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მადლობის ნიშნად 

 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია მადლობას უხდის ყველას, ვინც გარკვეული წვლილი 

შეიტანა საქართველოში „მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 

3“-ის წარმატებით დასრულებაში. ასევე, მომჩივნებს მათი ძალისხმევისა და პროცესისადმი 

ნდობის გამოცხადებისთვის; აღმასრულებელ უწყებას, საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდს; საქართველოს სხვა სამთავრობო უწყებებს კვლევისა და ლოკაციების 

მონახულების დროს გაწეული თანამშრომლობისთვის; აზიის განვითარების ბანკის 

დირექტორთა საბჭოს, განსაკუთრებით შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის წევრებს; და აზიის 

განვითარების ბანკის მენეჯმენტსა და თანამშრომლებს. 
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აბრევიატურა 

 

 

ADB  -აზიის განვითარების ბანკი 

CRO  -საჩივრების მიმღები ოფიცერი 

CRP  -შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

EIA  -გარემოზე ზემოქმედების შეფასება 

IEE  -საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება 

MDF  -საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

MFF  -მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტი 

OCRP  -შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი 

OM  -ოპერაციების სახელმძღვანელო 

SDCC  -მდგრადი განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი 

SPS  -უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება  

TOR  -ტექნიკური დავალება 

WBG EHS  -მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 2007 წლის გარემოს, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 

(Guidelines)  ზოგადი სახელმძღვანელო 

WHO  -მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია 

 

 

 

 

წონა და საზომი ერთეულები 

 

dBA-  A-შეწონილი დეციბელი 

Km  -კილომეტრი 

Km/h  -კილომეტრი საათი 

 

შენიშვნა 

 

ამ ანგარიშში „$“ ნიშნავს აშშ დოლარს. 

 

 

ნებისმიერი ქვეყნის პროგრამის ან სტრატეგიის მომზადებისას, პროექტის დაფინანსებისას, ან 

წინამდებარე დოკუმენტში რაიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან გეოგრაფიულ არეზე 

მინიშნებისას, აზიის განვითარების ბანკი მიზნად არ ისახავს ტერიტორიის ან არეალის 

იურიდული თუ სხვა სტატუსის შეფასებას.  
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I. შესავალი 

 

1. ეს ანგარიში მომზადდა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ, სესხი №3063 

შესაბამისობის დასადგენად: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა 

(ტრანში 3) (პროექტი). 1რუსთავის გზატკეცილის, 12-33 კვარტლის (თბილისი, საქართველო) 

სულ მცირე 81 მაცხოვრებლის მიერ გაკეთებული მოთხოვნა შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას  გადაეგზავნა აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

საჩივრების მიმღები ოფიცრის მიერ 2016 წლის 14 მარტს.  

 

2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმი, აზიის განვითარების ბანკის მიერ განხორციელებული 

პროექტების ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთათვის რეაგირების საბოლოო ეტაპია. ეს 

მექანიზმი მიზნად ისახავს დამოუკიდებელი და ეფექტური ფორუმის ორგანიზებას, 

რომელიც საშუალებას აძლევს აზიის განვითარების ბანკის მიერ განხორციელებული 

პროექტების ნეგატიური ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს ხმამაღლა გამოთქვან 

თავიანთი შეშფოთება, გამოძებნონ პრობლემის მოგვარების გზები, და/ან მოითხოვონ 

შესაბამისობის შესწავლა. 2შესაბამისობის შესწავლა ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

ერთერთი ფუნქციაა, რომლის მიზანიცაა დაადგინოს მიადგა თუ არა პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს ზიანი ან შესაძლოა თუ არა მათ მიადგეს ზიანი აზიის 

განვითარების ბანკის მიერ პროექტის განხორცილებისას  საოპერაციო პოლიტიკისა და 

პროცედურებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში. შესაბამისობის განხილვისას არ ხდება 

მსესხებლის ან აღმასრულებელი სტრუქტურის ან იმ ქვეყნის სახელმწიფო ორგანოს შემოწმება 

სადაც ხორციელდება პროექტი. ამ მონაწილე  მხარეების მოქმედებები განიხილება მხოლოდ 

მაშინ, როდესაც ხდება აზიის განვითარების ბანკის მის საოპერაციო პოლიტიკასთან და 

პროცედურებთან შესაბამისობის შეფასება. 3 

 

3. ეს ანგარიში გვაწვდის ინფორმაციას პროექტის აღწერილობასთან და შესაბამისობასთან 

დაკავშირებით; აღწერს შესაბამისობის განხილვის პროცესს; და შემუშავებულია 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ პროექტზე ჩატარებული მოკვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით. მოკვლევის შედეგები და შესაბამისობის დასკვნები წარმოდგენილია ამ 

ანგარიშის ქვეთავებში V და VI.  

 

 

 

1 საქართველო: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3-პროექტის 

ვებგვერდი https://www.adb.org/projects/42414-043/main. 
2 აზიის განვითარების ბანკი(აგბ). ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა 2012. მანილა. პარაგრაფი 

103.  
3 შენიშვნები და კომენტარები 2, პარაგრაფი 130 
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II. პროექტი 

 

 

4. პროექტი არის საქართველოს მთავრობის $1.1 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების 

საინვესტიციო პროგრამის ნაწილი, რომელიც განხორციელდება 2010-2020 წლებში. ეს 

ინვესტიცია მიზნად ისახავს საქართველოს ურბანული ტრასპორტის ხელმისაწვდომობის, 

ხარისხის და უწყვეტობის გაუმჯობესებას. პროექტის ნაწილობრივი დაფინანსება მოხდა 

აზიის განვითარების ბანკის სესხით მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის 

გამოყენებით, მაქსიმალური თანხის ოდენობით $ 300 მილიონი აშშ 

დოლარი.4მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის გამოყენებით სამ ეტაპად 

დაფინანსებული ეს ინვესტიცია მიზნად ისახავს საქართველოს რეგიონების კერძოდ, 

ანაკლიის, ბათუმის, ქუთაისის, ფოთის, რუსთავისა და თბილისის სატრანსპორტო 

სისტემისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. 2010 წლის 21 ივლისს აზიის 

განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭომ (საბჭო) დაამტკიცა მრავალტრანშიანი 

დაფინანსების ინსტრუმენტის 1 ტრანში $ 58 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. მეორე 

ტრანში, $ 64.89 აშშ დოლარის ოდენობით დამტკიცდა 2012 წლის 24 ივლისს, ხოლო 3 

ტრანში 2015 წლის 25 აგვისტოს $ 20 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. 

 

5. ეს პროექტი, რომელიც მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის მესამე ტრანშს 

წარმოადგენს დამტკიცდა 2013 წლის 25 ნოემბერს $ 73 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით. 

სასესხო ხელშეკრულებას  ხელი მოეწერა 2013 წლის 19 დეკემბერს; ძალაში შევიდა 2014 

წლის 14 მარტს; და დაიხურება 2018 წლის 31 დეკემბრისთვის. პროექტის მთლიანი 

ღირებულება შეადგენს $ 118.2 მილიონ აშშ დოლარს. აქედან $ 45.2 მილიონი აშშ დოლარი 

გამოყოფილია მთავრობის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

პროექტის შემსრულებელს წარმოადგენს. პროექტს, აზიის განვითარების ბანკში 

ახორციელებს ცენტრალი და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ურბანული 

განვითარებისა და წყლის განყოფილება. 2016 წლის 10 ნოემბრისთვის, $ 17.97 მილიონო 

აშშ დოლარი ანუ სესხის ოდენობის 25% იქნა გაცემული.5 

 

6. საჩივარი ეხება 1-ელ ქვეპროექტს: თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო კვანძი (სექცია 

2), რომელიც მესამე ტრანშის ერთერთი კომპონენტია. პროექტის დასრულებისთვის, ეს 6.8 

კმ-ზე გადაჭიმული გზა (პროექტის დოკუმენტაციაში მოხსენიებულია როგორც სექცია 2) 

იქნება რუსთავი-თბილისის ურბანული საგზაო კვანძის ნაწილი, საერთაშორისო 

სტანდარტის პირველი კატეგორიის გზატკეცილი4 ზოლით, რომელიც შეძლებს 

მოემსახუროს 120 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავ ავტომობილებს.  

 

 

 

4 ამ მრავალტრანშიან დაფინანსების ინსტრუმენტთან დაკავშირები იხილეთ 1.  
5 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ შენიშვნები და კომენტარები 1.   
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7. ამ პროექტს მინიჭებული აქვს გარემოზე ზემოქმედების B კატეგორია; იძულებითი 

ადგილმონაცვლეობის A კატეგორია; და მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედების C 

კატეგორია, ვინაიდან პროექტის განხორციელება ზემოქმედებას არ ახდენს ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე. ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე ჯერ კიდევ 

მიმდინარეობს. სამშენებლო სამუშაოების დაწყება მოსალოდნელია 2017 წელს. პროექტმა 

შესაძლოა ზემოქმედება მოახდინოს 204 საკუთრებაზე და 225 შენობაზე (მათ შორის 81 

საცხოვრებელ შენობაზე).  მოხდება რამდენიმე არაფორმალური 

საცხოვრებლისგადაადგილებაც. პროექტი ასევე ზემოქმედებას მოახდენს 10 შენობაზე, 

რომელიც მდებარეობს რუსთავის გზატკეცილზე ფონიჭალის დასახლებაში. ამ ათი 

შენობიდან მოხდება ერთის დემონტაჟი, ვინაიდან ის მდებარეობს ზუსტად გზაზე. სხვა 

შენობები კი მოექცევიან ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების ქვეშ. 

 

8. პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების სამუშაო ვერსია მომზადდა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ და გამოქვეყნდა აზიის განვითარების ბანკის 

ვებგვერდზე 2013 წლის სექტემბერში. მოგვიანებით მოხდა ამ შემოწმების ანგარიშის 

გადახედვა, ვინაიდან ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედება საჭიროებდა დამატებით 

კვლევებს. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების განახლებული ვერსია 2015 წლის 

დეკემბერში განთავსდა აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე. განახლებული 

მონაცემები მოიცავდა ინფორმაციას ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების შესახებ. ასევე, 

იძულებითი ადგილმონაცვლეობის საკითის დარეგულირების მიზნით შემუშავდა მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების გეგმა(LARP), რომელიც შეესაბამება მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების ჩარჩოს, რომელიც თავის მხრივ მრავალტრანშიანი დაფინანსების 

ინსტრუმენტის დამტკიცებამდე მომზადდა. 2016 წლის 17 ოქტომბრისთვის 

მიმდინარეობდა მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის იმპლემენტაცია.  

 

ცხრილი 1: პროექტისა და საჩივრის ქრონოლოგია 

 

თარიღი მოვლენა 

2013 წლის აპრილი 2 ტრანშის დაცემისას, ფინანსთა სამინისტრომ (MOF) და რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ (MRDI) 

თხოვნით მიმართა აზიის განვითარების ბანკს დაეწყო მესამე ტრანშის 

პერიოდული დაფინანსების მოთხოვნის (PFR) მომზადება.  

2013 წლის მაისი პროექტის ზემოქმედების კატეგორიზაციაCWUW-იმ წარუდგინა 

რეგიონული და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტს (RSDD). A 

კატეგორიით შეფასდა იძულებითი ადგილმონაცვლეობა; B 

კატეგორიით შეფასდა გარემოზე ზემოქმედება, ხოლო C კატეგორიით 

შეფასდა მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედება.  

2013 წლის სექტემბერი GEO სექციის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება: მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3, 

(თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო კვანძი [სექცია 2] 

გამოქვეყნდა აზიის განვითარების ბანკის პროექტის ვებგვერდზე.  
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2013 წლის 05 სექტემბერი საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიმართა აზიის განვითარების 

ბანკსმესამე ტრანშის პერიოდული დაფინანსების მოთხოვნით. 

2013 წლის 25 ნოემბერი აზიის განვითარების ბანკის პრეზიდენტს გაეგზავნა და დამტკიცდა  

ანგარიში პერიოდული დაფინანსების მოთხოვნის შესახებ, როგორც 

საქართველოს მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო 

პროგრამის ნაწილი, რომელიც 2010 წლის 19 ივლისს დამტკიცდა 

აზიის განვითარების ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ.  

2013 წლის 19 დეკემბერი ხელი მოეწერა სესხს №3063: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3.  

2014 წლის 14 მარტი სესხი №3063 შევიდა ძალაში. 

2015 წლის მარტი დასრულდა თბილისი-რუსთვის გზის პროექტის სეგმენტში 

განთავსებული შენობების სტრუქტურული ინტეგრულობის, 

ვიბრაციისა და ხმაურის ზეგავლენის შესწავლა (სექცია 2, კ, 5.2-6.9). 

2015 წლის დეკემბერი განახლდა საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება: მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3, (თბილისი-

რუსთავის ურბანული საგზაო კვანძი [სექცია2]) განთავსდა აზიის 

განვითარების ბანკს პროექტის ვებგვერდზე.  

2016 წლის 29 იანვარი მომჩივნებმა საჩივარი (ქართულ ენაზე) გაუგზავნეს აზიის 

განვითარების ბანკს საჩივრების მიმღებ ოფიცერს ირინა სვანიძის 

(მწვანე ალტერნატივა) დამხარებით.  

2016 წლის 14 მარტი საჩივრების მიმღებმა ოფიცერმა მიღებული საჩივარი გადაუგზავნა 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას.  

2016 წლის 21 მარტი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია საჩივრის მიღების შესახებ 

ინფორმაციას აწვდის მომჩივანს, მსესხებელს, აზიის განვითარების 

ბანკის დირექტორთა საბჭოს შესაბამისი ქვეყნის წარმომადგენელს და 

აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტს.  

2016 წლის 21 მარტი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია განიხილავს საჩივარს და 

ადგენს შეესაბამება თუ არა საჩივარი შესაბამისობის შესწავლის 

მანდატს.  

2016 წლის 22 მარტი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია საჩივარს უგზავნის აზიის 

განვითარების ბანკის მენეჯმენტს შემდგომი რეაგირებისთვის.  

2016 წლის 11-14 მაისი შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ განახორციელა ვიზიტი 

საქართველოში.  

2016 წლის 24 მაისი შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ განსაზღვრა მოთხოვნის 

შესაბამისობა და წარუდგინა ანგარიში აზიის განვითარების ბანკის 

დირექტორთა საბჭოს (საბჭო).  

2016 წლის 14 ივნისი საბჭომ დაადასტურა პროექტის შესაბამისობის ანგარიში.  

2016 წლის 20 ივნისი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია შემდგომი განხილვისთვის 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობის საბჭოს წარუდგინეს 

ტექნიკური დავალებების სამუშაო ვერსიას.  

2016 წლის 28 ივნისი საბჭომ დაადასტურა ტექნიკური დავალებების სამუშაო ვერსია, 

რომელიც შესაბამისად განთავსდა შესაბამისობის შესწავლის 

კომისიის ვებგვერდზე.  

2016 წლის ივლისი-

ოქტომბერი 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აწარმოებს პროექტის 

შესაბამისობის დადგენას.  

2016 წლის 11-14 სექტემბერი შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია შესაბამისობის დადგენის 
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მიზნით განახორციელა ვიზიტი საქართველოში.  

2016 წლის 10-13 ოქტომბერი შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ განახორციელა ტექნიკური 

მისია საქართველოში.  

2016 წლის 15 ნოემბერი შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია გამოსცა შესაბამისობის 

დადგენის ანგარიში წარუდგინა მომჩივნებს, მსესხებელს, აზიის 

განვითარების ბანკის მენეჯმენტს და საბჭოს წევრებს.  

 

 

III. შესაბამისობის შესწავლის მოთხოვნა 

 

A. საჩივარი და სავარაუდო ზიანი  

 

9. თავდაპირველად ქართულ ენაზე შედგენილი საჩივარი, 2016 წლის 29 იანვარს 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ირინა სვანიძემ (მწვანე ალტერნატივა) გადაუგზავნა 

აზიის განვითარების ბანკის საჩივრების მიმღებ ოფიცერს. ასევე, ელექტრონული ფოსტის 

ასლი გაეგზავნა ერთერთ მომჩივანს დიანა ბოტკოველს, რომელსაც აქვს ელექტრონული 

საფოსტო მისამართი. მწვანე ალტერნატივამ დამხარება აღმოუჩინა მომჩივნებს 

საჩივრების მიმღები ოფიცრისთვის წერილის გაგზავნასა და მის მომზადებაში. ვინაიდან 

ირინა სვანიძე არის მხოლოდ დამაკავშირებელი და არა მომჩივნების წარმომადგენელი, 

მომჩივნებთან კომუნიკაცია ხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსი 12 ხელმძღვანელის 

ანიკო ნიჟარაძის და დ. ბოტკოველის მეშვეობით. მომჩივნებთან კომუნიკაციის ასლი 

იგზავნება ი. სვანიძესთან.  

 

10. საჩივარი წარმოადგინა რუსთავის გზატკეცილის, 12-33 კვარტლის (თბილისი, 

საქართველო) 81 მაცხოვრებელმა. ვინაიდან პროექტის არ გამოიწვევს მომჩივნების 

ადგილმონაცვლეობას ან ეკონომიკურ ადგილმონაცვლეობას მათი საკითხი არ არის 

გათვალისწინებული მიწის შესყიდვისა და განახლების გეგმაში. თუმცა, მომჩივნები 

აცხადებენ, რომ გზის სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ხმაური უარყოფით 

ზეგავლენას მოახდენს მათ ფიზიკურ გარემოსა და ცხოვრების დონეზე; ასევე 

ოპერაციებითა და სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია; და ჰაერის დაბინძურება საგზაო 

სამუშაოების დროს და გზის მშენებლობის შედეგად მომატებული ავტომობილების 

მოძრაობა. ისინი შეშფოთებას გამოთქვამენ იმ ფაქტის გამო, რომ სამშენებლო 

სამუშაოებით გამოწვეულმა ვიბრაციამ და შემდგომში გზის ექსპლუატაციამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს მათი 9 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ნგრევა ან დაზიანება. 

დამატებით, ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ კორპუსებში მცხოვრებ რამდენიმე პირს აქვს 

მხედველობის პრობლემა და/ან არიან სოციალურად და ეკონომიკურად დაუცველები. 

მათი საჩივარი ასახავს საქართველოს მუნიციპალურ ფონდთან და აზიის განვითარების 

ბანკის საქართველოს წარმომადგენლობასთან საჩივართან დაკავშირებით კომუნიკაციის 

დამყარების მრავალ მცდელობას.  
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11. მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია პროექტის 

ზემოქმედებისა და ამ ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ. ასევე, 

აღნიშნავენ, რომ მათი შეხედულებები არ მოისმინეს ადგილობრივმა უწყებებმა. ზემოთ 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ისინი იძულებული გახდნენ თავიანთი საჩივარი 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიისთვის მიეწოდებინათ. შესაბამისი ინფორმაციისა 

და საჩივრის დაფიქსირებისთვის აუცილებელი დოკუმენტაციის მოგროვების შემდეგ 

საჩივრების მიმღებმა ოფიცერმა საჩივარი გადაუგზავნა შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას 2016 წლის 14 მარტს.  

 

გამოსახულება 1. საცხოვრებელი შენობა 12, რუსთავის გზატკეცილი, ფონიჭალა, ადგილი სადაც 

მომჩივნები ცხოვრობენ 

 

 
წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი 

 

12. ეს შენობა იმ შენობების ნაწილია, რომელიც მდებარეობს ფონიჭალის დასახლებაში, 

რომელიც თბილისის ნაწილს წარმოადგენს. ყველა შენობა აშენებულია 1970 წლებში და 

თავდაპირველად განკუთვნილი იყო მხედველობის დაზიანების მქონე პირებისთვის. 
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შენობები მდებარეობს რუსთავის გზატკეცილსა და მდინარე მტკვარს შორის. ახალი გზის 

მშენებლობა მოხდება 8, 5, 12 და 16 საცხოვრებელ კორპუსებს შორის. მომჩივნები 

ცხოვრობენ 12 კორპუსში, რომელიც მონიშნულია გამოსახულება 2-ზე.  

 

გამოსახულება 2. დაგეგმილი ახალი გზის მახლობლად მდებარე საცხოვრებელი კორპუსები. 

(შემოხაზული შენობა არის მომჩივნების საცხოვრებელი კორპუსი.) 

 
წყარო: Google Map/გუგლის რუკა 

 

13. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ საჩივრის განხილვისას 2016 წლის 10 ნოემბერს 

შემოვიდა კიდე ერთი საჩივარი რუსთავის გზატკეცილის 16 კორპუსის 72 მაცხოვრებლისგან. 

ეს 5 სართულიანი საცხოვრებელი შენობა მდებარეობს 12 კორპუსის მახლობლად. მეორე 

საჩივარში დაფიქსირებული საკითხები ძალიან ჰგავს პირველ საჩივარს. 2017 წლის 16 იანვარს, 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დირექტორთა საბჭოს წარუდგინა მეორე საჩივრის 

შესაბამისობის ანგარიში.6 

 
6 იხილეთ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოხსნება დასაშვებობაზე. დირექტორთა საბჭო 

შესაბამისობის შესწავლის კომისიის მოთხოვნაზე № 2016/3 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის პროგრამა 

ტრანში 3 საქართველოში (აზიის განვითარების ბანკი სესხი 3063), 2017 წლის 16 იანვარი 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEOSUTIP%20T3-
2ndComplaintEligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint- 
Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf 
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მეორე საჩივრის შემთხვევაში შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა შეუსაბამობის 

prima facie მტკიცებულება აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო პოლიტიკასთან და 

პროცედურებთან და prima facie მტკიცებულება, რომ ეს შეუსაბამობა მომჩივნებისთვის 

გამოიწვევს სავარაუდო, პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს, როდესაც დაიწყება სამშენებლო 

სამუშაოები. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ შესაძლებელია 2016 წლის 

იანვარში მიღებული საჩივრისა და პირველი საჩივრის გაერთიანება.7 

 

14. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის პარაგრაფი 106 გვეუბნება, რომ „ 

შესაბამისობის განხილვის ფუნქცია განიხილავს აზიის განვითარების ბანკის 

შეუსაბამობას მის საოპერაციო პოლიტიკასთან და პროცედურებთან, რამაც პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის გამოიწვია ან შესაძლოა გამოიწვიოს, პირდაპირი 

და მატერიალური ზიანი“. მეტიც, ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 

პარაგრაფი 190 გვეუბნება, რომ „ თუ შესაბამისობის განმხილველი კომისია დაადგენს, 

რომ აზიის განვითარების ბანკის შეუსაბამობამ განაპირობა პირდაპირი და მატერიალური 

ზიანი მენეჯმენტი მიიღებს შესაბამის ზომებს რაა მოხდებს პროექტის აზიის 

განვითარების ბანის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა და დაფიქსირებულ ზიანზე 

რეაგირება.“ შესაბამისად, თუ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღმოაჩნეს 

შეუსაბამობას მენეჯმენტი ვალდებული იქნება რეაგირება მოახდინოს შესაძლო, 

პირდაპირ ან მატერიალურ ზიანზე, რომელიც მიადგა არა მარტო მომჩივნებს არამედ 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ყველა პირს.  

 

B. შესაბამისობის განსაზღვრა 

 

15. საჩივრის მიღებისთანავე, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია ჩაატარა თავდაპირველი 

შეფასება, რათა დარწმუნებულიყო საჩივრის ფუნქციასთან შესაბამისობაში. 

შესაბამისობის განსაზღვრის მიზნით შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია შეისწავლა 

საჩივარი და მისი 11 დანართი, მენეჯმენტის მიერ კომისიისთვის გაგზავნილი პასუხი და 

პროექტის შესაბამისი დოკუმენტაცია; შეხვდა მომჩივნებს, პროექტის თანამშრომლებს და 

პროექტის აღმასრულებელ უწყებას. 2016 წლის 11-14 მაისს კომისიის წევრი არნტრაუდ 

ჰარტმანი, რომელიც აწარმოებდა შესაბამისობის განსაზღვრას და ჯოზეფინა მირანდა 

შესაბამისობის განხილვის ოფიცერი (შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი) 

დასაშვებობის მისიის შესასრულებლად იმყოფებოდნენ საქართველოში. მისია 

განხორციელდა მომჩივნების პიროვნების გადასამოწმებლად; ასევე, იმაში 

დასარწმუნებლად, რომ მომჩივნები უშუალოდ არიან ის პირები, რომლებზეც პირდაპირი 

ზემოქმედება შესაძლოა მოახდინოს პროექტმა; 

 

 
7 შენიშვნები და კომენტარები 6, პარაგრაფი 31.  
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16. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 2016 წლის 24 მაისს დაადგინა საჩივრის 

შესაბამისობა და რეკომენდაცია გაუწია საბჭოს ჩაეტარებინა პროექტის შესაბამისობის 

შესწავლა. 8 კომისიის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, საბჭომ დაამტკიცა 

შესაბამისობის შესწავლა 2016 წლის 14 ივნისს. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის საბჭოს 2016 წლის 20 ივნისს განსახილველად 

წარუდგინა შესწავლის ტექნიკური დავალებები. განხილვის პროცესის დასრულების 

შემდეგ ტექნიკური დავალებები გაეგზავნა საბჭოს და მენეჯმენტს, ასევე გამოქვეყნდა 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ვებგვერდზე. 9 

 

IV. შესაბამისობის შესწავლის ჩარჩოები და ჩატარება 

 

17. ეს შესაბამისობის შესწავლა ჩატარდა 2012 წლის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 

პოლიტიკის, 186 პარაგრაფის შესაბამისად, რომელიც გვეუბნა:  

 

შესაბამისობის შესწავლის კომისიის შესაბამისობის ანგარიში იმუშავებს კონცენტრირდება 

კონკრეტულ საჩივარზე. ანგარიში ასახავს ნებისმიერი შეუსაბამობის კონკრეტულ 

ფაქტებს, თანმდევ პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს. ანგარიშში ასევე დაფიქსირებული 

იქნება ყველა შესაბამისი ფაქტი, რომელიც აუცილებელია შესაბამისობის შემსწავლელი 

კომისიის დასკვნების სრულად და საფუძვლიანად აღსაქმელად. ასევე, კონცენტრირდება 

იმაზე, რომ პირდაპირი და მატერიალური ზიანის გათვალისწინებით გამოარკვიოს თუ 

რომელ ეტაპზე ვერ შეესაბამა აზიის განვითარების ბანკი საოპერაციო პოლიტიკას და 

პროცედურებს: პროექტის ფორმულირების, გატარების თუ იმპლემენტაციის დროს. ასევე, 

დაადგენს არსებობს თუ არა პირდაპირი და მატერიალური ზიანი. თუ შეუსაბამობა 

გამოვლინდა და პირდაპირი და მატერიალური ზიანის არსებობა დადასტურდა, მაშინ 

ანგარიში კონცენტრირდება იმ შეუსაბამობის გამოვლენაზე, რომელიც დაკავშირებულია 

თანმდევ ზიანთან.   

 

 

 

 

 

 

 
8იხილეთ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიში, დირექტორთა საბჭოს შესაბამისობის შესწავლის 

მოთხოვნაზე №2016/1 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამა ტრანში 3 

საქართველოში (აზიის განვითარების ბანკის სესხი 3063), 2016 წლის 24 მაისი 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-R40-16-FOR%20WEB.pdf/$FILE/GEO-R40-16-
FOR%20WEB.pdf 
9 სესხი 3063 შესაბამისობის შესწავლის ტექნიკური დავალებები: მრავალტრანშიანი დაფინანსების 

ინსტრუმენტი-მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამა (ტრანში 3) ხელმისაწვდომია 

შემდეგ ბმულზე:  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP-
T3ComplianceReviewTOR_28June2016.pdf/$FILE/GEO-SUTIP-T3-ComplianceReviewTOR_28June2016.pdf  
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18. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ განიხილა პროექტის შესაბამისობა აზიის 

განვითარების ბანკის შემდეგ პოლიტიკასთან და საოპერაციო პროცედურებთან. ეს 

პოლიტიკა ძალაში იყო მაშინ, როდესაც მიმდინარეობდა პროექტზე მუშაობა და 

დადასურება:10 

 

(i) უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009); 

(ii) საჯარო კომუნიკაციების პოლიტიკა (2011);  

(iii) ოპერაციების სახელმძღვანელო ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულება) გამოცემული 2013 წლის 1 ოქტომბერს; 

(iv) ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი C3 (სოციალური ასპექტების გაერთიანება 

აზიის განვითარების ბანკის ოპერაციებში) გამოცემული 2010 წლის 6 დეკემბერს; 

და 

(v) ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი L3 (საჯარო კომუნიკაციების პოლიტიკა) 

გამოცემული 2012 წლის 2 აპრილს.  

 

19. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის წევრი არნტრაუდ ჰარტმანი დაინიშნა შეფასების 

პროცესის ხელმძღვანელად. არნტრაუდ ჰარტმანს დახმარებას უწევდა ლალანათ დე 

სილვა 11 და დინგდინგ თანგი, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის თავმჯდომარე. 

სამუშაო პროცესში დახმარების გაწევის მიზნით გამოყოფილ იქნა დოკუმენტაციის 

განმხილველი და ორი საერთაშორისო კონსულტანტი (ერთი სტრუქტურული ინჟინერი 

და ერთი გარემოს დაცვის ექსპერტი). ადმინისტრაციულ, ლოგისტიკურ და ტექნიკურ 

მხარდაჭერას უზრუნველყოფდა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი.  

 

20. შესაბამისობის შესწავლის პროცესში, შემსწავლელი კომისიის წარმომადგენლები 

გაესაუბრნენ ყველა შესაბამის პირს და სუბიექტს, მათ შორის მომჩივნებს და პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სხვა პირებს, ასევე მწვანე ალტერნატივის, მსესხებლის, 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის, სხვა შესაბამის სახელმწიფო 

სტრუქტურების წარმომადგენლებს, პროექტის კონსულტანტებს, საბჭოს წევრებს, 

რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს, აზიის განვითარების ბანკის მენეჯერებს და 

თანამშრომლებს.  

 

 

 

 

 

 

10ამ მოხსენების მომდევნო ქვეთავებში მინიშნებები აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო პოლიტიკასა  

და პროცედურებზე შეესაბამება მხოლოდ ამ პარაგრაფში მონიშნულ მითითებებს.  

11ლალანათ დე სილვა ამ პროექტის შესაბამისობის შესწავლის პროცესში მონაწილეობა მხოლოდ 2016 წლის  

31 ოქტომბრამდე, ვიდრე მისი ვადა ამოიწურებოდა.   
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21. შესაბამისობის შესწავლის პროცესში კომისია განიხილა (i) პროექტის შესაბამისი 

დოკუმენტაცია და (ii) გაესაუბრა აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებს სათაო 

ოფისსა და საქართველოს წარმომადგენლობაში. ასევე კომისიის წევრებმა მოინახულეს 

ორი ლოკაცია თბილისში. პირველი მისიის ფარგლებში, 2016 წლის 11-14 სექტემბერს 

კომისიის წევრები შეხვდნენ მომჩივნებს, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ სხვა 

პირებს და პროექტთან პირდაპირ დაკავშირებულ სახელმწიფო უწყებების 

წარმომადგენლებს, მათ შორის საქართველოს რეგიონული განვითარების და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის სამივე წევრს 

მიეცა საშუალება მონაწილეობა მირო მისიაში ჟოზეფინა მირანდას დახმარებით. მერე 

ტექნიკური მისია განხორციელდა ა. ჰარტმანის და ორი საერთაშორისო კონსულტანტის 

მიერ 2016 წლის 10-13 ოქტომბერს. ამ მისიის ფარგლებში განხორციელდა ხმაურისა და 

ვიბრაციის ზემოქმედების და გარემოზე დამატებითი ზემოქმედების შეფასება.  

 

V. შედეგები 

22. ანგარიშის ან ნაწილში, განხილულია შეესაბამებოდა თუ არა აზიის განვითარების ბანკი 

მის საოპერაციო პოლიტიკებსა და პროცედურებს ამ საჩივართან მიმართებაში. ასევე, ამ 

ნაწილში მიმოხილულია შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზარალის 

მტკიცებულებები. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ მიღებული შედგები 

განხილული იქნება შემდეგი თანმიმდევრობით:  

 

A. ხმაურის ზემოქმედება 

B. ვიბრაციის ზემოქმედება 

C. ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება 

D. მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედება 

E. წყლისა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება 

F. კონსულტაციები 

G. პროექტის გარემოს შესაბამისი კატეგორიზაცია 

H. შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანის მტკიცებულება 

 

A. ხმაურის ზემოქმედება 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, პარაგრაფი 16: აზიის განვითარების ბანკის ფუნქციაა 
პოლიტიკის მოთხოვნები აუხსნას მსესხებელს/კლიენტს, დაეხმაროს მსესხებელს/კლიენტს 
დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნები პროექტზე მუშაობის და მისი იმპლემენტაციის პერიოდში  
შესაძლებლობების განვითარების პროგრამების დახმარებით, გულმოდგინებისა და მიმოხილვის, 
შესაბამისი მონიტორინგის და ზედამხედველობის მეშვეობით...“ 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, პარაგრაფი 56:„ ... აზიის განვითარების ბანკი 
განახორციელებს უსაფრთხოების მიმოხილვებს, ... როგორც მისი მთლიანი ჩართულობის 
ნაწილს.აზიის განვითარების ბანკის მიერ წარმოებული უსაფრთხოების შეფასება მიზნად ისახავს 
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გარემო და სოციალური ზემოქმედებების შეფასებას... მსგავსი შეფასებებით, აზიის განვითარების 
ბანკი დარწმუნდება, რომ (i) გამოვლენილია პროექტით გამოწვეული ყველა ძირითადი შესაძლო 
სოციალური და გარემო ზემოქმედების რისკები; (ii) მიღებულია ყველა ის ზომა, რომელიც 
განსაზღვრულია უსაფრთხოების გეგმებით და პროექტით რათა თავიდან იქნას აცილები, 
შერბილდეს ან მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ნეგატიური ზემოქმედება; (iii)რომ, 
მსესხებელს/კლიენტს სრულად ესმის აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთოხების პოლიტიკის 
პრინციპები და მოთხოვნები, როგორც ეს უსაფრთხოების მოთხოვნების 1-4-თაა განსაზღვრული 
და აქვს მოტივაცია და შესაბამისი საშუალება რათა მართოს სოციალური თუ გარემოზე 
ზემოქმედება და/ან რისკები; ... „  
 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 8:  „ გარემოსდაცვითი შეფასება 
შეამოწმებს შესაძლოა თუ არა გარკვეული პირები და ჯგუფები განსხვავებულად ან შეუსაბამოდ 
მოექცნენ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ იმის გამო, რომ ისინი სოციალურად დაუცველები ან 
მოწყვლადები არიან. კერძოდ, ღარიბები, ქალები და ბავშვები, და მკვიდრი მოსახლეობა. თუ 
გამოვლინდება მსგავსი პირები ან ჯგუფები, მაშინ გარემოს შეფასების მექანიზმი შეიმუშავებს 
რეკომენდაციას, მიზანმიმართულ საშუალებას ისე, რომ ნეგატიური გარემო ზემოქმედების 
ფაქტორებმა არ მოახდინონ მათზე არაპროპორციული ზეგავლენა. „ 
 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 33: „ პროექტის მომზადების, 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში მსესხებელი/კლიენტი გამოიყენებს გარემოს 
დაბინძურების პრევენციისა და კონტროლის იმ ტექნოლოგიებსა და პრაქტიკას, რომელიც 
შეესაბამება საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას, როგორიცაა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 
გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელოები.7 ეს სტანდარტები მოიცავს 
სამუშაოს შესრულების დონესა და საშუალებებს, რომლებიც მისაღებია და შეესაბამება 
პროექტებს. იმ შემთხვევაში თუ მასპინძელ ქვეყანაში არსებული რეგულაციები განსხვავდება 
ზემოთ ხსენებული დონისა და საშუალებებისგან, მსესხებელი/კლიენტი გამოიყენებს უფრო 
მკაცრ ვერსიას. იმ შემთხვევაში თუ, პროექტის კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე 
აუცილებელია ნაკლებად მკაცრი დონის ან საშუალებების გამოყენება, მაშინ 
მსესხებელი/კლიენტი წარმოადგენს სრულ და დეტალურ დასაბუთებას შემოთავაზებულ 
ალტერნატივებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეესაბამება ამ დოკუმენტში განსაზღვრულ 
მოთხოვნებს. „ 
 
7 მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 2007 წლის გარემოს, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ზოგადი 

სახელმძღვანელოები. ვაშინგტონი.  

