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Qqve-proeqtis aRwera  

qve-proeqti mdebareobs ბაღდათის municipalitetSi – იმერეთის regionSi, 

დასავლეთ saqarTvelo. qve-proeqtiT gaTvaliswinebulia 775 მეტრიანი გზის 

რეაბილიტაცია ვარციხე-დიდველის საავტომობილო მაგისტრალიდან ვარციხის 

მარნამდე. გზა რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება 

(საკადასტრო კოდით: 30.06.33.008). გზის ვაკისი არ აქვს შემხებლობა კერძო 

საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებთან, ვენახებსა და 

გზის გასწვრივ მდებარე სხვა მცენარეებთან, ამიტომ სამუშაოები სამშენებლო 

დერეფნის ფარგლებში დასრულდება. ამასთან, კონტრაქტორს არ სჭირდება რაიმე 

სახის დაშვება მომიჯნავე მიწებზე სამოქალაქო სამუშაოების შესასრულებლად. 

გზის არც ერთ მხარეს არ არის საცხოვრებელი სახლები. 

სარეაბილიტაციო გზა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. გზის პირველი ნაწილის 

მონაკვეთი დაფარულია მიწისა და ხრეშის ზედაპირით, ხოლო მეორე ნახევარს 

საერთოდ არ გააჩნია საფარი და მხოლოდ მანქანის საბურავების კვალის 

ნიშნებია გამოკვეთილი. ქვე-პროექტის დიზაინის მიხედვით, გზის საფარი 

დაიფარება ასფალტით და მოეწყობა საგზაო ნიშნები. გზის გასწვრივ, არის ორი 

წყალგამტარი მილი, რომელთაგან ერთი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, 

ხოლო მეორეს ესაჭიროება შეკეთება. გზის რეაბილიტაცია მოხდება შემდეგი 

პარამეტრებით: სავალი ნაწილის სიგანე - 6.0 მ; გვერდულების სიგანე - 0.5 მ. 

ქვე-პროექტი მოიცავს „ვარციხის მარანისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდებას 80 

კუბური მეტრის მოცულობით საათში. წყარო იქნება JSC “Socar Sakorggasi”-ის 

მფლობელობაში არსებული გაზსადენი მილი და მილის დაკავშირებას ვარციხის 

მერანთან გაზის წყაროდან, უზრუნველყოფს  JSC “Socar Sakorggasi”. სამუშაოების 

შესრულება მოხდება კონტრაქტორის მიერ, რომელსაც კონკურსით შეარჩევს 

მშენებლობის პროვაიდერი, JSC “Socar Sakorggasi” ის მიერ ჩამოყალიბებული 

ავტორიზაციის და პირობების საფუძველზე (დანართი 1), ხოლო გაზის 

მომარაგების გადაკვეთაზე ნებართვას გასცემს Georgian Gas Transportation Company 

(დანართები 5 და 6). ხაზი, სადაც გაივლის გაზსადენი კვეთს შპს. PCMAX”-ს 

მფლობელობაში არსებულ ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელს. მფლობელმა წარადგინა 

წერილობითი თანხმობა, რომელიც გაზმომარაგების სამუშაოების ნებართვას 

იძლევა კონკრეტული პირობებით (დანართები 2 და 3). ასევე, გაზმომარაგების 

ხაზი, კვეთს შპს “Georgian Amelioration” - ის მფლობელობაში არსებულ სარწყავ 

მაგისტრალურს არხს, რომელმაც ასევე წარადგინა წერილობითი თანხმობა 

კონკრეტული პირობებით (დანართი 4). საბოლოოდ, გაზმომარაგების ხაზი 

გადაკვეთს ორ კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს საკადასტრო 

კოდებით 30.03.44.004 და 30.03.44.006. მესაკუთრემ წარადგინა წერილობითი 

თანხმობა მილსადენის მის საკუთრებაში არსებულ მიწებზე გავლის თაობაზე, 

პროექტის დიზაინის შესაბამისად.  

 



  

 

(a)    zemoqmedebis gansazRvra 

aqvs Tu ara qve-proeqts sagrZnobi 

zemoqmedeba garemoze ? 

proeqts sagrZnobi dadebiTi 

zemoqmedeba aqvs socialur garemoze  

raSi mdgomareobs qve-proeqtis 

mniSvnelovani sasargeblo da 

uaryofiTi zegavlena garemoze? 

qveproeqts savaraudod eqneba 
grZelvadiani dadebiTi zemoqmedeba 
garemoze, xolo moklevadiani 
zemoqmedeba Sefasebulia minimalurad 
da tipiuria mcire da saSualo 
masStabis sareabilitacio 
samuSaoebisaTvis urbanul 
landSaftze: xmauri, mtveri, vibracia 
da gamonabolqvi samSeneblo teqnikis 
eqsploataciis procesSi; samSeneblo 
narCenebis warmoqmna, transportis 
moZraobisa da fexiT mosiaruleTaTvis 
gadaadgilebis Seferxeba.   

aqvs Tu ara qve-proeqts raime 

mniSvnelovani potenciuri zemoqmedeba 

adgilobriv an zemoqmedebis qveS myof 

Temebze?  

axali miwebis aTviseba da gansaxleba 

mosalodneli ar aris.  

ყველა მიწის/ხაზოვანი ინფრასტრუქტურის 

მფლობელმა წარადგინა წერილობითი 

თანხმობა გაზმომარაგების სამუშაოებზე. 

