლოგიური მემკვიდრეობის ძეგლის
კონსერვაციისთვის.

ოპერირების ფაზაში ტურისტების გაზრდილ ნაკადს შესაძლოა ექნეს არაპირდაპირი უარყოფითი
ზემოქმედეა გარემოზე, რაც დაკავშირებულია ნარჩენების წარმოქნის გაზრდასთან,
ვანდალიზმთან.

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 (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.
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ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის შემდგომ 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:

 არსებული შენობის დაშლისა და საძირკვლის მოწყობის შედეგად წარმოქნილი ინერტული
ნარჩენები, როგორიცაა ზედმეტი გრუნტი, ქვები, ბეტონი, აგური და ლითონი;

 არასახიფათო ნივთიერებებით დაბინძურებული ნიადაგი;
 შესაფუთი მასალები.

სახიფათო სამშენებლო ნარჩენები

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

 თხევადი საწვავი;
 ზეთები, ჰიდრავლიკური სითხე;
 ქიმიურ ნივთიერებების, მაგ. ანტიფრიზი;
 დაბინძურებული ნიადაგი;
 გაჟონვის საწინააღმდეგო მასალები, რომლებიც გამოყენებული იქნა ზეთისა და ქიმიური

ნივთიერებების შესაწოვად;
 მანქანის/ძრავის ფილტრის კარტრიჯები;
 ზეთიანი ტილოები, ნახმარი ფილტრები, 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.
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ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა მისი მოჭრის გამო
ნიადაგის საფარის ზედა ფენის დანაკარგებს მისი მოჭრის შედეგად 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
მუზეუმის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პოტეციური ზეგავლენა შესაძლებელია იყოს
შემდეგი:

 ტურისტების გაზრდილი ნაკადის გამო ნარჩენების წარმოქმნისა და ხმაურის გაზრდა;

 მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სატრანსპორტო მოძრაობის გაზრდა, რის გამოც
შესაძლოა გაიზარდოს გამონაბოლქვი და ხმაური, ასევე წარმოიქმნას უსაფრთხოების
პრობლემა.

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 კგ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენი
წლის განმავლობაში, მომზადებული უნდა იქნეს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს წარედგინოს დასამტკიცებლად კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა
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და ნარჩენების ინვენტარიზაციის ანგარიში,  დანიშნული უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი
მმართველი და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარედგინოს
ინფორმაცია მის შესახებ „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად.

6. მიწის სამუშაოების დროს შემთხვევითი არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში
კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს ნებისმიერი სახის ფიზიკური სამუშაო
ტერიტორიაზე და შეატყობინოს მგფ-ს. სამუშაოების განახლება შესაძლებელია მოხდეს
მხოლოდ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წერილობითი ნებართვის
მიღების საფუძველზე.

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.
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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;
- გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა იმ სამშენებლო მასალების

წარმოებაზე, რომელიც განეკუთვნება ეკოლოგიური
ექსპერტიზისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობას;

- ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს
ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში, როემლიც
შეთანხმებულია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტროსთან;

- შეთანხმება საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო ნარჩენების
განთავსებაზე უახლოეს ნაგავსაყრელზე.

მშენებელი კონტრაქტორი

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

- ბუნებრივი და სოციალური გარემოს დაცვაზე და EMP-ის
განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა

- მუშახელის ტრეინინგი ბუნებრივი და სოციალური გარემოს
დაცვასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებებზე

- გარემოზე ზემოქმედების შესარბილებლად საჭირო

მშენებელი კონტრაქტორი
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საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი პირი
აღჭურვილობის უზრუნველყოფა

მშენებლობის ფაზა

სამშენებლო სამუშაოები,
მათ შორის:

- ობიექტის
ტერიტორიის
მომზადება

- მიწის სამუშაოები

- - შენობა-ნაგებობების
მოწყობა

- სამშენებლო ტექნიკის
ექსპლოატაცია

- სატრანსპორტო
ოპერაციები

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.