 

ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი C3 (სოციალური ასპექტების გაერთიანება აზიის 

განვითარების ბანკის ოპერაციებში)/ ბანკის პოლიტიკები, პარაგრაფი 6, (iii):“... ახდენს 
სოციალური ანალიზის ქვეყნის პარტნიორობის სტრატეგიებსა და რეგიონულ სტრატეგიებსა და 
პროგრამებში ინტეგრირებას; განსაზღვრავს პოტენციურ სოციალურ პრობლემებს პროექტის 
მომზადებისას, რათა უზრუნველყოფს პროექტის ფორმატმა მაქსიმუმამდე გაზარდოს 
სოციალური სარგებელი და თავიდან აიცილოს ან მინიმუმამდე დაიყვანოს სოციალური რისკები 
უშუალოდ მოწყვლადი და მარგინალური ჯგუფებისთვის; ... „ 

 

23. მომჩივნები აცხადებენ, რომ ხმაურის დონის ზრდა მათთვის საზიანო იქნება. საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმება ცდილობს შეიმუშაოს საშუალებები, რომლებიც 

შესაძლებელს გახდის ხმაურის შემცირებას- დღის განმავლობაში 65 dBA-მდე და ღამის 
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განმავლობაში 55 dBA-მდე. 65 dBA და 55 dBA სტანდარტები საწყისმა გარემოს დაცვითმა 

შემოწმებამ დაადგინა როგორც აუცილებელი ზღვარი. თუმცა, ისმის კითხვა შეესაბამება 

თუ არა 65 dBA და 55 dBA ხმაურის დონე აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკებს? 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 33 მიუთითებს 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელოებზე1, რომლის მიხედვითაც საცხოვრებელ, ინსტიტუციონალურ და 

საგანმანათლებლო რაიონებში დღის განმავლობაში დასაშვები ხმაურის დონის 

სტანდარტი არის 55 dBA, ხოლო ღამის საათებში 45 dBA.2 ადგილი, სადაც აშენდება ახალი 

გზა მჭიდროდ არის დასახლებული. 3 მომჩივანთა საცხოვრებელი კორპუსის ადგილას, 

რომელიც შედგება რამდენიმე შენობისგან. ეს შენობები ორ და ცხრა სართულიანია. 

მახლობლად ასევე მდებარეობს სკოლა, რომელშიც 800 მოსწავლე სწავლობს და 

საზოგადოებრივი ცენტრი. დაახლოებით 640 ოჯახი ცხოვრობს ამ შენობებში. 4აქედან 

გამომდინარე, ამ შემთხვევას აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკების საცხოვრებელი 

ადგილების ხმაურის სტანდარტები შეესაბამება და ხმაურის სტანდარტი დღის 

განმავლობაში განისაზღვრება 55 dBA-ით, ხოლო ღამის გამავლობაში 45 dBA-ით. ეს 

სტანდარტები გაცილებით უფრო მკაცრია ვიდრე საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

მიერ დადგენილი სტანდარტი დღისით 65 dBA და ღამით 55 dBA.  

 

 
1 მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 2007 წლის  გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ზოგადი სახელმძღვანელო 
ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+

management/ehsguidelines  
2 შესაძლოა არსებობდეს მსოფლიო ბანკის სხვა წყაროები და ტექნიკური ანგარიშები, რომლებიც მიმოიხილავს 

სხვა ქვეყნების ხმაურის სტანდარტებს. თუმცა, აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 33 მიგვითითებს მხოლოდ ამ კონკრეტულ სახელმძღვანელოზე და მსოფლიო 

ბანკის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელოს აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების განუყრელ ნაწილად აქცევს. ნებისმიერ სხვა მეორად წყაროში მითითებული 

ინფორმაცია ვერ იქნება გამოყენებული აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

ნაცვლად. დამხმარე წყაროები შესაძლოა გამოყენებული იქნას არსებული პოლიტიკების ინტერპრეტირებისთვის, 

თუმცა, ხმაურის სტანდარტი მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელოში განსაზღვრულიაdBA ერთეულებში და შესაბამისად არ საჭიროებს დამატებით 

ინტერპრეტირებას.  იხილეთ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელოს ქვეთავი 1.7 ხმაურის მართვა, გვერდი 53 შემდეგ ბმულზე: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/06e3b50048865838b4c6f66a6515bb18/1-7%2BNoise.pdf?MOD=AJPERES. 
3ეს ფაქტი ასევე მოხსენიებული იყო პროექტის მოკლე მიმოხილვაში, რომელიც თავის მხრივ გარემო 

ზემოქმედებისკატეგორიზაციის ფორმის დანართს წარმოდგენდა და მომზადდა პროექტის გუნდია მიერ და 

დადასტურდა აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობის უფროსი ოფიცრის მიერ. ეს უკანასკნელი კი აცხადებს, 

რომ „6.8 კმ სექცია კვეთს 2 კმ-ზე განლაგებულ საცხოვრებელ და მჭიდროდ დასახლებულ არეალს ფონიჭალაში, 

გარდაბნის რაიონში. შერჩეული ალტერნატივა გვერდს უვლის საცხოვრებელ რაიონს და 2.5 კმ სიახლოვეზე 

გადის მდინარე მტკვართან. „  
4 გამოსახულება აღებულია N.E.P. ნაწილი 1-დან, პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული 

ანგარიში და რეკომენდაციები, 2015 წლის მარტი, გვერდი 2.  
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გამოსახულება 3. მომჩივანთა საცხოვრებელი კორპუსის მახლობლად მდებარე სკოლის შენობა 

 
წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

 

24. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 33 ასევე გვეუბნება, რომ 

აუცილებელია ეროვნული სტანდარტების გამოყენება იმ შემთხვევაში თუ ეს 

სტანდარტები აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებზე მკაცრია. შესაბამისობის 

შემსწავლელმა კომისიამ შეიტყო, რომ საქართველოს კანონმდებლობა ზღუდავს ხმაურის 

დონეს 55 dBA-მდე საცხოვრებელ რაიონებში დილის 7 საათიდან-11 საათამდე და 45 dBA-

მდე საღამოს 11 საათიდან დილის 7 საათამდე. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში მოქმედებს 

კონკრეტული კრიტერიუმები, რომლის თანახმადაც შესაძლებელია დილის 7 საათიდან 

საღამოს 11 საათამდე დასაშვები იყოს ხმაურის 65 dBA და საღამოს 11 საათიდან დილის 7 

საათამდე ხმაურის 55 dBA დონე.5ეს გამონაკლისი შემთხვევა, რომელიც საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების თანახმად შეესაბამება კონკრეტულ პროექტს, აზიის 

განვითარების ბანკის მიერ დადგენილ სტანდარტებზე ნაკლებად მკაცრი სტანდარტების 

გამოყენების საშუალებას იძლევა. ვინმე რომც თვლიდეს, რომ ეს გამონაკლისი შეესაბამება 

პროექტს, აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკები არ იძლევა მსგავსი გამონაკლისების 

გამოყენების საშუალებას, ვინაიდან უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, 

პარაგრაფი 33 გვეუბნება, რომ ეროვნული სტანდარტების გამოყენება დასაშვებია იმ 

შემთხვევაში თუ ისინი უფრო მკაცრია ვიდრე აზიის განვითარების ბანკის მიერ 

დადგენილი სტანდარტები. აქედან გამომდინარე, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

ადგენს, რომ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გზის მშენებლობას შეესაბამება აზიის 

განვითარების ბანკის ხმაურის შემდეგი სტანდარტი- დღის განმავლობაში 55 dBA და 

ღამის განმავლობაში 45 dBA. 

 

25. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 33 საშუალებას იძლევა 

გამოყენებული იქნას ნაკლებად მკაცრი დონეები იმ შემთხვევაში თუ თავად პროექტის 

გარემოებები არის დაბალი დონის გარანტი. თუმცა, ასეთ შემთხევებში აუცილებელია 

 
5 ეს კრიტერიუმებია: (i) თუ ხმაური გამოწვეულია ტრანსპორტით (გზა ან რკინიგზა); (ii) თუ საცხოვრებლად განკუთვნილი 

შენობები ხმაურისგან დაცული ნაგებობებია; (iii) თუ შენობა პირდაპირ გადაჰყურებს რეგიონულ გზას ან რკინიგზას ან 

ლიანდაგს; (iv) მდებარეობს ხმაურისგან დამცავი ბარიერიდან 2 მეტრში. საეჭვოა, რომ მომჩივანთა საცხოვრებელი კორპუსი 

აკმაყოფილებდეს ამ გამონაკლისებს.  
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შესაბამისი სრული და დეტალური დასაბუთების წარმოდგენა. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმება არ გეუბნება, რომ აზიის განვითარების ბანკი ითხოვს დასაშვებ ზღვარზე, 55 

dBA და 45 dBA-ზე დაბალი ხმაურის სტანდარტების გამოყენებას. ასევე, არ იძლევა 

არანაირ დასაბუთებას იმასთან დაკავშირებით თუ რა გარემოებების საფუძველზე 

შეესაბამება ეს ნაკლებად მკაცრი სტანდარტები ამ კონკრეტულ პროექტს. აზიის 

განვითარების ბანკის თანამშრომლებთან გასაუბრებისას ყურადღება მახვილდება საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების ცხრილი 7.7-ის შენიშვნაზე, სადაც ჩამოთვლილია ის 

გარემოებები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოყენებული იქნას ნაკლებად მკაცრი 

სტანდარტები ვიდრე ეს საქართველოში არსებული სტანდარტით არის განსაზღვრული. 

თუმცა, ეს მხოლოდ შენიშვნაა, რომელიც ხსნის თუ რატომ არ მოხდა საქართველოში 

არსებული სტანდარტის გამოყენება. ეს არ არის დასაბუთება თუ რა სარგებელს იღებს 

პროექტი აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებზე გვერდის ავლით. დასაბუთება 

უბრალოდ არსებული ეროვნული სტანდარტის დაფიქსირებას არ ნიშნავს. დასაბუთებამ 

უნდა აჩვენოს, რომ ნაკლებად მკაცრი ეროვნული სტანდარტების გამოყენება 

დააკმაყოფილებს აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტების მიზანს და არ გამოიწვევს 

სავარაუდო, პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს. შესაბამისი დასაბუთების არ არსებობის 

პირობებში შეუძლებელია აზიის განვითარების ბანკის მიერ დადგენილი 55 dBA და 45 

dBA-ზე დაბალი, ნაკლებად მკაცრი სტანდარტების გამოყენება.  

 

26. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (პარაგრაფები 16 და 56) მოითხოვს, რომ აზიის 

განვითარების ბანკმა ამ პოლიტიკის მოთხოვნები აუხსნას მსესხებელს/კლიენტს, 

დაეხმაროს მას ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში პროექტის მომზადების და 

იმპლემენტაციის პროცესში. თუმცა, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას აცნობა, რომ აზიის განვითარების ბანკმა მათ არ 

შეატყობინა იმის შესახებ, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება განიხილავს ხმაურის 

იმ სტანდარტებს, რომლებიც არ შეესაბამება აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებსა 

და მოთხოვნებს. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას ასევე აცნობა იმის შესახებ, რომ არ ყოფილა განხილვები იმასთან დაკავშირებით 

თუ რატომ უნდა იქნას გამოყენებული განსხვავებული სტანდარტები საქართველოსთან 

მიმართებაში. 

 

27. ნაკლებად მკაცრი სტანდარტების გამოყენება ზრდის სავარაუდო, პირდაპირ და 

მატერიალურ ზიანს. მომჩივნები ცხოვრობენ შენობებში, რომლებიც მდებარეობს 

მდინარის მეზობლად და შესაბამისად გარემოს ხმაურის დონე საკმაოდ დაბალია. 6 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ მოინახულა მომჩივანთა საცხოვრებელი კორპუსი 

და შევიდა რამდენიმე ბინაში. ბევრ მობინადრეს, მათ შორის მომჩივნებსაც საძინებელი 

ოთახები მოწყობილი აქვთ მდინარის მხარეს და ტკბებიან მშვიდი გარემოთი. ამ მხარეს  
6 საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება ადგენს, რომ გარემოს ხმაურის დონე აღემატება 55 dBA-ს იმ შენობების 

შემთხვევაში, რომლებიც მდებარეობს თბილისი-რუსთავის გზატკეცილის მახლობლად. თუმცა, შენობა, რომელშიც 

მომჩივნები ცხოვრობენ არ მდებარეობს გზაზე და შესაბამისად ხმაურის დონეც დაბალია.  
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ტრანსპორტის მოძრაობის ხმაური არ ისმის. მე-12 კორპუსისმაცხოვრებლებსაც 

საძინებლები იგივე მხარეს აქვთ მოწყობილი და შესაბამისად მშვიდად სძინავთ. შენობის 

საპირისპირო მხარეს, დაახლოებით 70 მეტრის მოშორებით მდებარეობს თბილისი-

რუსთავის ახლანდელი გზა. გზის მიღმა გადის რკინიგზა. ორივე განაპირობებს საკმაო 

ხმაურს, რომელიც მომჩივანთა საცხოვრებელში ისმის. ახალი გზის მშენებლობა და მისი 

ყოველდღიური ექსპლუატაცია საგრძნობლად გაზრდის ხმაურის დონეს მდინარის 

მხარეს. თუმცა, ახალი გზა შეამცირებს მოძრაობასამჟამინდელ გზაზე პიკის საათებში. 

შედეგად, მომჩივანთა კორპუსი და სხვა მეზობელი კორპუსები მოექცევიან ერთის მხრივ 

ახალ გზასა და მეორეს მხრივ ძველ გზასა და რკინიგზას შორის. ორივე საავტომობილო 

გზა გამოიწვევს ხმაურს. გზის მშენებლობის პროცესში და მისი დასრულების შემდეგაც 

მომჩივნებს აღარ ექნებათ საშუალება მშვიდად დაიძინონ და დაისვენონ როგორც ახლა 

ახერხებენ შენობის მდინარის მხარეს.  

 

28. კვლევებმა აჩვენა, რომ გარკვეულ დონეზე მაღალი ხმაურის დონე იწვევს გაღიზიანებას 

და შესაძლოა მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოახდინოს ჯანმრთელობაზე. ჰოლანდიის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის ეროვნულმა ინსტიტუტმა ჩაატარა 

შედარებითი კვლევა ევროკავშირში გზის, რკინიგზისა და თვითმფრინავებით 

გამოწვეული ხმაურის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ. 7კვლევამ დაადგინა, რომ 

42 dBA-ზე მაღალი დონის ხმაური იწვევს გაღიზიანებას, ხოლო 55 dBA-ზე მაღალი დონის 

ხმაური მძიმე გაღიზიანებას. ძილის დარღვევები ფიქსირდება 35 dBA-ზე მაღალი დონის 

ხმაურისას. გულსისხლძარვთა სისტემა დღის განმავლობაში რეაგირებს 60 dBA-დამ 70 

dBA ხმაურის დონეზე თუმცა, მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ფიქსირდება 50 dBA-ზე ღამის 

განმავლობაში. 8 მეტიც, 20 პროცენტით იზრდება გულის დაავადებების და ინსულტის 

რისკი იმ შემთხვევაში თუ დღის განმავლობაში ხმაურის დონე აღემატება 65 dBA-ს.  

 

29. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების შედეგად შემუშავდა  ახალი გზის მახლობლად 

მდებარე შენობებზე ხმაურის ზემოქმედებისა და შეთავაზებული შემარბილებელი 

საშუალებების მოდელი, რომელიც გათვლილი არის დღის განმავლობაში 65 dBA-ზე და 

ღამის განმავლობაში 55 dBA-ზე.92016 წლის ოქტომბრის შესაბამისობის შემსწავლელი 

კომისიის ტექნიკური მახასიათებლების შემოწმებამ დაადგინა9 მეტრი სიმაღლის ხმაურის 

ბარიერის აშენების აუცილებლობა. ეს ხმაურის ბარიერი განთავსდება მომჩივანთა 

საცხოვრებლის ახლოს 19.8 მეტრი მოცილებით ერთ მხარეს და 26.3 მეტრი მოცილებით 

მეორე მხარეს. თუმცა, ხმაურის ბარიერის არსებობის პირობებშიც ხმაურის დონე ზედა 

სართულებზე, რომლებზეც მომჩივნები ცხოვრობენ გადააჭარბებს 65 dBA და 55 dBA-ს. 

 
7ჰოლანდიის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის ეროვნული ინსტიტუტი, ევროკავშირში გზის, რკინიგზისა და 

თვითმფრინავებით გამოწვეული ხმაურის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება, 2014 წელი, 

http://www.bullernatverket.se/wpcontent/uploads/2015/02/RIVM_report_noise_health_2015.pdf. 
8Sachverständigen Rat für Umweltfragen (2005): Umwelt und Verkehr (ექსპერტების აზრი სატრანსპორტო მოძრაობით გამოწვეულ 

გარემო პრობლემებზე) 
9საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, 2015, საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება: მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა- ტრანში 3 თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო კვანძი (სექცია 2), გვერდები 115-126, 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/179597/42414-043-iee-03.pdf. 
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა ჩაატარა 

შემუშავებული მოდელის შემოწმება. შემოწმების შედეგებმა აჩვენა, რომ საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ შემოთავაზებული შემარბილებელი ზომების 

პირობებშიც კი შეუძლებელია ღამით 55 dBA-ზე ნაკლები ხმაურის დონის შენარჩუნება. 

ერთი შენობა (რუსთავის გზატკეცილი 8) მაინც იქნება გზის და ხმაურის ბარიერთან 

ძალიან ახლოს. 2016 წლის ოქტომბერში კომისიის მიერ ჩატარებული შემოწმების 

შედეგად დადგინდა, რომ ამ შენობის ერთი ბოლო ხმაურის ბარიერისგან 11.7 მეტრით 

იქნება დაცილებული, ხოლო მეორე ბოლო 20.1 მეტრით. კომისიას არ ჩაუტარებია 

ხმაურის ზემოქმედების შემოწმება, თუმცა გზასა და ხმაურის ბარიერთან სიახლოვის 

გათვალისწინებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ამ შენობის შემთხვევაში ხმაურის 

ზემოქმედება უფრო დიდი იქნება ვიდე მომჩივანთა სხვა კორპუსების შემთხვევაში.  

 

30. აზიის განვითარების ბანკს დასჭირდება მსესხებლისთვის რჩევის მიცემა და დახმარების 

აღმოჩენა იმისთვის, რომ მოხდეს ხმაურის დონის აზიის განვითარების ბანკის 

სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

ექსპერტის დახმარებით მოახდინა ხმაურის ზემოქმედების შემცირების მოდელირება. ამ 

დროს ხმაურის დონის შემცირების მიღწევა მოხდა დამატებითი 9 მეტი სიმაღლის 

ხმაურის ბარიერის დამონტაჟებით, დამატებითი პანელების, სიჩქარის შენელებისა და 

ხმაურის დამხშობი ასფალტის მეშვეობით. ზემოთ ხსენებული საშუალებების 

გამოყენებით შეიძლება ხმაურის ზემოქმედების მნიშვნელოვნად შემცირება, თუმცა იმ 

კორპუსების ზედა სართულებზე, რომლებშიც მომჩივნები ცხოვრობენ აზიის 

განვითარების ბანკის ღამის საათებში 45 dBA სტანდარტი მაინც ვერ მიიღწევა. პრობლემის 

მოგვარების კიდევ ერთ საშუალებად გვევლინება გზის 1.5 კმ-ს ხმაურის დამხშობი 

საშუალებით შემოღობვა ან იმ მოსახლეების სხვა ადგილას გადასახლება, რომლებიც 

დასაშვებზე მაღალი დონის ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ ექცევიან. შესაძლოა არსებობდეს 

აზიის განვითარების ბანკის ხმაურის სტანდარტების მიღწევის საშუალებები. აზიის 

განვითარების ბანკს დასჭირდება მსესხებელთან კონსულტაციების ჩატარება, რათა 

გამოინახოს ხმაურის შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილების მაქსიმალურად 

მომგებიანი, ეფექტური და მისაღები საშუალებები. 

 

31. ასევე პრობლემას წარმოადგენს საწყის გარემოსდაცვით შემოწმებაში სამშენებლო 

სამუშაოების მიმდინარეობისას ხმაურის ზემოქმედების შეფასების არ არსებობა. 

შემოწმებაში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში ხმაურის ზემოქმედება აღწერილია 

მხოლოდ ხარისხობრივი თვალსაზრისით. ხმაურის დონე მნიშნველოვანი იქნება. 

გზასთან ყველაზე ახლოს მდებარე შენობა (რუსთავის გზატკეცილი 8) მხოლოდ 7 მეტრით 

იქნება მოშორებული სამშენებლო სამუშაოების ადგილიდან. მოსალოდნელია, რომ 

მჭიდროდ დასახლებული რაიონი, სადაც მომჩივნები ცხოვრობენ ერთი წლის 

განმავლობაში სამშენებლო სამუშაოების ხმაურის მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშ 

მოექცევა. განსაკუთრებით მძიმე ზემოქმედება არის მოსალოდნელი მხედველობის 

დაზიანების მქონე იმ პირებზე, რომლებიც მომჩივანთა საცხოვრებლის მახლობლად 

ცხოვრობენ. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, 

რომ ფონიჭალაში, გზის მახლობლად მდებარე შენობებში მხედველობის დაზიანების 

მქონე 129 პირი ცხოვრობს 10. ამ 129 პირიდან 8 ცხოვრობს მომჩივანთა კორპუსში.  

 

10 შესაბამისობის შემოწმების კომისიის მიერ მიღებულ სიაში რეგისტრირებულია 168 მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირი (იხილეთ პარაგრაფი 55).  



22 
 

ვინაიდან, მხედველობის დაზიანების მქონე პირები ორიენტირებისთვის ძლიერ არიან 

დამოკიდებულები სმენაზე სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეულმა ხმაურმა შესაძლოა 

გამოიწვიოს მათი დეზორიენტაცია ისეთ დონეზე, რომ მათ ვეღარ შეძლონ 

ყოველდღიური ცხოვრების აქტივობების განხორციელება. ადეკვატური შემარბილებელი 

საშუალებების გარეშე ეს მხედველობის დაზიანების მქონე პირები მნიშვნელოვანი 

შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანის ზემოქმედების ქვეშ მოექცევიან. 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების პარაგრაფი 8, დანართი 1-ი მოითხოვს დაუცველ 

და მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების შემარბილებელი საშუალებების შემუშავებას, 

რათა გარემო ზემოქმედების ნეგატიურმა ფაქტორებმა არ მოახდინოს მათზე ზეგავლენა. 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება არც მხედველობის დაზიანების მქონე პირებზე 

შესაძლო ზემოქმედებას აფასებს და არც ამ ზემოქმედების შემარბილებელ საშუალებებს 

გვთავაზობს.  

 

32. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ აზიის განვითარების ბანკმა 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 16 და 56 პარაგრაფის მოთხოვნის მიუხედავად 

მსესხებელს არ მიაწოდა რჩევები ხმაურის სტანდარტებთან დაკავშირებით.  აზიის 

განვითარების ბანკი ასევე უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ პროექტში გათვალისწინებულია 

ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან აცილების, მინიმუმამდე დაყვანის, შერბილების ან 

საჭიროების შემთხვევაში კომპენსაციის ეფექტური საშუალებები.  

 

33. შედეგები. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ აზიის განვითარების 

ბანკმა არ გადაამოწმა უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან შესაბამისობა რადგან 

მოსალოდნელი ხმაურის დონე მნიშვნელოვნად აღემატება აზიის განვითარების ბანკის 

პოლიტიკითა და სტანდარტებით განსაზღვრულ დონეს. ასევე, არ მომხდარა იმის 

დადასტურება, რომ მსესხებელი ინფორმირებულია ამ სტანდარტებისა და მოთხოვნების 

შესახებ; რომ მოთხოვნილი სტანდარტების დაკმაყოფილება შესაძლებელია 

შემარბილებელი საშუალებების გამოყენებით. ვინაიდან ხმაურის ზემოქმედების დონე 

სავარაუდოდ ადამიანებს მიაყენებს პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს, ხმაურის 

სტანდარტების დაუკმაყოფილებლობა საზიანო იქნება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

ხალხისთვის.  

 

B. ვიბრაციის ზემოქმედება 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი  1, პარაგრაფი 42:„ მსესხებელი/კლიენტი 
განსაზღვრავს და შეაფასებს რისკებს და პოტენციურ ზეგავლენას ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 
პირებზე პროექტის შემუშავების, მშენებლობის, ექსპლუატაციის და  მისი დასრულების დროს. 
ასევე, შეიმუშავებს პრევენციულ საშუალებებსა და გეგმებს რათა მოხდეს რისკებსა და 
ზემოქმედებებზე შესაბამისი რეაგირება. ეს საშუალებები მიმართული იქნება არა რისკების და 
ზემოქმედებების მინიმუმამდე დაყვანის და შემცირებისკენ, არამედ მათი პრევენციის ან თავიდან 
აცილებისკენ. ასევე, ყურადღება გამახვილდება შესაძლო უბედურ შემთხვევებზე ან ბუნებრივ 
საფრთხეებზე, განსაკუთრებით პროექტის სტრუქტურული ელემენტების ისეთ ადგილებში, 
რომელიც ხელმისაწვდომია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეებისთვის ან მცირედმა 
შეცდომამ შეიძლება გამოიწვიოს მოსახლეობის დაზიანება ...“  
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უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი  1, პარაგრაფი 33: იხილეთ ზემოთ 

 

34. მომჩივნები აცხადებენ, რომ სამშენებლო სამუშაოებმა და გზის შემდგომი 

ექსპლუატაციით გამოწვეული ვიბრაცია დააზიანებს მათ კორპუსს და შესაძლოა მისი 

ჩამონგრევაც გამოიწვიოს. ასევე, მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათი საცხოვრებელი 

კორპუსი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იმყოფება, აქვს უამრავი ბზარი და 

არასტაბილურობის ნიშნები. კორპუსი აშენდა 1970-იან წლებში და მისი მწყობრიდან 

გამოსვლა დაკავშირებულია უხარისხო მშენებლობასთან, რაც განაპირობებს კოროზიას, 

ასევე აშკარაა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ნაკლებობა. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების ფარგლებში მოხდა მშენებარე გზით გამოწვეული ვიბრაციის შენობებზე 

შესაძლო ზემოქმედების შეფასება. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მიუხედავად იმისა, 

რომ შენობა არამდგრადია, გზის სამშენებლო სამუშაოებით და მისი შემდგომი 

ექსპლუატაციით გამოწვეული ვიბრაცია შენობის ძირითად სტრუქტურას არ 

დააზიანებს.11 

 

35. კვლევამ დაადგინა, რომ შენობის ძირითადი სტრუქტურა კარგ მდგომარეობაშია და 

გაუძლებს ვიბრაციას. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ ეს დასკვნა მხოლოდ შენობის ძირითად 

სტრუქტურას ეხება. კვლევამ ასევე დაადგინა, რომ შენობაზე არსებული მიშენებები 

არამდგრადია და შეუძლებელია მათი სტატიკურობის შეფასება. შესაბამისად, კვლევაში 

კეთდება დასკვნა, რომ უნდა მოხდეს ამ მიშენებების მოცილება ან გამაგრება. 12 

კორპუსების უმრავლესობის ძირითად სტრუქტურას აქვს მსგავსი მიშენებები. ასევე, 

აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ დიდი ზომისაა, ზოგიერთ შემთხვევაში ეს მიშენებები 

მაცხოვრებლების საცხოვრებელი ფართის 40 პროცენტზე მეტს შეადგენს და 

მაცხოვრებლების საცხოვრებელი ფართის შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ზოგიერთ 

შემთხვევაში მიშენება მცირე ზომისაა და წარმოადგენს მაგალითად გადატიხრულ ავნებს. 

მომჩივანთა საცხოვრებელი კორპუსები იმ ორი შენობიდან ერთერთია, რომელსაც 

თითქმის არ აქვს მიშენებები.  

 

36. შესაბამისობის შემოწმების კომისიის საგამოძიებო მისიის ფარგლებში მოხდა ინჟინრის 

ჩართვა, რომელსაც უნდა დაედგინა საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ 

ვიბრაციაზე ჩატარებული კვლევის დამაჯერებლობა. ვინაიდან, აზიის განვითარების 

ბანკის პოლიტიკები არ განსაზღვრავს ვიბრაციის სტანდარტებს, შესაბამისობის 

შემსწავლელმა კომისია შეფასება გააკეთა საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების 

შესაბამისად. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ტექნიკურმა ექსპერტმა აღიარა 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში გამოყენებული მეთოდოლოგია. ასევე, 

კომისიამ დაადგინა, რომ ვიბრაციის ზემოქმედების დადგენისთვის გამოყენებული 

მოდელი შეესაბამება მსგავსი შეფასების წარმოებას. თუმცა, კომისია კითხვის ნიშნის ქვეშ 

აყენებს მოდელში გამოყენებულ მონაცემებსა და ვარაუდებს. კერძოდ, მოდელში 

გამოყენებულია შენობის სიმტკიცის ვარაუდები. კომისიის მიერ ჩართულმა ექსპერტმა 

ჩაატარა კორპუსის სიმყარის გაზომვა, რათა მომხდარიყო საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების ვარაუდების შეფასება. შენობა-ნაგებობის ბუნებრივი სიხშირის გაზომვა  

 
11პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები, N.E.P. Nord Est Progetti S.r.l. 
Societa di, 2015 წლის მარტი, რომელიც პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების (2015 წლის დეკემბერი) 

დანართ 10 წარმოდგენს.  

12 იხილეთ N.E.P. Nord Est Progetti S.r.l., ნაწილი 1, პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და 

რეკომენდაციები, გვერდი 5.  
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მიგვითითებს შენობის სიმყარეზე და მიღებული შედეგები ვიბრაციის ზემოქმედების 

შეფასების მნიშვნელოვანი ნაწილია. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევის 

ფარგლებში არ მომხდარა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული არცერთი შენობის ბუნებრივი 

სიხშირეების გაზომვა. შესაბამისად კომისიის მიერ მიღებული შედგები მნიშვნელოვანად 

განსხვავდებოდა კვლევის პროცესში გაკეთებული დასკვნებისგან. ბუნებრივი 

სიხშირეების მიღებული მონაცემები გაცილებით დაბალია ვიდრე შემოწმების მიერ 

კვლევაში დაფიქსირებული შედეგები. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შენობა გაცილებით უფრო 

სუსტია ვიდრე ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტშია ასახული.  

 

37. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ შენობებზე ვიბრაციის ზემოქმედება 

უფრო დიდი იქნება ვიდრე მოდელით გამოთვლილი შესაძლო ზემოქმედება. ამასთანავე, 

აღსანიშნავია, რომ კორპუსი 12-ის გრძივი ბუნებრივი სიხშირე მის ბუნებრივ სიხშირეზე 

გაცილებით დაბალია, რაც არაბუნებრივია ასეთი მაღალი და გრძელი შენობისთვის. 

კომისიის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა დაადგინა, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების კვლევაში დაფიქსირებული ვარაუდები მნიშვნელოვნად განსხვავდება 

რეალური აზომვების შედეგებისგან. შესაბამისად, კომისიისთვის რთულია იმის დადგენა 

არის თუ არა დამაჯერებელი საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევის შედეგები. 

სავარაუდო და რეალური აზომვებით მიღებულ მონაცემებს შორის განსხვავების 

საფუძველზე შესაბამისობის შეფასების კომისიამ დაადგინა, რომ უნდა მოხდეს პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა შენობის ბუნებრივი სიხშირის გაზომვა და 

ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახლა გამოთვლა ზუსტ მონაცემებზე დაყრდნობით. 

ხელახლა უნდა გამოითვალოს კორპუსი 12-ის ბუნებრივი სიხშირის მონაცემები, ასევე 

უნდა შეგროვდეს ყველა სხვა შენობის მონაცემი, რომელიც პროექტის, სამშენებლო 

სამუშაოების, გზის შემდგომი ექსპლუატაციის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება. 