დოკუმენტები თანდართულია ამ EMP-ში. 

grZelvadiani socialuri zemoqmedeba 

sasargeblo iqneba. რეაბილიტირებული 

გზა, გააუმჯობესებს კერძო საკუთრებასთან 

წვდომის შესაძლებობას ხუთი 

მესაკუთრისთვის, რომელთა აქტივებიც 

მდებარეობს იმავე ადგილას სადაც 

ვარციხის მარანი. 

adgilobriv mosaxleobaSi gaizrdeba 

dasaqmebulTa ricxvi:   

 ქვე-პროექტის შესრულებამ 

შესაძლოა გაზარდოს დროებითი 

დასაქმების შესაძლებლობა 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებისთვის, რადგან 

როგორც წესი კონტრაქტორებისთვის 



  

ხელსაყრელია ადგილობრივების 

დაქირავება. 

 qve-proeqtiT gaTvaliswinebuli 

samuSaoebis dasrulebis Semdeg 

aRdgenili infrastruqturis 

SekeTeba/movla-patronoba 

(grZelvadiani Semosavlis Seqmna)  

 turistebisTvis 

gaTvaliswinebul 

dawesebulebebSi (sastumroebi, 

restornebi, maRaziebi, 

gasarTobi centrebi, da a.S.);  

uaryofiTi zemoqmedeba moklevadiania 
da Semoifargleba samSeneblo moednis 
arealiT. igi dakavSirebulia zemoT 
aRweril SesaZlo diskomfortTan. 
 

ra zemoqmedeba aqvs qve-proeqts 

adamianis janmrTelobaze ? 

 samSeneblo teritoriis maxloblad 

sacxovrebeli, an sajaro Senobebi ar 

aris, Sesabamisad, zemoqmedeba 

mosaxleobis janmrTelobis 

mdgomareobaze aRniSnuli qve-proeqtis 

farglebSi, Seadgens nuls.  

მეტიც, რეაბილიტირებული გზა 

სასრგებლო იქნება მიმდებარე 

ტერიტორიის მფლობელებისათვის, რადგან 

გაუმჯობესდება მათი  წვდომა 

საკუთრებაზე. 

მცირე უარყოფითი ზემოქმედება 

დაკავშირებულია მშენებლობის პერიოდში 

არსებულ მტვერთან, ემისიებთან, ხმაურსა 

და ვიბრაციასთან.  

 

 

 

b)    Semamsubuqebeli zomebi  



  

qveproeqtis proeqtirebis ra 

alternativebi iqna ganxiluli da 

romeli Semamsubuqebeli zomebi iqna 

SemoTavazebuli? 

gamomdinare iqidan, rom qve-proeqtis 

SemoTavazeba moxda შპს ვარციხის 

მარანის mier, sxva alternativebis 

ganxilva ar momxdara. samSeneblo 

etapis mosalodneli uaryofiTi 

zemoqmedebis Serbileba SesaZlebeli 

iqneba martivad – samSeneblo 

teritoriis demarkaciis gziT, aseve 

satransporto moZraobis marTviT, 

samSeneblo meqanizmebis saTanado teq. 

uzrunvelyofiT, damtkicebuli 

samuSao saaTebis dacviT da winaswar 

SeTanxmebul adgilebze samSeneblo 

narCenebis gatanis saTanado 

organizebiT.  

samSeneblo kompaniam unda 

uzrunvelyos muSebis janmrTelobis 

da usafrTxoebis dacva, piradi 

dacvis aRWurvilobis 

uzrunvelyofiT. muSebis piradi 

dacvis aRWurviloba SesabamisobaSi 

unda iyos miRebul saerTaSoriso 

praqtikasTan (yovelTvis saWiroa 

damcavi Cafxutis tareba, aseve 

saWiroebis mixedviT – niRbebis da 

spec. saTvaleebis, Rvedebis da spec. 

fexsacmelebis gamoyeneba). samSeneblo 

teritoriebze Sesabamisi niSnebis 

ganTavsebiT, muSebi informirebulebi 

iqnebian ZiriTadi wesebis da 

regulaciebis Sesaxeb, romelTa dacva 

aucilebelia. 

კონტრაქტორი წინასწარ შეატყობინებს 

მეზობლად არსებული მიწის ნაკვეთების 

მფლობელებს სამუშაოების დაწყების 

შესახებ. მოსავლის ან სხვა აქტივების 

ნებისმიერი შემთხვევითი დაზიანება 

ანაზღაურდება კონტრაქტორის მიერ. 

 



  

 wina analogiuri proeqtebis romeli 

gamocdilebebi iqna gaTvaliswinebuli 

proeqtirebisas? 

mgf-s aqvs Zalian didi gamocdileba 

sxvadasxva donori organizaciebis 

mier dafinansebuli saSualo da 

farTo masStabiani qve-proeqtebis 

ganxorcielebaSi. 

 

iyvnen Tu ara CarTulebi 

dainteresebuli Temebi qveproeqtis 

momzadebaSi da iqna Tu ara adekvaturad 

gaTvaliswinebuli maTi interesebi da 

codna? 

a/e 

 

(d)    kategorizacia da daskvna 

skriningis Sedegebze dayrdnobiT,  

qveproeqti klasificirebulia, rogorc      A      

       B 

       C 

garemosdacviTi skriningis daskvna: 

1. qve-proeqti uaryofilia 
2. qve-proeqti miRebulia 

 

miRebis SemTxvevaSi da riskebis Sefasebis safuZvelze, qveproeqtis 
momzadeba saWiroebs: 

 

1. garemosdacviTi RonisZiebebis sakontrolo siis Sevsebas  
mcire samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebisaTvis  
 

2. garemoze zemoqmedebis mimoxilvas, garemosdacviTi 
RonisZiebebis gegmis SemuSavebis CaTvliT    
   

 

 

 



  

uflebamosili qveproeqtebis riskebis 
Sefaseba 

 

 

bunebrivi da 

socialuri 

garemos 

sensitiuri 

mimRebni 

qveproeqtis 

obieqtis irgvliv   

aris / 

Nar 

aris?   

mniSvnelovani 

potenciuri zemoqmdeba /  

maRali riski 

 

(aRniSneT) 

umniSvnelo potenciuri 

zemoqmdeba /  

dabali riski 

 