- 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 (ტროტუარები, გზები) თავისუფალი უნდა იყოს
წარმოქმნილი ნამსხვრევებისაგან;

- მიწის სამუშაოები უნდა შეჩერდეს ძლიერი ქარის დროს;
- სამშენებლო მასალები და ყრილები უნდა იქნეს

გადახურული;
- მოჭრილი/ამოღებული გრუნტი უნდა იქნეს დასაწყობებული

შესაბამისად;

მშენებელი კონტრაქტორი
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საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი პირი
- 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;

- სატრანსპორტო ოპერაციები უნდა განხორციელდეს მხოლოდ
დღის საათებში

- ტექნიკის უქმი სვლა არ უნდა იყოს ნებადართული.
გამოყენებული უნდა იქნეს შესაბამისი მაყუჩები;

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს მანქანა-დანადგარების
გამართული მუშაობა.

მშენებელი კონტრაქტორი

ნიადაგის საფარის დაზიანება

- სამშენებლო ტერიტორია და მისასვლელი გზები უნდა იქნეს
მონიშნული სამუშაოების დაწყებამდე;

- სამუშაო ტერიტორიის საზღვრები უნდა იქნეს დაცული
სამუშაოების განხორციელების დროს;

- სამუშაო უბნებიდან ნიადაგის საფარის მოხსნა
(შეძლებისდაგვარად) და დასაწყობება შემდგომი გამოყენების
მიზნით უნდა მოხდეს „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის,
შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“
ტექნიკური რეგლამენტის (2014) მოთხოვნების შესაბამისად

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, დატკეპვნა ტექნიკის 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

მშენებელი კონტრაქტორი
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წარეცხვის/დატბორვის საფრთხე;
დაუშვებელია ნიადაგის დასაწყობება მდინარიდან/წყლის
ნაკადებიდან 25 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე, ადგილმდებარეობის
ტოპოგრაფიის თავისებურების გათვალისწინებით;
დაუშვებელია ნიადაგის საფარის მოხსნა ძლიერი წვიმის დროს;
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 ჩარეცხვისაგან ბერმების ან მისი ექვივალენტის
მოწყობით გროვების ირგვლივ, საჭიროებისამებრ.
- დასაწყობებული ნიადაგი გამოყენებული უნდა იქნეს

ტერიტორიის რეკულტივაციისათვის სამუშაოების
დასრულებისთანავე.

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.
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წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება

- პერსონალის უზრუნველყოფა ტუალეტებითა და აბაზანებით და
წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ცენტრალიზებული ჩაშვება
საკანალიზაციო სისტემაში, თუ ეს შესაძლებელია ან დროებითი
ნაგებობების მოწყობა

- ტექნიკის გამართულობის უზრუნველყოფა
- ტექნიკის საწვავით გამართვა მხოლოდ სათანადოდ აღჭურვილი

საწვავმზიდებით, ამასთან სავალდებულოა წყვეთშემკრებების
გამოყენება

- ტექნიკის საწვავით გამართვა და ტექ. მომსახურება მხოლოდ
სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე, სადაც მოხსნილია ნიადაგი
და მოწყობილია ხრეშოვანი საფარი, ზეთები, საწვავი და
გამხსნელები დასაწყობებული უნდა იქნეს მხოლოდ
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, საწვავის, ზეთებისა და
გამხსნელების დასაწყობება არ უნდა მოხდეს კულტურული
მემკვიდრეობის ადგილის სიახლოვეს;

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სამშენებლო მასალების
სათანადოდ დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ
ადგილებში;

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

- უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს დაღვრის დაუყონებლივ
გაწმენდა, დაბინძურებული ნიადაგის/ გრუნტის
ტერიტორიიდან გატანა;

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

- სამუშაოების დასრულებისთანავე უნდა მოხდეს ტერიტორიის
გაწმენდა სამშენებლო ნარჩენებისგან.

მშენებელი კონტრაქტორი
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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;

- ინერტული ნარჩენები და ჭარბი გრუნტი უნდა განთავსდეს
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.

