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I. შესავალი 
 
1. 2016 წელს, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ (CRP) მიიღო შესაბამისობის 
შესწავლის ორი მოთხოვნა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) სესხ 3063 დაკავშრებით: 
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (ტრანში 3) (პროექტი) 
საქართველოში. 1  შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ პირველი საჩივარი მიიღო 2016 
წლის 14 მარტს 9 სართულიანი შენობის 81 მაცხოვრებლისგან (პირველი მომჩივანი), ხოლო 
მეორე საჩივარი შემოვიდა შენობა 16-ის 72 მაცხოვრებლისგან. ორივე შენობა მდებარეობს 
საქართველოში, თბილისში, ფონიჭალის რაიონში, რუსთავის გზატკეცილთან. შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ მეორე საჩივარი მიიღო 2016 წლის 10 ნოემბერს, ანუ შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისიის მიერ მსესხებლისთვის, მომჩივნებისა და აზიის განვითარების 
ბანკის მენეჯმენტისთვის პირველი საჩივრის შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიშის 
წარდგენიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. გასათვალისწინებელია, რომ ანგარიშის წარდგენის 
შემდეგ ზემოთ ჩამოთლილებს ეძლევათ 45 დღიანი ვადა ანგარიშზე კომენტარების 
გასაკეთებლად. 
 
გამოსახულება 1: პირველი მომჩივნების შენობა 12 (მარცხნივ) და მეორე მომჩივნების შენობა 

16 (მარჯვნივ) 
 

 
წყარო: OCRP 
 
2. აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკით 2 
გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელების შემდეგ, შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ განახორციელა პროექტის შესაბამისობის შესწავლა პირველ 
საჩივარზე დაყრდნობით და მეორე საჩივრის დასაშვებობის 3  შეფასება. ვინაიდან, მეორე 
საჩივარში დაფიქსირებული საკითხები მსგავსი იყო იმ საკითხებისა, რომლებიც 

                                                
1  სესხი 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა- ტრანში 3 პროექტის 

ვებგვერდი ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://www.adb.org/projects/42414-043/main. 
2  აზიის განვითარების ბანკი (ADB). 2012 ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა.  მანილა. 
3  იხილეთ შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის (CRP’s) ანგარიში დასაშვებობის შესახებ, დირექტორთა 

საბწოსთვის შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოთხოვნა No. 2016/3 მდგრად ურბანული ტრანსპორტის 
საინვესტიციო პროგრამა ტრანში 3 საქართველოში (აზიის განვითრების ბაანი სესხი 3063), 2017 წლის 16 
იანვარი, ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-
SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-
Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf 

 

https://www.adb.org/projects/42414-043/main
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf


2 
 

 

გათვალისწინებული იქნა პირველი საჩივრის შესწავლისას, შესაბამისობის შემსწავლელმა 
კომისიამ რეკომენდაცია არ გაუწია მეორე საჩივრის შესწავლას. სანაცვლოდ, შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ პირველი საჩივრის შესახებ მომზადებულ ანგარიშში აღნიშნა, რომ 
მეორე საჩივარში მითითებული ზიანისა და შეუსაბამობის პრობლემები ასახულია 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის საბოლოო ანგარიშში. 
 
3. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ აზიის განვითარების ბანკის დირექტორებს 
(საბჭოს) 2017 წლის 16 იანვარს  წარუდგინა ანგარიში მეორე საჩივრის შესაბამისობის შესახებ 
4 და შესაბამისობის საბოლოო ანგარიში და 2017 წლის 13 თებერვალს. 2017 წლის 6 მარტს, 
საბჭომ განიხილა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიში და სთხოვა ADB-ის 
მენეჯმენტს წარმოედგინა პროექტის მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისიის მიერ დაფიქსირებულ შეუსაბამობებზე რეაგირების მიზნით. 
შესაბამისად, ADB-ის მენეჯმენტმა დირექტორთა საბჭოს წარუდგინა მაკორექტირებელი 
მოქმედებები 2017 წლის 8 ივნისს. დირექტორთა საბჭომ პროექტის მაკორექტირებელი 
სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა 2017 წლის 30 ივნისს. ვინაიდან, მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმა არ განსაზღვრავს მოქმედებებს, რომლებიც საჭიროებს კვლევებზე დაფუძნებული 
გადაწყვეტილების მიღებას, ADB-ის მენეჯმენტმა შეიმუშავა მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება (RAPFS), რომელიც 2017 წლის 15 დეკემბერს წარედგინა 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიის და კომისიის შესაბამისობის შემსწავლელ კომიტეტს 
(BCRC). მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილების მომზადება 
მოხდა პროექტის აღმასრულებელ სააგენტოსთან, ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილი პირებთან 
კონსულტაციების, კვლევებისა და კონსულტანტების/ტექნიკური ექსპერტების ჩართულობის 
საფუძველზე. მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება 
განხილული იქნა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ და წარედგინა კომისიის 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომიტეტს შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 
კომენტარებთან ერთად 2017 წლის 21 დეკემბერს. 