(aRniSneT) 

bunebrivi 

adgilsamyofeli, 

mowyvladi 

ekosistemebi 

aris 

tyeebi; daWaobebuli 

arealebi;  frinvelebis 

budobisa da gadamfreni 

frinvelebis dasvenebis 

adgilebi, cocxali bunebis 

koridorebi, romelic 

dacul teritoriebs 

aerTebs, cicabo ferdobebi, 

alpuri da subalpuri 

zonebi, mwvane mindvrebi, 

Zlier transformirebuli 

urbanuli an sasoflo 

landSaftebi, samrewvelo 

obieqtebi, yavisferi 

mindvrebi 

   

bunebrivi 

adgilsamyofeli, 

mowyvladi 

ekosistemebi 
ar 

aris 

tyeebi; daWaobebuli 

arealebi;  frinvelebis 

budobisa da gadamfreni 

frinvelebis dasvenebis 

adgilebi, cocxali bunebis 

koridorebi, romelic 

dacul teritoriebs 

aerTebs, cicabo ferdobebi, 

alpuri da subalpuri 

zonebi, mwvane mindvrebi, 

Zlier transformirebuli 

urbanuli an sasoflo 

landSaftebi, samrewvelo 

obieqtebi, yavisferi 

mindvrebi 

a/gA a/gA 

gruntis wylebis 

resursebi 

 

 

Nar 

aris  

regionuli/saxelmwifo 

mniSvnelobis danaleqebi, 

mineraluri da/an 

Termuli wylebis 

wyaroebi, gruntis 

wylebis maRali done 

gruntis wylebis 

normaluri done  

a/gA a/gA 

Rirebuli 
Nar 

daculi landSaftebi, 

gamorCeuli esTeturi 

Zlier 

transformirebuli 



  

landSaftebi 

 

aris  Rirebulebis 

landSaftebi, mwvane 

mindvrebi, rekreaciuli 

zonebi  

urbanuli an sasoflo 

landSaftebi, 

samrewvelo obieqtebi, 

yavisferi mindvrebi  

a/gA a/gA 

fizikuri 

kulturuli 

resursebi   

Nar 

aris  

kulturis Zeglebis 

individualuri an 

saerTo dacvis zonebi, 

istoriuli an 

tradiciuli obieqtebi 

(religiuri, sasaflao, 

ritualuri)   

kulturuli resursebis 

ararseboba  

a/gA a/gA 

dasaxlebuli 

punqtebi  

ar 

aris  

20-ze meti zemoqmedebis 

qveS myofi mosaxle; 

saWiroa fizikuri 

adgilmonacvleoba 

20-ze naklebi 

zemoqmedebis qveS myofi 

mosaxle; saWiro ar aris 

fizikuri 

adgilmonacvleoba 

a/gA a/gA 

geologiuri 

safrTxeebi: 

Zlieri erozia, 

mewyerebi, 

datborva 

ar 

aris  

aRricxulia 

 

ar aris aRricxuli 

a/gA a/gA 

Tuki Sefasebis zemoTmoyvanili nebismieri kriteriumis safuZvelze 

mosalodnelia, rom qveproeqti iyos maRali riskis matarebeli, is maRali riskis 

qveproeqtad ganixileba. unda Catardes garemo zemoqmedebis mimoxilva da 

momzaddes garemosdacviTi RonisZiebebis gegma. 

Tuki Sefasebis zemoTmoyvanili kriteriumebis safuZvelze qveproeqti 

savaraudod ar aris maRali riskis matarebeli, is dabali riskis qveproeqtad 

ganixileba da unda Seivsos mcire samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebis 

garemosdacviTi RonisZiebebis sakontrolo sia.     

 



  

 

qveproeqtebis socialuri resursebis skriningi 

 

informacia socialuri usafrTxoebis zomebis skriningis 

Sesaxeb  
diax ara 

1 informacia qveproeqtebis obieqtebis mflobelobis da 
kuTvnilebis statusis Sesaxeb aris xelmisawvdomi da 
sarwmuno?  (skriningi ver dasruldeba zemoxsenebulis 
mopovebamde) 

   

2  SezRudavs Tu ara proeqti xalxisaTvis maTi ekonomikuri 

resursebis xelmisawvdomobas, rogoricaa miwa, saZovrebi, 

wylis resursebi, komunaluri samsaxurebi an sxva 

resursebi, romelzec isini damokidebulni arian?   

   

3  proeqtis Sedegad mosalodnelia  Tu ara individebis an 

ojaxebis gansaxleba, an arsebobs Tu ara miwis Sesyidvis 

saWiroeba (saxelmwifo an kerZo, droebiT an mudmivad) 

mSeneblobisaTvis?   

   

4 mohyveba Tu ara proeqts Sedegad mosavlis, xexilis da 

sameurneo infrastruqturis (rogoricaa beRlebi, ezos 

tualetebi da samzareuloebi) droebiTi an mudmivi 

dakargva? 

   

Tuki zemoxsenebul romelime kiTxvaze (garda SekiTxvisa 1) pasuxi aris “diax”, maSin 

gamoyenebuli unda iqnas OP/BP 4.12 iZulebiTi gansaxleba da Semamsubuqebeli zomebi unda 

ganxorcieldes am OP/BP 4.12 da gansaxlebis politikis CarCo dokumentis Sesabamisad 

informacia kulturuli resursebis usafrTxoebis zomebis 

skriningis Sesaxeb 
diax ara 

5 saWiroebs Tu ara proeqti miwis samuSaoebs istoriuli, 

arqeologiuri an kulturuli memkvidreobis obieqtebis 

siaxloves? 

   

Tuki pasuxi kiTxvaze 5 aris “diax”, maSin gamoyenebuli unda iqnas OP/BP 4.11Pfizikuri 

kulturuli resursebi da SemTxveviT mopovebuli masalebis marTva unda ganxorcieldes 

OP/BP–sa da garemosdacviTi RonisZiebebis CarCo dokumentSi warmodgenili Sesabamisi 

procedurebis Sesabamisad. 