მშენებელი კონტრაქტორი

ზემოქმედება სატრანსპორტო
ნაკადებზე

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

მარშრუტებით
- ტრანსპორტის მოძრაობის სიხშირე უნდა იქნას შეზღუდული

მშენებელი კონტრაქტორი

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

მშენებელი კონტრაქტორი
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საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი პირი
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

კერძო საკუთრებაში არსებული
ქონების დაზიანება

- ტექნიკის გადაადგილება მხოლოდ დადგენილი მარშრუტებით
- ტექნიკის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა
- მიყენებული ზიანი სრულად უნდა იქნეს ანაზღაურებული

კონტრაქტორის მიერ

მშენებელი კონტრაქტორი

კონფლიქტი ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ან სხვა
ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან

- მოსახლეობასთან შეხვედრა (საჭიროების შემთხვევაში)

- საჩივრების მიღება და მათზე რეაგირება.

- შეიქმნება საჩივრების განხილვის კომიტეტი მუნიციპალიტეტში
შემდეგი შემადგენლობით: დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა
და საკრებულოს უფლებამოსილი წარმომადგენლები, სოციალური
სამსახურის უფროის, წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელი,
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 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

მშენებელი
კონტრაქტორი,
მუნიციპალიტეტის
გამგეობა,
მგფ
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საქმიანობა
მოსალოდნელი უარყოფითი

ზემოქმედება
შემარბილებელი ღონისძიება

ღონისძიების
განხორციელებაზე

პასუხისმგებელი პირი
შესახებ.

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

მშენებელი კონტრაქტორი

ზემოქმედება კულტურულ
მემკვიდრეობაზე

- მუშახელი უნდა იქნეს გაფრთხილებული და აეკრძალოს ნარჩენების
დაყრა მიმდებარე ტერიტორიაზე ან სხვა დამაზიანებელი
ქმედებების განხორციელება. სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელების სიახლოვეს დიდი ხეები იქნება შემოღობილი,
მათი ფესვთა სისტემა დაცული და თავიდან იქნება აცილებული
ხეების დაზიანება.

- სამუშაოების შეჩერება მიწის სამუშაოებისას არქეოლოგიური
ობიექტის ან არტეფაქტების აღმოჩენის შემთხვევაში, კულტურის და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმირება აღმოჩენის შესახებ და
საქმიანობის განახლება მხოლოდ სათანადო ნებართვის მიღების
შემდეგ;

- ტერიტორიის დასუფთავება და რეკულტივაცია სამშენებლო
სამუშაოების დასრულებისთანავე.

მგფ, მშენებელი
კონტრაქტორი

ექსპლუატაციის ფაზა

პარკის ოპერირება
გარემოს დაბინძურება მყარი
ნარჩენებით და ჩამდინარე წყლებით

- მყარი ნარჩენების რეგულარულად გატანა მუნიციპალიტეტის
საყოფაცხოვრებო ნაგავსაყრელზე, მმართველ კომპანიასთან
დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე

- ნარჩენების წვის აკრძალვა
- საკანალიზაციო სისტემისა და ტუალეტის გამართული

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი
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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. საჩივრების განხილვის მექანიზმი
მუნიციპალიტეტში შეიქმნება საჩივრების განხილვის კომიტეტი  შემდეგი შემადგენლობით:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისა და საკრებულოს უფლებამოსილი წარმომადგენლები,
სოციალური სამსახურის უფროის, წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენელი, ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. 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.
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8.მონიტორინგის გეგმა

ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობი
თ უნდა განხორციელდეს

მონიტორინგი?

რატომ

ხდება პარამეტრის
მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

სამშენებლო ფაზა

სამშენებლო
მასალების
მიწოდება

სამშენებლო
მასალების შეძენა
მხოლოდ
ოფიციალურად
დარეგისტრირებული
მომწოდებლებისაგან

მომწოდებლიას
ოფისში, ან
საწყობში

დოკუმენტების
შემოწმება

მოწოდების კონტრაქტების
გაფორმებისას

ინფრასტრუქტურ
ის ტექნიკური
მდგრადობის და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფის
მიზნით

მგფ, მშენებლობის
ზედამხედველი

სამშენებლო
მასალების და
ნარჩენების
ტრანსპორტირებ
ა; სამშენებლო
მექანიზმების
გადაადგილება

სატრანსპორტო
საშუალებების და
მექანიზმების
ტექნიკური
მდგომარეობა;

სამშენებლო
მასალებისა და
ნარჩენების
გადაზიდვა
დახურული
მანქანებით;
ტრანსპორტირეისათვ
ის 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

მიწის
სამუშაოები

ამოღებული გრუნტის
დროებითი შენახვა
წინასწარ

სამშენებლო
ტერიტორია

შემოწმება

არქეოლოგების მიერ

მიწის სამუშაოების
პროცესში

სამშენებლო და
მისი მიმდებარე
ტერიტორიის

მგფ,

მშენებლობის
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ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობი
თ უნდა განხორციელდეს

მონიტორინგი?