 
4. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 192-ე პარაგრაფის თანახმად, შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისია მონიტორინგს გაუწევს ADB-ის საბჭოს მიერ დამტკიცებული იმ 
მაკორექტირებელი მოქმედებების იმპლემენტაციას, რომლებიც დაკავშირებულია 
საჩივართან და უზრუნველყოფს, რომ პროექტი შესაბამისობაში იყოს ADB-ის ოპერაციულ 
პოლიტიკებთან და პროცედურებთან. რადგან მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა 2017 
წლის 30 ივნისს დამტკიცდა, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ყოველწლიურად 
წარუდგენს დირექტორთა საბჭოს მის მიერ დამტკიცებული მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგის ანგარიშს. ეს არის შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიის მიერ განხორციელებული იმპლემენტაციის მონიტორინგის პირველი ანგარიში, 
რომელიც ასახავს და აფასებს დირექტორთა საბჭოს მიერ დამტკიცებული მაკორექტირებელი 
სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის პროცესს. ეს გეგმა ასევე მოიცავს პროექტის საბოლოო 

                                                
4  იხილეთ შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭოს ანგარიში დასაშვებობის შესახებ, დირექტორთა საბჭო 

შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭოს მოთხოვნა No. 2016/3-ის შესახებ, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 
საინვესტიციო პროგრამის ტრანში 3 საქართველოში (აზიის განვითარების ბანკი, სესხი 3063), 2017 წლის 16 
იანვარი, ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-
SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-
Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf 

 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf/$FILE/GEO-SUTIP%20T3-2ndComplaint-Eligibility%20Rpt_16Jan_ForBoard.pdf
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გადაწყვეტილებას 5 , რომელიც 2018 წლის აპრილში წარედგინა კომისიის შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომიტეტს შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის და კომისიის შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომიტეტის კომენტარებთან, რომლებიც 2017 წლის ივნისში დამტკიცებული 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის განუყოფელი ნაწილია.  

 
5. თუ სხვაგვარად არ მიუთითებს საბჭო, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 
განახორციელებს მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგს 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის დამტკიცებიდან 3 წლის განმავლობაში. 
 
6. წინამდებარე მონიტორინგის ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებისას, 
შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ შეისწავლა პროექტის დოკუმენტები, მათ შორის 
დამატებითი კვლევები და ოფისის ანგარიშები; ჩაატარა შეხვედრები საქართველოს 
მთავრობის წარმომადგენლებთან, კერძოდ პროექტის აღმასრულებელ სააგენტოსთან 
(როგორიცაა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი), კონსულტანტებთან და 
კონტრაქტორებთან; შეხვდა მომჩივნებს, ასევე ADB-ის პროექტის გუნდს. შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისია მისიით იმყოფებოდა თბილისში 2018 წლის 8-დან 11 ივლისამდე და 
მოინახულა პროექტის ადგილმდებარეობა. 
  
 

II. პროექტის აღწერილობა 
 
7. მომჩივნები მიუთითებენ ქვე-პროექტ 1-ზე: თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო 
კვანძის (სექცია 2) პროექტი, რომელიც მოიცავს არსებული გზის მოდერნიზაციას და 
ფონიჭალა-რუსთავის ახალი გზის მშენებლობას. დასრულების შემდეგ, ამ პროექტით 
გათვალისწინებული გზის სრული სიგრძე იქნება 6.8 კილომეტრი. აქედან 3.8 კილომეტრი 
იქნება ახალი გზა მდინარე მტკვრის გასწვრივ და მდინარე მტკვარზე. პროექტის 
დასრულების შემდეგ გზა იქნება საერთაშორისო სტანდარტის, პირველი კატეგორიის გზა 4 
ზოლით და განკუთვნილი იქნება 80 კილომეტრი საათი სიჩქარით გადაადგილებისთვის. 
 