 



 

nawili Ab:  zogadi informacia proeqtisa da saproeqto teritoriis Sesaxeb  

  

institucionaluri da administraciuli  

Qqveyana  saqarTvelo 

Qqve-proeqtis 

dasaxeleba   

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხეში Sps “ვარციხის მარანის” 

საკუთრებაში არსებული ობიექტისთვის  გაზის მიწოდება და მისასვლელი 

გზის რეაბილიტაცია  

 

Qqve-proeqtis miznebi 

da saqmianoba  

qve-proeqti mdebareobs ბაღდათის municipalitetSi – იმერეთის 

regionSi, დასავლეთ saqarTvelo. qve-proeqtiT 

gaTvaliswinebulia 775 მეტრიანი გზის რეაბილიტაცია ვარციხე-

დიდველის საავტომობილო მაგისტრალიდან ვარციხე სარდაფამდე. 

გზა რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება 

(საკადასტრო კოდით: 30.06.33.008) და გზის საფარი არ გადაფარავს 

კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთებს ვენახებში და გზის სხვა მხარეს, ამიტომ სამუშაოები . 

ამასთან, კონტრაქტორს არ სჭირდება რაიმე სახის დაშვება 

მომიჯნავე მიწებზე სამოქალაქო სამუშაოების შესასრულებლად. გზის 

არც ერთ მხარეს არ არის საცხოვრებელი სახლები. 

სარეაბილიტაციო გზა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. გზის პირველი 

ნაწილის მონაკვეთი დაფარულია მიწისა და ხრეშის ზედაპირით, 

ხოლო მეორე ნახევარს საერთოდ არ გააჩნია საფარი და მხოლოდ 

მანქანის საბურავების კვალის ნიშნებია გამოკვეთილი. ქვე-პროექტის 

დიზაინის მიხედვით, გზის საფარი დაიფარება ასფალტით და 

მოეწყობა საგზაო ნიშნები. გზის გასწვრივ არის ორი წყალგამტარი 

მილი, რომელთაგან ერთი დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, 

ხოლო მეორეს ესაჭიროება შეკეთება. გზის რეაბილიტაცია მოხდება 

შემდეგი პარამეტრებით: სავალი ნაწილის სიგანე - 6.0 მ; 

გვერდულების სიგანე - 0.5 მ. 

ქვე-პროექტი მოიცავს „ვარციხის მარანისთვის“ ბუნებრივი გაზის 

მიწოდებას 80 კუბური მეტრის მოცულობით საათში. წყარო იქნება 

JSC “Socar Sakorggasi”-ის მფლობელობაში არსებული გაზსადენი მილი 

და მილის დაკავშირებას ვარციხის მერანთან გაზის წყაროდან, 

უზრუნველყოფს  JSC “Socar Sakorggasi”. სამუშაოების შესრულება 

მოხდება კონტრაქტორის მიერ, რომელსაც კონკურსით შეარჩევს 

მშენებლობის პროვაიდერი, JSC “Socar Sakorggasi” ის მიერ 

ჩამოყალიბებული ავტორიზაციის და პირობების საფუძველზე 

(დანართი 1), ხოლო გაზის მომარაგების გადაკვეთაზე ნებართვას 

გასცემს Georgian Gas Transportation Company (დანართები 5 და 6). ხაზი, 

სადაც გაივლის გაზსადენი კვეთს შპს. PCMAX”-ს მფლობელობაში 



 

არსებულ ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელს. მფლობელმა წარადგინა 

წერილობითი თანხმობა, რომელიც გაზმომარაგების სამუშაოების 

ნებართვას იძლევა კონკრეტული პირობებით (დანართები 2 და 3). 

ასევე, გაზმომარაგების ხაზი, კვეთს შპს “Georgian Amelioration” - ის 

მფლობელობაში არსებულ სარწყავ მაგისტრალურს არხს, რომელმაც 

ასევე წარადგინა წერილობითი თანხმობა კონკრეტული პირობებით 

(დანართი 4). საბოლოოდ, გაზმომარაგების ხაზი გადაკვეთს ორ 

კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთს საკადასტრო კოდებით 

30.03.44.004 და 30.03.44.006. მესაკუთრემ წარადგინა წერილობითი 

თანხმობა მილსადენის მის საკუთრებაში არსებულ მიწებზე გავლის 

თაობაზე, პროექტის დიზაინის შესაბამისად.  

institucionaluri 

RonisZiebebi 

(dasaxeleba da 

kontaqtebi  

 

Mmsoflio 

bankiB  

(saproeqto 

jgufis 

ufrosi) 

joana mqlin 

meisiqi  

Pproeqtis 

marTva 

saqarTvelos 

municipaluri 

ganviTarebis 

fondi 

MDF  

usafrTxoebis 

zedamxedveloba 

mgf 

qeTevan 

papaSvili  

Aadgilobrivi 

mxare da/an 

mimRebi 

 

ბაღდათის 

municipaliteti  

Gganxorcielebis 

RonisZiebebi 

(dasaxeleba da 

kontaqtebi) 

usafrTxoebis 
zedamxedveloba  

M 

msoflio banki  

darejan 

kapanaZe  

garemos dacva 

სოფია გეორგიევა 

სოციალური 

Aadgilobrivi 
mxare 

zedamxedveloba 

mSeneblobis 

zedamxedveloba 

sakonsultacio 

kompania 

“eptisa” 

 

Aadgilobrivi 

Semmowmeblebi 

 

zedamxedveloba 

- 

 

 

kontraqtori 

 

saproeqto teritoriis aRwera 

saproeqto 

teritoriis 

dasaxeleba  
სofeli ვარციხე 



 

teritoriis 

adgilmdebareobis 

aRwera  

qve-proeqtis teritoria mdebareobs ბაღდათის municipalitetSi – 

იმერეთის regionSi, დასავლეთ saqarTvelo.  

vin aris miwis 

mflobeli? 

saxelmwifo mflobelobaSi arsebuli miwa  

Ggeografiuli, 

fizikuri, 

biologiuri, 

geologiuri, 

hidrografiuli da 

socio-ekonomikuri 

konteqstis aRwera  

შპს ვარციხის მარანი დაარსდა 2015 წელს, სექტემბერში. კომპანიის 

დამაარსებელი ასევე არის საქართველოში არსებული სასტუმროების 

ქსელის  მგზავრების მფლობელი. 