 

38. დამატებით, კომისიის მიერ მოწვეულმა ექსპერტმა ჩაატარა კორპუსი 12-ის ვიზუალური 

დათვალიერება. დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ შენობის სახურავზე 

განთავსებული ლიფტის საოპერაციო ოთახების ქვის კედლებზე დაფიქსირებული 

ვიბრაციით გამოწვეული ბზარების გარდა არ ფიქსირდება შენობაზე სხვა დინამიკური 

ზემოქმედების კვალი. მთლიანობაში, ვიზუალური დათვალიერების შედეგად შენობის 

ზოგად სტრუქტურაში პრობლემები არ არის დაფიქსირებული. ასევე აღსანიშნავია, რომ 

კორპუსმა 2008 წლის 25 აპრილს 4.8 მაგნიტუდის მიწისძვრის ზემოქმედებას 

მნიშვნელოვანი ზიანის გარეშე გაუძლო.  

 

39. მომჩივნებმა სთხოვეს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ხარისხის შეფასების მიზნით 

ჩაატაროს ბეტონის ხარისხის შემოწმება. თუმცა, კორპუსის და მისი ადგილმდებარეობის 

მონახულების შემდეგ კომისია ვერ დაინახა მსგავსი კვლევის ჩატარების აუცილებლობა. 

როგორც ექსპერტებმა განუმარტეს კომისიის წევრებს შენობის სიმტკიცის მიზეზი მისი 

ანაკრები არ არის. დაბალი ხარისხის ბეტონსაც კი შეუძლია უზრუნველყოს შენობის 

სიმტკიცე. შენობის სიმტკიცის განსაზღვრისას ბუნებრივი სიხშირის გაზომვა ბეტონის 

ნიმუშის ლაბორატორიულ კვლევაზე უფრო ეფექტური საშუალებაა.  

 

40. თუმცა, შენობა ძლიერ არის დაზიანებული კოროზიით. არსებობს მტკიცებულებები, რომ 

ეს კოროზიები გამოწვეულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორის ზეგავლენით და 

დროთა განმავლობაში გამოიწვევს შენობის სამშენებლო ელემენტების შლას. შლის 
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პროცესი გზის სამშენებლო სამუშაოებისგან დამოუკიდებლად მოხდება. ქვემოთ 

მოცემულია შენობის კოროზიის მიზეზები:  

 

(i) ფოლადის არმატურაზე დატანილი ბეტონის ძალიან თხელია. ბეტონის ზედაპირი 

ხელს უშლის მეტალის ზედაპირის კოროზიას იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი 

ხარისხის ბეტონის საკმარისი სისქე არის დატანილი მეტალზე. შესაბამისად, 

შენობის მშენებლობის პერიოდში აუცილებელი იყო როგორც შენობის შიდა ასევე 

გარე ზედაპირზე უნდა გამოყენებულიყო შესაბამისი არმატურები. თუმცა, ამ 

შენობის შემთხვევაში ასე არ მომხდარა და მეტალის არმატურები ძირითად 

შემთხვევაში ძალიან ახლოს არის ზედაპირთან ან პირდაპირ ზედაპირზეა 

დამაგრებული.  

(ii) კარბონიზაციის პირობებში დროთა განმავლობაში ბეტონი კარგავს ჟანგისგან 

დაცვის უნარს. პროცესი ზედაპირზე იწყება და დროთა განმავლობაში 

კონსტრუქციის სიღრმეში მიდის. ეს ეფექტი დაკავშირებულია ცემენტის 

შემადგენლობაზე და ხარისხზე. კვლევის ფარგლებში აღებული ნიმუშების 

მეშვეობით განისაზღვრა კარბონიზაციის დონე.  

(iii) არმატურები კოროზიის შედეგად იზრდება მოცულობაში. შესაბამისად, ბეტონის 

ზედაპირი მტვრევას იწყებს და მეტალი კარგავს ჟანგისგან დაცვის უნარს, 

აძლიერებს ბეტონის ელემენტის შლის პროცესს.  

(iv) არმატურის სიმტკიცე ბეტონთან ურთიერთქმედებით განისაზღვრება. 

შესაბამისად, აუცილებელია არმატურას და ბეტონს შორის უწყვეტი კავშირის 

უზრუნველყოფა. თუ ეს კავშირი დარღვეულია ბეტონის ელემენტი სუსტდება, 

რაც მის შლას განაპირობებს.  

(v) სახურავის არასაკმარისი სიმჭიდროვე და ბეტონის წყლისგან დამცავი 

საშუალებების არ არსებობა, რასაც ემატება პერიოდული ყინვები იწვევს შენობის 

ბეტონის ზედაპირის შლას განსაკუთრებით სახურავის და სხვენის მიდამოებში.  

(vi) კოროზია იწვევს ბეტონის მტვრევას, ნატეხების ვარდნას, დეფორმაციას და 

საბოლოო ჯამში ბეტონის ელემენტების მდგრადობის მოშლას. თუმცა, ზემოთ 

აღნიშნული არ არის ვიბრაციით გამოწვეული. საშუალო დონის ვიბრაცია, 

რომელიც არ აღემატება დასაშვებ ზღვარს შლის პროცესზე ზემოქმედებას ვერ 

მოახდენს.  
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გამოსახულება 4. მომჩივნების საცხოვრებელი კორპუსის მოშლილი ნაწილები, რომლებიც 

შეიძლება ჩამოვარდეს 

 

 

წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

 

41. ვიზუალური დათვალიერებით დაფიქსირდა რიგი პრობლემებსა. მათ შორის, სახურავის 

ქვეშ აღმოჩენილ იქნა ბეტონის დაშლილი ფილები; დაზიანებული შენობის შესასვლელი; 

აივნები, რომლების ბეტონის ნაწილების ჩამოვარდნის საფრთხეც არსებობს; სართულების 

დაწევა; და ჭერის შლა. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემა არ არის განპირობებული 

ვიბრაციის ზემოქმედებით და გზის სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია 

არსებულ მდგომარეობაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. თუმცა, ასევე მოსალოდნელია, 

რომ სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეულმა ვიბრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ბეტონის 

ნაწილების, აგურების, მეტალის კონსტრუქციებისა და სხვა ელემენტების ვარდნა. 

შენობის მოშლილი ნაწილების ვარდნა ახლომახლო მყოფი ხალისთვის სერიოზულ 

საფრთხეს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული 

ვიბრაცია დამატებით ზიანს არ მიაყენებს შენობას, ვიბრაციამ შეიძლება ხელი შეუწყოს 

შენობის შესუსტებული ნაწილების ცვენას. კომისია, ასევე აღნიშნავს, რომ შენობის 

ნაწილები, რომლებიც შეიძლება ჩამოცვივდეს არა მარტო თვითნებური მიშენებებია 

როგორც ეს საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევაშია მოხსენიებული. შენობიდან 
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შესაძლოა ჩამოვარდეს კონსტრუქციის სხვადასხვა ელემენტი, რომელიც ამ დროისთვის 

საკმარისად დასუსტებულია კოროზიის ზემოქმედებით. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების მიერ ჩატარებული კვლევა არ გვთავაზობს მსგავსი საფრთხეების 

შემარბილებელ საშუალებებს. ადამიანებისთვის ჩამოვარდნილი ელემენტებით 

გამოწვეული საფრთხის არიდება შესაძლებელია შემდეგი ხერხებით: (i) შენობის გარე 

კონსტრუქციაზე არსებული ყველა შესუსტებული ნაწილის მოცილება; (ii) შესუსტებული 

ელემენტების შეკეთება; (iii) პრობლემური სტრუქტურების შეკეთება ან შეცვლა; (iv) 

პრობლემური ნაწილების გამაგრება; (v) სახიფათო ზონების შემოღობვა; (vi) შენობის 

სახურავზე ან მთლიანად შენობაში არსებული სახიფათო ელემენტების მოცილება; და (vii) 

კომუნიკაცია მაცხოვრებლებთან შენობის საფრთხეებთან დაკავშირებით. 

 

გამოსახულება 5. შესასვლელის   გამოსახულება 6. აივნის ჩამონგრევის  

 ჩამონგრევის საშიშროება     საშიშროება 

 

 
  წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია    წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

 

42. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ექსპერტმა ჩაატარა კორპუსი 16-ის შემოწმება, 

რომელშიც მეორე მომჩივანი ცხოვრობს. ეს კორპუსი მდებარეობს ფონიჭალას 

დასახლებაში კორპუსი 12-ის მახლობლად (იხილეთ გამოსახულება 2). როგორც ეს 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის შესაბამისობის განსაზღვრის ანგარიშშია ასახული, 

კომისიას მიაჩნია, რომ მეორე მომჩივნის საკითხი უნდა გაერთიანდეს პირველი 

მომჩივნის საკითხთან (იხილეთ პარაგრაფი 13 და 14). ვინაიდან, პირველმა მომჩივანმა 

წარმოადგინა კორპუსი 12-ის საკითხი, ხოლო მეორემ კორპუსი 16-ის კომისიამ 

დეტალური შეფასება ჩაუტარა მხოლოდ ამ ორ შენობას.  

 

43. შესაბამისობის ანგარიში მეორე მომჩივნის შესახებ, რომელიც კორპუს 16-ის 

მაცხოვრებელია ამბობს შემდეგს: „ კორპუსი 16 ხასიათდება მუშა ხელის 

გაუფრთხილებლობით. აქ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს ბეტონის ელემენტების შლა 
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რაც განპირობებულია კოროზიით. შენობის სახურავის, კიბის უჯრედის, შესასვლელისა 

და ზოგ შემთხვევაში ჭერის მძიმე მდგომარეობა გამოწვეულია კოროზიით და 

ჩამონგრევის საფრთხეს ქმნის. „ ანგარიში ასევე გვეუბნება, რომ: „ ასევე საგანგაშოა 

მიშენებების მდგომარეობას. ვიზუალური დათვალიერებით აშკარაა, რომ ეს მიშენებები 

არ არის უსაფრთხო და არსებობს ჩამონგრევის რისკიც. კოროზიის, მუშახელის 

გულგრილობის და ზოგადად შენობის დიზაინს გათვალისწინებით ეს მიშენებები ძალიან 

არამდგრადია... გზის სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაციის შედეგად 

შენობის რყევამ შესაძლოა დააჩქაროს მისი ნგრევის პროცესი, რომელიც უკვე 

დაწყებულია... კორპუსის მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით შენობის ნგრევის 

შედეგად ადამიანების დაზიანების საფრთხეც ძალიან მაღალია. „ 13 

 

44. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ვიბრაციის 

ზემოქმედების შესახებ დადგინა, რომ კორპუსი 16 გზის სამშენებლო სამუშაოებით და 

შემდგომში გზის ექსპლუატაციის გამოწვეულ ვიბრაციას გაუძლებს. თუმცა, კვლევამ 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მიშენებების გამძლეობის საკითხი. კვლევაში ნათქვამია: „ 

შენობას აქვს თვითნებური მიშენებები, ტერასები და სტრუქტურები, ზოგიერთი მათგანი 
საკმაოდ დიდია. შენობის ძირითად კონსტრუქციაში შეტანილი ეს ცვლილებები 
არათანაბრად არის განაწილებული და შესრულებულია სხვადასხვა მასალით. 
მიშენებებში აშკარად ჩანს ძირითადად მეტალის კონსტრუქციები, რომლებიც 
საგრძნობლად არის მოხრილი. თვითნებური მიშენებების სამშენებლო მასალებშიც ბევრი 
პრობლემა იკვეთება: ბეტონი არის დაბალი ხარისხის, კონსტრუქციაში გამოყენებული 
მასალები სხვადასხვა ზომისაა და რაც ყველაზე მნიშნველოვანია, აშკარად ჩანს, რომ 
ვიბრაციაზე შემოწმება ბეტონის ჩასხმის დროს არ მომხდარა. რკინის არმატურები 
სრულად დაუცველია და არის ადგილები, სადაც აშკარად ჩანს მორყეული და 
დაზიანებული ბეტონის ფილები. „კვლევა ასევე გვეუბნება, რომ „ შეუძლებელია 
მიშენებების შემოწმება სიმყარის თვალსაზრისით, თვითნებური მიშენებები ან უნდა 
გამაგრდეს ან საერთოდ უნდა მოცილდეს შენობას. „ 14 

 

45. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ ჩატარებული კვლევა არ განიხილავს 

ვიბრაციის ზეგავლენას მიშენებებზე. ეს კვლევა მიმოიხილავს ვიბრაციის ზემოქმედებას 

მხოლოდ შენობის ძირითად სტრუქტურაზე. თუმცა, კორპუსი 16 მაცხოვრებლები 

ცხოვრობენ შენობის ძირითად ნაწილში და მიშენებებში. ეს მიშენებები მათი 

საცხოვრებელი ფართის განუყოფელი ნაწილია. მაცხოვრებლების უმრავლესობა 

მიშენებებს იყენებს მაგალითად საძინებლისთვის ან მისაღები ოთახისთვის. შესაბამისად, 

არამდგრადი მიშენებები მაცხოვრებლების უსაფრთხოებას სერიოზული რისკის ქვეშ 

აგდებს. მიშენებების დანგრევა, როგორც ამას კვლევა გვთავაზობს, გამოიწვევს 

მაცხოვრებლების საცხოვრებელი ფართის მნიშნველოვანი წილის დაკარგვას. ასეთ 

შემთხვევაში აუცილებელი გახდება უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 2-

ის შესაბამისად მოქმედება. მიშენებების გამაგრება თავის მხრივ სერიოზული სამშენებლო 

პროექტი იქნება, რომელიც გზის მშენებლობის დაწყებამდე უნდა დასრულდეს.  

 

 
13 იხილეთ პარაგრაფები 20 და 21-ის შენიშვნა 6. 
14 პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები, N.E.P. 2015 წლის 

მარტი.  
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გამოსახულება 7. მომჩივნების საცხოვრებელი კორპუსის მიშენებები 

 

 
წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი 

 

 

46. ვინაიდან ვიბრაციის კვლევაში არ მომხდარა მიშენებების ჩართვა არ არის ცნობილი თუ 

რა ზეგავლენას მოახდენს ვიბრაცია საცხოვრებელ კორპუსზე, რომელიც ძირითადი 

ნაწილის და მიშენებებისგან შედგება. შესაბამისად, საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

მიერ ჩატარებული კვლევა არ არის შედეგის მომცემი იმ შენობებთან მიმართებაში, 

რომლებსაც აქვთ მიშენებები. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ 

აუცილებელია ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევის ჩატარება ყველა იმ შენობაზე, 

რომელიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა და აქვს მიშენება. კვლევამ უნდა მოიცვას 

ვიბრაციის ზემოქმედების დაანგარიშება როგორც შენობის ძირითად ნაწილზე ასევე 

მიშენებებზე. უნდა მოხდეს ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი გამოთვლა შენობის 

პარამეტრების, მისი ძირითადი ნაწილის და მიშენებების პარამეტრების სპეციალურ 

მოდელში შეყვანით. მოდელირებისას არ უნდა მოხდეს მხოლოდ შენობის ძირითადი 

კონსტრუქციის პარამეტრების გამოყენება. თუ ყველა ამ პარამეტრის გამოყენებით კვლევა 

დაადგენს, რომ პროექტით გამოწვეული ვიბრაცია ზემოქმედებას მოახდენს შენობასა და 

მიშენებებზე, მაშინ აუცილებელია მიღებულ იქნას ზემოქმედების 

შემარბილებელიზომები. მაცხოვრებლების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, 

აუცილებელია ეს შემარბილებელი ზომები მიღებულ იქნას გზის სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყებამდე.  
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გამოსახულება 8. ზოგიერთი შენობის საძირკვლის მდგომარეობა 

 

 

 
წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისი 

 

47. მომჩივნებმა ასევე წამოჭრეს ვიბრაციის ადამიანებზე ზემოქმედების საკითხი. 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ეთანხმება საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

კვლევის შედეგს, რომლის მიხედვითაც ვიბრაცია არ გადააჭარბებს ადამიანზე 

ზემოქმედების დასაშვებ დონეს. სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში, ვიბრაციის 

საერთაშორისო სტანდარტი დარღვეული იქნება მხოლოდ კორპუსი 8-ის შემთხვევაში, 

რომელიც გზასთან ყველაზე ახლოს მდებარეობს (იხილეთ გამოსახულება 2). გზის 

ექსპლუატაციით გამოწვეული ვიბრაცია კი ნორმების ფარგლებში იქნება. ვიბრაციის 

დასაშვები დონის გადაჭარბება მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გზაზე იქნება 

სერიოზული უსწორმასწორობები. შესაბამისად აუცილებელია მსგავსი 

უსწორმასწორობებისთავიდან აცილება. ვიბრაციის ზემოქმედების ეს ზოგადი დასკვნები 

არ შეესაბამება კორპუსებში მცხოვრებ მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს. 

პარაგრაფები 31, 55 და 56 გვაჩვენებს, რომ აუცილებელია მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირებზე პროექტის ზემოქმედების განსაზღვრა და შესაბამისი შემარბილებელი 

ზომების მიღება.  

 

48. შედეგები. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ არსებობს 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან შეუსაბამობა (დანართი 1, პარაგრაფი 42), რაც 

იმაში გამოიხატება, რომ ამჟამად შემუშავებული შემარბილებელი საშუალებები არ 

მოიცავს ადამიანების შენობიდან ჩამოვარდნილი ნაწილებისგან დამცავ მექანიზმს. ასევე, 

კომისია მნიშვნელოვან განსხვავებებს პოულობს კორპუსი 12-ის მდგრადობის დადგენის 

მიზნით ჩატარებული დათვალიერების შედეგად მიღებულ მონაცემებსა და საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ სავარაუდოდ დაანგარიშებულ მონაცემებს შორის. 

სავარაუდოა, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევის შედეგად მიღებული 

მონაცემები არ არის სწორი. აუცილებელია ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი 
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შეფასების ჩატარება არა სავარაუდო არამედ ზუსტად გაზომილ მონაცემებზე 

დაყრდნობით. ზემოქმედების ხელახალი შეფასება უნდა განხორციელდეს ყველა 

შენობაზე, რომელიც ექცევა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ და ზუსტად გაზომილ 

მონაცემებზე დაყრდნობით. თუ ხელახალი კვლევა აჩვენებს, რომ ზოგიერთი შენობა ვერ 

გაუძლებს პროექტით გამოწვეულ ვიბრაციას დამატებითი ზიანის გარეშე მაშინ 

აუცილებელი გახდება შემარბილებელი ზომების მიღება.  

 

49. ასევე, აუცილებელია ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი შეფასება ყველა იმ შენობის 

შემთხევაში, რომლებიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა და აქვს მიშენებები. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ შენობებზე, რომელთა 

შემთხვევაშიც შეფასდა ვიბრაციის ზემოქმედება შენობის ძირითად სტრუქტურაზე და 

გამოტოვებულ იქნა მიშენებები. ხელახალი დაანგარიშების პროცესში მოდელში უნდა 

მოხდეს სწორი პარამეტრების შეყვანა შენობის ძირითადი სტრუქტურისა და მიშენებების 

მონაცემების ჩათვლით. თუ ხელახალი კვლევა აჩვენებს, რომ მიშენებების მქონე შენობა 

ვერ გაუძლებს პროექტით გამოწვეულ ვიბრაციას დამატებითი ზიანის გარეშე მაშინ 

აუცილებელი გახდება შემარბილებელი ზომების მიღება. შემარბილებელი ზომები, 

რომლებიც დაიცავს შენობას მიღებულ უნდა იქნას გზის სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე.  

 

 

C. ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 33: იხილეთ ზემოთ.  

 

50. მომჩივნები აცხადებენ, რომ ისინი ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონის ზემოქმედების 

ქვეშ მოექცევიან. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება ადგენს, რომ გზის სამშენებლო 

სამუშაოების და მისი ექსპლუატაციის პერიოდში არ მოხდება ჰაერის ხარისხზე 

მნიშნველოვანი ზემოქმედება. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია თავისი ექსპერტის 

დახმარებით ხელახლა შეაფასა ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება.  

 

51. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 33 ეყრდნობა მსოფლიო 

ბანკის ჯგუფის 2007 წლის გარემოს, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ზოგადი 

სახელმძღვანელოს. ეს სახელმძღვანელო ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით გვეუბნება, 

რომ „ ჰაერის ხარისხზე მაღალი ზემოქმედების მქონე პროექტებიზემოქმედების თავიდან 
აცილების ან მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით უნდა დარწმუნდნენ, რომ: გამონაბოლქვი არ 
იწევს დაბინძურების ისეთ ხარისხს, რომელიც აღწევს ან აჭარბებს სახელმძღვანელოებით 
ან სტანდარტებით დადგენილ ნორმებს, აუცილებელია ეროვნული სტანდარტების 
გამოყენება, ან მათი არ არსებობის შემთხვევაში ამჟამად არსებული მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის ჰაერის ხარისხის ან ნებისმიერი სხვა საერთაშორისოდ აღიარებული 
სახელმძღვანელოს გამოყენება. „ 15საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება იყენებს  

 

15 მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 2007 წლის გარემოს, ჯანდაცვის და უსაფრთხოების ზოგადი სახელმძღვანელო-

გამონაბოლქვის და ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო, გვ. 4 (2007 წლის 30 

აპრილი)http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/532ff4804886583ab4d6f66a6515bb18/11%2BAir%2BEmissions%2Ban
d%2BAmbient%2BAir%2BQuality.pdf?MOD=AJPERES 
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საქართველოში არსებულ შემდეგ სტანდარტებს-NO2 600 ug/m3 (წლიური) და PM10 100 

ug/m3 (წლიური).16 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (2005) სახელმძღვანელოები 

ერთმანეთისგან ასხვავებს „ ჰაერის ხარისხის მაჩვენებლებს “ და „ შუალედურ სამიზნე 

მაჩვენებლებს „. შუალედური სამიზნე მაჩვენებლები შემოღებულ იქნა ეტაპობრივი 

მიდგომის შესამუშავებლად იმ რაიონებში, სადაც ჰაერის დაბალი ხარისხის პრობლემაა. 

შუალედური სამიზნეები მიზნად ისახავს მაღალი დონის ჰაერის დაბინძურებიდან უფრო 

დაბალი დონის დაბინძურებაზე გადასვლას. აზიაში, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგმა 

აჩვენა, რომ PM10 აზიის ქალაქების უმრავლესობის შემთხვევაში დაბინძურების 

კრიტიკული ზღვარია. ქვემოთ მოცემული ცხრილი 2 წარმოგვიდგენს ქალაქ თბილისის 

შუალედური სამიზნის ერთეულების შეფასებას.  

 

52. მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, ქალაქ თბილისის ჰაერის ხარისხი ძალიან 

დაბალია. მისი ტოპოგრაფიიდან გამომდინარე თბილისს არ აქვს ჰაერის დიდი ნაკადის 

გაცვლის და ჰაერის ცირკულაციის საშუალება, რადგან ქალაქი დაბლობზე არის 

გაშენებული და ორი მხრიდან დაცულია ძლიერი ქარებისგან. ქალაქის ჰაერის 

დაბინძურება მნიშვნელოვნად აჭარბებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შუალედურ 

სამიზნეებს. ცხრილი 2 გვაჩვენებს SO2, NO2 და PM10-ის კონცენტრაციის მონაცემებს.  

 

ცხრილი 2: ჰაერის დაბინძურების შუალედური სამიზნეები და კონცენტრაცია თბილისში 

დაბინძურება სამიზნე მაჩვენებლები 

მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის შუალედური 

სტანდარტი 2 (ug/m3) 

კონცენტრაცია (თბილისი) 

(ug/m3) 

SO2 (24 საათი) 504 60 (<100)3 

NO2 (1 წელი) 404 761 

PM10(1 წელი) 504 552 
1 2015 წლის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მონაცემები (ნიმუშის ადგილი №2, ფონიჭალა, გვ. 45), 
2 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გლობალური ურბანული ჰაერის დაბინძურების მონაცემთა ბაზა 

(განახლებული 2016 წელს), თბილისის მონაცემები 
3საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება იხსენიებს <100 ug/m3  თუმცა არ ასახელებს მაჩვენებელს. მაჩვენებელი 

60 მიღებულია თბილისთან დაკავშირებული ინფორმაციის წყაროებიდან.  
4=არის შუალედური სტანდარტი 2 შესაბამისი 

 

53. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ, თავისი ექსპერტის დახმარებით მოახდინა გზის 

ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება მოძრაობის სხვადასხვა პირობებში; 

მოდელირების პროცესში ნავარაუდები იყო ხმაურის ბარიერი დამონტაჟებული არ არის 

და ევროპული წვის ტექნოლოგია საქართველოში შემოვა 2030 წელს. მოდელი აფასებს 

2030 წლისთვის ახალი გზის ექსპლუატაციის შედეგად გამოყოფილი SO2, NO2 და PM10-ის 

დონეს. მოდელირების შედეგად ვლინდება ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების ძალიან 

დაბალი დონე. SO2-ის კონცენტრაციის დონე ძალიან დაბალია რადგან მოდელი 

ხელმძღვანელობს სავარაუდო მაჩვენებლებით, რომელთა თანახმადაც 2030 წლისთვის 

საქართველოში ავტომობილები აღჭურვილი იქნება ევროპული სტანდარტების 

შესაბამისი წვის ტექნოლოგიით. იგივე პრინციპზე დაყრდნობით დაბალია NO2-ის დონეც, 

სავარაუდოა კლებაც. PM10-ის დონე იზრდება, რაც განპირობებულია ხმაურის ბარიერის  

 
16 იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება, გვ. 111-113, სადაც საუბარია „ საქართველოში დაშვებული ჰაერის 

დაბინძურების დონეები დასახლებულ რაიონებში- ჰიგიენის ნორმატიული სტანდარტები P.N. 2.1.6.002-01).  
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(ან ბარიერების) მშენებლობით. თუმცა, PM10-ის დონე მაინც არ გადააჭარბებს 

შეუსაბამობის დონეს. შეუსაბამობის დონე ნავარაუდები იმის მიხედვით გაიზრდება თუ 

არა ჰაერის დაბინძურების დონე 3%-ზე მეტით.  

 

54. შედეგები. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ დაკმაყოფილებულია 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკების ხარიხის სტანდარტები და მოთხოვნები შესაბამისად, 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირები არ მოექცევიან ჰაერის ხარისხის 

დაუშვებელი დონის დაბინძურების ზემოქმედების ქვეშ.  

 

D. მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედება 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 8: იხილეთ ზემოთ.  

 

ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი C3/BP, პარაგრაფი 5: „ აზიის განვითარების ბანკის 
ოპერაციებში გაერთიანებული სოციალური საკითხები რათა უზრუნველყოფილ იქნას ღარიბი, 
მოწყვლადი და გამონაკლისი ჯგუფების შემდეგი სოციალური განვითარება:  
 

(i) პოლიტიკები და ინსტიტუტები, რომლებიც აღიარებენ და ხელს უწყობენ 
მომსახურებების, რესურსებისა და შესაძლებლობების ხელმისაწვდომობას;  

(ii) უფრო მეტი  ჩართულობა სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში; და  
(iii) რისკების მართვის მეტი უსაფრთხოება და შესაძლებლობა. “  

 

ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი C3/საოპერაციო პროცედურები, პარაგრაფი 5:” შესაძლო 
სოციალური ფენების განსაზღვრის პროცესი, მათ შორის პოტენციური ბენეფიციარების და 
პროექტის მიერ სავარაუდო უარყოფითი ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის საფრთხის წინაშე მდგარი 
პირების მოძიება დაიწყება პროექტის ჩამოყალიბებისას და გაგრძელდება მეტი ძალისხმევით 
პროექტის მოსამზადებელ და იმპლემენტაციის ეტაპზე. „  

 

55. ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე შენობების ჯგუფი, რომელშიც 

მომჩივნები ცხოვრობენ თავდაპირველად აშენდა მხედველობის პრობლემების მქონე 

პირებისთვის. ამ შენობების პრივატიზაციამდე შენობები უსინათლოთა გაერთიანების 

მფლობელობაში იყო. პრივატიზაციის დაწყების შემდეგ, მხედველობის დაზიანების მქონე 

პირთა რაოდენობა საგრძნობლად შემცირდა თუმცა, დღესაც კი ამ შენობებში 

მხედველობის დაზიანების მქონე ბევრი პირი ცხოვრობს. უსინათლოთა გაერთიანებიდან 

(ფონიჭალას ფილიალი) 2016 წლის 12 ოქტომბერს მიღებული სიის საშუალებით 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ შენობებში მხედველობის დაზიანების მქონე 168 პირი ცხოვრობს. შესაძლოა ეს 

მონაცემები შედარებით მოძველებული იყოს, ვინაიდან კომისიის მიერ მაცხოვრებლებთან 

ჩატარებული გამოკითხვით გამოვლენილია მხედველობის დაზიანების მქონე მხოლოდ 

129 მაცხოვრებელი. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 10 შენობიდან,  

 

 
17 მაცხოვრებელთა საერთო რაოდენობის შესახებ იხილეთ პროექტის დასრულების საბოლოო 

კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები, N.E.P. Nord Est Progetti S.r.l. Societa di, 2015 წლის მარტი, 

გვერდი 2.  
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რომელიც მთლიანობაში 642 ოჯახით არის დასახლებულ, ხუთიდან ერთ ოჯახში არის 

მხედველობის დაზიანების მქონე ოჯახის წევრი. 17მომჩივანთა კორპუსში მხედველობის 

დაზიანების მქონე მხოლოდ რვა პირი ცხოვრობს, რაც სხვა კორპუსებთან შედარებით 

ძალიან პატარა ციფრია.  

 

56. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება არ საუბრობს შენობებში მაცხოვრებელი 

მხედველობის დაზიანებების მქონე პირების შესახებ და არ აფასებს ამ ხალხზე გზის 

სამშენებლო სამუშაოებისა და მისი ექსპლუატაციის ზემოქმედებას. თუმცა, აღსანიშნავია, 

რომ პირები, რომლებსაც დაქვეითებული აქვთ მხედველობის უნარი ან არიან 

უსინათლოები ძლიერ არიან დამოკიდებული სხვა შეგრძნებებზე, მაგალითად როგორიც 

არის სმენა. ხმაურის დონე მხედველობის პრობლემების მქონე პირებზე უფრო დიდი 

ზემოქმედებას მოახდენს ვიდრე ჩვეულებრივ მოსახლეებზე. ამ განსაკუთრებულ ჯგუფზე 

ასევე დიდ ზეგავლენას მოახდენს სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი 

ვიბრაცია, რომელიც რხევის მიზეზიც იქნება. 2016 წლის ოქტომბრის მისიის ფარგლებში, 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ მშენებლობის პროცესი 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირებით დასახლებული ზოგიერთი შენობიდან 7 

მეტრის მოშორებით წარიმართება. მაცხოვრებლებთან შეხვედრისას კომისიის 

წარმომადგენლებმა ასევე შეიტყვეს, რომ სამშენებლო სამუშაოების ადგილთან ყველაზე 

ახლოს ( ახალი გზიდან მხოლოდ 11.7 მეტრის-20.1 მეტრის მოცილებით)მდებარე 

კორპუსში ყველაზე მეტი მხედველობის დაზიანების მქონე პირი ცხოვრობს. მაღალია 

იმის ალბათობა, რომ სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის სიახლოვეს მცხოვრებ 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს შეექმნებათ დეზორიენტაციის პრობლემა და 

ისინი ვერ შეძლებენ დამატებითი დახმარების გარეშე ყოველდღიური საქმიანობის 

განხორციელებას. შესაბამისად, აუცილებელი იქნება ამ სამიზნე ჯგუფზე მორგებული 

შემარბილებელი ზომის მიღება და დანერგვა. აზიის განვითარების ბანკს დასჭირდება 

მსესხებელთან კონსულტაციების გავლა და მისთვის დახმარების აღმოჩენა მსგავსი 

ზომების მიღებაში. შემარბილებელ ზომებში მოისაზრება ისეთი სოციალური 

მომსახურებების შემოღება, რომლებიც დახმარებას აღმოუჩენს მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირებს, ან კონკრეტულად ამ პირებისთვის დროებით საცხოვრებელი ადგილის 

შეცვლა.  

 

57. კიდევ ერთი ყურადღებამისაქცევი საკითხი არის სინათლის რაოდენობის შემცირება. ეს 

პრობლემა შესაძლოა წარმოიქმნას იმ საცხოვრებლებთან მიმართებაში, რომლებიც გზის 

მარშრუტის სიმაღლეზე, მეორე სართულის დონეზე არის. შესაბამისობის შემსწავლელმა 

კომისიამ მიიღო ინფორმაცია და ადგილის მონახულების დროს შეიტყო იმის შესახებ, 

რომ გზის მარშრუტი შენობის მეორე სართულის დონეზე გაივლის. კომისიას ეს 

ინფორმაცია მიეწოდა 2016 წლის ოქტომბრის მისიის განხორციელებისას. თუ 

შეუცვლელად დარჩება გზის ამჟამად დადგენილი მარშრუტი მაშინ, პირველ სართულზე 

მაცხოვრებელი პირები ნაკლებ მზის შუქს მიიღებენ იმის გათვალისწინებით, რომ გზის 

მზიდი ბეტონის კონსტრუქცია პირდაპირ მათი შენობის წინ აღიმართება. 18 მეტიც, 

ხმაურის დამხშობი ბარიერები, რომლებიც დაახლოებით 9 მეტრი სიმაღლის იქნება 

შეამცირებს ბინებში შემავალი სინათლის ოდენობას იმ შემთხვევაშიც თუ ბარიერები 

 

18 კომისიას მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 2016 წლის დეკემბერში აცნობა, რომ გზის მარშრუტი პირველი 

სართულის დონეზე გაივლიდა. ბეტონის კონსტრუქციებთან დაკავშირებული საბოლოო გადაწვეტილება 

მიღებული იქნება შესაბამისი ტექნიკური დიზაინის დასრულების შემდეგ.  
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 გამჭვირვალე მასალისგან დამზადდება. ზოგიერთი მხედველობის პრობლემის მქონე 

პირზე, რომელთაც ნაწილობრივ აქვთ შენარჩუნებული მხედველობა სინათლის მსგავსი 

კლება მძიმედ აისახება. ეს ზემოქმედება განსაკუთრებით აისახება პირველ სართულზე 

მაცხოვრებელ პირებზე, რადგან ახალი გზის მშენებლობის დასრულების შემდეგ მათი 

შენობების წინ ბეტონის კედელი აღიმართება. აუცილებელია ბეტონის კონსტრუქციების 

და ხმაურის დამხშობი ბარიერების საკითხის ხელახალი შეფასება და შესაბამისი 

შემარბილებელი ზომების მიღება.  