რატომ

ხდება პარამეტრის
მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

განსაზღვრულ და
შეთანხმებულ
ტერიტორიაზე;

ამოღებული გრუნტის
უკუჩაყრა და/ან
საბოლოო განთავსბეა
ოფიციალურად
გამოყოფილ
ტერიტორიაზე

პერმანენტული
შემოწმება

სამშენებლო
ნარჩენებით
თავიდან აცილება

ზედამხედველი

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;

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
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ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობი
თ უნდა განხორციელდეს

მონიტორინგი?

რატომ

ხდება პარამეტრის
მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

მდინარეში ქვიშა-
ხრეშის მოპოვება
წყლის ნაკადის გარეთ,
დამცავი ბარიერების
მოწყობა ექსკავაციის
ადგილსა და წყლის
ნაკადს შორის.
დაუშვებელია
მანქანების შესვლა
წყლის ნაკადში.

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/მოძრაობი
ს მიმართულების
შეცვლის ნიშნების
განთავსება;
სამშენებლო
მასალებისა და
ნარჩენების

სამშენებლო და
მიმდებარე
ტერიტორიები

ინსპექტირება სამშენებლო სამუშაოების
პერიოდში

სატრანსპორტო
შემთხვევების
თავიდან აცილება

მგფ,
მშენებლობის
ზედამხედველი
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ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობი
თ უნდა განხორციელდეს

მონიტორინგი?

რატომ

ხდება პარამეტრის
მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

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/აღჭურ
ვილობასთან
მუშაობისას
ინდივიდუალური
უსაფრთხოების
წესების და
ინსტრუქციების
შესახებ და ასევე
აღნიშნული
წესები/ინსტრუქციები
ს მკაცრი დაცვა

სამშენებლო
ტერიტორია

ინსპექტირება გაუფრთხილებელი
შემოწმება სამუშაოების
მსვლელობისას

უბედური
შემთხვევების
თავიდან აცილება

მგფ,
მშენებლობის
ზედამხედველი
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ქმედება რა

პარამეტრის
მონიტორინგი ხდება?

სად

ტარდება
მონიტორინგი

როგორ

უნდა
განხორციელდეს

მონიტორინგი

როდის

რა
სიხშირით/პერიოდულობი
თ უნდა განხორციელდეს

მონიტორინგი?

რატომ

ხდება პარამეტრის
მონიტორინგი

ვინ

არის
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე?

ოპერირების ფაზა

მყარი
ნარჩენების
მართვა

ნაგვის ურნების
განთავსება მუზეუმის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე და
ნარჩენების დროული
და რეგულარული
გატანა
ტერიტორიიდან

რეაბილიტირებ
ული ობიექტი

შემოწმება მუზეუმის
ფუნქციონირებისას

ქვე-პროექტისა და
მისი მიმდებარე
ტერიტორიების
ნარჩენებით
დაბინძურების
პრევენცია

დუშეთის
მუნიციპალიტეტი

რეაბილიტაციის
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
მუნიციპალიტეტი,
კულტურული
მემკვიდრეობის
დაცვის სააგენტო
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დანართი 1: პროექტის განხორციელების ადგილი და საკადასტრო ინფორმაცია

დუშეთის ცენტრალური პარკი
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საკადასტრო ინფორმაცია
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დანართი 2. არსებული მდგომარეობის ფოტომასალა და რენდერები
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როტუნდა
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საზოგადოებრივი ტუალეტი
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დანართი 3. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წერილი
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დანართი 4. საქართველოს საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის
წერილი
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დანართი 5. გარემოსდაცვითი მიმოხილვის საჯარო განხილვის ოქმი

26 ოქტომბერი, 2016 წელი
დუშეთის მუნიციპალიტეტი, საქართველო

პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ დუშეთში

ქვე-პროექტის გარემოს დაცვითი მიმოხილვის საჯარო განხილვა

2016 წლის 26 ოქტომბერს, დუშეთის მუნიციპალიტეტში, გამგეობის შენობაში გაიმართა ქვე-
პროექტის „პარკის რეაბილიტაცია ქალაქ დუშეთში“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის
დოკუმენტის საჯარო განხილვა.