8. წინამდებარე პროექტი წარმოადგენს $1.1 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების 
საინვესტიციო პროგრამის ნაწილი, რომელიც უნდა გახორციელდეს 2010-2020 წლებში და 
მიზნად ისახავს საქართველოს ურბანული ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის, ხარისხის და 
უწყვეტობის გაუმჯობესებას. პროექტის ნაწილობრივი დაფინანსება მოხდა აზიის 
განვითარების ბანკის სესხით მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის გამოყენებით, 
მაქსიმალური თანხის ოდენობით $ 300 მილიონი აშშ დოლარი, რაც დადასტურდა აზიის 
განვითარების ბანკის მიერ 2010 წლის ივლისში. ამ მრავალტრანშიანი დაფინანსების 
ინსტრუმენტის დანერგვა მოხდება 2010 წლიდან 2018 წლამდე პერიოდში და გამოყენებული 
იქნება (ა) ანაკლიის, ბათუმის, ქუთაისის, ფოთის, რუსთავისა და თბილისის ურბანული 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაგრძელების, რეაბილიტაციისა და 

                                                
5  ADB. ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი. სესხი 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

საინვესტიციო პროგრამა ტრანში 3 მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება; 2018 
წლის აპრილი, ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-
SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-
SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf 

 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf
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გაუმჯობესებისთვის; (ბ) ინსტიტუციონალური ეფექტურობის გაზრდისთვის, მათ შორის 
თბილისის მუნიციპალიტეტის და სხვა მუნიციპალიტეტების და ურბანული სატრანსპორტო 
მომსახურებების რეორგანიზაციისა და რეფორმირებისთვის; და (გ) შესაბამისი 
შესაძლებლობებისა და სახსრების მქონე გუნდის ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც შეძლებს 
პროექტის მომზადებას, ტექნიკური მახასიათებლების, ხელშეკრულებების, შეფასების, 
ზედამხედველობის, იმპლემენტაციის მონიტორინგისა და ანგარიშგების.6 მრავალტრანშიანი 
დაფინანსების ინსტრუმენტით დაფინანსება გააუმჯობესებს სატრანსპორტო სისტემას და 
გარეშემო ურბანულ ინფრასტრუქტურას. მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტი 
მოიცავს ორ ქვე-პროექტს: (ა) სექცია 2 (კმ 4.0-10.8), საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 
თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო კვანძი; და (ბ) ფაზა 2- ანაკლიის სანაპირო ზოლის 
გაუმჯობესება.   
 
9. პროექტი ფინანსდება მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის ტრანში 3-ის 
ფარგლებში, რომელიც დამტკიცდა 2013 წლის 25 ნოემბერს. პროექტის სრული ღირებულება 
შეადგენს $118.2 მილიონს და ADB წინამდებარე ტრანშით აფინანსებს $73 მილიონს. 
მსესხებელი არის საქართველოს მთავრობა, ხოლო შემსრულებელი საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდი. პროექტი, რომელიც ხორციელდება ADB-ის 
შტაბბინიდან, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ურბანული 
განვითარებისა და წყლის განყოფილების მიერ, გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით 
შეესაბამება B კატეგორიას; იძულებითი ადგილმონაცვლეობის A კატეგორია; და მკვიდრ 
მოსახლეობაზე ზემოქმედების C კატეგორია. თბილისი-რუსთავის ურბანული საგზაო 
კვანძის (სექცია 2) მშენებლობა დაწყებულია, გარდა ფონიჭალისა, სადაც მომჩივნები 
ცხოვრობენ. პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტები, მათ შორი უსაფრთოხების 
დოკუმენტები და მონიტორინგის ანგარიშები, ასევე დამატებითი კვლევები ან ანგარიშები 
ხელმისაწვდომია ADB-ის პროექტისა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 
ფონდის ვებგვერდებზე.7 

 
10. პროექტის საწყისი გარემოსდაცვითი შემოწმების სამუშაო ვერსიის მომზადება 
დასრულებულია და განთავსებულია ADB-ის ვებგვერდზე 2013 წლის სექტემბერში. ხოლო, 
ამავე დოკუმენტის შესწორებული ვერსია გამოქვეყნდა 2015 წლის დეკემბერში. დამატებით, 
ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევები; მდინარე მტკვარის ეკოლოგიის კვლევა; და 
საკონსულტაციო გეგმა გამოქვეყნდა პროექტის ვებგვერდზე 2017 წელს. ეს მიზნად ისახავს 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების ინფორმირებას და წარმოადგენს მაკორექტირებელი 
მოქმედებების იმპლემენტაციის ნაწილს. 6.8 კილომეტრიანი სექცია 2-ის მშენებლობა 
გულისხმობს 312 მიწის ნაკვეთის, 29.5 ჰექტარი მიწის შესყიდვას, 692 ნაგებობის დემონტაჟს 
(82 საცხოვრებელი ნაგებობა, 90 ინდუსტრიული და კომერციული ნაგებობა, და 520 მცირე 
ზომის ნაგებობა). მთლიანობაში ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა 282 ოჯახი და 33 
ადგილობრივი ბიზნესი. ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების (SPS) 8 
შესაბამისად შემუშავდა მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო, რომელიც მომზადდა 
მრავალტრანშიანი დაფინანსების ინსტრუმენტის დამტკიცებამდე და შედეგად, მიწის 

                                                
6  პროექტის დეტალები ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-

pds. 
7  პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტები მოცემულია შემდეგ ბმულზე https://www.adb.org/projects/42414-

043/main#project-documents. 
8  ADB. 2009. უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება. მანილა.  

http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
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შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო შემუშავდა და დაინერგა სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე. ვინაიდან მომჩივანთა საკუთრება არ მოხვდება პროექტში, მიწის შესყიდვისა და 
განსახლების გეგმაში მომჩივნები არ არიან გათვალისწინებული. 
 