 

58. შედეგები.შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ არსებობს შეუსაბამობა 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 8 და ოპერაციების 

სახელმძღვანელოს ნაწილი C3/საოპერაციო პროცედურების პარაგრაფი 5-თან 

მიმართებაში. მხედველობის დაზიანების მქონე პირები არიან მოწყვლადი ადამიანები, 

რომლებიც სხვა პირებზე მეტად და სხვანაირად მოექცევიან ზემოქმედების ქვეშ. საწყის 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ არ მომხდარა ამ ჯგუფში შემავალი პირების 

განსაზღვრა; არ შეფასებულა ხმაურის, ვიბრაციის და სინათლის რაოდენობის კლების 

შესაძლო ზემოქმედება; საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმებამ არ შეიმუშავა 

შემარბილებელი ზომები, რომლებიც მიმართული იქნება მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირებზე. არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ აზიის განვითარების ბანკმა 

დახმარება აღმოუჩინა მსესხებელს შემარბილებელი საშუალებების შემუშავებაში.  

 

E. წყლისა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება 

 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 4:„ გარემოსდაცვითი შეფასება 
არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც ასახავს გარემოსდაცვითი ანალიზის პროცესს და პროექტით 
გამოწვეულ გარემო ზემოქმედებისა და მასთან დაკავშირებულ რისკებზე რეაგირებას. პროექტის 
მომზადების ადრეულ სტადიაზე, მსესხებელი/კლიენტი განსაზღვრავს პოტენციურ 
პირდაპირ/ირიბ, კუმულაციურ და ინდუქციურ გარემო ზემოქმედებას და ფიზიკური, 
ბიოლოგიური, სოციალურ-ეკონომიკური ზემოქმედების რისკებს ასევე, კულტურულ წყაროებს 
და ადგენს მათ მნიშვნელობას დაინტერესებულ პირებთან, მათ შორის ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებთან და შესაბამის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციით. „ 
 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 7:„ შეფასება გამოავლენს 
პოტენციურ ტრანსსასაზღვრო ზეგავლენას, როგორიცაა ჰაერის დაბინძურება, საერთაშორისო 
სამდინარო წყლების მოჭარბებული გამოყენება ან დაბინძურება. ასევე, გლობალური 
ზემოქმედებას, როგორიცაა გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობები და ჰაბიტატი. „ 
 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 24: ” მსესხებელი/კლიენტი 
შეაფასებს პროექტის ბიომრავალფეროვნებასა და ბუნებრივ რესურსებზე ზემოქმედების 
მნიშვნელობასა და რისკებს, როგორც გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესის განუყრელ ნაწილს... 
შეფასება განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს ბიომრავალფეროვნების ძირითად 
საფრთხეებზე მათ შორის, ჰაბიტატის განადგურება და ინვაზიური უცხო სახეობების შემოღება 
და ბუნებრივი რესურსების არამიზნობრივი გამოყენება. მსესხებელს/კლიენტს დასჭირდება 
პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედებისა და რისკების თავიდან აცილების, მინიმუმადე 
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დაყვანის ან შემარბილებელი ზომების მიღება. „  
 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი : „ გარემოსდაცვითი შეფასების 
ანგარიში სავალდებულოა გარემო ზემოქმედების A და B კატეგორიის ყველა პროექტისთვის. 
ანგარიშის დეტალურობა და ყოვლისმომცველობა პოტენციურ გარემო ზემოქმედების და 
რისკების პირდაპირპროპორციულია.   „  

 

59. ახალი გზა, რომელიც მომჩივანთა კორპუსის მახლობლად აშენდება გავლის მდინარე 

მტკვარზე და მის გასწვრივ. გზის საყრდენი კედლები, რომლებიც მთლიანობაში 1.66 კმ 

სიგრძის იქნება გაივლის მდინარის კალაპოტში. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

შეიტყო, რომ ეს საყრდენი კედელი 5-6 მეტრზე აშენდება მდინარეში. საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ ჩატარდა ჰიდროლოგიური ზემოქმედების კვლევა. 

ჰიდროლოგიური ზემოქმედების შეფასება ადგენს, რომ საყრდენი კედლის მდინარეში 

აშენება არ გამოიწვევს დატბორვის დამატებით საფრთხეებს. კვლევამ ასევე დაადგინა, 

რომ საყრდენი კედლის მდინარეში აშენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს წყლის დონის 20 სმ-

ით აწევა და მდინარის სისწრაფე მოიმატეს შევიწროვების ადგილებში. თუმცა, ვინაიდან 

მდინარის დინების ქვედა ნაწილში არის ჭალები მდინარე დაიბრუნებს დინების 

ბუნებრივ სიჩქარეს, როდესაც წყლის ნაკადი მიაღწევს ამ ჭალებს. ვინაიდან მდინარის 

კალაპოტი ძირითადად ქვიანი მასალისგან შედგება კალაპოტის გაღრმავების და ეროზიის 

საფრთხე ნაკლებია. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ადასტურებს, რომ კვლევი 

ჩატარების მეთოდოლოგია დატბორვის რისკების შეფასების შესაბამისია და მიღებული 

შედეგები დამაჯერებელი.  

 

60. შესაბამისობის შეფასების კომისიას მიჩნია, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

კვლევა არ მოიცავს გზიდან მდინარეში ჩამავალი წვიმის ნალექთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას. ასევე არ არის საუბარი იმაზე თუ როგორ უნდა იქნას მდინარის წყალი 

დაცული გზაზე მომხდარი საავტომობილო შემთხვევისას. უყურადღებოდ დატოვებული 

წყლის ნაკადი შესაძლოა პირდაპირ ჩაიღვაროს მდინარეში და საფრთხის ქვეშ დააყენოს 

წყლის ხარისხი, ასევე წყლის ფლორა და ფაუნა. ასევე, დატბორვის შედეგად 

შესაძლებელია მდინარის დაბინძურებული წყლის სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებზე 

მოხვედრაც, რაც ზეგავლენას მოახდენს კულტურებზე. პოტენციურმა დაბინძურებამ 

შესაძლოა სერიოზული ზიანი მიაყენოს მდინარის ქვემო დინებიდან დაახლოებით 5 კმ-ში 

მდებარე გამრავლების ადგილებს. პროექტში უნდა მოხდეს ნავთობის სეპარატორის მქონე 

წვიმის წყლის შეკავების აუზის გათვალისწინება. შემაკავებელი აუზის მოცულობა უნდა 

შეესაბამებოდეს წყლის შესაძლო მოცულობას. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

პარაგრაფი 691 მოიცავს დებულებებს სატრანსპორტო და საავტომობილო საგზაო 

შემთხვევებთან დაკავშირებულ პრევენციისა და შემარბილებელ მექანიზმებს. ეს 

პარაგრაფი გვეუბნება „ RDMRDI-იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად უნდა 
შეიმუშაოს შესაბამისი კანონმდებლობა და დაუყოვნებლივი რეაგირების გეგმები, 
რომლებიც დაარეგულირებს საშიში მასალების ტრანსპორტირებას. მისაღები ზომები 
შეიძლება იყოს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგით: (i) უსაფრთხოების ზომების და 
საგანგებო გეგმის შემუშავება და დანერგვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
შემთხვევითი დაღვრით გამოწვეული საფრთხე; (ii) საშიში მასალების გადაზიდვისთვის 
სპეციალური მარშრუტის შემუშავება; (iii) საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანის მიზნით 
ტოქსიკური მასალების გადატანასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემოღება; (iv) 
ეკოლოგიურად მგრძნობიარე რაიონების გავლით ტოქსიკური ნარჩენების 
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ტრანსპორტირების აკრძალვა. „ ზემოთ მოცემული საკანონმდებლო ზომები და გეგმები 

გამოსადეგი იქნება, თუმცა ახლავე უნდა მოხდეს ნავთობის სეპარატორიანი წვიმის წყლის 

შემაკავებელი აუზის პროექტის გეგმაში შეტანა, რათა გზის მშენებლობასთან ერთად 

მოხდეს ამ აუზის მშენებლობაც. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ნაწილი 8.1.2-ში 

ასევე საუბარია დაბინძურებისა და მისი პრევენციის საშუალებების შესახებ, თუმცა ეს 

მიდგომები შემუშავებულია უშუალოდ გზის სამშენებლო პროცესთან მიმართებაში და არ 

არის გათვალისწინებული ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული დაბინძურება. 

 

61. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში არ მომხდარა კალაპოტის მონაცემების 

მოგროვება და მდინარეზე ეკოლოგიური ზემოქმედების შეფასება. შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისია გაკვირვებულია იმ ფაქტით, რომ არ მომხდარა მდინარის 

კალაპოტზე ეკოლოგიური ზემოქმედებაზე კვლევის ჩატარება მაშინ, როდესაც პროექტით 

გათვალისწინებულია 1.66 კმ სიგრძის საყრდენი კედლის აშენება, რომელიც 5-6 მეტრით 

ჩავა მდინარეში. მდინარე მტკვარი საერთაშორისო ან ტრანსსასაზღვრო მდინარეა. 

პროექტი აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს.  

 

62. მიუხედავად იმისა, რომ მდინარე უდავოდ დაბინძურებულია მთავრობამ მის ეროვნული 

ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმაში19 აღიარა მდინარეში შემორჩენილი 

ბიომრავალფეროვნების დაცვის, შენარჩუნებისა და გამუმჯობესები მნიშვნელობა. გეგმა 

გვეუბნება:  

 

შიდა წყლების ეკოსისტემები და მათი ბინადრები კაშხლების, გზების, რკინიგზების, 

ხიდების და მილსადენების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესის ძლიერი 

ზემოქმედების ქვეშ ექცევიან. შესაბამისად, ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი უნდა 

განხორციელდეს გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესაბამისად და თავიდან უნდა იქნას 

აცილებული შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედება. ინფრასტრუქტურის განვითარებით 

გამოწვეული პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედება შესაძლოა მოიცავდეს: თევზის 

გასასვლელის ჩახერგვას; თევზების გამრავლების შეზღუდვა და/ან გამრავლების 

პერიოდში გადაადგილების შეზღუდვა; წყლის დაბინძურება და მისი ხარისხის 

გაუარესება; წყლის ნაკადის კლება; წყლის ეკოსისტემების დეგრადაცია და ასე შემდეგ. 

წყალზე ან მის მახლობლად ნებისმიერი სახის აქტივობის განხორციელებისას 

აუცილებლად უნდა მოხდეს წყლის ეკოლოგიური მახასიათებლებისა და მაჩვენებლების 

გათვალისწინება მისი კალაპოტის ჩათვლით. გამოყენებული უნდა იქნას შესაბამისი 

საშუალებები, ტექნოლოგიები და პროექტის ფორმა, რათა მინიმუმადე დავიდეს შესაძლო 

ზემოქმედება. „20 

 

63. შესაბამისად, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მსგავსი პროექტების განხორციელებისას 

ეკოლოგიური შეფასების ჩატარება რათა არ მოხდეს ისედაც მძიმე ეკოლოგიური 

მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესება. აუცილებელია, უსაფრთხოების მიზნით წყლის 

წინასწარი ეკოლოგიური კვლევის ჩატარება და იმ სახეობებისა და ჰაბიტატის გამოვლენა, 

რომელიც შესაძლოა მოექცეს ზემოქმედების ქვეშ. საყრდენი კედლის მდინარეში 

მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები სავარაუდოდ  

 
19https://www.cbd.int/doc/world/ge/ge-nbsap-v2-en.pdf. 
20 იხილეთ კომენტარები და შენიშვნები 30. გვ. 45, პუნქტი 8.1.4.  
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გამოიწვევს ნავთობის, ბეტონის და სხვა სამშენებლო მასალების მდინარეში ჩაღვრას. 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას არ შეუძლია იმის განსაზღვრა თუ რამდენად დიდი 

იქნება ეკოლოგიური ზემოქმედება. მდინარე ძლიერ არის დაბინძურებული და უცნობია 

თუ როგორ შეძლებენ გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობები, მაგალითად ზუთხი 

გამრავლების პერიოდში მდინარეში გადაადგილებას მაშინ, როდესაც პროექტში 

გათვალისწინებული არ არის თევზის გასავლელის მშენებლობა.21თუმცა, ისიც ძნელი 

წარმოსადგენია, რომ მნიშვნელოვანი გზის მშენებლობის პროექტმა, რომლის მიხედვითაც 

გზის ნაწილი მდინარეზე გაივლის არ მოახდინოს ზემოქმედება მდინარის ეკოლოგიაზე. 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ აუცილებელია კვლევის ჩატარება 

მდინარის კალაპოტის ეკოლოგიური რესურსებთან დაკავშირებით. ასევე, აუცილებელია 

იმის განსაზღვრა საჭიროა თუ არა ეკოლოგიაზე ზემოქმედების დამატებითი კვლევის 

ჩატარება. იმის გათვალისწინებით, რომ მდინარე მტკვარი საერთაშორისო მდინარეა, 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში უნდა მომხდარიყო ტრანსსასაზღვრო 

ზემოქმედების შეფასება მაგალითად, დაბინძურების ზრდა. (იხილეთ უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 7). არ მომხდარა პოტენციური 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასება.  

 

64. შედეგები. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისას მიაჩნია, რომ აზიის განვითარების ბანკმა 

არ დააკმაყოფილა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მოთხოვნები, ვინაიდან არ მომხდარა 

მდინარე მტკვრის კალაპოტზე შესაძლო ეკოლოგიური ზემოქმედების შეფასება. მსგავსი 

კვლევის ჩატარება საერთაშორისო მდინარეზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასების 

საშუალებას მოგვცემდა. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ ჩატარებული 

კვლევის ფარგლებში ასევე არ განსაზღვრულა სავარაუდო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება. 

მეტიც, აუცილებელია პროექტში წვიმის წყლის მართვისა და საგზაო შემთხვევებისგან 

მდინარის წყლის დაცვის მექანიზმების გათვალისწინება.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 იხილეთ US-AID კავკასია (2010): აზერბაიჯანისა და საქართველოს ბიომრავალფეროვნების განახლებული 

ანალიზი, არსებობა და ეკოსისტემების დაზოგვა (PLACE). 
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F. კონსულტაციები 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 19:„ მსესხებელი/კლიენტი 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ და სხვა დაინტერესებულ პირებთან ჩაატარებს მიზანმიმართულ 
კონსულტაციებს, ... მიზანმიმართული კონსულტაცია არის პროცესი, რომელიც: (i) იწყება 
პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე და გრძელდება პროექტის მთელი ციკლის განმავლობაში;1(ii) 
დროულად ხდება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის იმ შესაბამისი ინფორმაციის 
მიწოდება, რომელიც მათთვის გასაგები და მარტივად ხელმისაწვდომია; (iii) მიმდინარეობს 
დაშენების ან ზეწოლისგან თავისუფალ გარემოში; (iv) შეესაბამება გენდერული თანასწორობის 
პრინციპებს და მორგებულია დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებზე; და (v) 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ 
გამოთქმული მოსაზრებების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (როგორიცაა პროექტის 
ფორმატი, შემარბილებელი საშუალებები) გათვალისწინების საშუალებას იძლევა. ... „ 
(ხაზგასმით)  
 
1გარემო ზემოქმედების A კატეგორიის პროექტების შემთხვევაში მსგავსი კონსულტაციები აუცილებლად უნდა 

განხორციელდეს პროექტის საწყის ეტაპზე საველე სამუშაოების ჩატარებისას, პროექტის მოსამზადებელი ეტაპის 

სამუშაო ანგარიშის მომზადებისას და მანამ სანამ მოხდება აზიის განვითარების ბანკის მიერ პროექტის შეფასება.  

 

ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი F1/საოპერაციო პროცედურები (2013 წლის ოქტომბერი), 

პარაგრაფი 19: ” პროექტის გუნდი ურჩევს მსესხებელს/კლიენტს გამართოს ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებთან მიზანმიმართული კონსულტაციები და მოხდეს ამ კონსულტაციების საწყის 
გარემოსდაცვითი შემოწმების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და სხვა დოკუმენტაციაში 
ასახვა... საოპერაციო დეპარტამენტი შეაფასებს თუ რამდენად დააკმაყოფილა 
მსესხებელმა/კლიენტმა კონსულტაციებთან და მოსამზადებელ პერიოდთან დაკავშირებული 
მოთხოვნები... პროექტის გუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ 
მოწყვლად ჯგუფებს ჰქონდეთ კონსულტაციების პროცესში ჩართვის შესაბამისი საშუალება. „ 
(ხაზგასმით) 

 

65. მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათ არ გაუვლიათ პროექტთან დაკავშირებული შესაბამისი 

კონსულტაციები. მომჩივნებმა, შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას წარუდგინეს იმ 

შეხვედრების ნუსხა, რომელთაც ესწრებოდნენ და აქვე აღნიშნეს, რომ ეს შეხვედრები 

უფრო საინფორმაციო ფორმატის იყო ვიდრე საკონსულტაციო. ასევე, მათ აღნიშნეს, რომ 

არ მიეცათ საშუალება დაეფიქსირებინათ შეშფოთება მაგალითად იმ საკითხთან 

დაკავშრებით, რომ საცხოვრებელი კორპუსები ვერ გაუძლებს ვიბრაციის ზემოქმედებას 

და რომ, მათ აქვთ სურვილი სხვაგან გადავიდნენ საცხოვრებლად რადგან გზის, 

შენობების სიახლოვეს მშენებლობა კორპუსების უსაფრთხოებას ეჭვქვეშ აყენებს. 

მომჩივნები დარწმუნებულები არიან, რომ შეხვედრებზე დაფიქსირებული მათი 

შეხედულებები არ გათვალისწინებულა. ასევე, მათ განაცხადეს, რომ 2013 წლის აგვისტოს 

და 2015 წლის სექტემბრის შეხვედრები პროტესტის ნიშნად დატოვეს.  

 

66. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაკვირვებით შეისწავლა საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მიწოდებული შეხვედრების ჩანაწერები. 

ჩანაწერები მიუთითებს რიგ შეხვედრებზე, რომლებიც 2013 წლის აგვისტოში დაიწყო და 

ეთმობოდა საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების სამუშაო ვერსიის განხილვას. 2015 წლის 
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სექტემბერში მომჩივანთა კორპუსის მაცხოვრებლები მიწვეულ იქნენ შეხვედრაზე, 

რომელიც მიზნად ისახავდა ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების კვლევის შედეგების 

და შესაბამისი შემარბილებელი საშუალებების განხილვას. კონკრეტულად საუბარი იყო 9 

მეტრიანი ხმაურის დამხშობი ბარიერის მშენებლობაზე. 2016 წლის 7 ივნისს, ფონიჭალის 

მუნიციპალიტეტში გაიმართა საჯარო სხდომა. მომჩივნებმა შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას დამატებით აცნობეს, რომ 2015 წლის ნოემბერში მათ ქონდა შეხვედრა 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლებთან. თუმცა, ამ კონკრეტული 

შეხვედრის შესახებ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში ჩანაწერი არ 

მოინახა. მომჩივნები ასევე აცხადებენ, რომ კიდევ ერთი შეხვედრა მუნიციპალური 

განვითარების ფონდთან განხორციელდა 2016 წლის თებერვალში. საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების სამუშაო ვერსია ქართულ ენაზე მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2013 წლის აგვისტოში, ხოლო იგივე 

დოკუმენტის ინგლისური ვერსია 2013 წლის სექტემბერში. შემოწმების განახლებული 

ვერსია გამოქვეყნდა ქართულ ენაზე 2015 წლის დეკემბერში, ხოლო ინგლისური ვერსია 

2016 წლის აპრილში.  

 

67. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ადასტურებს, რომ ჩატარდა რიგი შეხვედრებისა და 

გამოქვეყნდა საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების სამუშაო და განახლებული ვერსიები. 

გასაჯაროება შეესაბამება აზიის განვითარების ბანკის B კატეგორიის პროექტების 

გასაჯაროების პოლიტიკას.  

 

68. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ შეაფასა რამდენად შეესაბამებოდა ეს შეხვედრები 

„ მიზანმიმართული კონსულტაციების „ კონცეფციას, რომელიც უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 19-ით არის განსაზღვრული. ის 

მოუწოდებს ისეთი კონსულტაციების ჩატარებისკენ, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ და სხვა დაინტერესებულ პირებს მათ მიერ გამოთქმული 

მოსაზრება დაფიქსირდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, განსაკუთრებით ისეთ 

საკითხებთან მიმართებაში როგორიცაა პროექტი და შემარბილებელი საშუალებები. 

მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათი შეხედულებები არ გათვალისწინებულა და 

შეხვედრების დროს ხდება მათი ინფორმირება და არა კონსულტაცია. კონსულტაციებთან 

დაკავშირებული ჩანაწერები მოკლეა და მხოლოდ გარკვეულ ინფორმაციას იძლევა. 

თუმცა, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ კონსულტაციების ჩანაწერებში არ მოიძებნება 

იმის მტკიცებულება, რომ განხილული იქნა მომჩივანთა მთავარი მოთხოვნა, კერძოდ 

მათი სხვა ადგილას გადასახლება. 2015 წლის შეხვედრის ჩანაწერი გვეუბნება მხოლოდ 

იმას,  რომ კორპუსი 12-ის მაცხოვრებლები არ ეთანხმებიან ვიბრაციისა და ხმაურის 

ზემოქმედების კვლევის შედეგებს და სურვილს გამოთქვამენ სხვაგან გადავიდნენ 

საცხოვრებლად. ამ საკითხის აქტუალობის გათვალისწინებით, შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისია ისურვებდა შეხვედრების დროს ამ საკითხის უფრო დეტალურად 

აღწერას ჩანაწერებში. შეხვედრების ჩანაწერებში ასევე არ ჩანს ხმაურის დამხშობი 

ბარიერის ცხოვრების ხარისხზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებული განხილვები. 

მაცხოვრებლების კითხვაზე თუ რამდენად ახლოს იქნება გზა მათ კორპუსებთან გაიცა 

პასუხი, რომ ბულვარი ხეებით და გამწვანებული მასივები გააუმჯობესებს გარემოს, 

მაცხოვრებელთა ცხოვრების ხარისხს და შენობების ღირებულებას. შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისია ადასტურებს, რომ კარგად მოვლილი ბულვარი უდავოდ 

გააუმჯობესებს საცხოვრებელ გარემოს. თუმცა, იმ შენობების შემთხვევაში, რომლებიც 

ხმაურის დამხშობ ბარიერთან ახლოს მდებარეობს არ დარჩება საკმარისი ადგილი 
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ბულვარის გასაშენებლად. შესაბამისად, კომისიას უჩნდება კითხვა თუ რამდენად მოხდა 

შეხვედრების დროს დაფიქსირებული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების 

შეხედულებების გათვალისწინება, როგორც ამას უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

დანართი 1, პარაგრაფი 19 გვეუბნება. თუმცა, ისიც აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის და აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა მნიშვნელოვანი 

ძალისხმევა ჩადეს კონსულტაციების პროცესში. 2013 წლის ივლისსა და 2016 წლის 

თებერვლის პერიოდში ჩატარდა 12 შეხვედრა, შედგა ოქმები და ხელი მოეწერა 

დამსწრეთა სიებს. შესაბამისად, კომისიას არ მიაჩნია, რომ პროექტთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები წარუმატებელი იყო.  

 

69. აქვე აღსანიშნავია, რომ კომისიის მოსაზრებით არ მომხდარა კონსულტაციების დროს 

მხედველობის დაზიანებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელი პირების 

მიერ დაფიქსირებული მოსასზრებების ეფექტურად გათვალისწინება. შეხვედრების 

ოქმებში არ ფიქსირდება მხედველობის დაზიანების მქონე პირთა საკითხების განხილვა. 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას აცნობა, რომ 2013 წლის აგვისტოს და 2015 წლის სექტემბრის შეხვედრებს 

ესწრებოდა მხედველობის დაზიანების მქონე ერთი პირი. 2016 წლის ივნისში გამართული 

საჯარო მოსმენისას წარმოდგენილი იყო მომჩივანთა კორპუსში მაცხოვრებელი 

მხედველობის დაზიანების მქონე სამი პირი და უსინათლო/უნარშეზღუდული პირების 

ერთი წარმომადგენელი. თუმცა, კომისიას მიაჩნია, რომ ეს წარმომადგენლობის ძალიან 

დაბალი მაჩვენებელია და შესაძლოა არასაკმარისი ძალისხმევა დაიხარჯა ამ პირების 

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ან მათი საცხოვრებლის მახლობლად 

კონსულტაციების ჩასატარებლად. ნაკლებად წარმოსადგენია, რომ მხედველობის 

დაზიანების პირებს დახმარების გარეშე შეეტყოთ შეხვედრის შესახებ და 

დამოუკიდებლად მისულიყვნენ მუნიციპალური განვითარების ფონდში 2013 და 2015 

წლების კონსულტაციებში მონაწილეობის მისაღებად. კომისიას მიაჩნია, რომ 

აუცილებელი იყო დროული და მიზანმიმართული ძალისხმევა მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირებისთვის პროექტის მათ ცხოვრებაზე შესაძლო ზემოქმედების 

ასახსნელად და შესაბამისი შემარბილებელი საშუალებების განსახილველად. იმ 

ჩანაწერებზე დაყრდნობით, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისიისთვის მსგავს ძალისხმევას ადგილი არ ჰქონია.22ოპერაციების 

სახელმძღვანელოს ნაწილი F1/საოპერაციო პროცედურები (2013 წლის ოქტომბერი), 

პარაგრაფი 19 აზიის განვითარების ბანკის გუნდისგან მოითხოვს კონსულტაციების 

წარმოებისას მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენას. 

პროექტის გუნდს მიაჩნია, რომ საკონსულტაციო შეხვედრებში მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირთა დასწრების მაჩვენებელი ადეკვატურია. შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრება აქვს. როგორც ეს 

პარაგრაფ 53-ში არის განხილული, უსინათლოთა ასოციაციის (ფონიჭალის ფილიალი) 

მიერ კომისიისთვის მიწოდებული მონაცემების თანახმად ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

შენობებში მხედველობის დაზიანების მქონე ბევრი პირი ცხოვრობს. ვინაიდან, 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირთა გადაადგილება მკვეთრად არის შეზღუდული 

საჭირო იყო განსაკუთრებული ძალისხმევის გამოჩენა ამ კონკრეტულ ჯგუფთან 

მიმართებაში.  

 
22 მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კომისიას  მიაწოდა უსინათლოთა ასოციაციის 2016 წლის 4 მაისის წერილი, 

რომელშიც ასოციაცია მადლობას უხდის ფონდს ამხანაგობის მფლობელობაში არსებული მიწების შესყიდვასთან დაკავშირებით. 

წერილი ეხება LARP კონსულტაციებს, რომლებიც ჩატარდა იმ პირებთან რომელთა შენობაც ექვემდებარება დანგრევას.  
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70. შედეგები. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ ჩატარებული 

კონსულტაციების სრულად არ აკმაყოფილებს უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

მოთხოვნებს, რადგან ეს კონსულტაციები არ შემუშავებულა მოწყვლადი ჯგუფების 

სპეციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით. შესაბამისად, კომისიას თვლის, რომ 

ადგილი აქვს უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან შეუსაბამობას, როგორც ეს 

ზემოთ არის განხილული.  

 

G. პროექტის გარემოს შესაბამისი კატეგორიზაცია 

 

აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისი პოლიტიკები და პროცედურები 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 50:„ აზიის განვითარების ბანკი 
იყენებს კლასიფიკაციის სისტემას რათ მოხდეს პროექტით გამოწვეული სავარაუდო გარემო 
ზემოქმედების მნიშვნელობის განსაზღვრა. პროექტის კატეგორია განისაზღვრება მისი 
გარემოზემოქმედების ყველაზე მგრძნობიარე კომპონენტების კატეგორიის გათვალისწინებით. 
მათ შორის პროექტით გამოწვეული პირდაპირი, ირიბი, კუმულაციური და ინდუქციური 
ზემოქმედებების გათვალისწინებით... პროექტებს ენიჭება ქვემოთ ჩამოთვლილი ოთხი 
კატეგორიიდან ერთერთი:  
 

(i) A კატეგორია: შეთავაზებული პროექტი კლასიფიცირდება როგორც A კატეგორია იმ 
შემთხვევაში თუ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს ნეგატიურ გარემოზემოქმედებას, რომელიც 
შეუქცევადი, მრავალფეროვანი და უპრეცენდენტოა. ეს ზემოქმედებამ შესაძლოა გასცდეს 
თავად სამუშაოების წარმოების ადგილმდებარეობას. საჭიროა გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ჩატარება.  
 

(ii) B კატეგორია: შეთავაზებული პროექტი როგორც B კატეგორია იმ შემთხვევაში თუ 
გარემოზე ზემოქმედება A კატეგორიაზე ნაკლებია. ეს ზემოქმედებების მხოლოდ მცირე 
ნაწილი არის შეუქცევადი და შესაძლებელია წინასწარ დადგენილი შემარბილებელი 
საშუალებების გამოყენება. საჭიროა საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ჩატარება. „ 

 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 7:„ შეფასება გამოავლენს 
შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებას, როგორიცაა ჰაერის დაბინძურება, საერთაშორისო 
მდინარეების ჭარბი გამოყენება ან დაბინძურება, .... „  
 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება, დანართი 1, პარაგრაფი 24:„ მსესხებელი/კლიენტი 
შეაფასებს პროექტით გამოწვეული ზემოქმედებისა და რისკების მნიშვნელობას, ასევე 
ბიომრავალფეროვნებასა და ბუნებრივ რესურსებზე ზემოქმედებას როგორც 
გარემოზემოქმედების შეფასების პროცესის განუყრელ ნაწილს პარაგრაფ 4-10-ს შესაბამისად. „ 
 
ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი F1/საოპერაციო პროცედურები (2013 წლის ოქტომბერი), 

პარაგრაფი 18: ” საოპერაციო დეპარტამენტი უზრუნველყოფს უსაფრთხოების შემდეგი 
დოკუმენტაციის აზიის განვითარების ბანკის ვებგვერდზე განთავსებას: (i) გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიში გამოქვეყნდება საბჭოს მიერ გარემოზემოქმედების A 
კატეგორიის პროექტის განხილვამდე სულ მცირე 120 დღით ადრე... „  
 
პარაგრაფი 19: ” ... A კატეგორიის ზემოქმედების პროექტის შემთხვევაში ... , პროექტის გუნდი 
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მონაწილეობს კონსულტაციების პროცესში რათა უკეთ იქნას გაგებული ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირთა შეხედულებები და გათვალისწინებულ იქნას მათი რეკომენდაციები პროექტისა 
და შესაბამისი უსაფრთოხების გეგმის შემუშავებაში. „  

 

71. პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც B კატეგორიის პროექტი. შესაბამისობის შემსწავლელ 

კომისიას მიაჩნია, რომ პროექტი უნდა შეფასებულიყო A კატეგორიით ვინაიდან, ადგილი 

ექნება მნიშნველოვან ზემოქმედებას, რომელიც იქნება შეუქცევადი და მრავალფეროვანი. 

ასევე, ზემოქმედებას მოახდენს სამშენებლო სამუშაოების გარე არეალზე. გზა გადის 

მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში, სადაც 7000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ასევე, 

პროექტით გათვალისწინებულია გზის მდინარე  მტკვარის პირას და მის კალაპოტში 

გაყვანა. მდინარე მტკვარი კი საერთაშორისო მდინარეა, რომელიც სამ ქვეყანაზე გადის 

(თურქეთი, საქართველო და აზერბაიჯანი). გზას ექნება 1.66 კმ სიგრძის საყრდენი 

კედელი, რომელიც 5-დან 6-მდე ჩავა მდინარეში და სიმაღლით 3-დან 12 მეტრის იქნება. 

საყრდენი კედლის მშენებლობა და ექსპლუატაცია გამოიწვევს საგრძნობ ხმაურსა და 

ვიბრაციას 10 მრავალსართულიან შენობაზე, რომელიც 642 ბინისგან შედგება. საშუალოდ 

2000 ადამიანი ცხოვრობს გზის მახლობლად მდებარე შენობებში და მდინარის პირას. 

ხმაურის ზემოქმედება საგრძნობი იქნება როგორც სამშენებლო სამუშაოების ასევე გზის 

ექსპლუატაციის პერიოდში. ამ საკითხის მოგვარებას ძვირად ღირებული შემარბილებელი 

საშუალებები ესაჭიროება. მდინარეში სამშენებლო სამუშაოების წარმოება გამოიწვევს 

ზემოქმედებას არა მარტო სამუშაოების წარმოების ადგილას, არამედ მის გარე არეალზეც. 

ვინაიდან, საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში არ განხორციელებულა 

მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების კვლევა ამ ეტაპზე უცნობია თუ რამდენად დიდი 

და ვრცელი იქნება ზემოქმედება. (იხილეთ პარაგრაფი 63). მეტიც, პროექტი გაივლის ტყე-

პარკის ტერიტორიას, სადაც აუცილებელი გახდება 68 ხის მოჭრა. ეს ხეები, საქართველოს 

კანონმდებლობის თანახმად წითელ ნუსხაშია შეტანილი. ესენი არის 39 თელა (Ulmus 

minor Mill)და 29 კაკლის ხე (Juglans regia L). საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდმა, კომისიის წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს აღნიშნა, რომ გეგმავს 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ეკო-კომპენსაციის პროგრამის 

განხორციელებას. აღსანიშნავია, რომ შეფასების დეტალური მონაცემები და გზის 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების 

შემარბილებელი საშუალებების ჩამონათვალი გადაეცათ კონტრაქტორებს. თუმცა, 

შემარბილებელი საშუალებების გამოყენების შენიშვნა და მონიტორინგი ვერ 

განხორციელდება აზიის განვითარების ბანკისა და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირების მიერ. 

 

გამოსახულება 7: ტყე-პარკი 
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72. კატეგორიზაციის პროცედურის ფარგლებში 2013 წლის მაისში აზიის განვითარების 

ბანკის პროექტის გუნდმა დაასრულა გზებისა და გზატკეცილების ჩამონათვალი, 

რომელიც დაამტკიცა აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობის მთავარმა ოფიცერმა. 