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას ქვე-პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი
უარყოფითი/დადებითი ზეგავლენისა და მათი თავიდან აცილების გზებისა და საშუალებების
შესახებ.
შეხვედრას ესწრებოდნენ:

1. ვაჟა ჩოხელი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი;
2. ხათუნა ოქრუაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
3. ზურაბ ყაჭური, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
4. თამარ თურმანაული, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
5. ლაშა სალბიშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
6. შალვა ინაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;
7. ჯემალ დამაცალაშვილი, კულტურული მემკვიდრეობისა და ტურიზმის განვითარების

ცენტრი;
8. ილია მებუკე,
9. ოთარ ველთაური;
10. ქეთო წიკლაური, გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის

სამსახური;
11. იზა გობიტაშვილი, საინფორმაციო განყოფილება;
12. ლევან მნათობიშვილი, მრჩეველი;
13. მიხეილ კარიაული, გამგებლის წარმომადგენელი, საქმიანობის კოორდინაციის

განყოფილების უფროსი;
14. ბაბუა ალუდაური, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და განვითარების ცენტრი;
15. შადი ხიდადი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, მთავარი სპეციალისტი

კულტურული მემკვიდრეობის სფეროშ;
16. თინათინ ცოცხალაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  თანაშემწე;
17. ცირა ელიაშვილი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, საინფორმაციო

განყოფილების მთავარი სპეციალისტი.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები:
ანა რუხაძე - გარემოს დაცვის სპეციალისტი;
ქეთევან პაპაშვილი- გარემოს დაცვის სპეციალისტი;
ზურაბ ცქვიტიშვილი - ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი.
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შეხვედრა გახსნა ანა რუხაძემ და დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა ინფორმაცია
მუნიციპალური განვითარების ფონდის, შეხვედრის მიზნებისა და  პროექტის ფარგლებში
დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შესახებ. ა. რუხაძემ მოკლედ მიმოიხილა რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ქვე-პროექტები და განსაკუთრებული
ყურადღება გაამახვილა იმ ქვე-პროექტებზე, რომლებიც განხორციელდება ქ. დუშეთში. ა.
რუხაძემ განიხილა ქვე-პროექტისათვის მომზადებული გარემოსდაცვითი მიმოხილვის
დოკუმენტი. მოკლედ აუხსნა საზოგადოებას მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ქვე-
პროექტების სოციალური და გარემოსდაცვითი სკრინინგის პროცედურები და სოციალური და
გარემოსდაცვითი მოთხოვნები მოცემული პროექტებისათვის,  მიმოიხილა ქვე-პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები, ამ სამუშაოების განხორცილებებისას მოსალოდნელი
სოციალური და გარემოსდაცვითი ზეგავლენა არსებულ გარემოზე და ის ძირითადი
ღონისძიებები, რომელთა გატარებაც აუცილებელია სავარაუდო უარყოფითი ეფექტების
თავიდან აცილების ან შერბილებისთვის. აღნიშნა, რომ პროექტებით გათვალისწინებული
სამუშაოები საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არ ექვემდებარება
გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის აღებას, ამიტომ ყველა პროცედურა ქვე-პროექტის
გარემოსდაცვითი და სოციალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ხორციელდება
მსოფლიო ბანკის შესაბამის უსაფრთხოების პოლიტიკისა და რეგიონული განვითარების
პროექტისთვის მომზადებული სამოქმედო სახელმძღვანელოს შესაბამისად.