ვარციხე არის ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებული სოფელი, იმერეთი, 

საქართველო. მდებარეობს ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, იმერეთის 

დაბლობში, მდინარეების რიონისა და ხანიწყალის შესართავთან, 

ბაღდათიდან ჩრდილოდასავლეთით 17 კილომეტრის დაშორებით. 2014 

წლის აღწერით, მისი მოსახლეობის რაოდენობა იყო 1,559. 

samSenebloMmasalebis, 

gansakuTrebiT  

inertuli masalebis, 

wylis, qvebis 

mdebareoba da 

manZili  

adgilobrivi samSeneblo masalebis transportirebis saSualo 
manZili Seadgens daaxloebiT 10 km-s.  

samSeneblo teritoriaze wylis miwodeba ganxorcieldeba wylis 
rezervuarebidan, xolo sasmeli wylis uzrunvelyofa moxdeba 
plastikuri boTlebiT.   

zogi amoTxrili masalis ukuCayra moxdeba, zogierTi damatebiTi 
masalis transportireba ki moxdeba licenzirebuli obieqtebidan – 
savaraudo manZili 5-10 km. 

samSeneblo narCenebis gadayra moxdeba ბაღდათის municipalur 
nagavsayrelze. 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი გამოსცემს წერილს იმის შესახებ თუ სად 

უნდა განთავსდეს ჭარბი ინერტული მასალები. 

kanonmdebloba  

proeqtiT 

gaTvaliswinebul 

saqmianobasTan 

dakavSirebuli 

Eerovnuli, 

adgilobrivi 

kanonmdebloba  da 

nebarTvebi  

msoflio bankis politikis da garemosdacviTi marTvis CarCo 
dokumentis Tanaxmad, qve-proeqti ganisazRvra dabali riskis mqone 
“b” kategoriad. qve-roeqti damtkicebulia Telavis municipalitetis 
mier. 
 
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad saqmianoba ar 

eqvemdebareba raime saxis garemosdacviT kvlevas, damtkicebas, an 

nebarTvis aRebas, aRniSnul qve-proeqtTan mimarTebaSi. Tumca 

erovnuli maregulirebeli sistemis Tanaxmad: 

(i) samSeneblo masalebi mowodebuli unda iqnas licenzirebuli 
momwodeblebisgan; 

(ii) im SemTxvevaSi, Tu kontraqtori moindomebs karierebis gaxnas, 
an masalebis amoRebas mdinaris kalapotidan (aRniSnuli 
masalebis sxva provaiderebisgan Sesyidvis nacvlad), 
kontraqtori valdebulia miiRos aRniSnuli masalebis 
mopovebis licenzia; 

(iii) im SemTxvevaSi, Tu kontraqtori moindomebs sakuTari 
asfaltis, an betonis qarxnis amuSavebas (aRniSnuli 



 
masalebis sxva provaiderebisgan Sesyidvis nacvlad), 
kontraqtori valdebulia miiRos garemosdacviTi nebarTva, 
romelic gansazRvravs emisiebSi damabinZurebeli 
koncentraciebis maqsimalur maCvenebels; 

(iv) samSeneblo narCenebis gatana nagavsayrelze, an miwis 
samuSaoebis dros warmoqmnili inertuli masalebis saboloo 
ganTavseba specialurad SerCeul teritoriaze, aucilebelia 
SeTanxmdes adgilobriv municipalitetTan werilobiTi 
formiT.  

 
 
aucilebelia saxelmwifo standartebis (GOST) da samSeneblo 
normebis da wesebis (SNIP) dacva. 
 

საჩივრების განხილვის მექანიზმი 

საჭიროებისამებრ, შეიქმნა საჩივრების განხილვის მექანიზმი პროექტით დაზარალებულთა 

საჩივრების მოსაგვარებლად. ბაღდათის მუნიციპალიტეტმა დანიშნა პასუხისმგებელი პირი - 

ოთარ ღამბაშიძე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი 

მოწყობის განყოფილება, რათა მიიღოს განიხილოს და რეაგირება მოახდინოს 

დაზარალებულთა საჩივრებზე. (ტელ: 599175817, რუსთაველის ქ. 3. ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი). MDF - დან საკონტაქტო პირი არის ნუცა გუმბერიძე (ტელ: +995 598 88 

20 19, feedback@mdf.org.ge, დავით აღმაშენებლის გამზირი 150, მე-3 სართული, 0112 

თბილისი, საქართველო.) 
 

danarTebi 

danarTi 1. “Socar Sakorggzai”- ის წერილობითი თანხმობა 

დანართი 2. შპს „PCMAX” – ის წერილობითი თანხმობა 

დანართი 3. შპს „PCMAX” – ის არსებული კომუნიკაციისა და გაზმომარაგების ხაზის კვანძის ორთო-

ფოტო 

დანართი 4. შპს “Georgian Amelioration“ - წერილობითი თანხმობა 

დანართი 5. შპს “Georgian Gas Transportation Company” - ის წერილობითი თანხმობა 

დანართი 6. შპს “Georgian Gas Transportation Company” - ის ხაზოვანი ინფრასტრუქტურისა და 

გაზმომარაგების ხაზის ორთო-ფოტო და კვანძი 

დანართი 7. მიწის ნაკვეთის მესაკუთრის წერილობითი თანხმობა და ამონაწერები საჯარო 

რეესტრიდან  

დანართი 8. საჯარო რეესტრიდან ამონაწერი სარეაბილიტაციო გზის საკუთრებასთან დაკავშირებით 
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nawili b: usafrTxoebasTan dakavSirebuli informacia  

garemosdacviTi/socialuri skriningi 

iTvaliswinebs Tu 

ara proeqtiT 

gaTvaliswinebuli 

saqmianoba 

warmodgenil 

sakiTxebs ? 