კატეგორიზაციის დოკუმენტში მოხსენიებული არ არის, რომ 1.66 კმ სიგრძის 

გზატკეცილი გაშენდება მდინარე მტკვარში, თუმცა საუბარია მდინარის ნაპირის 

მოპირკეთებაზე. კატეგორიზაციის დოკუმენტი „ მდინარის ნაპირის მოპირკეთებას „ 

მოისაზრებს როგორც პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ერთადერთ მგრძნობიარე 

საკითხს, რომელიც საჭიროებს დეტალურ ანალიზს მდინარის ნაპირების ეროზიის და 

არხის სტაბილურობის განსაზღვრის კუთხით. კლასიფიკაციაში ასევე საუბარია ხმაურისა 

ვიბრაციის სამიდან ოთხ შენობაზე ზემოქმედების შესახებ და მოსალოდნელი 

ზემოქმედების დონეც შედარებით შემცირებულია. კომისიას მიაჩნია, რომ აუცილებელი 

იყო კლასიფიკაციის პროცედურის ხელახალ ჩატარება მას შემდეგ, რაც გადაწყდა, რომ 

მდინარეში აშენდება საყრდენი კედელი.  

 

გამოსახულება 8: მდინარე მტკვრის მოპირდაპირედ მდებარე მომჩივანთა კორპუსები  

 

 
 წყარო: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

 

73. ვინაიდან პროექტი კლასიფიცირდა როგორც B კატეგორიის პროექტი გარემო ზემოქმედების 

შეფასების ნაცვლად ჩატარდასაწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება. ეს შემოწმება პროექტთან 

მიმართებაში ძალიან კომპლექსური იყო. ვინაიდან პროექტი არ შეფასდა A კატეგორიით არ 

მომხდარა პროექტთან მიმართებაში გასაჯაროების A კატეგორიის შესაბამისი მოთხოვნების 

გამოყენება, რომლებიც მოითხოვს გარემო ზემოქმედების შეფასების ჩატარებას, მისი აზიის 

განვითარების ბანკის რეგიონული და მდგრადი განვითარების დეპარტამენტის (RSDD) მიერ 

განხილვას (RSDD დღესდღეობით არის მდგრადი განვითარების და კლიმატის ცვლილების 

დეპარტამენტი SDCC) და ტრანშის დამტკიცებამდე 120 დღით ადრე აზიის განვითარების 

ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებას. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ 

პროექტისთვის A კატეგორიის მინიჭების წარუმატებელი მცდელობა გამოწვეული იყო იმით, 

რომ აზიის განვითარების ბანკის პროექტის გუნდმა ვერ მოახერხა RSDD-ს რჩევებისა და 

მითითებების გათვალისწინება, ასევე ხელიდან გაუშვა საშუალება პროექტი აზიის 

განვითრების ბანკის გარემოსდაცვითი სპეციალისტებთან განეხილა. გარემო ზემოქმედების 

შეფასება განიხილებაRSDD-ს თანამშრომლების მიერ, ხოლო საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმება განიხილება დეპარტამენტის დონეზე. საწუხაროდ, ამ შეფასებაში ჩამოთვლილი 

რამდენიმე შეუსაბამობა აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებს უნდა აღენიშნათ 

გარემო ზემოქმედების შეფასების პროცესში. პირველ რიგში უნდა აღენიშნათ ხმაურის დონის 

აზიის განვითარების ბანკის ხმაურის სტანდარტებთან შეუსაბამობა. ამ პროექტის ყველაზე 

მნიშნველოვანი შეუსაბამობა გამოიხატება იმ ფაქტში, რომ აზიის განვითარების ბანკის 
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გუნდმა კომენტარი არ გააკეთა ხმაურის სტანდარტების შეუსაბამობასთან დაკავშირებით. 

ასევე შესაძლებელი იყო მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების შეფასების არ არსებობა. 

თანამშრომლების გულგრილი დამოკიდებულება და მნიშნველოვანი ზემოქმედების მქონე 

პროექტებისთვის A კატეგორიის მინიჭების სურვილის არარსებობა აფერხებს მათთვის RSDD-

ის და სხვა გარემოსდაცვითი ექსპერტების მიერ A კატეგორიის პროექტებთან 

დაკავშირებული მხარდაჭერის აღმოჩენას. თუმცა, პროექტის რისკების მართვა და 

მსესხებლისთვის მხარდაჭერის აღმოჩენა საჭიროებს წინასაწარ რეკომენდაციებსა და 

დეტალურ განხილვას.  

 

74. შედეგები.ზემოთ განხილულის გათვალისწინებით, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 

ადგენს, რომ დაფიქსირებულია შეუსაბამობები კლასიფიკაციის მოთხოვნებთან და აზიის 

განვითარების ბანკის გარემოს უსაფრთხოები პოლიტიკებთან მიმართებაში.  

 

 

H. შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანის მტკიცებულება 

 

75. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილით 

გამოწვეული შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანი:  

 

(i) ხმაურის მოსალოდნელი დონე, რომელიც საგრძნობლად აღემატება აზიის 

განვითარების ბანკის ხმაურის სტანდარტით განსაზღვრულ ნორმებს; (იხილეთ 

პარაგრაფები 25-33); 

(ii) შენობებიდან მოშლილი სამშენებლო მასალების ცვენა თუ არ მოხდება შესაბამისი 

შემარბილებელი ზომების მიღება; (იხილეთ პარაგრაფი 41) და 

(iii) ვიბრაცია სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას, გზის კონსტრუქციით23და 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირების საცხოვრებელი კორპუსების წინ 

ხმაურის დამხშობი ბარიერების მშენებლობით გამოწვეული სინათლის 

შემცირება.23(იხილეთ პარაგრაფები 31 და 55-და 57-ის ჩათვლით).  

 

76. ზემოთ ჩამოთვლილ ზიანს ჯერ არ მოუღია მატერიალური სახე, ვინაიდან გზის 

სამშენებლო სამუშაოები დაწყებული არ არის. შესაბამისად, პარაგრაფ 75-ში ჩამოთვლილი 

ზიანი არის „ შესაძლო ზიანი“. ეს ზიანი მატერიალურ სახეს მიიღებს იმ შემთხვევაში თუ 

არ მოხდება პროექტის შესაბამისობაში მოყვანა სამშენებლო სამუშაოების და გზის 

უშუალო ექსპლუატაციის დაწყებამდე. ზიანი, როგორც ესAM 2012 პოლიტიკაში არის 

განსაზღვრული წარმოადგენს ზოგად ტერმინს და გულისხმობს როგორც „ შესაძლო ზიანს 

„ ასევე „ მატერიალიზებულ ზიანს. „ 24AM 2012 პოლიტიკის თანახმად, შესაბამისობის  

 
23 აქ ნაგულისხმებია, რომ გზის მარშრუტი გაივლის პირველი სართულის ზემოთ, რაც შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისიის კონსულტანტების და მუნიციპალური განვითარების ფონდის ერთობლივი მისიის 

ფარგლებში დადასტურდა 2016  წლის სექტემბერში. ეს საკითხი განხილული იქნა მეორე მისიის ფარგლებშიც, 

2016 წლის ოქტომბერში. თუ პროექტის ტექნიკური მახასიათებლები შეიცვლება შესაძლებელი იქნება სინათლის 

შემცირების ზემოქმედების შერბილება გამჭვირვალე ხმაურის დამხშობი ბარიერების დამონტაჟებით. (იხილეთ 

პარაგრაფი 56).  
24AM 2012-ის პარაგრაფ 106 თანახმად „ შესაბამისობის შესწავლის ფუნქცია... გამოიკვლევს აზიის განვითარების 

ბანკის მის საოპერაციო პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობას რამაც ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

პირებს მიაყენა ან შეიძლება მიაყენოს პირდაპირი და მატერიალური ზიანი. „ (ხაზგასმით). პარაგრაფი 103, 

რომელიც განსაზღვრავს მიზნებს და სამოქმედო პრინციპებსგვეუბნება, რომ „ შეუსაბამობამ... გამოიწვია ან 

შესაძლოა გამოიწვიოს ... ზიანი. „  
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შემსწავლელი კომისია კმაყოფილი უნდა იყოს იმით, რომ არსებობს შემდები 

მტკიცებულებები: (i) პირდაპირი და მატერიალური ზიანი, რომელიც გამოწვეულია 

აზიის განვითარების ბანკის პროექტით; (ii) აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკებთან 

და პროცედურებთან შეუსაბამობა, და (iii) მსგავსი ზიანი გამოწვეული შეუსაბამობით. 

ზიანი, რომელიც აღწერილია პარაგრაფში 75 მოიცავს ისეთ ზიანს, რომელიც 

მატერიალურ ფორმას მიიღებს იმ შემთხვევაში თუ ამ ანგარიშში განხილული აზიის 

განვითარების ბანკის პოლიტიკებთან შეუსაბამობა არ გამოსწორდება გზის სამშენებლო 

სამუშაოების და მისი ექსპლუატაციის დაწყებამდე. მაგალითად, თუ არ მოხდება ხმაურის 

დონის აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა თანმდევი 

ზიანი პირდაპირ იქნება დაკავშირებული შეუსაბამობებთან.  

 

77. არსებობს რიგი საკითებისა, რომელთა შემთხვევაში ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება შესაძლო, 

პირდაპირი და მატერიალური ზიანის განსაზღვრა ვინაიდან ჯერ არ ჩატარებულა 

ზემოქმედების შეფასება. მხოლოდ შეფასების საფუძველზე შეიძლება განისაზღვროს 

მოსალოდნელი შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანი. შეფასებებმა შესაძლოა 

მიგვითითოს მოსალოდნელ შესაძლო, პირდაპირ და მატერიალური ზარალზე:  

 

(i) მდინარის ეკოლოგიასთან დაკავშირებით თუ ზემოქმედების შეფასება ჯერ კიდევ 

ჩასატარებელია და თუ საჭიროდ იქნა მიჩნეული მდინარის კალაპოტის კვლევის 

ჩატარების შემდეგ, ნათელი გახდება მდინარის ეკოლოგიაზე უარყოფითი 

ზემოქმედება; (იხილეთ პარაგრაფი 63.) 

(ii) შენობების სტრუქტურასთან დაკავშირებით თუ ჩატარდება ვიბრაციის 

ზემოქმედების ხელახალი შეფასება ნათელი გახდება შენობებზე ვიბრაციის 

ზემოქმედება გზის სამშენებლო სამუშაოების და მისი ექსპლუატაციის დროს; 

(იხილეთ პარაგრაფი 37 და 46.) და  

(iii) წყლის ხარისხთან დაკავშირებით, თუ არ იქნება მიღებული წვიმის წყლის 

მართვისა და შემთხვევითი დაქცევის თავიდან არიდების ზომები. (იხილეთ 

პარაგრაფი 60).  

 

VI. დასკვნები 

 
78. ამ ნაწილში შეჯამებულია დასკვნები შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ 

ჩატარებულ ანალიზსა და მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით. შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისია დაადგინა, რომ არის შეუსაბამობა აზიის განვითარების ბანკის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების გარემოს დაცვით ნაწილთან მიმართებაში:  

 

(i) პროექტი მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში მცხოვრებ მოსახლეობაზე მოახდენს 

ხმაურის ზემოქმედების ისეთ დონეს, რომელიც აღემატება აზიის განვითარების 

ბანკის მიერ დადგენილ ხმაურის სტანდარტებს; (იხილეთ პარაგრაფი 33);  

(ii) მოსახლეობა შეიძლება დადგეს შენობის ნაწილის დაკარგვის საფრთხის ქვეშ, რაც 

გამოწვეული იქნება გზის სამშენებლო სამუშაოების დროს კორპუსის 

შესუსტებული ნაწილების ჩამოვარდნით; (იხილეთ პარაგრაფები 41 და 48);  

(iii) უნდა მოხდეს ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი შეფასება პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა შენობისთვის, რომელთაც აქვთ მიშენებები. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს შენობებზე, რომლებზეც მოხდა 
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ვიბრაციის ზემოქმედების მხოლოდ ძირითად კონსტრუქციაზე განსაზღვრა. 

ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასებისას აუცილებელია შენობის ძირითადი 

სტრუქტურისა და მიშენებების გათვალისწინება. მეტიც, აუცილებელია 

ბუნებრივი სიხშირეების გაზომვა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა 

კორპუსის შემთხვევაში. უნდა მოხდეს მიღებული მონაცემების ვიბრაციის 

ზემოქმედების მოდელში შეყვანა ( სავარაუდო მონაცემების ნაცვლად), რათა 

განისაზღვროს ვიბრაციის შენობაზე ზემოქმედება. თუ კვლევის შედეგები 

აჩვენებს, რომ ვიბრაციამ შესაძლოა შენობების დაზიანება გამოიწვიოს, მაშინ 

აუცილებელი გახდება შესაბამისი შემარბილებელი ზომების მიღება. 

შემარბილებელი ზომების მიღება უნდა მოხდეს გზის სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე, რათა დაცული იქნას შენობა და უზრუნველყოფილი იქნას 

მოსახლეობის უსაფრთხოება; (იხილეთ პარაგრაფები 48 და 49);  

(iv) არ შეფასებულა მოწყვლად და დაუცველ ჯგუფებზე ზემოქმედება. ასევე, არ 

შემუშავებულა შესაბამის შემარბილებელი საშუალებები; (იხილეთ პარაგრაფი 58);  

(v) შეუსაბამოდ მოხდა მოწყვლად ჯგუფებთან კონსულტაციების წარმოება, 

განსაკუთრებით მხედველობის დაზიანების მქონე პირებთან; (იხილეთ პარაგრაფი 

70);  

(vi) პროექტის მდინარე მტკვარზე ეკოლოგიური ზემოქმედება არ შეფასებულა; და 

(იხილეთ პარაგრაფი 64);  

(vii) არ მოხდა პროექტის გარემოს ზემოქმედების შესაბამისი კლასიფიცირება (იხილეთ 

პარაგრაფი 74).  

 

79. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ პროექტი შეესაბამება აზიის 

განვითარების ბანკის ჰაერის ხარისხის სტანდარტებსა და მოთხოვნებს. (იხილეთ 

პარაგრაფი 54).  

 

80. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ დასაშვებ სტანდარტებზე მაღალი 

დონის ხმაური გამოიწვევს შესაძლო, პირდაპირ და მატერიალურ ზიანს. კომისიამ ასევე 

დაადგინა, რომ ვიბრაციის და ხმაურის მაღალი დონე შესაძლო, პირდაპირ და 

მატერიალურ ზიანს მიაყენებს მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს. ასევე, არსებობს 

შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანის საფრთხე, რომელიც გამოწვეული იქნება 

გზის სამშენებლო სამუშაოების წარმოების დროს შენობის ნაწილის დაკარგვით იმ 

შემთხვევაში თუ მიღებული არ იქნება შესაბამისი შემარბილებელი ზომები. როგორც 

ზემოთ არის აღნიშნული შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ ასევე დაადგინა, რომ 

შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანი გამოწვეულია აზიის განვითარების ბანკის 

მის პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობით.  

 

VII. მიღებული გამოცდილება 

 
81. ქვემოთ ჩამოთვლილია რიგი მიღებული გამოცდილებისა, რომელიც შესაბამისობის 

შემსწავლელმა კომისიამ მიიღო პროექტის კვლევით. ეს მიღებული გამოცდილება 

შემდგომში გათვალისწინებული იქნება ანგარიშებში და სხვა ინსტიტუციონალურ 

აქტივობებში, რომლებიც ხორციელდება შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისის, 

პროექტის სპეციალური ხელშეწყობის ოფისის, დამოუკიდებელი შეფასების 

დეპარტამენტის, მდგრადი განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტების 

თანამშრომლობით:  
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(i) აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა ხელი უნდა შეუწყონ და დაეხმარონ 

მსესხებელს შესაბამისობაში მოვიდეს აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკებთან. 

ამ მიზნით აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა უნდა აუხსნან 

მსესხებელს თუ როგორია უსაფრთხოების მოთხოვნები და საჭიროებები, რათა 

პროექტი და შემარბილებელი საშუალებები შეესაბამებოდეს აზიის განვითარების 

ბანკის პოლიტიკებს. აუცილებელია მსესხებლისთვის დახმარების აღმოჩენის 

პროცესში პირდაპირი და უშუალო ჩართულობა.  

 
(ii) უნდა მოხდეს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების ანგარიშების სამუშაო ვერსიების განხილვა, რათა დროულად იქნას 

აღმოფხვრილი აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკებთან 

შეუსაბამობა და გამოსწორდეს ხარვეზები.  

 

 
(iii) მნიშვნელოვანია პროექტისთვის შესაბამისი გარემოზემოქმედების კატეგორიის 

მინიჭება. არ უნდა მოხდეს პროექტისთვის ზემოქმედების A კატეგორიის 

მინიჭებისგან თავის შეკავება იმის გამო, რომ ამ კატეგორიის პროექტს უფრო 

რთული პროცედურების ჩატარება ესაჭიროება. უფრო ღრმა, დეტალური 

კვლევები, რომლებსაც  A კატეგორიის პროექტებისთვის აწარმოებს მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი საშუალებას იძლევა 

თავიდან იქნას აცილებული რისკები და აზიის განვითარების ბანკის 

თანამშრომლებმა შესაბამისი დამხმარება აღმოუჩინონ მსესხებელს აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკების იმპლემენტაციის პროცესში.  

 
(iv) უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება განსაკუთრებულ ყურადღებას 

ამახვილებს მოწყვლად და დაუცველ პირებზე, მოითხოვს შეფასდეს უშუალოდ ამ 

პირებზე ზემოქმედება და კონსულტაციების ჩატარება. აზიის განვითარების 

ბანკის თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ არიან თუ არა მოწყვლადი და დაუცველი 

პირები, რომელთაც ესაჭიროებათ დამატებითი ყურადღება. პროექტის 

ფარგლებში ლოკაციის მონახულება აზიის განვითარების ბანკის გუნდისა და 

თანამშრომლების მიერ, ასევე პირდაპირი კომუნიკაცია პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ პირებთან საშუალებას იძლევა შეფასდეს არიან თუ არა ადგილზე 

მოწყვლადი და დაუცველი პირები.  

 
/S/Dingding Tang  

შესაბამისობისშემსწავლელიკომისიისთავმჯდომარე 

 /S/Lalanath de Silva  

შესაბამისობისშემსწავლელიკომისიისწევრი 

 /S/Arntraud Hartmann 

შესაბამისობისშემსწავლელიკომისიისწევრი 

 

მანილა, ფილიპინები 

 

2017 წლის 13 თებერვალი 
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იმ პირთა სია, რომლებსაც შევხვდით შესაბამისობის განხილვის დროს 

პროექტის ფარგლებში შესაბამისობის განხილვის მოთხოვნის მონიტორინგის 

განხორციელებისას შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია  (CRP)  დაუკავშირდა შემდეგ პირებს აზიის 

განვითარების ბანკში (ADB)  და მის გარეთ. წინამდებარე სია არ არის ამომწურავი, რადგან მასში არ 

არიან შეტანილი პირები, რომლებმაც მოითხოვეს საკუთარი ვინაობის კონფიდენციალურობის დაცვა. 

ADB-ის თანამშრომლები 

(შეხვედრები სათავო ოფისში და გამოკითხული თანამშრომლები) 

1. რაისა ჟიჯია ტენგი, ყოფილი კონსულტანტი და CWRD-ის უსაფრთხოების განყოფილების 

უფროსი 

2. ნიანშან ჟანგი, კონსულტანტი და ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის (CWRD) 

უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი  

3. იონგ იე, დირექტორი, CWRD-ისურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება (CWUW) 

4. ბერტრანდ გოალოუ, ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი, CWUW 

5. დევიდ მარგონსზტერნი, ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი, (ტრანსპორტი), 

CWUW 

6. მუკია თირუჩელვამი, ურბანული განვითარების სპეციალისტი, (CWUW) 

7. ზერა აბასი, გარემოს დაცვის უფროსი სპეციალისტი, პორტფელის, შედეგების, 

უსაფრთხოებისა და გენდერის განყოფილება, CWRD (CWOD‐PSG) 

8. თი თანჰ ფუონგ ტრანი, გარემოს დაცვის უფროსი სპეციალისტი, CWOD‐PSG  

9. შანი კამპბელი, სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი, ტრანსპორტისა და 

კომუნიკაციების განყოფილება, CWRD (CWTC) 

10. ნესიმჯ. აჰმადი, SDCC-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე და შესაბამისობის განხილვის 

უფროსი ოფიცერი, წინა თანამდებობა - SDCC-ის გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

განყოფილების დირექტორი  

11. მარკ კუნზერი, გარემოს დაცვის მთავარი სპეციალისტი, SDES 

12. ირაკლი ჭყონია, პროექტის უფროსი ოფიცერი, GRM 

ADB-ის კონსულტანტები 

1. ქეთი დგებუაძე 

2. ირაკლი კავილაძე 

3. მედგარ ჭელიძე 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

1. ჯუანშერ ბურჭულაძე, აღმასრულებელი დირექტორი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

(მგფ), საქართველო 

2. დავით ტაბიძე, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, მგფ 

3. რეზო გიგილაშვილი, პროექტის მენეჯერი,მგფ 

4. გიგა გველესიანი, გარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურის უფროსი  

5. პაატა იაკობაშვილი, პროექტების შეფასების სამსახურის უფროსი,მგფ 

6. ნინო ნადაშვილი, მგფ-ის ადგილობრივი კონსულტანტიგარემოსდაცვით საკითხებში ADB-ის 

პროექტებთან დაკავშირებით  
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7. რევაზ გიგილაშვილი, თანამშრომელი 

8. თენგიზ ლაკირბარა, თანამშრომელი 

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  

1. ნოდარ ჯავახიშვილი, მინისტრი, 

რეგიონალურიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო 

2. გიორგი ცინცაძე, უფროსი, ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება, 

რეგიონალურიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო 

3. ნინო მოსიაშვილი, მინისტრის თანაშემწე, 

რეგიონალურიგანვითარებისადაინფრასტრუქტურისსამინისტრო 

გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო   

1. ლაშა მოისწრაფიშვილი, თავმჯდომარე, დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

2. თამარ კვანტალიანი, თავმჯდომარის მოადგილე 

3. ნიტა თქვაძე, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის განყოფილება  

თბილისის მერიის თანამშრომლები 

1. გიორგი წერეთელი, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე, თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერია 

2. ალექსანდრე ტოგონიძე, ეკონომიკურიგანვითარების  საქალაქოსამსახურისუფროსის 

მოადგილე, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 

მწვანე ალტერნატივა 

1. მანანა ქოჩლაძე, თავმჯდომარე 

2. ირინა სვანიძე, ბიომრავალფეროვნების პროგრამის თანაშემწე 

DOHWA Engineering Co., Ltd. 

1. სეი ჰუმ მუნი, ჯგუფის მოქმედი ხელმძღვანელი/მოპირკეთებისა და მასალების ინჟინერი, 

DOHWA 

2. დავით კახიშვილი, ჯგუფის ხელმძღვანელის თანაშემწე, DOHWA  

მოსარჩელეები 

1. ლედი გელაშვილი 

2. სილვა სინეროვა 

3. კაროლ ვიქტორია 

4. ლავინა კოჩიდუ 

5. ირაკლი მაისურაძე 

6. ნინო აბულაძე 

7. ნუგზარ ზუბალოვი 

8. მარიამ კაპანაძე 

9. ოთარ დეკანოიძე 

10. ქრისტინე კარაპეტიანი 

11. ნანული მურვანიძე 
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12. ქრისტინე კალაშოვი   

13. ქრისტინა კურგიანი 

14. ნანა დინგაშვილი 

15. თამარ გვიანიძე 

16. სილვა ვართანიანი 

17. იზაბელა კაზარიანი 

18. ივეტა ნავტიკოვა 

19. ემა ვართანიანი 

20. სვეტლანა ჭიღლაძე 

21. ნათია ხითაროვა 

22. ნათია ბიწკინაშვილი 

23. დარეჯან ნიკოლიშვილი 

24. ლეილა ხოსიტაშვილი 

25. თინა არეშიძე 

26. ლამზირა ლალიაშვილი 

27. თეა დემეტრაშვილი 

28. დურმიშხან კუბლაშვილი 

29. ლევან გოგია 

30. დიანა ბოტკოველი 

31. ლელა ილიაევი 

32. ლამარა იორდანიძე 

33. მედეა სიდამონიძე 

34. ნატო ნიკოლაიშვილი 

35. იზოლდა გძელური 

36. ზაზა ბიგიაშვილი 

37. ირმა დალაქიშვილი 

38. ეკატერინე ფანცხოვა 

39. ანიკო ნიჟარაძე 

40. ასმათი ნანიაშვილი 

41. ნიკოლოზ ფეიქრიშვილი 

42. მანანა ფანცულაია 

სხვები 

1. მიშელ მასაჩეზი, პროდუქციის მენეჯერი, DRC Sri 

2. ენრიკო მუსაკიო 

3. ლაშა სამხარაძე, თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია, ლაბორატორიის დირექტორი, 

მერია 

4. ვაჟა მაკალათია, თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია 

5. ოთარ წიწილაშვილი, თბილისის მუნიციპალიტეტის ლაბორატორია 

6. მალხაზ ბედიაშვილი, Laboratoria Ltd 

7. რომეო ფარულავა 



დანართი4 
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დანართი4 
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დანართი 5 

 

ანგარიშის პროექტში მითითებული მსესხებლის რეაგირება (გვერდები 53-დან 61-ის ჩათვლით) 

ამოღებულია აზიის განვითარების ბანკის 2012 წლის პასუხისმგებლობის მექანიზმის პოლიტიკის 

დანართი 9, პარაგრაფი 3(vi)-ის შესაბამისად.  
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დანართი 6 

 

 

აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტის რეაგირება ანგარიშის პროექტზე 

 

 

აზიის განვითარების ბანკი       მემორანდუმი 

       ვიცე პრეზიდენტის ოფისი 

       (ოპერაციები 1) 

 

       2017 წლის 24 იანვარი 

 

 

ადრესატი:  Dingding Tang 

 შესაბამისობისშემსწავლელიკომისიისთავმჯდომარე 

ავტორი: Wencai Zhang 

 ვიცე პრეზიდენტი (ოპერაციები 1)  

 

საგანი:  L3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო 

პროგრამა-ტრანში 3-მენეჯმენტის რეაგირება 

 

 

 

თქვენი 2016 წლის 15 ნოემბრის და შემდგომში 2017 წლის 19 იანვრის წერილის პასუხად 

გიგზავნით მენეჯმენტის რეაგირებას შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის 

პროექტზე GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა.  

 

დანართები: 1. მენეჯმენტის რეაგირება  

                       2. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პროექტის დასკვნებთან   

                           დაკავშირებული დეტალური კომენტარები 

 

წერილის ასლი ასევე ეგზავნება შემდეგ პირებს: 

ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალურ დირექტორს; ცენტრალური და 

დასავლეთ აზიის დეპარატამენტის გენერალური დირექტორის მოადგილეს; მდგრადი 

განვითარებისა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილეს, ამჟამად 

შესაბამისობის უფროს ოფიცერს; უფროსი მრჩეველი, OGC; საქართველოში რეზიდენტი მისიის 

დირექტორს 
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დანართი 6 

 

მენეჯმენტის პასუხი 

 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პროექტზე 

L3063-GEO: მდგრადი ურბანულიტრანსპორტის  

საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3 : 

თბილისი რუსთავის ურბანული საგზაოკვანძი (სექცია 2) 

 

I. შესავალი 

 

1. 2016 წლის 15 ნოემბერს, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისმა მენეჯმენტს 

სთხოვა გაეკეთებინა კომენტარი ანგარიშის პროექტზე: მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3:  თბილისი რუსთავის ურბანული 

საგზაო კვანძი (სექცია 2). 2017 წლის 19 იანვარს, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

პროექტის ანგარიშთან დაკავშირებით დამატებითი დასკვნები გამოსცა.  

 

2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის პარაგრაფი 125-ის შესაბამისად, 

მენეჯმენტი:  

(i) აკეთებს კომენტარებს და პასუხობს ანგარიშის პროექტს, რომელიც ქვემოთ არის 

მოცემული; და 

(ii) დეტალურ კომენტარებს აკეთებს შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 

ანგარიშის პროექტში დაფიქსირებულ დასკვნებზე, როგორც ეს დანართ 1-ში არის 

ასახული.  

 

II. მენეჯმენტის კომენტარები დასკვნებზე 

 

3. მენეჯმენტს სურს აღნიშნოს, რომ პროექტის ფონიჭალას ნაწილის მშენებლობა, სადაც 

მომჩივნები ცხოვრობენ ჯერ არ დაწყებულა და მაქსიმალური ძალისხმევა იხარჯება იმაზე, 

რომ პროექტი წარიმართოს აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულების 2009 შესაბამისად. ქვემოთ ჩამოთვლილია მენეჯმენტის ზოგადი 

კომენტარები შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშში განხილულ თითოეულ 

საკითხთან დაკავშირებით. კერძოდ: ხმაურის ზემოქმედება; ვიბრაციის ზემოქმედება; 

ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება; ზემოქმედება მოწყვლად ჯგუფებზე; ზემოქმედება 

წყალზე და მდინარის ეკოლოგიაზე; მიზანმიმართული კონსულტაციები; პროექტის 

გარემო ზემოქმედების შესაბამისი კატეგორიზაცია და ზიანის მტკიცებულება.  

 

ხმაურის ზემოქმედება 

 

4. ჩვენ ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ პროექტის შესაბამისი ხმაურის სტანდარტი არის 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტები, რომლებიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 

გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების სახელმძღვანელოში არის გამოყენებული1. 

პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება იყენებდა საქართველოში არსებულ  

 
1 იხილეთ მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ზოგადი 

სახელმძღვანელო, ცხრილი 1.7.1., გვერდი 53-მხაურის მართვა.  
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ხმაურის ეროვნულ სტანდარტებს შესაბამისი დასაბუთების გარეშე. იმისთვის, რომ 

პროექტი შესაბამისობაში მოვიდეს აზიის განვითარების ბანკის სტანდარტებთან, ხმაური 

მოდელირების პარამეტრები განახლდება და გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი 

შემარბილებელი საშუალებები პროექტზე მორგებული სპეციალური 

გარემოზემოქმედების მართვის გეგმით ან სხვა ზომების მეშვეობით. იმის 

გათვალისწინებით, რომ სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, ზიანის მიყენებას 

ჯერ ადგილი არ ჰქონია.  

 

ვიბრაციის ზემოქმედება 

 

5. მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება აკმაყოფილებს აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების მოთხოვნებს ვიბრაციის 

ზემოქმედების შეფასების კუთხით. ასევე, წარმოადგენს შესაბამის შემარბილებელ 

საშუალებებს. სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაციის შეფასების კვლევა2 

განხორციელდა გერმანული ვიბრაციის სტანდარტების (DN 4150-2) საშუალებით, 

რომლებიც მსოფლიოში აღიარებულია როგორც კარგი პრაქტიკის სტანდარტი. 

ჩატარებულმა კვლევამ მოიცვა შენობების ფონიჭალაში არსებული 10-ივე შენობის 

ბუნებრივი სიხშირე. შეფასებამ აჩვენა, რომ სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული 

ვიბრაცია ზიანს არ მიაყენებს საცხოვრებელი კორპუსების ძირითად სტრუქტურას. თუმცა, 

კვლევა ასევე აღნიშნავს, რომ მაცხოვრებლების თვითნებური მიშენებები შესაძლოა 

დაზიანდეს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას და საჭიროებს გამაგრებას. 

გარემოზემოქმედების მართვის გეგმა და სამშენებლო სამუშაოების ხელშეკრულება 

მოითხოვს მიშენებების გამაგრებას სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებისას ვიბრაციის მუდმივ მონიტორინგს. სპეციალურად პროექტზე 

მორგებული გარემოზემოქმედების გეგმა შემუშავდება სამშენებლო სამუშაოების 

წარმოების ადგილის შესწავლის დროს კონტრაქტორების მიერ. აქედან გამომდინარე, 

შემარბილებელი საშუალებებიც პროექტის მდგომარეობისა და პოტენციური 

ზემოქმედების შესაბამისად შემუშავდება.  

 

6. 2017 წლის 19 იანვრის, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პროექტთან 

დაკავშირებით მენეჯმენტი აღნიშნავს, რომ პროექტისა და შესაბამისობის შემსწავლელი 

კომისიის მიერ დაქირავებულ ექსპერტების მეთოდოლოგიებსა და შედეგებს შორის 

არსებობს განსხვავება. შესაბამისად, მენეჯმენტი თანახმაა შეფასების პროექტში ჩაერთოს 

მესამე, სხვა ექსპერტი რათა ხელახლა შემოწმდეს ვიბრაციის კვლევის შედეგები და 

გამოყენებული მეთოდოლოგია. აქვე აღსანიშნავია, რომ მენეჯმენტს არ მიუღია 

ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევა და თხოვნით მიმართავს შესაბამისობის 

შემსწავლელ კომისიას მიაწოდოს მას ეს კვლევები შემდგომი განხილვის მიზნით.  

 

ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება 

 

7. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ადგენს, რომ ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედება 

შეესაბამება უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების მოთხოვნებს. ჩვენ ვეთანხმებით ამ 

დასკვნას, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაერის დაბინძურების შესაბამისი სტანდარტები 

არის ეროვნული სტანდარტები მათი არსებობის შემთხვევაში. შესაბამისად, საქართველოს  

 
2 კვლევა ჩაატარა Nord Est Proggeti, S.r.l. , საინჟინრო კონსულტანტები. 
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ეროვნული სტანდარტები შეესაბამება პროექტს და არა შესაბამისობის შემსწავლელი 

კომისიის3 მიერ გამოყენებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გარემო ჰაერის 

ხარისხის სახელმძღვანელო.  

 

ზემოქმედება მოწყვლად ჯგუფებზე 

 

8. მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ საკითხებში პროექტი 

შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან. 

უპირველესყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის გუნდი ინფორმირებული იყო 

შენობებში მაცხოვრებელი მხედველობის დაზიანების მქონე პირების შესახებ. სოციალურ 

ზემოქმედებაზე, მიწის შესყიდვადა და განსახლების გეგმის მომზადებაადასტურებს იმას , 

რომ პროექტის გუნდი ინფორმირებული იყო ფონიჭალის დასახლებაში მცხოვრები 

მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების, 

უნარშეზღუდული, კერძოდ მხედველობის დაზიანების მქონე პირებისშესახებ. მეორეც, 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირები კორპუსის მაცხოვრებელთა დიდი ნაწილს არ 

წარმოადგენენ. მომჩივანთა კორპუსში მხედველობის დაზიანების მქონე 8 პირი ცხოვრობს, 

რაც კორპუსის მაცხოვრებელთა 2%-ს შეადგენს. მესამე, ჩატარებულ კონსულტაციებში 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირები ღებულობდნენ მონაწილეობას და მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების გეგმაში გათვალისწინებულია მაცხოვრებელთა სპეციალური 

საჭიროებები და მათი სტატუსი. და ბოლოს, ხმაურის ბარიერები უზრუნველყოფს 

პროექტის ხმაურის სტანდარტებთან შესაბამისობას და ეს ბარიერები იქნება გამჭვირვალე, 

რაც კორპუსებისთვის აუცილებელი სინათლის გატარებას განაპირობებს. ზემოთ 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, მოწყვლად ჯგუფებზე განსხვავებული ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის. 