ა. რუხაძემ ისაუბრა გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტის შინაარსსა და სტრუქტურაზე.
მან აღნიშნა, რომ გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა არის მშენებელ კონტრაქტორთან
გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და კონტრაქტორს ევალება
უზრუნველყოს დოკუმენტით განსაზღვრული, სამშენებლო სამუშაოებისას მოსალოდნელი
უარყოფითი ზეგავლენის, შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება. ასევე, მიმოიხილა
ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და შესაბამისი ანგარიშგების პროცედურები და
ამ პროცედურების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი მხარეები.

ა. რუხაძემ შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ,
ვისთანაც საზოგადოებას საშუალება აქვს დაუკავშირდეს და საკუთარი მოსაზრება
დააფიქსიროს გარემოს დაცვითი და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული რაიმე სახის
უკმაყოფილების წარმოშობის შემთხვევაში.

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ საზოგადოებას საშუალება მიეცა გამოეთქვათ საკუთარი
აზრი ან/და დაესვათ კითხვები წარდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით, შეხვედრის
მონაწილეების მიერ დასმული იქნა შემდეგი შეკითხვები:

შეკითხვები და შენიშვნები პასუხები და კომენტარები
ქვე-პროექტით გათვალისწინებულია
ქვაფენილის დაგება ცენტრალურ ხეივანში
და პარკის ბილიკებზე, არის თუ არა
გათვალისწინებული, რომ ქვაფენილზე
რთული იქნება საბავშვო ეტლებისა და
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე
პირების გადაადგილება?

აღნიშნული საკითხი დასმული იქნა
საზოგადოებასთან პროექტის ავტორების
საკონსულტაციო შეხვედრაზე, რომელიც
გაიმართა რამდენიმე დღის წინ. პროექტის
ავტორების მიერ განმარტებული იქნა, რომ
დაგეგმილი გრანიტის ქვაფენილის მოწყობა,
რომელზეც ეტლით გადაადგილება იქნება
მარტივი.
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გათვალისწინებულია თუ არა
ავტოსადგომის მოწყობა პროექტის
ფარგლებში?

დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა
განმარტა, რომ ავტოსადგომის  მოწყობა
მოიაზრება პროექტის „თემის მიერ
მართული ურბანული სტრატეგიები
ისტორიულ ქალაქებში“ (COMUS) პროექტის
ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს
ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით. ზოგადად,
ავტომობილების პარკინგი არის ერთ-ერთი
გამოწვევა ქალაქ დუშეთისათვის.
ავტოსადგომის მოწყობა იგეგმება ჭავჭავაძის
ქუჩაზე.

როდის იგეგმება ტენდერის გამოცხადება
ქვე-პროექტის განხორციელებისათვის?

უახლოეს დღეებში ქვე-პროექტის
გაიგზავნება შესათანხმებლად მსოფლიო
ბანკში და ტენდერი გამოცხადდება
მსოფლიო ბანკიდან თანხმობის მიღების
შემდგომ. პროექტის განხორციელების
სავარაუდო პერიოდია 22.12.2016 –
20.06.2017.

შეხვედრის დასასრულს მონაწილეებმა გამოხატეს დადებითი დამოკიდებულება ქვე-პროექტით
გათვალისწინებული სამუშაოების მიმართ. ხაზი გაესვა ქვე-პროექტის განხორციელებაში
გარემოსდაცვითი და სოციალური ზეგავლენის საკითხების გათვალისწინების მნიშვნელობას.
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილი
იქნება ტერიტორია სამშენებლო ნარჩენების განთავსებისათვის. დუშეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობას ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიასთან,
რომლის თანახმადაც, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები გატანილი იქნება დუშეთის ნაგავსაყრელზე.

ვაჟა ჩოხელმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დუშეთის ბულვარის რეაბილიტაციას მნიშვნელობას
დუშეთის, როგორც ისტორიული ქალაქის განვითარებისთვის.

შეხვედრის ფოტომასალა და შეხვედრაზე დამსწრეთა სარეგისტრაციო ფურცელის ასლი
თანდართულია.
ოქმი მომზადებულია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოს დაცვისა
და განსახლების სამსახურის გარემოს დაცვის უსაფრთხოების სპეციალისტის ნინიკო ისაკაძის
მიერ.

26 ოქტომბერი,   2016



ფოტოები:





შეხვედრის მონაწილეთა რეგისტრაციის ფურცელი