saqmianoba/sakiTxi  statusi  dawyebuli saqmianoba  

a. Senobis reabilitacia   [ ]  diax  [ ] ara ix. qvemoT nawili a  

b. axali mSenebloba  [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili a 

g. individualuri wyalgamwmendi sistema  [ ] diax  [ ]  ara ix. qvemoT nawili b 

d. istoriuli Senoba (Senobebi) da ubnebi [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili g 

e. miwis SeZena 1 [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili d 

v. saxifaTo, an toqsikuri masalebi2  [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili e 

z. zegavlena tyeebze da/an dacul teritoriebze [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili v 

T. samedicino narCenebis damuSaveba/marTva [ ] diax  [ ]  Nara ix. qvemoT nawili z 

1. satransporto da fexiT mosiaruleTa 
usafrTxoeba  

[ ]  diax  [ ] Nara ix. qvemoT nawili T 

                                                           

1 miwis SeZena iTvaliswinebs adamianebis gansaxlebas, sacxovrebeli pirobebis Secvlas, maT kerZo sakuTrebaze SesvliT. aRniSnuli 
exeba SesaZen/gadasacem miwas, rac iwvevs TviTneburad dasaxlebul da/an im adamianebis dazaralebas, romelnic cxovreben da/an  
muSaoben (jixurebi) SesaZen miwaze.  
2 toqsikuri/saxifaTo masalebi moicavs, magram ar aris SezRuduli SemdegiT: azbesti, toqsikuri saRebavebi, saxifaTo gamxsneli, tyviis 
Semcveli saRebavis moxsna da sxv.   



 

nawili g. Semamsubuqebeli zomebi  

saqmianoba  parametri   Semamsubuqebeli zomebis CamonaTvali 

zogadi pirobebi  Setyobineba da 

personalis 

usafrTxoeba  

(a)  mSeneblobis da garemosdacviTi sakiTxebis adgilobrivi makonterolebeli organoebi da 
sazogadoeba informirebulebi arian mosalodneli saqmianobis Sesaxeb 

(b)  sazogadoebas aRniSnuli samuSaoebis Sesaxeb ecnoba mediaSi da/an sazogadoebisTvis 
xelmisawvdom saitebze (maT Soris samuSaoebisTvis gansazRvruli saitis CaTvliT) 
ganTavsebuli Sesabamisi SewyobinebiT 

(g)  miRebulia mSeneblobis da/an reabilitaciisTvis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela 
nebarTva  

(d)  kontraqtori oficialurad Tanaxmaa, rom yvela saxis samuSao ganxorcieldes usafrTxo da 
disciplinirebuli saxiT, rac emsaxureba zegavlenis minimizacias mezobel macxovreblebsa 
da garemoze. 

(e)  personalis usafrTxoebis aRWurviloba Seesabameba karg saerTaSoriso praqtikas (yovelTvis 
damcavi Slemebi, saWiroebis SemTxvevaSi niRbebi da usafrTxoebis saTvaleebi, formebi da 
usafrTxo botebi) 

(v)  saproeqto teritoriebze ganTavsebuli Sesabamisi sainformacio dafebi miuTiTebs muSebs 
Sesasrulebeli ZiriTadi wesebisa da instruqciebis Sesaxeb. 

   haeris xarisxi  

 

(a) Sida ngrevis procesSi warmoqmnili samSeneblo narCenebis dayra moxdeba pirveli sarTulis 
zemoT 

(b) ngrevis ngervis Sedegad warmoqmnili nagavis Senaxva moxdeba kontrolirebad teritoriaze da 
mtvris Semcirebis mizniT dainameba wyliT; 

(g) pnevmaturi burRvis/kedlis ngrevis procesSi, mtvris Sekaveba moxdeba wylis nakadiT da/an  
mtvris damcavi barierebis mowyobiT Sesabamis teritoriaze; 

(d) aucilebelia obieqtis irgvliv teritoria (trotuarebi, gzebi) unda dasufTavdes nagvisgan 
mtvris minimumamde dayvanis mizniT; 

(e)  ar moxdeba samSeneblo/narCeni nagvis Ria wva obieqtis teritoriaze; 
(v)  ar eqneba adgili samSeneblo satransporto saSualebebis zedmet mimosvlas saproeqto     
     terotiriebze.  

xmauri (a) samSeneblo samuSaoebiT gamowveuli xmauri SeizRudeba nebarTviT gansazRvruli drois 
Sesabamisad; 

(b)  saqmianobis dros, aucilebelia generatorebis, sahaero kompresorebis da sxva meqanikuri         
    aRWurvilobis saxuravebis daxurva da maTi ganTavseba dasaxlebuli punqtebisgan rac  
    SeiZleba Sors. 

wylis xarisxi (a)samSeneblo teritoriaze aucilebelia gatardes eroziisa da naleqebis  kontrolis Sesabamisi 
RonisZiebebi, rogoricaa magaliTad Tivis Sekvra da/an qviSis Semakaveblebi Robeebiis mowyoba, 
rac uzrunvelyofs saproeqto teritoriidan naleqebis Carecxvisa da mezoblad mdebare 
nakadulebsa da mdinareebSi zedmeti simRvrivis Tavidan acilebas. 

narCenebis marTva  (a) narCenebis Segrovebisa da gadayris gzebi da teritoriebi ganisazRvreba ngrevisa da 
samSeneblo samuSaoebisas warmoqmnili yvela ZiriTadi tipis narCenebisaTvis gamoiwvios. 

(b) mSeneblobiT da ngreviT  gamowveuli mineraluri narCenebi ganTavsdeba saerTo narCenebisgan,  
organuli, likviduri da qimiuri narCenebisgan gancalkevebiT, saproeqto teritoriaze 
ganxorcielebuli sortirebis gziT da Sesabamis konteinerebSi ganTavsebiT.  

(g)  samSeneblo narCenebis saTanado Segroveba da gadayra ganxorcieldeba Sesabamisi licenziis     
    mqone organizaciis mier; 
(d)  warmoeba nagvis gadayrasTan dakavSirebiT saWiroa Canawerebis, maTi saTanado marTvis 



 
dasabuTebis mizniT, rogorc es geemiTaa gaTvaliswinebuli. 