 

ზემოქმედება წყალზე და მდინარის ეკოლოგიაზე 

9. უნდა აღვნიშნოთ, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება გვაწვდის ინფორმაციას 

მდინარე მტკვრის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. სრული ეკოლოგიური შეფასება 

არ არის გარანტია და უმნიშვნელო ღირებულება ექნება იმის გათვალისწინებით, რომ 

მოსალოდნელი ზემოქმედება ძალიან მცირეა. მდინარე მოდიფიცირებულია. მასში 

გაერთიანებულია ურბანული, სასოფლო სამეურნეო მიწები და საძოვრები, ვეგეტაცია 

მდინარის ნაპირის გასწვრივ იშვიათია. არ არის კომერციული თევზ საჭერები და 

მდინარის მონაკვეთი დაცულ ტერიტორიას არ წარმოადგენს. ზემო დინებაში, მდინარის 

ნაკადი შეცვლილია საირიგაციო, ჰიდროელექტრო და ინდუსტრიული წყალმომარაგების 

სისტემებით. მდინარ დაბინძურებულია საკვები ნივთიერებებით. საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმება ასევე გვაჩვენებს, რომ მდინარეზე პირდაპირი ზემოქმედება 

უმნიშვნელო იქნება და გამოიხატება ქვემო დინებაში 1 ჰექტარი მიწის დაკარგვით, რაც 

აუცილებელია საყრდენი კედლის ასაშენებლად. ჰიდროლოგიაში ხანგრძლივი ცვლილება 

არ მოხდება. არგუმენტო, რომ მტკვარი საერთაშორისო მდინარეა ამ შემთხვევაში 

შეუსაბამოა იმის გათვალისწინებით, რომ არ იქნება რაიმე მნიშვნელოვანი 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება. ზემოთ ხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით, 

მდინარის ეკოლოგიაზე მოსალოდნელია უმნიშვნელო ზემოქმედება.  
 
3მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთოხების სახელმძღვანელოს თანახმად პროექტით 

გამოწვეული გამონაბოლქვი არ უნდა იწვევდეს დაბინძურების კონცენტრაციის ისეთ დონეს, რომელიც აღწევს ან 

აღემატება გარემო ჰაერისხარისხის სახელმძღვანელოსა და სტანდარტებს (იხილეთ გამონაბოლქვი და გარემო 

ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო, გვერდი 4).  
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10. წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემა უკვე გათვალისწინებულია პროექტში. საგზაო 

უსაფრთხოების საშუალებები და ავტოსაგზაო შემთხვევებზე რეაგირების გეგმა 

შემუშავდება გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის ფარგლებში. დამატების ზომები 

განიხილება პროექტის სპეციალური გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის 

მომზადებისას.  

 

კონსულტაციები 

 

11. აზიის განვითარების ბანკმა გამოიჩინა ძალისხმევა, რათა მსესხებელს უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების პარაგრაფი 32-ის შესაბამისად ეწარმოებინა კონსულტაციები. 

კონსულტაციების პროცესი დაიწყო დაგეგმარების ადრეულ სტადიაზე და 2013 წლის 

ივლისიდან 2015 სექტემბრამდე პერიოდში სულ 12 კონსულტაცია ჩატარდა. მეტიც, 

ინფორმაციის მოგროვების მიზნით მოხდა ზოგიერთი საცხოვრებლის ვიზუალური 

შემოწმება. კონსულტაციებს ესწრებოდნენ დაინტერესებულ პირთა წარმომადგენლები 

შესაბამისი საცხოვრებელი კორპუსიდან, მათ შორის ქალები და მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირები. პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიეწოდა 

მაცხოვრებლებს, ასევე მოხდა ინფორმაციის აღმასრულებელი ორგანოსა და აზიის 

განვითარების ბანკის ვებგვერდზე განთავსება. მაცხოვრებლების შეშფოთება ხმაურთან 

და ვიბრაციასთან დაკავშირებით გათვალისწინებულ იქნა. შესაბამისად, ჩატარდა 

ხმაურისა და ვიბრაციის დამატებითი კვლევები და შემუშავდა შემარბილებელი 

საშუალებები, როგორიცაა გამჭვირვალე ხმაურის დამხშობი ბარიერი. საჯარო 

კონსულტაციების ფარგლებში მოხდა კვლევის შედეგების გასაჯაროება და განხილვა. 

მენეჯმენტი უზრუნველყოფს, რომ კონსულტაციების პროცესი პროექტის მიმდინარეობის 

სხვა ეტაპებზეც გაგრძელდეს.  

 

პროექტის გარემო ზემოქმედების შესაბამისი კატეგორიზაცია 

 

12. პროექტის კლასიფიცირება მოხდა შესაბამისად და არ დამდგარა მისი ხელახალი 

კლასიფიცირების საჭიროება. კატეგორიზაცია განხორციელდა 2013 წლის მაისში. 

გარემოზემოქმედების B კატეგორია დამტკიცდა შემდეგი მიზეზებით: (ა) გზის პროექტი 

გაივლის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებს; (ბ) ძირითადი გარემო ზემოქმედება 

მოხდება მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში (მიწის სამუშაოები, 

სანაპირო ზოლის გამაგრება); და (გ) ზემოქმედება არ მოხდება დაცულ ტერიტორიებზე, 

ჰაბიტატსა თუ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. კატეგორიზაციის საწყისი ფორმა 

თავის მხრივ ხაზს უსვამს ვიბრაციის, ხმაურის და ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედების 

შერბილების აუცილებლობას (განსაკუთრებით 3-4 საცხოვრებელი შენობის შემთხვევაში). 

ასევე, აღნიშნავს მდინარე მტკვარზე ჰიდროლოგიური ზემოქმედების კვლევის 

საჭიროებას. პროექტის დამტკიცებულ ფორმაში შეტანილი იქნა ერთადერთი ცვლილება, 

რაც საყრდენი კედლის მდინარეში აშენებაა. შეფასდა თანმდევი ზემოქმედება და 

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა ჰიდროლოგიაზე, დატბორვაზე, მდინარის 

ნაპირის ეროზიაზე, ანუ იმ საკითხებზე, რომლებიც ყველაზე მნიშნველოვანი იყო. 

ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ საყრდენი კედლის მდინარეში აშენება რაიმე 

ხანგრძლივ ზემოქმედებას არ გამოიწვევს. ასევე, საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

ფარგლებში განხორციელდა ხმაურის და ვიბრაციის მოდელირება. ამ კვლევებმა აჩვენა, 

რომ პროექტის ზემოქმედება მოხდება მხოლოდ რამდენიმე შენობაზე და შესაძლებელია 

ამ ზემოქმედების შერბილება. იმის გათვალისწინებით, რომ მნიშნველოვან ცვლილებებს 
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ადგილი არ ჰქონია და პროექტის მთლიანი ზემოქმედება არ იქნება შეუქცევადი, 

მრავალფეროვანი ან უპრეცენდენტო, შესაბამისად პროექტის ფორმატის შემუშავების 

შემდეგ არ დამდგარა პროექტის კატეგორიზაციის შეცვლის საჭიროება.  

 

ზიანის მტკიცებულება 

 

13. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები „ ზიანის მტკიცებულებების „ შესახებ 

არ შეესაბამება ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის მოთხოვნებს, ვინაიდან 

ანგარიშში საუბარი არ არის ზიანის არსებობის და ამ ზიანის პირდაპირი თუ 

მატერიალური შედეგების შესახებ. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მომჩივანთა 

საცხოვრებელ რაიონში პროექტის მშენებლობა არ დაწყებულა და შესაბამისად ამჟამად არ 

არსებობს ზიანი. ხმაურის ზემოქმედების ფაქტორის გამოკლებით ანგარიშის ეს ნაწილი 

ადეკვატურად არ აფასებს თუ რა სახის მატერიალურ ან პირდაპირ ზიანს შეიძლება 

ჰქონდეს ადგილი მომავალში, და რამდენად იქნება ეს ზიანი დაკავშირებული 

შეუსაბამობასთან. ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, მენეჯმენტი თხოვნით 

მიმართავს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ხელახლა შეისწავლოს ანგარიშის ეს 

ნაწილი და გაითვალისწინოს მენეჯმენტის პასუხი როგორც ამ კონკრეტულ ასევე 

ანგარიშის სხვა ნაწილებთან მიმართებაში. კონკრეტული შეთავაზებები მოცემულია 

თანდართულ მატრიცაში.  

 

14. ზემოთ ხსენებულის გათვალისწინებით, მენეჯმენტს მიაჩნია, რომ მან უპასუხა 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პროექტის ყველა დასკვნას, მათ შორის 

იმ საკითხებსაც, რომლებიც არ დაუსახელებიათ მომჩივნებს. აქვე აღვნიშნავთ, რომ 

როგორც ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის პარაგრაფი 186 გვეუბნება „ 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიში ყურადღებას გაამახვილებს კონკრეტულ 

საჩივარზე. „ 

 

15. მენეჯმენტი შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას წარუდგენს პასუხს დასკვნების 

გაკეთების, ანგარიშის პროექტის გადახედვის და საბჭოსთვის წარდგენამდე ანგარიშის 

საბოლოო ვერსიის მომზადების მიზნით.  
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დანართი 7  

დანართი 1 

 

პასუხი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პროექტზე 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოთხოვნა №2016/1 

„ მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3“ 

(სექცია 2)  

 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

A ხმაური  

   

შედეგები 

პარაგრაფი 

33 

„ შესაბამისობის შემსწავლელ კომისას მიაჩნია, რომ აზიის 

განვითარების ბანკის მიერ არ მომხდარა უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულებასთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა, ვინაიდან ხმაურის დონე მნიშვნელოვნად 

აღმატება აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკებითა და 

მოთხოვნებით დაშვებულ დონეს. „ 

„ ვინაიდან ხმაურის მაღალმა დონემ შეიძლება ზიანი 

მიაყენოს ადამიანებს, აზიის განვითარების ბანკის 

სტანდარტებთან შეუსაბამობა შესაძლოა ზიანის მომტანი 

იყოს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის. „  

ჩვენ ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ პროექტის შესაბამისი ხმაურის 

სტანდარტი არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის სტანდარტები, 

რომლებიც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის გარემოს, ჯანდაცვისა და 

უსაფრთხოების სახელმძღვანელოში არის გამოყენებული. პროექტის 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება იყენებდა საქართველოში არსებულ 

ხმაურის ეროვნულ სტანდარტებს შესაბამისი დასაბუთების გარეშე. 

იმისთვის, რომ პროექტი შესაბამისობაში მოვიდეს აზიის განვითარების 

ბანკის სტანდარტებთან, ხმაური მოდელირების პარამეტრები 

განახლდება და გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი შემარბილებელი 

საშუალებები პროექტზე მორგებული სპეციალური 

გარემოზემოქმედების მართვის გეგმით ან სხვა ზომების მეშვეობით. 

იმის გათვალისწინებით, რომ სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ 

დაწყებულა, ზიანის მიყენებას ჯერ ადგილი არ ჰქონია.  

 

27, 28 „ მომჩივნები ცხოვრობენ შენობებში, რომლებიც 

მდებარეობს მდინარის მეზობლად და შესაბამისად გარემოს 

ხმაურის დონე საკმაოდ დაბალია. შესაბამისობის 

შემსწავლელმა კომისიამ მოინახულა მომჩივანთა 

საცხოვრებელი კორპუსი და შევიდა რამდენიმე ბინაში. ბევრ 

ანგარიშის პროექტით იქმნება შთაბეჭდილება, რომ გარემო უნაკლოა 

ხმაურის თვალსაზრისით, რასაც ეწინააღმდეგება საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მონაცემები. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების თანახმად409 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის 

მახლობლად ხმაურის დონე მერყეობს 60 dBA-სა და 52 dBA-ს შორის.  
 

40საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში, ნაწილი 4.1.3; პარაგრაფები 193-დან 196-ის ჩათვლით; ცხრილი 4.22.  
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

 მობინადრეს, მათ შორის მომჩივნებსაც საძინებელი ოთახები 

მოწყობილი აქვთ მდინარის მხარესდა ტკბებიან 

მშვიდიგარემოთი. ამ მხარეს ტრანსპორტის მოძრაობის 

ხმაური არ ისმის. მაცხოვრებლებსაც საძინებლები იგივე 

მხარეს აქვთ მოწყობილი და შესაბამისად მშვიდად ძინავთ. 

შენობის საპირისპირო მხარეს, დაახლოებით 70 მეტრის 

მოშორებით მდებარეობს თბილისი-რუსთავის ახლანდელი 

გზა. გზის მიღმა გადის რკინიგზა. „  

 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშში ასევე საუბარია იმაზე, 

რომ ფონიჭალის დასახლება მდებარეობს რკინიგზისა და არსებული 

გზის მახლობლად, შესაბამისად მოსალოდნელი ხმაურის დონე 

უარყოფით ზემოქმედებას ვერ მოახდენს მაცხოვრებლების 

ჯანმრთელობაზე ვინაიდან ისინი უკვე იმყოფებიან 52 dBA-ზე მაღალი 

დონის ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ.  

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დებულება „ 

მშვიდი გარემოთი ტკბობა “ გადაჭარბებულია და ამოღებული უნდა 

იქნას ანგარიშიდან. 

 

29, 30 „ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ტექნიკური 

მახასიათებლების შემოწმებამ დაადგინა 9 მეტრი სიმაღლის 

ხმაურის ბარიერის აშენების აუცილებლობა. ეს ხმაურის 

ბარიერი განთავსდება მომჩივანთა საცხოვრებლის ახლოს 

19.8 მეტრი მოცილებით ერთ მხარეს და 26.3 მეტრი 

მოცილებით მეორე მხარეს. თუმცა, ხმაურის ბარიერის 

არსებობის პირობებშიც ხმაურის დონე ზედა სართულებზე, 

რომლებზეც მომჩივნები ცხოვრობენ გადააჭარბებს 65 dBA 

და 55 dBA-ს.შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ 

მიწვეულმა ექსპერტმა ჩაატარა შემუშავებული მოდელის 

შემოწმება. შემოწმების შედეგებმა აჩვენა, რომ საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ შემოთავაზებული 

შემარბილებელი ზომების პირობებშიც კი შეუძლებელია 

ღამით 55 dBA-ზე ნაკლები ხმაურის დონის შენარჩუნება. „ 

 

ხმაურის დამხშობი ბარიერების დაცილება შენობიდან საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიშში ნახსენები არ არის. დისტანცია 

განისაზღვრება გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის მოსამზადებელ 

ეტაპზე.  

ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევები41 აჩვენებს, რომ ხმაურის დონე ყველა 

შენობაში შესაბამისობაში იქნება საქართველოს ეროვნულ 

სტანდარტებთან, ანუ იქნება 65 dBA და 55 dBA. თუმცა, ჩატარდება 

დამატებითი კვლევები, რათა მოხდეს პროექტის მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

31 ასევე პრობლემას წარმოადგენს საწყის გარემოსავით 

შემოწმებაში სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას 

ხმაურის ზემოქმედების შეფასების არ არსებობა.  

კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ, სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე, კონტრაქტორი მოამზადებს კონკრეტული პროექტის 

შესაბამის გარემოზემოქმედების მართვის გეგმას. ეს მოხდება საწყისი 

 
41პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები, ნაწილი 5, ცხრილი 1, გზის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი 

ხმარის დინამიური მოდელირება- საკონსულტაციო მომსახურებები თბილისი-რუსთვის გზის პროექტის სეგმენტში განთავსებული შენობების 

სტრუქტურული ინტეგრულობის, ვიბრაციისა და ხმაურის ზეგავლენის შესწავლა (სექცია 2, კ, 5.2-6.9). 
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 შემოწმებაში სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში 

ხმაურისზემოქმედება აღწერილია მხოლოდ ხარისხობრივი 

თვალსაზრისით. ხმაურის დონე მნიშნველოვანი იქნება. 

გზასთან ყველაზე ახლოს მდებარე შენობა (რუსთავის 

გზატკეცილი 8) მხოლოდ 7 მეტრით იქნება მოშორებული 

სამშენებლო სამუშაოების ადგილიდან. მოსალოდნელია, 

რომ მჭიდროდ დასახლებული რაიონი, სადაც მომჩივნები 

ცხოვრობენ ერთი წლის განმავლობაში სამშენებლო 

სამუშაოების ხმაურის მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშ 

მოექცევა. განსაკუთრებით მძიმე ზემოქმედება არის 

მოსალოდნელი მხედველობის დაზიანების მქონე იმ 

პირებზე, რომლებიც მომჩივანთა საცხოვრებლის 

მახლობლად ცხოვრობენ. შესაბამისობის შემსწავლელმა 

კომისიამ მიიღო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 

ფონიჭალაში, გზის მახლობლად მდებარე შენობებში 

მხედველობის დაზიანების მქონე 129 პირი ცხოვრობს. ამ 129 

პირიდან 8 ცხოვრობს მომჩივანთა კორპუსში.ვინაიდან, 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირები 

ორიენტირებისთვის ძლიერ არიან დამოკიდებულები 

სმენაზე სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეულმა ხმაურმა 

შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დეზორიენტაცია ისეთ დონეზე, 

რომ მათ ვეღარ შეძლონ ყოველდღიური ცხოვრების 

აქტივობების განხორციელება.ადეკვატური შემარბილებელი 

საშუალებების გარეშე ეს მხედველობის დაზიანების მქონე 

პირები მნიშვნელოვანი შესაძლო, პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანის ზემოქმედების ქვეშ 

მოექცევიან.უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

პარაგრაფი 8,დანართი 1-ი მოითხოვს დაუცველ და  

გარემოსდაცვითი შემოწმების გარემოზემოქმედების მართვის გეგმაზე 

დაყრდნობით. გეგმა მომზადდება გარემოს დაცვის სპეციალისტების 

ზედამხედველობის ქვეშ. პროცესში ჩართული იქნებიან საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის, აზიის განვითარების ბანკის 

საქართველოს მისიის გარემოს დაცვის სპეციალისტები. ეს გეგმა 

შეიმუშავებს სპეციალურ საშუალებებს სამშენებლო სამუშაოების დროს 

ხმაურის ზემოქმედების შესარბილებლად. მეტიც, ვინაიდან სამშენებლო 

სამუშაოები გაგრძელდება ერთი წლის განმავლობაში მახლობლად 

მდებარე ყველა შენობა არ მოექცევა ხმაურის ერთი და იგივე დონის 

ზემოქმედების ქვეშ.  

 

9 სართულიანი შენობა, რომელიც ყველაზე ახლოს მდებარეობს გზასთან 

მისგან 19-22 მეტრით არის დაშორებული42. 

 

სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ადგილთან ყველაზე ახლოს 

მდებარეობს 9 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი, რომლის 

მაცხოვრებელთა 2%-იც არის მხედველობის დაზიანების მქონე პირი, 

რაც საშუალოდ ქვეყნის მასშტაბით 2% შეადგენს.  

 

42პროექტის დასრულების საბოლოო კონსოლიდირებული ანგარიში და რეკომენდაციები, ნაწილი 4, ცხრილი 1, გზის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი 

ხმარის დინამიური მოდელირება- საკონსულტაციო მომსახურებები თბილისი-რუსთვის გზის პროექტის სეგმენტში განთავსებული შენობების 

სტრუქტურული ინტეგრულობის, ვიბრაციისა და ხმაურის ზეგავლენის შესწავლა (სექცია 2, კ, 5.2-6.9). 
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 მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

საშუალებების შემუშავებას ,რათა გარემო ზემოქმედების 

ნეგატიურმა ფაქტორებმა არ მოახდინოს მათზე ზეგავლენა. 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება არც მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირებზე შესაძლო ზემოქმედებას აფასებს 

და არც ამ ზემოქმედების შემარბილებელ საშუალებებს 

გვთავაზობს.  

 

B ვიბრაცია  

შედეგები 

პარაგრაფი 

44, 45 

„ შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ 

არსებობს უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან 

შეუსაბამობა (დანართი 1, პარაგრაფი 42), რაც იმაში 

გამოიხატება, რომ ამჟამად შემუშავებული შემარბილებელი 

საშუალებები არ მოიცავს ადამიანების შენობიდან 

ჩამოვარდნილი ნაწილებისგან დამცავ მექანიზმს. ასევე, 

კომისია მნიშვნელოვან განსხვავებებს პოულობს კორპუსი 

12-ის მდგრადობის დადგენის მიზნით ჩატარებული 

დათვალიერების შედეგად მიღებულ მონაცემებსა და 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ სავარაუდოდ 

დაანგარიშებულ მონაცემებს შორის. სავარაუდოა, რომ 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევის შედეგად 

მიღებული მონაცემები არ არის სწორი. აუცილებელია 

ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი შეფასების ჩატარება 

არა სავარაუდო არამედ ზუსტად გაზომილ მონაცემებზე 

დაყრდნობით. ზემოქმედების ხელახალი შეფასება უნდა 

განხორციელდეს ყველა შენობაზე, რომელიც ექცევა 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ და ზუსტად გაზომილ 

მონაცემებზე დაყრდნობით. თუ ხელახალი კვლევა აჩვენებს, 

რომ ზოგიერთი შენობა ვერ გაუძლებს პროექტით  

 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება აკმაყოფილებს აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

მოთხოვნებს ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასების კუთხით. ასევე, 

წარმოადგენს შესაბამის შემარბილებელ საშუალებებს. სამშენებლო 

სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაციის შეფასების კვლევასაწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში43განხორციელდა გერმანული 

ვიბრაციის სტანდარტების (DN 4150-2) საშუალებით, რომლებიც 

მსოფლიოში აღიარებულია როგორც კარგი პრაქტიკის 

სტანდარტი.ჩატარებულმა კვლევამ მოიცვა შენობების ფონიჭალაში 

არსებული 10-ივე შენობის ბუნებრივი სიხშირე. შეფასებამ აჩვენა, რომ 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია ზიანს არ მიაყენებს 

საცხოვრებელი კორპუსების ძირითად სტრუქტურას. თუმცა, კვლევა 

ასევე აღნიშნავს, რომ მაცხოვრებლების თვითნებური მიშენებები 

შესაძლოა დაზიანდეს სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას და 

საჭიროებს გამაგრებას.გარემოზემოქმედების მართვის გეგმა და 

სამშენებლო სამუშაოების ხელშეკრულება მოითხოვს მიშენებების 

გამაგრებას სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე და სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებისას ვიბრაციის მუდმივ მონიტორინგს. 

სპეციალურად პროექტზე მორგებული გარემოზემოქმედების გეგმა 

შემუშავდება სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ადგილის შესწავლის 

დროს კონტრაქტორების  

 

 
43 კვლევა ჩაატარა Nord Est Proggeti, S.r.l. , საინჟინრო კონსულტანტები. 
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 გამოწვეულ ვიბრაციას დამატებითი ზიანის გარეშე მაშინ 

აუცილებელი გახდება შემარბილებელი ზომების მიღება. 

 

ასევე, აუცილებელია ვიბრაციის ზემოქმედების ხელახალი 

შეფასება ყველა იმ შენობის შემთხევაში, რომლებიც 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა და აქვს მიშენებები. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ 

შენობებზე, რომელთა შემთხვევაშიც შეფასდა ვიბრაციის 

ზემოქმედება შენობის ძირითად სტრუქტურაზე და 

გამოტოვებულ იქნა მიშენებები. ხელახალი დაანგარიშების 

პროცესში მოდელში უნდა მოხდეს სწორი პარამეტრების 

შეყვანა შენობის ძირითადი სტრუქტურისა და მიშენებების 

მონაცემების ჩათვლით. თუ ხელახალი კვლევა აჩვენებს, 

რომ მიშენებების მქონე შენობა ვერ გაუძლებს პროექტით 

გამოწვეულ ვიბრაციას დამატებითი ზიანის გარეშე მაშინ 

აუცილებელი გახდება შემარბილებელი ზომების მიღება. 

შემარბილებელი ზომები, რომლებიც დაიცავს შენობას 

მიღებულ უნდა იქნას გზის სამშენებლო სამუშაოების 

დაწყებამდე.  

 

მიერ. აქედან გამომდინარე, შემარბილებელი საშუალებებიც პროექტის 

მდგომარეობისა და პოტენციური ზემოქმედების შესაბამისად 

შემუშავდება. 
 

2017 წლის 19 იანვრის, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის 

პროექტთან დაკავშირებით მენეჯმენტი აღნიშნავს, რომ პროექტისა და 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ დაქირავებულ ექსპერტების 

მეთოდოლოგიებსა და შედეგებს შორის არსებობს განსხვავება. 

შესაბამისად, მენეჯმენტი თანახმაა შეფასების პროექტში ჩაერთოს 

მესამე, სხვა ექსპერტი რათა ხელახლა შემოწმდეს ვიბრაციის კვლევის 

შედეგები და გამოყენებული მეთოდოლოგია. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

მენეჯმენტს არ მიუღია ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევა და 

თხოვნით მიმართავს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაწოდოს 

მას ეს კვლევები შემდგომი განხილვის მიზნით.  

 

34 მომჩივნები აცხადებენ, რომ სამშენებლო სამუშაოებმა და 

გზის შემდგომი ექსპლუატაციით გამოწვეული ვიბრაცია 

დააზიანებს მათ კორპუსს და შესაძლოა მისი ჩამონგრევაც 

გამოიწვიოს. ასევე, მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათი 

საცხოვრებელი კორპუსი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში 

იმყოფება, აქვს უამრავი ბზარი და არასტაბილურობის 

ნიშნები. კორპუსი აშენდა 1970-იან წლებში და მისი 

მწყობრიდან გამოსვლა დაკავშირებულია უხარისხო 

მშენებლობასთან, რაც განაპირობებს კოროზიას, ასევე 

აშკარაა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ნაკლებობა. 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში ჩატარებული 

კონსულტაციების პირველი ეტაპის დროს დააფიქსირეს 

მაცხოვრებლებმა თავისი შეშფოთება ვიბრაციასთან და სტრუქტურულ 

ზიანთან დაკავშირებით44. შენობების მდგომარეობის შესამოწმებლად 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში ჩატარდა ვიბრაციის 

ზემოქმედების კვლევა.  

 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ ასევე უნდა გაითვალისწინოს, 

რომ აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულებაში (2009), ვიბრაციის სტანდარტები მოხსენიებული არ არის.  
 
44 საჯარო კონსულტაციები ჩატარდა 2013 წლის 7-18 ივლისს როგორც საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ნაწილი.  
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 საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში მოხდა 

მშენებარე გზით გამოწვეული ვიბრაციის შენობებზე 

შესაძლო ზემოქმედების შეფასება. კვლევის შედეგად 

დადგინდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შენობა 

არამდგრადია, გზის სამშენებლო სამუშაოებით და მისი 

შემდგომი ექსპლუატაციით გამოწვეული ვიბრაცია შენობის 

ძირითად სტრუქტურას არ დააზიანებს. 
 

მეტიც, მსოფლიო ბანკის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო არ მიგვითითებს ვიბრაციის კონკრეტულ 

სტანდარტებზე. თუმცა, იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას 

პროექტის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისობა 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ფარგლებში განხორციელდა 

კვლევა გერმანული ვიბრაციის სტანდარტების (DN 4150-2) საშუალებით, 

რომლებიც მსოფლიოში აღიარებულია როგორც კარგი პრაქტიკის 

სტანდარტი.შესწავლილი იქნა ფონიჭალაში მდებარე 12 შენობა. 

ვიბრაციის კვლევამ დაადგინა, რომ მართალია მომჩივანთა 9 

სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი მძიმე მდგომარეობაშია 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია და გზის შემდგომი 

ექსპლუატაცია არ გამოიწვევს შენობის სტრუქტურის დაზიანებას.  

39 ვიზუალური დათვალიერებით დაფიქსირდა რიგი 

პრობლემებსა. მათ შორის, სახურავის ქვეშ აღმოჩენილ იქნა 

ბეტონის დაშლილი ფილები; დაზიანებული შენობის 

შესასვლელი; აივნები, რომლების ბეტონის ნაწილების 

ჩამოვარდნის საფრთხეც არსებობს; სართულების დაწევა; და 

ჭერის შლა. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემა არ არის 

განპირობებული ვიბრაციის ზემოქმედებით და გზის 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია არსებულ 

მდგომარეობაზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. თუმცა, ასევე 

მოსალოდნელია, რომ სამშენებლო სამუშაოებით 

გამოწვეულმა ვიბრაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ბეტონის 

ნაწილების, აგურების, მეტალის კონსტრუქციებისა და სხვა 

ელემენტების ვარდნა. შენობის მოშლილი ნაწილების 

ვარდნა ახლომახლო მყოფი ხალისთვის სერიოზულ 

საფრთხეს წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ 

სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია 

დამატებით ზიანს არ მიაყენებს შენობას, ვიბრაციამ 

შეიძლება ხელი შეუწყოს შენობის შესუსტებული ნაწილების 

ცვენას. კომისია, ასევე აღნიშნავს, რომ შენობის ნაწილები, 

რომლებიც შეიძლება ჩამოცვივდეს არა მარტო თვითნებური 

მიუხედავად იმისა, რომ შენობა შეფასდა როგორც სტრუქტურულად 

მდგრადი, საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების და დეტალური 

კვლევის შედეგად შემუშავდა „ თვითნებურ მიშენებებზე „ ვიბრაციის 

სავარაუდო ზემოქმედებით გამოწვეული რისკების შემარბილებელი 

საშუალებები. ეს საშუალებები მოიცავს მიშენებების გამაგრებას ან მათ 

მოცილებას. მოხდა გეგმის მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 

განხილვა და მიშენებების გამაგრების პროცესი მალე დაიწყება. მეტიც, 

სამშენებლო სამუშაოების დროს გაგრძელდება ვიბრაციის 

ზემოქმედების პროცესი. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ 

იხილოთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ნაწილი 7.3.4; პარაგრაფი 

522, 523; პარაგრაფი 524-დან 529-ის ჩათვლით და ცხრილები 9.1 და 9.3. 

ეს საკითხები დამატებით განიხილება გარემოზემოქმედების მართვის 

გეგმაში.  
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 მიშენებებია როგორც ეს საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების კვლევაშია მოხსენიებული. შენობიდან 

შესაძლოა ჩამოვარდეს კონსტრუქციის სხვადასხვა 

ელემენტი, რომელიც ამ დროისთვის საკმარისად 

დასუსტებულია კოროზიის ზემოქმედებით. საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების მიერ ჩატარებული კვლევა არ 

გვთავაზობს მსგავსი საფრთხეების შემარბილებელ 

საშუალებებს. ადამიანებისთვის ჩამოვარდნილი 

ელემენტებით გამოწვეული საფრთხის არიდება 

შესაძლებელია შემდეგი ხერხებით: (i) შენობის გარე 

კონსტრუქციაზე არსებული ყველა შესუსტებული ნაწილის 

მოცილება; (ii) შესუსტებული ელემენტების შეკეთება; (iii) 

პრობლემური სტრუქტურების შეკეთება ან შეცვლა; (iv) 

პრობლემური ნაწილების გამაგრება; (v) სახიფათო ზონების 

შემოღობვა; (vi) შენობის სახურავზე ან მთლიანად შენობაში 

არსებული სახიფათო ელემენტების მოცილება; და (vii) 

კომუნიკაცია მაცხოვრებლებთან შენობის საფრთხეებთან 

დაკავშირებით. 

 

 

C ჰაერის ხარისხი  

პარაგრაფი 

42 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების დანართი 1, 

პარაგრაფი 33 მიგვითითებს მსოფლიო ბანკის ჯგუფის 2007 

წლის გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელოზე, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გარემო ჰაერის 

ხარისხის სახელმძღვანელოს (2005).  

უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაერის დაბინძურების შესაბამისი სტანდარტები 

არის ეროვნული სტანდარტები მათი არსებობის შემთხვევაში. 

ეროვნული სტანდარტების არ არსებობის პირობებში გამოიყენება 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო 

(მსოფლიო ბანკის ჯგუფი გარემოს, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების 

სახელმძღვანელო- გამონაბოლქვი და გარემო ჰაერის ხარისხის 

სახელმძღვანელო, გვერდი 4).  
 

პარაგრაფი 

45 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ 

დაკმაყოფილებულია გარემოსდაცვითი პოლიტიკების 

ხარიხის სტანდარტები და მოთხოვნები შესაბამისად, 

აღნიშნულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირები არ  

ჩვენ ვეთანხმებით ამ დასკვნას, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ჰაერის 

დაბინძურების შესაბამისი სტანდარტები არის ეროვნული სტანდარტები 

მათი არსებობის შემთხვევაში. შესაბამისად, საქართველოს ეროვნული 

სტანდარტები შეესაბამება პროექტსდა არა შესაბამისობის შემსწავლელი 
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 მოექცევიან ჰაერის ხარისხის დაუშვებელი დონის 

დაბინძურების ზემოქმედების ქვეშ. 

კომისიის მიერ გამოყენებული მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

გარემო ჰაერის ხარისხის სახელმძღვანელო. შესაბამისობის შეფასების 

ანგარიშში გამოყენებულია სახელმძღვანელოს პარაგრაფი 49.  