 (e)  SesaZleblobis SemTxvevaSi, kontraqtors SeuZlia gamoiyenos da moaxdinos saTanado da               
     moqmedi masalebis reciklireba (azbestis garda).  

satransporto 

saSualebebisa da 

fexiT mosiaruleTa 

usafrTxoeba  

samSeneblo 

saqmianobiT 

gamowveuli 

pirdapiri, an 

arapirdapiri 

safrTxe 

sazogadoebriv 

satransporto 

moZraobaze da fexiT 

mosiaruleebze  

adgilobrivi kanonmdeblobis Tanaxmad, kontraqtori valdebulia uzrunvelyos samSeneblo 

teritoriis saTanado dacva da mSeneblobasTan dakavSirebuli transportis moZraobis 

regulireba. aRniSnuli moicavs, magram ar zRudavs Semdeg sakiTxebs: 

 gamafrTxilebeli sagzao niSnebi, barierebi da Sesaxvevebi: aucilebelia saproeqto 
teritoriis xilvadobis uzrunvelyofa da sazogadoebis gafrTxileba yvela potenciuri 
safrTxis Sesaaxeb; 

 transportis moZraobis Sesabamisi marTvis sistema da personalis treiningi, 
gansakuTrebiT saproeqto teritoriiis misasavlelad xelmisawvdomobisa da mis mimdebare 
teritoriaze gadatvirTuli satransporto moZraobis Tavidan acilebisaTvis. samSeneblo 
transporto moZraobis gadakveTis wertilebSi fexiT mosiaruleTaTvis usafrTxo 
gadasasvlelebis da gasasvlelebis uzrunvelyofa.  

 samuSao saaTebis dagegmva adgilobrivi transportis moZraobis monacemebze dayrdnobiT, 
mag. ZiriTadi transportis moZraobis Tavidan acileba pikis saaTebisa da Sinauri 
cxovelebis moZraobis dros; 

 saproeqto teritoriaze transporis moZraobis aqtiuri marTva mcodne personalis mier 
da xilvadi adgilida, Tu es gamowveulia usafrTxoebis saWiroebiT da mosaxerxebeli 
gasasvlelis Seqmna sazogadoebisTvis.  

 usafrTxo da uwyveti mimosvlis uzrunvelyofa ofisebTan, maRaziebTan da 
sacxovreblebTan aRdgeniTi samuSaoebis procesSi, im SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli 
nagebobebi Riaa sazogadoebisTvis.  

  



 

danarTi 2: garemosdacviTi monitoringis gegma   

ra 

(parametri 

eqvemdebare

ba 

monitoring

s?) 

sad 

(aris parametri, 

romelic 

eqvemdebareba 

monitorings?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

rodis 

(gansazRvreT 

sixSire/an 

uwyvetoba?) 

ratom 

(xdeba parametris 

monitoringi?) 

vin 

(aris pasuxismgebeli 

monitoringze?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

samSeneblo faza  

samSeneblo 
masalebiT 
uzrunvelyo
fa   

samSeneblo 
masalebis SeZena 
mxolod 
oficialurad 
daregistrirebuli 
momwodeblebisagan  

momwodeblis 
ofisSi, an  
sawyobSi 

dokumentebis 
Semowmeba    

mowodebis 
kontraqtebis 
gaformebisas 
 

infrastruqturis 
teqnikuri  
mdgradobis da 
usafrTxoebis 
uzrunvelyofis 
mizniT  

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli  

samSeneblo 
masalebis da 
narCenebis 
transportire
ba; 
 
samSeneblo 
meqanizmebis 
gadaadgileba 

satransporto 
saSualebebis da 
meqanizmebis teqnikuri 
mdgomareoba 
 
transportirebis 
gansazRvruli 
saaTebisa da 
marSrutebis dacva   

samSeneblo 
teritoria 

Semowmeba  gaufrTxilebeli 
Semowmebebi, rogorc 
samuSao, ise ara 
samuSao saaTebSi 

miwisa da haeris 
emisiebisagan 
dabinZurebis 
Semcireba; 
xmauriT da vibraciiT 
adgilobrivi 
sazogadoebebis 
Sewuxebis SezRudva;  
transportis 
moZraobis darRvevis 
minimumamde dayvana;  
 

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli,  
 
satransporto 
policia  
 



 

ra 
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ba 
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s?) 

sad 
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romelic 

eqvemdebareba 

monitorings?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

rodis 

(gansazRvreT 

sixSire/an 

uwyvetoba?) 

ratom 

(xdeba parametris 

monitoringi?) 

vin 

(aris pasuxismgebeli 

monitoringze?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

miwis 
samuSaoebi  

amoRebuli gruntis 

droebiTi Senaxva 

winaswar gansazRvrul 

da SeTanxmebul 

teritoriebze; 

amoRebuli gruntis 

ukuCayra da/an 

ganTavseba 

oficialurad 

gamoyofil 

teritoriebze; 

SemTxveviTi 

aRmoCenebis 

SemTxvevaSi, 

samuSaoebis 

dauyonebliv Sewyveta 

da aRniSnulis Sesaxeb 

kulturisa da ZeglTa 

dacvis saministros 

informireba da 

samuSaoebis ganaxleba 

mxolod 

saministrosgan 

oficialuri Tanxmobis 

miRebis Semdeg    

samSeneblo 
teritoria 

Semowmeba  miwis samuSaoebis 

procesSi 

samSeneblo da da misi 

mdebare teritoriis 

samSeneblo nagviT 

dabinZurebis Tavidan 

acileba  

fizikuri kulturuli 

resursebis dazianebis 

da dakargvis Tavidan 

acileba  

 

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli,  
 



 

ra 

(parametri 

eqvemdebare

ba 

monitoring

s?) 

sad 

(aris parametri, 

romelic 

eqvemdebareba 

monitorings?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

rodis 

(gansazRvreT 

sixSire/an 

uwyvetoba?) 