D მოწყვლად ჯგუფებზეზემოქმედება   

პარაგრაფი 

53  

„ შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ 

არსებობს შეუსაბამობა უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულების დანართი 1, პარაგრაფი 8 და ოპერაციების 

სახელმძღვანელოს ნაწილი C3/საოპერაციო პროცედურების 

პარაგრაფი 5-თან მიმართებაში. მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირები არიან მოწყვლადი ადამიანები, რომლებიც 

სხვა პირებზე მეტად და სხვანაირად მოექცევიან 

ზემოქმედების ქვეშ. საწყის გარემოსდაცვითი შემოწმების 

მიერ არ მომხდარა ამ ჯგუფში შემავალი პირების 

განსაზღვრა; არ შეფასებულა ხმაურის, ვიბრაციის და 

სინათლის რაოდენობის კლების შესაძლო ზემოქმედება; 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმებამ არ შეიმუშავა 

შემარბილებელი ზომები, რომლებიც მიმართული იქნება 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირებზე. არ არსებობს 

იმის მტკიცებულება, რომ აზიის განვითარების ბანკმა 

დახმარება აღმოუჩინა მსესხებელს შემარბილებელი 

საშუალებების შემუშავებაში. „ 

უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტის გუნდი ინფორმირებული იყო 

შენობებში მაცხოვრებელი მხედველობის დაზიანების მქონე პირების 

შესახებ. სოციალურ ზემოქმედებაზე, მიწის შესყიდვადა და განსახლების 

გეგმის მომზადებაადასტურებს იმას , რომ პროექტის გუნდი 

ინფორმირებული იყო ფონიჭალის დასახლებაში მცხოვრები მოწყვლადი 

ჯგუფების, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირების, 

უნარშეზღუდული, კერძოდ მხედველობის დაზიანების მქონე 

პირებისშესახებ.მიწის შესყიდვადა და განსახლების გეგმაში მოხდა 

შესაბამისი მაცხოვრებლების განსაკუთრებული საჭიროებებისა და 

სტატუსის45 აღნიშვნა. მათ შორის გათვალისწინებულია:  

 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 2 სართულიანი შენობების 

მაცხოვრებლებისთვის 35 მ2 საცხოვრებელი ფართის შესაბამისი 

კომპენსაცია;  

 უძრავი ქონების სააგენტოების დახმარებით 2 სართულიანი 

სახლის მაცხოვრებლებისთვის შესაბამისი შემცვლელი 

საცხოვრებელი ფართის გამოძებნაში დახმარების აღმოჩენა 

(დამატებითი ხარჯები ანაზღაურდება პროექტის მიერ);  

 სხვა საცხოვრებელში გადასვლის პერიოდში ფულადი შემწეობის 

გადახდა;  

 დამატებითი ფულადი შემწეობის გადახდა ღარიბი, იძულებით 

გადაადგილებული და უნარშეზღუდული პირებისთვის.  

 

მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა მოწყვლადი ჯგუფების განსაზღვრა, 

მათთვის კონსულტაციის ჩატარება, კომპენსაციებისა და შემწეობების 

შემოღება უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ჯგუფებში არ არის მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირების მნიშვნელოვანი რაოდენობა.  
 
45 იხილეთ LARP, დანართები და სხვა ნაწილები, რომლებიც მითითებულია პარაგრაფი 52-ის შენიშვნებში და კომენტარებში.  
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  ასევე, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოხსენებაში ნათქვამია, 

რომ ახალი გზა ფონიჭალის რაიონში გაივლის მეორე სართულის 

სიმაღლეზე. თუმცა, რეალურად გზა პირველი სართულის 500მმ 

სიმაღლეზე გაივლის და არა მეორე სართულის. შესაბამისად, ჩვენ 

თხოვნით მივმართავ კომისიას ასახოს ეს მონაცემი საბოლოო ანგარიშში.  

პარაგრაფი 

51 

„ფონიჭალაში, რუსთავის გზატკეცილზე მდებარე შენობების 

ჯგუფი, რომელშიც მომჩივნები ცხოვრობენ 

თავდაპირველად აშენდა მხედველობის პრობლემების მქონე 

პირებისთვის. „  

 

„ მომჩივანთა კორპუსში მხედველობის დაზიანების მქონე 8 

პირი ცხოვრობს. „  

 

„ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება არ საუბრობს 

შენობებში მაცხოვრებელი მხედველობის დაზიანებების 

მქონე პირების შესახებ და არ აფასებს ამ ხალხზე გზის 

სამშენებლო სამუშაოებისა და მისი ექსპლუატაციის 

ზემოქმედებას. „ 

 

 

მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად ეს დებულება მართებულია ის 

შესაძლოა არაინფორმირებული მკითხველისთვის დამაბნეველიც იყოს. 

დასახლება თავდაპირველად განკუთვნილი იყო უსინათლოებისთვის 

და 1960-იან წლებში აშენდა; თუმცა, ნაგულისხმევის საწინააღმდეგოდ 

შენობები სპეციალურად მხედველობის დაზიანების მქონე პირებზე 

მორგებული არ ყოფილა. ეს არის ჩვეულებრივი საცხოვრებელი 

კორპუსები, რომლებიც ფართოდ იყო გავრცელებული საბჭოთა 

კავშირის დროს და მოიხსენიებენ სახელით „ ხრუშოვკა „ .  

 

არსებული სტატისტიკა მიგვითითებს იმაზე, რომ შენობები და 

ზოგადად დასახლება მხედველობის დაზიანების მქონე პირებით 

დატვირთული არ არის. მომჩივანთა კორპუსში მხედველობის 

დაზიანების მქონე 8 პირი ცხოვრობს. ეს კორპუსების მაცხოვრებელთა 

მთლიანი რაოდენობის 2%-ია. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის 

სტატისტიკით მსოფლიოში მხედველობის დაზიანების მქონე 

საშუალოდ 285 მილიონი ადამიანია46. საქართველოს შემთხვევაში 

მთლიანი მოსახლეობის 2%47. ფონიჭალის მოსახლეობა შეადგენს 7,000 

ადამიანს, აქედან 180 რეგისტრირებულია როგორც მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირი48, რაც 2.6% შეადგენს.  

 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ნაწილი 5.4 პარაგრაფი 420 და 423 

იშველიებს მიწის შესყიდვადა და განსახლების ჩარჩოს და მასში  
 
46http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/ 
47http://www.iapb.org/all-ages-map. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ასევე ადგენს, რომ მხედველობის დაზიანების მქონე 

პირების საერთო რაოდენობა საქართველოში 2010 წლის მონაცემებით შეადგენს 2%.  
48 წყარო: კრწანისის მუნიციპალიტეტი  
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„ სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის სიახლოვეს 

მცხოვრებ მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს 

შეექმნებათ დეზორიენტაციის პრობლემა და ისინი ვერ 

შეძლებენ დამატებითი დახმარების გარეშე ყოველდღიური 

საქმიანობის განხორციელებას. შესაბამისად, აუცილებელი 

იქნება ამ სამიზნე ჯგუფზე მორგებული შემარბილებელი 

ზომის მიღება და დანერგვა. „  

განმარტებულ მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. 

რაიონში მოწყვლადი ჯგუფების არსებობა მკაფიოდ არის აღწერილი 

მიწის შესყიდვადა და განსახლების გეგმაში, რომელიც გამოყენებულია 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიშში და დეტალურად 

განსაზღვრავს მსგავს პირებს49. მოწყვლად ჯგუფებში მოიაზრებიან 

იძულებით გადაადგილებული და უნარშეზღუდული პირები-მათ 

შორის მხედველობის დაზიანების მქონე პირები.  

 

ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ აუცილებელია პროექტის მსოფლიო 

ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხმაურის სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოყვანა, თუმცა უცნობია თუ რა დამატებით შემარბილებელ ზომებს 

გვთავაზობს შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია. ხმაურის 

ზემოქმედების დამატებითი კვლევა ჩატარდება გარემოზემოქმედების 

მართვის გეგმის ფარგლებში, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტის 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხმაურის სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანას. მეტიც, ვიბრაციის ზემოქმედების 

შემარბილებელი საშუალებები გამოყენებული იქნება სამშენებლო 

სამუშაოების დროს. შემარბილებელ საშულებებში მოისაზრება 

დროებითი ბარიერების მონტაჟიც. ასევე, პროექტში 

გათვალისწინებულია ბულვარის მშენებლობაც, რომელიც 

გააუმჯობესებს გარემოს და პირობებს ფეხით მოსიარულეთათვის.  

 

პარაგრაფი 

52 

„ კიდევ ერთი ყურადღებამისაქცევი საკითხი არის 

სინათლის რაოდენობის შემცირება. ეს პრობლემა შესაძლოა 

წარმოიქმნას იმ საცხოვრებლებთან მიმართებაში, რომლებიც 

გზის მარშრუტის სიმაღლეზე, მეორე სართულის დონეზე 

არის. „ 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ყურადღებას ამახვილებს გზის 

შენობის მეორე სართულის სიმაღლეზე მშენებლობაზე. თუმცა, გზა არა 

მეორე სართულის არამედ პირველი სართულის დაახლოებით 500მმ 

დაბლა გაივლის. შესაბამისად, გზა შენობებში სინათლის შეღწევას 

დაბრკოლებას არ შეუქმნის. მეტიც, 9 მეტრიანი ხმაურის დამხშობი  
 

 
49 იხილეთ LARP ნაწილები 2.2.7 და 7.7; ასევე 2.4.3 პარაგრაფი 43; 3.1 პარაგრაფი 45; 4.1 პარაგრაფი 96; 4.2 პარაგრაფი 107; 4.3 პარაგრაფი 109; 4.4 პარაგრაფი 111; 

4.5 პარაგრაფი 115; 5.3 პარაგრაფი 133; 8.1 პარაგრაფი 161, 163, 165, 172; 10.3 პარაგრაფი 191; 11.3 პარაგრაფი 201; ცხრილები E.1, E2, 5, 6, 17, 27, 28; დანართები A 

და B. 
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  ბარიერი შენობასთან ყველაზე ახლოს 14 მეტრის მოცილებით 

დამონტაჟდება; ეს ბარიერი გამჭვირვალე მასალისგან დამზადდება რათა 

მაქსიმალურად გაიზარდოს სინათლის შეღწევა. 50 დამატებით უნდა 

აღინიშნოს, რომ ეს ბარიერი აშენდება შენობების ჩრდილო დასავლეთ 

მხარეს. ბარიერის დამონტაჟების ამ მიმართულების, ასევე მისი გზისგან 

დაშორების გათვალისწინებით ხმაურის დამხშობი ძალიან მცირე ზომის 

ჩრდილს წარმოქმნის და ხელს არ შეუშლის მზის სინათლის შენობებში 

შეღწევას.  

E ზემოქმედება წყალზე და მდინარის ეკოლოგიაზე  

პარაგრაფი 

59 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისას მიაჩნია, რომ აზიის 

განვითარების ბანკმა არ დააკმაყოფილა გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის მოთხოვნები, ვინაიდან არ მომხდარა მდინარე 

მტკვრის კალაპოტზე შესაძლო ეკოლოგიური ზემოქმედების 

შეფასება. მდინარე მტკვარი კი საერთაშორისო მდინარეს 

წარმოადგენს.  

 

მეტიც, აუცილებელია პროექტში წვიმის წყლის მართვისა და 

საგზაო შემთხვევებისგან მდინარის წყლის დაცვის 

მექანიზმების გათვალისწინება. 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება გვაწვდის 

ინფორმაციას მდინარე მტკვრის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. 

სრული ეკოლოგიური შეფასება არ არის გარანტია და უმნიშვნელო 

ღირებულება ექნება იმის გათვალისწინებით, რომ მოსალოდნელი 

ზემოქმედება ძალიან მცირეა. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება 

გვეუბნება: (i) მდინარე მოდიფიცირებულია. მასში გაერთიანებულია 

ურბანული, სასოფლო სამეურნეო მიწები, საძოვრები, ყანები და 

ბოსტნები; (ii) ზემო დინებაში, მდინარის ნაკადი შეცვლილია 

საირიგაციო, ჰიდროელექტრო და ინდუსტრიული წყალმომარაგების 

სისტემებით; (iii) არის კომერციული თევზ საჭერები და მდინარის 

მონაკვეთი დაცულ ტერიტორიას არ წარმოადგენს; (iv) მდინარე 

დაბინძურებულია საკვები ნივთიერებებით; (v)ვეგეტაცია მდინარის 

ნაპირის გასწვრივ. შემოწმება ასევე გვაჩვენებს, რომ მდინარეზე 

პირდაპირი ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება და გამოიხატება ქვემო 

დინებაში 1 ჰექტარი მიწის დაკარგვით, რაც აუცილებელია საყრდენი 

კედლის ასაშენებლად. ჰიდროლოგიაში ხანგრძლივი ცვლილება არ 

მოხდება. ზემოთ ხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით, მდინარის 

ეკოლოგიაზე მოსალოდნელია უმნიშვნელო ზემოქმედება.  

 

წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემა უკვე გათვალისწინებულიაპროექტში. 
 
50 იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების მოხსენება, პარაგრაფი 511, ცხრილი 7.9.  
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  დამატებითი საშუალებები, როგორიცაა ნავთობის სეპარატორები 

განხილული იქნება გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის ფარგლებში 

კონტრაქტორის მიერ. მეტიც, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

უნდა აღნიშნოს, რომ ეს გეგმა უკვე მოიცავს უსაფრთხოების 

შემთხვევებზე რეაგირების მექანიზმებს; ასევე, სახიფათო მასალების 

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ მარშრუტს. (იხილეთ 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება, 2015 წლის დეკემბერი, ნაწილი 

8.1.2). ანგარიში უნდა შესწორდეს აღნიშნული ფაქტორების 

გათვალისწინებით.  

 

პარაგრაფი 

56, 

პარაგრაფი 

58, 59 

პარაგრაფი 

74 (iv) 

„საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმებას არ შეუფასებია 

მდინარეზე ეკოლოგიური ზემოქმედება „  

 

„ შესაბამისობის შემსწავლელ კომისას მიაჩნია, რომ აზიის 

განვითარების ბანკმა არ დააკმაყოფილა გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის მოთხოვნები, ვინაიდან არ მომხდარა მდინარე 

მტკვრის კალაპოტზე შესაძლო ეკოლოგიური ზემოქმედების 

შეფასება. მდინარე მტკვარი კი საერთაშორისო მდინარეს 

წარმოადგენს. „  

 

„ დასკვნა. პროექტის მდინარე მტკვარის ეკოლოგიაზე 

ზემოქმედება არ შეფასებულა „ 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება გვეუბნება, რომ 

მსესხებელიშეაფასებს პროექტის ბიომრავალფეროვნებასა და ბუნებრივ 

რესურსებზე ზემოქმედების მნიშვნელობასა და რისკებს, როგორც 

გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესის განუყრელ ნაწილს. შეფასება 

განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს ბიომრავალფეროვნების 

ძირითად საფრთხეებზე მათ შორის, ჰაბიტატის განადგურება და 

ინვაზიური უცხო სახეობების შემოღება და ბუნებრივი რესურსების 

არამიზნობრივი გამოყენება. 

 

პროექტით გათვალისწინებული 1.6 კმ საყრდენი კედელის მშენებლობა 

მდინარე მტკვარზეარ გამოიწვევს საფრთხეს ან რაიმე ეკოლოგიურ 

რისკს; მიუხედავად იმისა, რომ არ ჩატარებულა დეტალური კვლევა 

ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ პროექტმა მდინარის ეკოლოგიაზე 

ხანგრძლივი ზეგავლენა მოახდინოს (დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 

ზემოთ).  

 

მდინარე მტკვარის საერთაშორისო მდინარის სტატუსი არასაკმარისი 

მიზეზია გარემოზემოქმედების შეფასების ჩასატარებლად. მტკვარი 

სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე დიდი მდინარეა. ის სათავეს იღებს ზღვის 

დონიდან 2720 მეტრზე, ყიზილ-გიადუკის მთის აღმოსავლეთ კალთაზე, 

მიედინება საქართველოს და აზერბაიჯანის გავლით, რის შემდეგაც 

უერთდება კასპიის ზღვას აზერბაიჯანში. მდინარის სიგრძე  შეადგენს 
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  350 კმ საქართველოს ტერიტორიაზე. პროექტი საზღვართან ყველაზე 

ახლოს 45 კმ სიახლოვეს გაივლის (მდინარის გასწვრივ). იმის 

გათვალისწინებით, რომ მდინარის სისტემა უკვე მოდიფიცირებულია 

იმართება ჰიდროელექტროსადგურით პროექტის ზემოქმედება ძალიან 

მცირე იქნება. ასევე ძალიან მცირე იქნება მდინარის ეკოლოგიაზე ან მის 

ნაპირებზე ზემოქმედება. მეტიც, მდინარეში საერთაშორისო 

მნიშვნელობის ჰაბიტატი არ მოიძებნება.  

პარაგრაფი 

55 

„შესაბამისობის შეფასების კომისიას მიჩნია, რომ საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების კვლევა არ მოიცავს გზიდან 

მდინარეში ჩამავალი წვიმის ნალექთან დაკავშირებულ 

ინფორმაციას. ასევე არ არის საუბარი იმაზე თუ როგორ 

უნდა იქნას მდინარის წყალი დაცული გზაზე მომხდარი 

საავტომობილო შემთხვევისას. უყურადღებოდ 

დატოვებული წყლის ნაკადი შესაძლოა პირდაპირ 

ჩაიღვაროს მდინარეში და საფრთხის ქვეშ დააყენოს წყლის 

ხარისხი, ასევე წყლის ფლორა და ფაუნა. ასევე, დატბორვის 

შედეგად შესაძლებელია მდინარის დაბინძურებული წყლის 

სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებზე მოხვედრაც, რაც 

ზეგავლენას მოახდენს კულტურებზე. „ 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

გარემოზემოქმედების მართვის გეგმა მოითხოვს სამშენებლო 

სამუშაოების დროს პრევენციული ზომების მიღებას. პრევენციული 

ზომები მოიცავს საწვავისა და ნავთობპროდუქტებთან უსაფრთხო 

მოპყრობას, შენახვას და განადგურებას. ასევე ავტო ტექნიკის უსაფრთხო 

მართვას.  

 

გზის ექსპლუატაციის პერიოდში ასევე გათვალისწინებული იქნება 

პრევენციული და შემარბილებელი ზომები ავტოსაგზაო შემთხვევებთან 

დაკავშირებული საფრთხეების, კერძოდ ტოქსიკური ნივთიერებების 

დაღვრის თავიდან აცილების მიზნით (იხილეთ საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმება, პარაგრაფი 691). უნდა მოხდეს ანგარიშის 

განახლება ამ ფაქტორების გათვალისწინებით.  

 

პროექტი ასევე ითვალისწინებს გზაზე სადრენაჟე სისტემების 

დამონტაჟებას. დამატებით, ნავთობის სეპარატორების დამონაჟება 

განხილული იქნება გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის ფარგლებში. 

პარაგრაფი 

58 

„ საყრდენი კედლის მდინარეში მშენებლობა და მასთან 

დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები 

სავარაუდოდგამოიწვევს ნავთობის, ბეტონის და სხვა 

სამშენებლო მასალების მდინარეში ჩაღვრას. „  

 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ უნდა განაახლოს ანგარიში იმის 

გათვალისწინებით, რომ გარემოზემოქმედების მართვის გეგმა უკვე 

ითვალისწინებს მსგავსი ზემოქმედების შემარბილებელ საშუალებებს.  

 

საყრდენი კედელი იქნება 1.6 კმ-ის და გაშენდება მდინარეში. 

სამშენებლო სამუშაოების დროს გამოყენებული იქნება დროებითი 

კოფერდამი. კოფერდამი ფენებად შეივსება დამტვრეული ქვებით სავსე 

ტომრებით რათა არ მოხდეს წლის შეღწევა შეზღუდულ სამუშაო 
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  სექციაში, რომელიც შეფუთული იქნება წყალგამძლე რეზინის ან 

პოლივინილის საფარით. ეს არის მდინარის სამშენებლო სამუშაოების 

წარმოების ადგილიდან მდინარის განცალკევების სტანდარტული 

საშუალება. ქვემო დინებაში ძალიან მცირე ზომის ნაკვეთის (1 ჰექტარი) 

დაკარგვის გარდა სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას გარემო 

ზემოქმედება შემოიფარგლება მხოლოდ წყლის ამღვრევით. 

გარემოზემოქმედების მართვის გეგმ ასევე მოითოვს შემდეგს:  

- მანქანების გამოყენების შეზღუდვა მდინარის მიდამოებში 

სამუშაოების საწარმოებლად. თუ არ არსებობს სხვა ალტერნატივა 

მანქანების შემოწმება და იმაში დარწმუნება, რომ ადგილ აქ აქვს 

საწვავის ან ლუბრიკანტების ღვრას (პარაგრაფი 595).  

- კონტრაქტორები უზრუნველყოფენ ლუბრიკანტებთან, საწვავთან 

და გამხსნელებთან სწორ მოპყრობას. საწვავისა და 

ლუბრიკანტების შემნახველი ავზები არ განთავსდება 

მდინარიდან 50მ სიახლოვეზე. (პარაგრაფი 596).  

- მოხდება ეროზიის კონტროლი რათა თავიდან იქნას აცილებული 

წყალში მასალების ჩაღვრა (პარაგრაფი 599).  

- კონტრაქტორი ზუსტად გათვლის საექსკავაციო სამუშაოებს, 

შეიმუშავებს მიწის ზედა და ქვედა ფენების დასაწყობების გეგმას 

რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი მიწის ნარჩენის ჩამოვარდნა 

(პარაგრაფი 600) 

პარაგრაფი 

59 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისას მიაჩნია, რომ აზიის 

განვითარების ბანკმა არ დააკმაყოფილა გარემოსდაცვითი 

პოლიტიკის მოთხოვნები, ვინაიდან არ მომხდარა მდინარე 

მტკვრის კალაპოტზე შესაძლო ეკოლოგიური ზემოქმედების 

შეფასება. მდინარე მტკვარი კი საერთაშორისო მდინარეს 

წარმოადგენს.  

 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება გვაწვდის 

ინფორმაციას მდინარე მტკვრის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. 

სრული ეკოლოგიური შეფასება არ არის გარანტია და უმნიშვნელო 

ღირებულება ექნება იმის გათვალისწინებით, რომ მოსალოდნელი 

ზემოქმედება ძალიან მცირეა. საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება 

გვეუბნება: (i) მდინარემოდიფიცირებულია. მასში გაერთიანებულია 

ურბანული, სასოფლო სამეურნეო მიწები, საძოვრები, ყანები და 

ბოსტნები; (ii) ზემო დინებაში,მდინარის ნაკადი შეცვლილია 

საირიგაციო, ჰიდროელექტრო და ინდუსტრიული წყალმომარაგების 

სისტემებით; (iii) არის კომერციულითევზ საჭერები და მდინარის 

მონაკვეთი დაცულ ტერიტორიას არ 
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 მეტიც, აუცილებელია პროექტში წვიმის წყლის მართვისა და 

საგზაო შემთხვევებისგან მდინარის წყლის დაცვის 

მექანიზმების გათვალისწინება. 

წარმოადგენს; (iv) მდინარე დაბინძურებულია საკვები ნივთიერებებით; 

(v) ვეგეტაცია მდინარის ნაპირის გასწვრივ. შემოწმება ასევე გვაჩვენებს, 

რომ მდინარეზე პირდაპირი ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება და 

გამოიხატება ქვემო დინებაში 1 ჰექტარი მიწის დაკარგვით, რაც 

აუცილებელია საყრდენი კედლის ასაშენებლად. ჰიდროლოგიაში 

ხანგრძლივი ცვლილება არ მოხდება. ზემოთ ხსენებული ფაქტორების 

გათვალისწინებით, მდინარის ეკოლოგიაზე მოსალოდნელია 

უმნიშვნელო ზემოქმედება.  

წვიმის წყლის სადრენაჟე სისტემა უკვე გათვალისწინებულიაპროექტში. 

დამატებითი საშუალებები, როგორიცაა ნავთობის სეპარატორები 

განხილული იქნება გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის ფარგლებში 

კონტრაქტორის მიერ. მეტიც, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

უნდა აღნიშნოს, რომ ეს გეგმა უკვე მოიცავს უსაფრთხოების 

შემთხვევებზე რეაგირების მექანიზმებს; ასევე, სახიფათო მასალების 

ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ მარშრუტს. (იხილეთ 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება, 2015 წლის დეკემბერი, ნაწილი 

8.1.2). ანგარიში უნდა შესწორდეს აღნიშნული ფაქტორების 

გათვალისწინებით.  

 

F კონსულტაციები  

პარაგრაფი 

66 

„ შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ 

ჩატარებული კონსულტაციების სრულად არ აკმაყოფილებს 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების მოთხოვნებს, 

რადგან ეს კონსულტაციები არ შემუშავებულა მოწყვლადი 

ჯგუფების სპეციალური მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

შესაბამისად, კომისიას თვლის, რომ ადგილი 

აქვსუსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებასთან 

შეუსაბამობას, როგორც ეს ზემოთ არის განხილული. „ 

 

აზიის განვითარების ბანკმა ჩაატარა მიზანმიმართული 

კონსულტაციები, როგორც ეს უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

2009 პარაგრაფ 32-ში არის აღწერილი. მოწყვლად ჯგუფებს 

კონსულტაციების დროს წარმოადგენენ სხვადასხვა პირები.  

ჩატარებული კონსულტაციებმა დააკმაყოფილა უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების პარაგრაფ 32-ში აღწერილი მოთხოვნები:  

(i) დაიწყო პროექტის მოსამზადებელ ეტაპზე (2013 წლის 7 

ივლისი) და გაგრძელდა პროექტის მიმდინარეობის ყველა 

ეტაპზე51;  

(ii) დროულად მოხდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის  
 
512013 წლის ივლისიდან 2015 წლის სექტემბრის პერიოდში ჩატარდა 12 კონსულტაცია და ხოლო დამატებითი კონსულტაციები 2016 წელს.  
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  ტექნიკური კვლევების და შეთავაზებული შემარბილებელი  

საშუალებების შესახებ52; 

(iii) კონსულტაციები მიმდინარეობდა დაშინებისა და 

ზეწოლისგან თავისუფალ გარემოში53; 

(iv) დაცული იყო გენდერული თანასწორობის პრინციპები და 

მორგებული იყო დაუცველი და მოწყვლადი ჯგუფების 

საჭიროებებზე54; და 

(v) მოხდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების შესაბამისი 

შეხედულებების გათვალისწინება55.  

პროექტის გუნდი კონსულტაციების ჩატარებას გეგმავდა პროექტის 

საწყისი ეტაპიდან. აზიის განვითარების ბანკის 2011 წლის 23 იანვრის 

ჩანაწერების პარაგრაფი 5 გვეუბნება, რომ „ რუსთავი-თბილისი 

პროექტის იმპლემენტაცია დაიყოფა ასე: სექცია 1 და 3 დაინერგება 

ტრანში 2-ის ფარგლებში. ხოლო სექცია 2 დაინერგება ტრანში 3-ის 

ფარგლებში, რათა მინიმუმადე იქნას დაყვანილი განსახლების 

ზემოქმედება და ჩატარდეს შესაბამისი კონსულტაციები ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ ოჯახებთან. „   

 
 

 

52ამას ადასტურებს კონსულტაციების განრიგი და ინფორმაცია. IEE-ის მიერ გამოქვეყნდა 2013 წლის 4 სექტემბერს და LARP-ის მიერ 2013 წლის 25 აგვისტოს. 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებს მიეწოდათ კვლევებთან და მათ შედეგებთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია. ჩატარებული კვლევები შედეგები და 

შესაბამისი რეკომენდაციები მოსახლეობას გადაეცა როგორც ქართულ ასევე ინგლისურ ენაზე. (IEE პარაგრაფი 36-საჯარო კონსულტაციების ანგარიში). 
53  დაშინების ან ზეწოლის შესახებ საჩივრები არ ყოფილა.  
54 იხილეთ პარაგრაფ 64-ის პასუხი, რომელიც გვეუბნება, რომ მხედველობის დაზიანების მქონე პირები წარმოდგენილები იყვნენ კონსულტაციების დროს, და 

რომ კონსულტაციებს ასევე ესწრებოდნენ მათი წარმომდგენლები. 
55მაცხოვრებლებმა საკუთარი შეშფოთება გამოხატეს  2013 წლის კონსულტაციების დროს და ეს შეშფოთება დაფიქსირდა მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3-ის LARP-ში, დანართი C. მომჩივნებს რამდენიმე შესაძლებლობა ჰქონდათ დაეფიქსირებინათ საკუთარი მოსაზრება: (ა) 

მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და აზიის განვითარების ბანკისთვის წერილის მიწერით, (ბ) საკონსულტაციო შეხვედრების დროს, (გ) სხვა გზებით 

როგორიცაა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა. ვიბრაციასთან დაკავშირებული საკითხები გათვალისწინებული იქნა ექსპერტების კვლევის 

ფარგლებში, ასევე ამ შეხედულებები აისახა შემარბილებელ ზომებში, რომლებიც მოიცავს ბულვარისა და ხმაურის ბარიერების მშენებლობას.  
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  ასევე მოხდა კლიენტისთვის კონსულტაციების მნიშვნელობის 

განმარტება56.  

ფონიჭალის მაცხოვრებლებთან კონსულტაციები დღემდე გრძელდება 

და მოიცავს ღარიბ და სხვა მოწყვლად ჯგუფებს. რამდენიმე 

კონსულტაცია ჩატარდა სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ადგილას, 

მათ შორის კონკრეტული ბინების ვიზუალური დათვალიერება. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, შემარბილებელი საშუალებების 

ჩამოყალიბების პროცესი შეზღუდულია იმის გათვალისწინებით, რომ 

მომჩივნები მკაცრად არიან კონცენტრირებული საკუთარ მოთხოვნებზე. 

თუმცა, გრძელდება მუშაობა მაცხოვრებლებთან კონსულტაციების 

გაგრძელების მიზნით და ამ ეტაპზე დაგეგმილია სპეციალისტების57 

ჩართვა, რათა მიღწეულ იქნას საკითხის შესაბამისი გადაწყვეტა.  

პარაგრაფი 

60 

„ მომჩივნებმა, შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 

წარუდგინეს იმ შეხვედრების ნუსხა, რომელთაც 

ესწრებოდნენ და აქვე აღნიშნეს, რომ ეს შეხვედრები უფრო 

საინფორმაციო ფორმატის იყო ვიდრე საკონსულტაციო. 

ასევე, მათ აღნიშნეს, რომ არ მიეცათ საშუალება 

დაეფიქსირებინათ შეშფოთება მაგალითად იმ საკითხთან 

დაკავშრებით, რომ საცხოვრებელი კორპუსები ვერ 

გაუძლებს ვიბრაციის ზემოქმედებას და რომ, მათ აქვთ 

სურვილი სხვაგან გადავიდნენ საცხოვრებლად... „ 

ეს დებულება მიუღებელია იმის გათვალისწინებით, რომ განცხადება 

გააკეთეს მომჩივნებმა და არა უშუალოდ მომჩივანთა ჯგუფის 

წარმომადგენლებმა. მსგავსი არგუმენტები არ უნდა იყოს შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისიისთვის კონსულტაციების წარუმატებლობის 

დასკვნი გაკეთების საფუძველი. მომჩივნებს ყველა საშუალება მიეცათ 

საკუთარი აზრის დასაფიქსირებლად.  

12 საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა 2013 წლის ივლისიდან 2016 

წლის თებერვლამდე შუალედში. მომზადდა ოქმები და დამსწრეთა 

ხელმოწერილი სიები. 58 
 

 
56 მაგალითად: ტრანში 3 საკონსულტაციო მისიის პარაგრაფი 66, რომელიც 2013 წლის 10-15 ივნისს ჩატარდა გვეუბნება: „ პროექტით გამოწვეული რისკების 

მინიმუმამდე დაყვანის და შემარბილებელი ზომების შესამუშავებლად აუცილებელია კონსულტაციების ჩატარება... კონსულტაცია საშუალებას მისცემს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდს გააცნოს მოსახლეობას პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც უზრუნველყოფს შესაძლო ზემოქმედების 

მინიმუმადე დაყვანას. ამ ეტაპზე კონსულტაციების წარუმატებლობამ შესაძლოა მიგვიყვანოს რიგ სერიოზულ პრობლემებამდე ... „  
57 შენიშვნა: კომუნიკაციის სპეციალისტის ჩართვას რეკომენდაცია გაუწია OSPF ანგარიშმა. ეს საკითხი შეთანხმებულია მუნიციპალური განვითარების 

ფონდთან და ამჟამად მიმდინარეობს ტექნიკური დავალებების მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და OSPF-თან შეთანხმება.  კომუნიკაციის 

სპეციალისტის ჩართვა მოსალოდნელია 2017 წლის იანვრიდან.  
58 2013 წლის 7 ივლისი, 2013 წლის 8 ივლისი, 2013 წლის 9 ივლისი, 2013 წლის 10 ივლისი, 2013 წლის 12 ივლისი (2), 2013 წლის 18 ივლისი, 2013 წლის 17 

აგვისტო, 2014 წლის 26 დეკემბერი, 2015 წლის 15 სექტემბერი, 2016 წლის 10 იანვარი, 2016 წლის 10 თებერვალი.  
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  მაცხოვრებელთა მოსაზრებები გაეცნო საბჭოს და მოხდა შესაბამისი 

კვლევის ჩატარება; სხვა საკითხები კი აისახა შემარბილებელ 

საშუალებები, რომლებიც მოიცავს ბულვარისა და ხმაურის დამხშობი 

ბარიერების მშენებლობას.  

2015 წლის სექტემბრის კონსულტაციის 59 ჩანაწერები ასევე მოიცავს 

შემდეგს: „ ხმაურის ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები ასევე 

საჭიროებს სამშენებლო სამუშაოების ადგილის შემოსაზღვრისთვის 

განკუთვნილი ბარიერის მშენებლობას. მოსახლეობა ეთანხმება ხმაურის 

დამხშობი მაღალი ბარიერების მშენებლობას იმ შემთხვევაში თუ 

ბარიერები შესაბამისობაში იქნება ლანდშაფტთან. მოსახლეობამ 

აღნიშნა, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეილახა 

ადგილობრივი გარემო და ეს ფაქტი სერიოზულად დანაკარგად 

მიაჩნიათ. ისინი დადებითად არიან განწყობილი ბულვარის 

მშენებლობასთან დაკავშირებით და ეთანხმებიან იმ მოსაზრებას, რომ 

ბულვარი გააუმჯობესებს გარემოს და დაიცავს მას დაბინძურებისგან. 

კონსულტაციაზე დამსწრე პირთაგან მხოლოდ ერთი არ დაეთანხმა 

წარმოდგენილ დასკვნებსა და შემარბილებელ საშუალებებს. მათ 

უარყოფითი დამოკიდებულება გამოხატეს წარმოდგენილ საკითხებთან 

დაკავშირებით. თუმცა, განსახლებისა და სხვა სპეციალისტების 

ჩართულობით დამატებითი შეხვედრები გაიმართა ამ პირებთან. 

კონსულტაციების პროცესში ჩართული იყო საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მენეჯმენტიც.  