ratom 

(xdeba parametris 

monitoringi?) 

vin 

(aris pasuxismgebeli 

monitoringze?) 

rogorc 

(unda 

ganxorcieldes 

parametris 

monitoringi?) 

inertuli 
masalebis  
wyaro  

masalebis SeZena 
arsebuli 
momwodeblebisagan, Tu 
es SesaZlebelia; 
sasargeblo 
wiaRiseulis mopovebis 
licenziis miReba 
mSenebli 
kontraqtoris mier da 
licenziis pirobebis 
mkacri dacva; 
 
karieris terasebad 
dayofa, karieris 
damuSavebuli 
adgilebis ukuCayra da 
landSaftTan 
harmonizacia; 
mdinaris kalapotidan 
xreSisa da qviSis  
amoReba, xreSis 
damcavi barierebis 
mowyoba mopovebis 
teritoriasa da wylis 
nakads Soris. 
dauSvebelia 
meqanizmebis Sesvla 
wylis nakadSi.    

karieris 
zonebi  

dokumentebis 
Semowmeba 
samuSaoebis 
Semowmeba  

masalebis damuSavebis 
procesSi  

qanobebis eroziis da 
ekosistemebis da 
landSaftebis 
degradaciis Semcireba; 
 
mdinaris napirebis 
eroziis, wylis 
Sewonili nawilakebiT 
dabinZurebis da wlis 
cxovelebis saarsebo 
pirobebis darRvevis 
Semcireba.  
 
 
 

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli  

samSeneblo 
narCenebis 
warmoqmna   

samSeneblo narCenebis 
droebiTi Senaxva 
specialurad 
gamoyofil adgilebSi; 
 
narCenebis droulad 
gadayra oficialurad 
gamoyofil  adgilebSi 

samSeneblo 
teritoria; 
nagavsayreli 
teritoria  

Semowmeba  samSeneblo 
samuSaoebis procesSi  

samSeneblo da mis 
mezoblad mdebare 
teritoriebis myari 
narCenebisgan 
dabinZurebis Tavidan 
acilebis mizniT   

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli 
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parametris 
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(gansazRvreT 
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ganxorcieldes 

parametris 
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transportis 
moZraobis 
darRveva da 
fexiT 
mosiaruleTa 
mimosvlis 
SezRudva   

satransporto 
moZraobis 
SezRudvis/Sesaxvevis 
niSnebis dadgma; 
 
samSeneblo masalebis 
Senaxva da samSeneblo 
nagvis droebiTi 
ganTavseba ise, rom 
Tavidan iqnas 
acilebuli sacobebi 
misasvlel gzebze; 
 

samSeneblo 
teritoriaze 
da mis garSemo 

Semowmeba   adgilobrivi 
macxovreblebis 
diskomfortis 
Semcirebis mizniT; 

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli  

muSebis 
janmrTeloba 
da 
usafrTxoeba  

muSebis formebiT da 
individualuri dacvis 
saSualebebiT aRWurva; 
 
muSebis da personalis 
informireba 
meqanizmebTan/aRWurvil
obasTan muSaobisas 
individualuri 
usafrTxoebis wesebis 
da instruqciebis 
Sesaxeb da aseve 
aRniSnuli 
wesebis/instruqciebis 
mkacri dacvis Sesaxeb  
 
 

samSeneblo 
teritoria  

Semowmeba  gaufrTxilebeli 
Semowmeba samuSaoebis 
msvlelobisas  

ubeduri da 
gauTvaliswinebeli 
SemTxvevebis Tavidan 
acilebi mizniT  

mgf,  
 
mSeneblobis 
zedamxedveli  

saoperacio faza  
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reabilitirebu
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satransportis 
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oficialurad 
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adgilebSi. 

reabilitirebuli 
gzis monakveTebi  
 
 
 
 
 
 
 
reabilitirebuli 
sadrenaJe 
sisitema  

Semowmeba 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semowmeba 
 
 
 
 
 
 
 

operirebisas  
 
 
 
 
 
 
 
 
mudmivi muSaobis 
procesSi  

ubeduri sagzao 
SemTxvevebisa da 
transportis 
moZraobis Seferxebis 
Tavidan acilebis 
mizniT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sadrenaJe sistemis 
Seuferxeblad 
muSaobis 
uzrunvelyofa  

ბაღდათის 
municipaliteti 

ganaTebis 
infrastruqtu
ris movla-
patronoba  

kabelebisa da sxva 
eleqtro 
aRWurvilobis kargi 
teqnikuri 
mdgomareoba 

ganaTebuli 
quCebi 

Semowmeba 
 

sistemis 
eqsploataciis 
masStabiT  

el. wyaroebTan 
dakavSirebuli 
ubeduri SemTxvevebis 
Tavidan acileba 

ბაღდათის 

municipaliteti  

wyalmomarageb
isa da 
sakanalizacio 
qselebis 
movla-
patronoba  

wyalmomaragebisa da 

sakanalizacio 

qselebis kargi 

teqnikuri 

mdgomareoba 

 

reabilitirebuli 

komunikaciebis  

adgilebi   

Semowmeba 
 

sistemis 
eqsploataciis 
masStabiT  

wyalmomaragebisa da 
sakanalizacio 
sistemebis SeferxebiT 
muSaobis Tavidan 
acileba  

ბაღდათის 

municipaliteti  
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satransporto 
moZraobis da 
fexiT 
mosiaruleTa 
misasvlelebis 
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procesSi   

movla-patronobis 
samuSaoebis dagegmva 
quCebze naklebad 
datvirTul saaTebSi 
da movla-patronobis 
teritoriis moniSvna 
Sesabamisi niSnebIT   

reabilitirebuli 
gza da 
infrastruqtura  

Semowmeba 
 

saproeqto 
teritoriebis 
eqsploataciis  
masStabiT  

adgilobrivi 
mosaxleobis Sewuxebis 
minimumamde dayvana  

ბაღდათის 
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