პარაგრაფი 

61 

„ 2015 წლის სექტემბერში მომჩივანთა კორპუსის 

მაცხოვრებლები მიწვეულ იქნენ შეხვედრაზე, რომელიც 

მიზნად ისახავდა ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების 

კვლევის შედეგების და შესაბამისი შემარბილებელი 

საშუალებების განხილვას. კონკრეტულად საუბარი იყო 9 

მეტრიანი ხმაურის დამხშობი ბარიერის მშენებლობაზე. „ 

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

შემარბილებელი ზომები გათვალისწინებულია საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმებაში და გარემოზემოქმედების მართვის 

გეგმაში. ეს ზომები მოიცავს: (ა) სამშენებლო სამუშაოების წარმოების 

პროცესში მანქანებისა და აღჭურვილობების გარკვეული სახეობების 

შეზღუდვა; (ბ) სიჩქარის შეზღუდვა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

შენობების სიახლოვეს; (გ) მეთოდებისა და პარამეტრების მონიტორინგი; 

(დ) სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შენობების გამაგრება; და (ე)  
 
59 იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში, საჯარო კონსულტაციები, პარაგრაფები 35 და 36.  
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  ბულვარის მშენებლობა, ხელმისაწვდომობისა და უსაფრთხოების 

გაუმჯობესება. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მოვუწოდებთ 

განაახლოს ანგარიში მოცემული შემარბილებელი ზომების 

გათვალისწინებით.  

პარაგრაფი 

61 

„ მომჩივნებმა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 

დამატებით აცნობეს, რომ 2015 წლის ნოემბერში მათ ქონდა 

შეხვედრა მუნიციპალური განვითარების ფონდის 

წარმომადგენლებთან. თუმცა, ამ კონკრეტული შეხვედრის 

შესახებ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდში ჩანაწერი არ მოინახა. „ 

2015 წლის ნოემბრის შეხვედრა გაიმართა აზიის განვითარების ბანკის 

საქართველოს ოფისში და ამის დამადასტურებელი შესაბამისი 

ჩანაწერებიც არსებობს. იხილეთ სესხის განხილვის მისია, 5-17 ნოემბერი 

(კერძოდ, დანართი 3, რომელიც მოიცავს ყველა ინფორმაციას, 

განხილულ საკითხებს და მიღწეულ შეთანხმებებს). თხოვნით 

მივმართავთ შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას არსებული 

დოკუმენტაციის განხილვის საფუძველზე შესაბამისი ცვლილებები 

შეიტანოს ანგარიშის პროექტში.  

პარაგრაფი 

62 

„ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია თვლის, რომ 

შეხვედრების დაგეგმვა მოხდა მხოლოდ საწყისი 

გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში პროექტის 

დასრულების დროს, 2013 წლის აგვისტოში. აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულება მოითხოვს კონსულტაციების პროექტის 

ადრეულ ეტაპზე დაწყებას. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების დასრულებისთვის პროექტი უკვე საკმაოდ არის 

წინ წასული. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, 

რომ კონსულტაციები დაინტერესებულ პირებთან უნდა 

დაწყებულიყო შემოწმების ანგარიშის პროექტის 

მომზადებამდე. „  

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების დასრულებამდე ჩატარდა ოთხი 

კონსულტაცია. ეს კონსულტაციები გაიმართა 7, 8, და 18 ივლისს; ასევე 

2013 წლის 17 აგვისტოს. 60 საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების 

ანგარიშის პროექტი დასრულდა 2013 წლის სექტემბერში. ვთხოვთ 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას გაითვალისწინოს ეს საკითხები 

ანგარიშის პროექტში.  

პარაგრაფი 

63 

„ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კონსულტაციების ჩანაწერებში 

არ მოიძებნება იმის მტკიცებულება, რომ განხილული იქნა 

მომჩივანთა მთავარი მოთხოვნა, კერძოდ მათი სხვა 

ადგილას გადასახლება. „  

სხვა ადგილას გადასახლებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები 

გაიმართა 2015 წლის ნოემბერში და 2016 წლის თებერვალში. 

შეხვედრების მონაცემები ასახულია მისიის ჩანაწერებში61. ჩანაწერები 

ასევე მიუთითებს, რომ მომჩივნები ამ შეხვედრების დროს 

დაინტერესებული არ იყვნენ შემარბილებელი საშუალებების 
 
60 იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში, საჯარო კონსულტაციები, ცხრილი 1.  
61სესხის განხილვის მისია, 5—17 ნოემბერი, 2015 წელი (კერძოდ დანართი 3) და 2016 წლის 26 იანვარი-9 თებერვალი.  
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  განხილვაში. ისინი მხოლოდ გამოხატავდნენ საკუთარ მოთხოვნებს.  

 

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ უნებლიე გადასახლება შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს კონკრეტული ზემოქმედებების გამოვლენის 

შემთხვევაში. ამ საკითხთან მიმართებაში, პროექტის გუნდმა მიიღო 

ექსპერტების დასკვნა, რომლის თანახმადაც შესაძლებელია 

ზემოქმედებების შემარბილებელი საშუალებების გამოყენება და 

გადასახლების თავიდან არიდება.   

პარაგრაფი 

63 

„ შეხვედრების ჩანაწერებში ასევე არ ჩანს ხმაურის დამხშობი 

ბარიერის ცხოვრების ხარისხზე ზემოქმედებასთან 

დაკავშირებული განხილვები. მაცხოვრებლების კითხვაზე 

თუ რამდენად ახლოს იქნება გზა მათ კორპუსებთან გაიცა 

პასუხი, რომ ბულვარი ხეებით და გამწვანებული მასივები 

გააუმჯობესებს გარემოს, მაცხოვრებელთა ცხოვრების 

ხარისხს და შენობების ღირებულებას. შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისია ადასტურებს, რომ კარგად მოვლილი 

ბულვარი უდავოდ გააუმჯობესებს საცხოვრებელ გარემოს. 

თუმცა, იმ შენობების შემთხვევაში, რომლებიც ხმაურის 

დამხშობ ბარიერთან ახლოს მდებარეობს არ დარჩება 

საკმარისი ადგილი ბულვარის გასაშენებლად. „  

გამჭვირვალე ხმაურის დამხშობი ბარიერების და ბულვარის მშენებლობა 

მიუთითებს პროექტის მიერ მაცხოვრებლების ცხოვრების 

გაუმჯობესებაზე ზრუნვის მაღალ ხარისხს. მაცხოვრებელთა მიერ 

შეთავაზებული შემარბილებელი საშუალებებზე დადებითი 

გამოხმაურება ასახულია 2015 წლის სექტემბრის კონსულტაციების 

ჩანაწერებში. 62 

ბულვარის გასაშენებლად არის საკმარისი ადგილი. მინიმალური 

დაცილება შენობიდან არის 14 მეტრი, 2კმ მონაკვეთზე არის კიდევ 

უფრო ფართო მონაკვეთები. ტიპიური 2 კმ ბულვარი მოიცავს: (ა) 

ნარგავების სეპარატორებს, (ბ) ერთი მრავალ ფუნქციური ზოლი ყველა 

მიმართულებით, ქუჩის ავტოსადგომები, ავტობუსისთვის 

განკუთვნილი საგზაო ხაზი, ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელები; (გ) 

ფეხით მოსიარულეთათვის განკუთვნილი ორი ზოლი, რომლის ერთი 

მხარეც გადაჰყურებს მდინარეს. სავალი ზოლის ეს ნაწილი ფეხით 

მოსიარულეთათვის სასიამოვნო გარემოს ქმნის, ასევე რეკრეაციულ და 

თევზაობის საშუალებას იძლევა. ასევე, დაირგვება ხეები, ქუჩის 

განათება, სკამები, ნაგვის ყუთები და ასე შემდეგ.  ბულვარსა და 

საცხოვრებელ კორპუსებს შორის მოეწყობა ბუფერული ზონა 

გამწვანებით და სასიამოვნო რეკრეაციული გარემოთი. საგანგებო 

გამოსასვლელები ამ მონაკვეთში გათვალისწინებული არ არის.  

პარაგრაფი 

64 

„ კომისიის მოსაზრებით არ მომხდარა კონსულტაციების 

დროს მხედველობის დაზიანებისა და სხვა მოწყვლადი  

შენობაში მხედველობის დაზიანების მქონე პირები მცირე რაოდენობით 

არიან წარმოდგენილი. შენობებში და რაიონში მხედველობის 
 

62იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში, საჯარო კონსულტაციები, პარაგრაფები 35 და 36. 
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 ჯგუფების წარმომადგენელი პირების მიერ 

დაფიქსირებული მოსასზრებების ეფექტურად 

გათვალისწინება. შეხვედრების ოქმებში არ ფიქსირდება 

მხედველობის დაზიანების მქონე პირთა საკითხების 

განხილვა. საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარებისფონდმა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 

აცნობა, რომ 2013 წლის აგვისტოს და 2015 წლის სექტემბრის 

შეხვედრებს ესწრებოდა მხედველობის დაზიანების მქონე 

ერთი პირი. 2016 წლის ივნისში გამართული საჯარო 

მოსმენისას წარმოდგენილი იყო მომჩივანთა კორპუსში 

მაცხოვრებელი მხედველობის დაზიანების მქონე სამი პირი 

და უსინათლო/უნარშეზღუდული პირების ერთი 

წარმომადგენელი. თუმცა, კომისიას მიაჩნია, რომ ეს 

წარმომადგენლობის ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. „ 

 

დაზიანების მქონე პირების რაოდენობის გათვალისწინებით შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ მათი წარმომადგენლობა კონსულტაციებზე მსგავსი 

პირების საერთო რაოდენობის პროპორციულია. მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირების კონსულტაციებში მონაწილეობა ნიშნავს 

იმას, რომ მათ ჰქონდათ საშუალება წამოეჭრათ მათთვის მნიშვნელოვანი 

საკითხები. თუმცა, კონსულტაციების ჩანაწერებში მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირების მიერ წამოჭრილი საკითხები არ ფიქსირდება.  

 

ადგილობრივ გაზეთში გამოქვეყნდა ინფორმაცია საკონსულტაციოს 

შეხვედრის შესახებ. ასევე, გაიკრა საჯარო შეტყობინებები 63. 

ინფორმაციის გავრცელება ასევე მოხდა არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელის მეშვეობით. მჭიდროდ დასახლებულ 

რაიონებში, მათ შორის ავტობუსების გაჩერებაზე, შენობების 

შესასვლელებში, რაიონულ მუნიციპალიტეტში გაიკრა საინფორმაციო 

განცხადებები. თბილისი-რუსთვის ურბანული საგზაო კვანძის პროექტი 

გაშუქდა ტელევიზიითაც. პირველადი ინფორმაცია მედიის 

საშუალებით გავრცელდა 2012 წელს, მაშინ როდესაც პროექტი 

ოფიციალურად გამოცხადდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ.  

პარაგრაფი 

64 

„ ... შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია თვლის, რომ 

შესაძლოა არასაკმარისი ძალისხმევა დაიხარჯა ამ პირების 

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ან მათი საცხოვრებლის 

მახლობლად კონსულტაციების ჩასატარებლად. „ 

 

„ კომისიას მიაჩნია, რომ აუცილებელი იყო დროული და 

მიზანმიმართული ძალისხმევა მხედველობის დაზიანების 

მქონე პირებისთვის პროექტის მათ ცხოვრებაზე შესაძლო 

ზემოქმედების ასახსნელად და შესაბამისი შემარბილებელი 

საშუალებების განსახილველად. „  

ეს დებულება არასწორ ფაქტებს ეყრდნობა. კერძოდ, მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირები წარმოდგენილი იყვნენ შეხვედრებზე და 

ჩატარდა რამდენიმე კონსულტაციაც.  ეს კონსულტაციები დღემდე 

გრძელდება.  

შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ 

კონსულტაციები ადრეულ ეტაპზე დაიწყო (2013 წლის ივლისი) და 

გაგრძელდა 2014, 2015 და 2016 წლებში. პროცესი კვლავაც გაგრძელდება 

როგორც გარემოზემოქმედების მართვის გეგმის ნაწილი. ეს 

კონსულტაციების ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ მოსახლეობას 

მიეცეს საშუალება სრულად აღიქვან პროექტის შესაძლო ზემოქმედება 

და განიხილონ ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების ხერხები.  
 

63საგაზეთო განცხადება გაკეთდა გაზეთში: “ 24 საათი „ , 2013 წლის 10 აგვისტოს. ინფორმაცია ასევე გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელით 

CENN, 2014 წლის დეკემბერში. 
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შენიშვნა 

26 

„ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისობის 

შემსწავლელ კომისიას მიაწოდა უსინათლოთა ასოციაციის  

2016 წლის 4 მაისით დათარიღებული წერილის ასლი, 

რომელშიც გაერთიანება მადლობას უხდის ფონდს ამხანაგობის 

მფლობელობაში არსებული მიწების შესყიდვასთან 

დაკავშირებით. ვინაიდან წერილი ეხება შენობის შესყიდვას 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიას არ მიაჩნია, რომ ეს 

ინფორმაცია დაკავშირებულია საკონსულტაციო პროცესთან, 

რომელიც ტარდებოდა იმ პირებისთვის, რომლებიც უშუალოდ 

გზაზე არ ცხოვრობენ „   

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ წერილს დიდი მნიშვნელობა აქვს, 

განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ კომისია ანგარიშში 

გვეუბნება, რომ პროექტმა არ გაითვალისწინა მოწყვლადი ჯგუფების 

საჭიროებები და შეთავაზებები (იხილეთ პარაგრაფი 60), 

უგულებელყო მათი ყოფნა. ეს დებულება აკნინებს და ამცირებს 

საქართველოს მუნიციპალური ფონდის მიერ გაწეულ ძალისხმევას. 

შესაბამისად, ჩვენი თხოვნა იქნება შესაბამისობის შემსწავლელმა 

კომისია ეს წინადადება ამოიღოს შენიშვნიდან 26.  

პარაგრაფი 

65 

„ოპერაციების სახელმძღვანელოს ნაწილი F1/საოპერაციო 

პროცედურები, პარაგრაფი 19 აზიის განვითარების ბანკის 

გუნდისგან მოითხოვს კონსულტაციების წარმოებისას 

მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ განსაკუთრებული ყურადღების 

გამოჩენას. „ 

ეს მოხდა რამდენიმე სხვადასხვა ეტაპზე და მსესხებელი/კლიენტი 

ინფორმირებული ამის შესახებ და ასევე უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულების სხვა მოთხოვნების შესახებ. ვინაიდან 2009 წლიდან, 

აზიის განვითარების ბანი, TA 7433-REG-ის მეშვეობით: „ მიწის 

შესყიდვის და განსახლების მეინსტრიმინგი ცენტრალური და 

დასავლეთ აზიის რეგიონში „ , აქტიურად აწვდის კლიენტებს 

ინსტრუქციას მიზანმიმართული კონსულტაციების შესახებ 

( უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების სხვა პრინციპები). 64 

კონსულტაციების ჩატარების სპეციალური ინსტრუქციები ასევე 

გათვალისწინებულია პროექტის ჩანაწერებში. 65 

პარაგრაფი 

65 

„ პროექტის გუნდი სავარაუდოდ ინფორმირებული არ იყო 

შენობებში მცხოვრები მოწყვლადი და დაუცველი პირების 

შესახებ, რომელთათვისაც უნდა განხორციელებულიყო 

ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი საშუალებების 

შემუშავება. ვინაიდან, აზიის განვითარების ბანკის გუნდმა არ 

იცოდა მხედველობის დაზიანების მქონე პირების რაიონში 

ყოფნის შესახებ მსესხებელს არ გაეწია დამხარება ამ პირებთან 

კონსულტაციის ჩატარებასთან დაკავშირებით... „  

იხილეთ მენეჯმენტის მოწყვლად ჯგუფებთან დაკავშირებული 

პასუხი.  

 

 
64 იხილეთ https://www.adb.org/projects/documents/mlars-central-west-asia-georgia-country-assessment-tacr 
65 იხილეთ, მაგალითად ტრანში 3, საკონსულტაციო მისია 10-15 ივნისი 2013 წელი, პარაგრაფი 40.  
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პარაგრაფი 

65 

„ ... უცნობია თუ როდის მოხდა მოსახლეობასთან 

კომუნიკაციის პირველად დამყარება. შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისიისთვის მიწოდებული ჩანაწერები 

მოიცავს ინფორმაციას მხოლოდ აზიის განვითარების ბანკის 

თანამშრომლებსა და მაცხოვრებელს შორის ჩატარებულ 

შეხვედრებზე. პირველი შეხვედრის ჩატარება მოხდა 2015 წლის 

შემოდგომაზე მას შემდეგ, რაც მომჩივნებმა აზიის 

განვითარების ბანკს სთხოვეს შეხვედრა. „  

კომუნიკაცია ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან კონსულტაციების 

სახით დაიწყო 2013 წლის 7 ივლისს. 2013 წლის 7 აგვისტოს ოქმებიც 

ნათლად ასახავს, რომ შეხვედრას ესწრებოდა კორპუსების 

მაცხოვრებელთა 4 წარმომადგენელი. მათ შორის, ერთი პირი, 

რომელიც შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მომჩივანთა სიაშია. 
66 აზიის განვითარების ბანკი და საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდის კონსულტანტები მონაწილეობდნენ ან 

კონსულტაციებში.  

პარაგრაფი 

65 

„ აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულება მოითხოვს აზიის განვითარების ბანკის პროექტის 

გუნდის A კატეგორიის პროექტების საკონსულტაციო 

პროცესში ჩართვას. თუმცა, ეს პროექტი კატეგორიზაციის 

შედეგად განისაზღვრა B კატეგორიის პროექტად. 

შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას კი მიაჩნია, რომ პროექტი 

შეესაბამება A კატეგორიას ... „ 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების პარაგრაფი 54 გვეუბნება, 

რომ აზიის განვითარების ბანკის პროექტის გუნდი დაესწრება იმ 

პროექტების საკონსულტაციო შეხვედრებს, რომლებიც იწვევს 

სერიოზულ გარემოზემოქმედებას, არა ნებაყოფლობით განსახლებას, 

ან მაცხოვრებლებზე ზემოქმედებას. საკონსულტაციო შეხვედრები 

მოიცავს დაგეგმვას, განრიგის შემუშავებას, რესურსებს, ანალიზსა და 

შემდგომ ჩართულობას. პროექტის გუნდი პირდაპირ იყო ჩართული 

საკონსულტაციო აქტივობების დანერგვის პროცესში. ამ პროექტში 

თანამშრომლები არ ესწრებოდნენ შეხვედრებს, პროექტის გუნდის 

სახელით შეხვედრებს ესწრებოდა კონსულტანტი.  

 

რაც შეეხება პროექტის კატეგორიზაციის საკითხს, გთხოვთ იხილოთ 

მენეჯმენტის პასუხი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 

გარემოზემოქმედების კატეგორიზაციასთან დაკავშირებით.  

პარაგრაფი 

77 

მიღებული გამოცდილება (i) გვეუბნება, რომ აზიის 

განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა დამხარება უნდა 

აღმოუჩინონ მსესხებელს, რათა მიღწეული იქნას აზიის 

განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკებთან 

შესაბამისობა. ... აზიის განვითარების ბანკის თანამშრომლებმა 

უნდა მიიღონ ინფორმაცია მსესხებლის უსაფრთოხების 

პოლიტიკის და პროცედურების შესახებ. რა შემთხვევაში უნდა  

აზიის განვითარების ბანკი მუდმივად ადარებს თავის 

გარემოზემოქმედების შეფასებებს უსაფრთხოები პოლიტიკის 

დებულებას (2010 წლიდან). ასევე, 2011 წლიდან ატარებს 

საქართველოში არსებული პოლიტიკებისა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების სისტემურ ანალიზს. 2010 წელს, აზიის 

განვითარების ბანკმა დაამტკიცაTA 7433-REG-ის მეშვეობით: „ მიწის 

შესყიდვის და განსახლების მეინსტრიმინგი ცენტრალური და  
 

 

66იხილეთ საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების ანგარიში, საჯარო კონსულტაციები, პარაგრაფები 35 და 36. 
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 გაითვალისწინოს აზიის განვითარების ბანკმა განსხვავებული 

ან დამატებითი შემარბილებელი საშუალებები ეროვნული 

პოლიტიკების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.  

დასავლეთ აზიის რეგიონში. ასე, 2013 წლის აპრილში აზიის 

განვითარების ბანკმა დაასრულა საქართველოსა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დებულების სოციალური უსაფრთხოების მოთხოვნებს 

შორის არსებული განსხვავებების ანალიზი. აღნიშნული ანალიზი 

განხორციელდა პოლიტიკის, პროცედურულ და იმპლემენტაციის 

დონეზე. ძირითადი განსხვავებები პოლიტიკაში და 

რეკომენდირებულ შემარბილებელ საშუალებებში განხილული იქნა 

საქართველოს მუნიციპალურ ფონდთან ერთად. განხილვები შეჯამდა 

დოკუმენტში ქვეყნის შეფასების ანგარიში საქართველოში მიწის 

შესყიდვის და განსახლების შესახებ ( დოკუმენტი იხილეთ შემდეგ 

ბმულზე: www.adb.org/sites/default/files/project-document/149533/43288- 

012-tacr-03.pdf. ქვეყნის შეფასების ანგარიშში მოცემული 

რეკომენდაციები გამოყენებული იქნა 2014-2015 წლებში პროექტის 

პარტნიორებისთვის, პროექტის განხორციელებისა და 

კონსულტანტებისთვის სემინარების ჩასატარებლად. ანგარიში 

მნიშვნელოვანი იყო აზიის განვითარების ბანკის სოციალური 

უსაფრთხოების პოლიტიკის საქართველოში გამოყენების კუთხით.  

G პროექტის გარემო ზემოქმედების შესაბამისი კატეგორიზაცია  

პარაგრაფი 

70 

„ არ მოხდა პროექტის გარემოზემოქმედების შესაბამისი 

კატეგორიზაცია „ 

ჩვენ არ ვეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ არ მოხდა პროექტის 

შესაბამისი კატეგორიზაცია. პროექტი წარდგენილი იქნა 

კატეგორიზაციისთვის 2013 წლის 9 მაისს. ამ დროს პროექტი ჯერ 

სრულად შემუშავებული არ იყო, თუმცა წარმოდგენილ იქნა 

საინჟინრო, პოტენციური გარემო და სოციალური ზემოქმედების და 

ღირებულების დეტალები. პროექტი მიჩნეულ იქნა B კატეგორიის 

შესაბამისად რამდენიმე მიზეზის გამო: (ა) გზის პროექტი გაივლის 

მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებს; (ბ) ძირითადი გარემო 

ზემოქმედება მოხდება მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების წარმოების 

პროცესში (მიწის სამუშაოები, სანაპირო ზოლის გამაგრება); და (გ) 

ზემოქმედება არ მოხდება დაცულ ტერიტორიებზე, ჰაბიტატსა თუ 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე. კატეგორიზაციის საწყისი 

ფორმა თავის მხრივ ხაზს უსვამს ვიბრაციის, ხმაურის და ჰაერის 

დაბინძურების ზემოქმედების შერბილების აუცილებლობას  
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

  (განსაკუთრებით 3-4 საცხოვრებელი შენობის შემთხვევაში). ასევე, 

აღნიშნავს მდინარე მტკვარზე ჰიდროლოგიური ზემოქმედების 

კვლევის საჭიროებას. პროექტის მთლიანი ზემოქმედება არ იქნება 

შეუქცევადი, მრავალფეროვანი ან უპრეცენდენტო (A კატეგორიის 

პროექტის განმარტება უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

პარაგრაფი 50-ის თანახმად) და შეესაბამება ტიპიური საგზაო 

სამუშაოებით გამოწვეულ ზემოქმედებას. საწყისი გარემოსდაცვითი 

შემოწმების ფარგლებში განხორციელდა ხმაურის და ვიბრაციის 

მოდელირება. ასევე, შეფასდა ჰიდროლოგიური ზემოქმედება. 

პროექტში შევიდა ერთადერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, გადაწყდა 

1.66 კმ საყრდენი კედლის მდინარე მტკვარზე აშენება. საყრდენი 

კედლის მდინარეში მშენებლობა არ გამოიწვევს მნიშნველოვან 

ზემოქმედებას. ასევე აღსანიშნავია, რომ არ არის მოსალოდნელი 

მდინარის სანაპიროს ეროზიის გამომწვევი ზემოქმედება. ვიბრაციისა 

და ხმაურის მოდელირებამ აჩვენა, რომ შესაძლებელია ამ ფაქტორების 

თავიდან აცილება შემარბილებელი საშუალებების გამოყენებით. 

შესაბამისად, პროექტის ზემოქმედება გარემოზე პროექტის 

წარდგენისა და მისი ჩამოყალიბების შემდეგ მნიშვნელოვნად არ 

შეცვლილა, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ არსებობს ხელახალი 

კატეგორიზაციის აუცილებლობა.  

პარაგრაფი 

68 

„ პროექტით გათვალისწინებულია გზის მდინარე  მტკვარის 

პირას და მის კალაპოტში გაყვანა. მდინარე მტკვარი კი 

საერთაშორისო მდინარეა, რომელიც სამ ქვეყანაზე გადის. 

კატეგორიზაციის დოკუმენტში მოხსენიებული არ არის, რომ 

1.66 კმ სიგრძის გზატკეცილი გაშენდება მდინარე მტკვარში. „  

 

 

პროექტი წარდგენილი იქნა კატეგორიზაციისთვის 2013 წლის 9 მაისს. 

ამ დროს პროექტი ჯერ სრულად შემუშავებული არ იყო. პროექტი 

მოგვიანებით შეიცვალა და გადაწყდა საყრდენი კედლის მდინარეში 

აშენება. 

 

განიხილება მდინარის ნაპირების მოპირკეთება, რაც იცავს სანაპიროს 

შემოსული წყლის შეწოვისგან. სანაპიროს მოპირკეთება 

ხორციელდება ბეტონის, ქვისა ან ხრეშით სავსე ტომრების 

მეშვეობით. მსგავსი მასალები იქნება გამოყენებული საყრდენის 

კედლის მშენებლობაში. გარემოზემოქმედების თვალსაზრისით 

ერთადერთი განსხვავება არის სამშენებლო სამუშაოების  
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

  მოცულობაში (საყრდენი კედელი 5-6 მეტრით ფართე იქნება). მეტ 

ფართობზე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს მეტ ზემოქმედებას; 

თუმცა, შეფასებამ აჩვენა, რომ რაიმე სერიოზულ ჰიდროლოგიურ 

ზემოქმედებას ან ეროზიას ადგილი არ ექნება. მეტიც, უკვე 

მოდიფიცირებულია და მასში საყრდენი კედლის მშენებლობა 

მნიშნველოვან ზემოქმედებას არ გამოიწვევს. 

პარაგრაფი 

68 

გზა ასობით ადგილობრივ მაცხოვრებელზე ხმაურისა და 

ვიბრაციის ზემოქმედებას მოახდენს, ეს ფაქტორი უნდა იყოს 

გათვალისწინებული ზემოქმედების მნიშვნელობის 

შესაფასებლად.  

ეს ფაქტორები უკვე გათვალისწინებულია. პოტენციური ხმაურისა და 

ვიბრაციის ზემოქმედება სამშენებლო სამუშაოებისას მითითებულია 

კატეგორიზაციის ფორმაში. ფორმები მიუთითებს, რომ აფეთქებებს 

ადგილი არ ექნება, თუმცა შესაძლოა სამშენებლო სამუშაოებმა 

გამოიწვიოს ვიბრაცია. ასევე მოსალოდნელია დროებითი ხმაური, 

რომელიც გამოწვეული იქნება მძიმე სამშენებლო ტექნიკით. 

აღსანიშნავია, ავტო ტექნიკის გადაადგილებით გამოწვეული 

მომატებული ხმაური და ჰაერის დაბინძურება. ეს ზემოქმედება 

საგრძნობი იქნება 3-4 საცხოვრებელი კორპუსის შემთხვევაში და 

საჭირო გახდება შემარბილებელი ზომების მიღება.  

პარაგრაფი 

69 

ვინაიდან პროექტი კლასიფიცირდა როგორც B კატეგორიის 

პროექტი გარემო ზემოქმედების შეფასების ნაცვლად ჩატარდა 

საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება. ეს შემოწმება პროექტთან 

მიმართებაში ძალიან კომპლექსური იყო. 

ამ დებულებამ შეიძლება შეცდომაში შეგვიყვანოს და საჭიროებს 

გადახედვას. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება არ 

განსაზღვრავს ზემოქმედებების ჩამონათვალს, რომლებიც უნდა 

მოიცვას გარემოზე ზემოქმედების შეფასებამ და საწყისმა 

გარემოსდაცვითმა შემოწმებამ. ზემოქმედების შეფასება 

დამოკიდებულია პროექტზე და შესაძლო გარემოზემოქმედების 

მნიშვნელობაზე.  

 

H შესაძლო, პირდაპირი და მატერიალური ზიანისმტკიცებულება  

პარაგრაფი 

71. 72 

„ შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ თავის ანგარიშში 

უნდა აღნიშნოს, რომ ნამდვილად არსებობს პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი და აზიის განვითარების ბანკის 

პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს ეს ზიანი. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 

დაადგინა, რომ ეს ზიანი შესაძლოა გამოწვეული იყოს 

შემდეგით:  

პოლიტიკის პარაგრაფი 186 გვეუბნება, რომ: „შესაბამისობის 

შესწავლის კომისიის შესაბამისობის ანგარიში იმუშავებს 

კონცენტრირდება კონკრეტულ საჩივარზე. ანგარიში ასახავს 

ნებისმიერი შეუსაბამობის კონკრეტულფაქტებს, თანმდევ პირდაპირ 

და მატერიალურ ზიანს. ანგარიშში ასევე დაფიქსირებული იქნება 

ყველა შესაბამისიფაქტი, რომელიც აუცილებელია შესაბამისობის 

შემსწავლელი კომისიის დასკვნების სრულად დასაფუძვლიანად 
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

 (i) მოსალოდნელი ხმაურის ზემოქმედება, რომელიც 

საგრძნობლად აღემატება აზიის განვითარების ბანკის 

ხმაურის სტანდარტებს; (იხილეთ პარაგრაფები 25-27) 

(ii) შენობის შესუსტებული ნაწილების შესაძლო ცვენა 

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას თუ არ მოხდება 

შესაბამისი შემარბილებელი ზომების მიღება; (იხილეთ 

პარაგრაფი 37) და 

(iii) სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ვიბრაცია, 

შემცირებული სინათლე, რომელიც გამოწვეული იქნება 

ხმაურის დამხშობი ბარიერის მხედველობის 

დაზიანების მქონე პირებით დასახლებული შენობების 

ახლოს აღმართვით. (იხილეთ პარაგრაფი 29, 46 და 47) „ 

 

„ ეს შესაძლო ზიანი გამოწვეულია აზიის განვითარების ბანკის 

პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შეუსაბამობით “ 

აღსაქმელად. ასევე, კონცენტრირდება იმაზე, რომ პირდაპირი 

და მატერიალური ზიანის გათვალისწინებით გამოარკვიოს 

თუ რომელ ეტაპზე ვერ შეესაბამა აზიის განვითარების ბანკი 

საოპერაციო პოლიტიკას და პროცედურებს: პროექტის 

ფორმულირების, გატარების თუ იმპლემენტაციის დროს. 

ასევე, დაადგენს არსებობს თუ არა პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი. თუ შეუსაბამობა გამოვლინდა და 

პირდაპირი და მატერიალური ზიანის არსებობა 

დადასტურდა, მაშინ ანგარიში კონცენტრირდება იმ 

შეუსაბამობის გამოვლენაზე, რომელიც დაკავშირებულია 

თანმდევ ზიანთან. „ 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, პოლიტიკა მოითხოვს განისაზღვროს 

მხოლოდ მატერიალური ზიანი, რომელიც ნაწილობრივ გამოწვეულია 

აზიის განვითარების ბანკის მის პოლიტიკებთან და პროცედურებთან 

შეუსაბამობით. მეტიც, ტერმინი „ პირდაპირი ზიანი „ არის 

იურიდიული კონცეფცია, რომელიც აკავშირებს აქტივობებს ზიანთან. 

თუ აღმოჩნდება შეუსაბამობა და დადასტურდება პირდაპირი და 

მატერიალური ზიანი, თუმცა ეს ზიანი გამოწვეულია გარეშე 

ფაქტორებით მაშინ ეს ზიანი არ იქნება განპირობებული 

შეუსაბამობით.  

 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, კომისიას ვთავაზობთ 

ანგარიშში შემდეგი ცვლილებების შეტანას:  

- ანგარიშის პროექტის პარაგრაფი 71(i), (ii) და (iii), რომელიც 

საუბრობს ხმაურის მოსალოდნელი ზემოქმედება, შენობის 

შესუსტებული ნაწილები, რომლებიც შეიძლება ჩამოვარდეს 

სამშენებლო სამუშაოების დროს, ვიბრაცია და სინათლის 

სიმცირის ზემოქმედება მხედველობის დაზიანების მქონე 

პირებზე უნდა გადაიხედოს. პარაგრაფი 71 (i) შეიძლება დარჩეს 

უცვლელად და მენეჯმენტი მიიღებს ალტერნატიულ ზომებს. 

პარაგრაფი 71(ii) და (iii) ამოღებული უნდა იქნას ანგარიშიდან, 

ვინაიდან ჩვენი პასუხი დეტალურად აღწერს, რომ აზიის 
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შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები პასუხი/კომენტარები 

  განვითარების ბანკი შესაბამისობაშია უსაფრთხოების პოლიტიკის 

დებულებასთან;  

 

ანგარიშის პარაგრაფი 73 ასევე უნდა იქნას ამოღებული, ვინაიდან 

ზემოთ მოცემული პასუხი ვიბრაციის, წყალზე და მდინარის 

ეკოლოგიაზე ზემოქმედების შესახებ ადასტურებს, რომ დამატებითი 

შეფასებების საჭიროება არ არსებობს. ამის მიზეზია შემდეგი: (i) 

ვიბრაციის მნიშვნელოვანმა კვლევამ უკვე შეისწავლა ყველა შენობის 

ბუნებრივი სიხშირე და აჩვენა, რომ სამშენებლო სამუშაოებით 

გამოწვეული სერიოზული ცვლილებები ბუნებრივ სიხშირეებში 

მოსალოდნელი არ არის; (ii)საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმება 

იძლევა ინფორმაციას მდინარე მტკვარის მდგომარეობის შესახებ; (iii) 

გზის მშენებლობის პროექტში გათვალისწინებულია სადრენაჟე 

სისტემა.  

 