11. 2015 წლის შემდეგ, მომჩივნები საკუთარ პრობლემებს აფიქსირებდნენ საქართველოს 
ადგილობრივ და ეროვნულ სამსახურებში, მათ შორის მუნიციპალური განვითარების 
ფონდში. მომჩივნები თავიან პრობლემებს ასევე აფიქსირებენ ADB-ის საქართველოს 
მუდმივმოქმედ წარმომადგენლობაში და ADB-ის პროექტის გუნდთან. რამდენიმე შეხვედრა 
ჩატარდა მომჩივნებსა და საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდის 
წარმომადგენლებს შორის, ასევე ADB-ის პროექტის თანამშრომლებთან ან 
კონსულტანტებთან მომჩივანთა პრობლემებზე რეაგირების მიზნით. ვინაიდან მომჩივანთა 
საცხოვრებელი კორპუსები (შენობა 12 და 16) მდებარეობს მდინარე მტკვარის მახლობლად, 
სადაც აშენდება გზა, მომჩივნებმა ჩათვალეს, რომ გზის მშენებლობისა და ოპერირების 
პროცესით გამოწეული ხმაური და ვიბრაცია უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს მათზე. იმის 
გათვალისწინებით, რომ მათი საცხოვრებელი კორპუსები უკვე დაზიანებულ 
მდგომარეობაშია, მომჩივნებს ეშინიათ, რომ სამშენებლო სამუშაოებმა და გზის ოპერირებამ 
შესაძლოა კიდევ უფრო დააზიანოს შენობები ან გამოიწვიოს მათი ნგრევა. ამასთანავე, 
ვინაიდან ხსენებულ შენობებში მაცხოვრებელი რამდენიმე პირი არის მხედველობის 
დაზიანების მქონე და ღარიბი, ამ პირებს გაურთულდებათ სამშენებლო სამუშაოებით და 
გზის ოპერირებით გამოწვეულ ხმაურსა და შეზღუდულ ხილვადობის პირობებში 
ორიენტირება. გზის ოპერირების პროცესში ჰაერის ხარისხის გაუარესება მომჩივანთა მიერ 
დაფიქსირებული კიდევ ერთი საკითხია. 

 
12. 2018 წლის ივნისში, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ მიიღო მესამე საჩივარი 
რუსთავის გზატკეცილის 28ა კორპუსის 30 მაცხოვრებლისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 
შენობა ფონიჭალაში მაცხოვრებელი მომჩივნების უშუალო სიახლოვეს არ არის, კორპუსს 
ისეთივე ფიზიკური ზიანი აღენიშნება, როგორ ორ სხვა შენობას. მომჩივანთა ეს მესამე 
ჯგუფი აცხადებდა, რომ მათ არ მიუღიათ შესაბამისი ინფორმაცია პროექტისა და ამ 
პროექტით გამოწვეული ზემოქმედების შესახებ, კერძოდ მათი კორპუსის სიახლოვეს კლდის 
ნაწილის ჩამოჭრის შესახებ. როგორც წინა მომჩივნების შემთხვევაში იყო, მესამე ჯგუფის 
მომჩივნებს ეშინიათ, რომ მათი საცხოვრებელი კორპუსი შესაძლოა დაინგრეს გზის 
სამშენებლო სამუშაოების დროს, ვინაიდან შენობის საძირკველში ჩაღვრილი წყალი მეწყერის 
საშიშროებას წარმოქმნის. მომჩივნებმა აღნიშნეს, რომ სამშენებლო სამუშაოებისა და გზის 
ოპერირების პროცესში პროექტმა უნდა გაითვალისწინოს ხმაურის, ვიბრაციისა და სხვა 
ფაქტორების ზეგავლენა მათ ჯანმრთელობაზე, საცხოვრებლის უსაფრთხოებასა და მათ 
ზოგად კეთილდღეობაზე. ასევე, მაკორექტირებელი მოქმედების განხორციელების მიზნით, 
მათ დააფიქსირეს ძლიერი ინტერესი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლასთან დაკავშირებით.  
 
 

III. შესაბამისობის მიმოხილვა და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა 
 
13. ამ ქვეთავში შეჯამებულია მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც მიღებული იქნა 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ შესაბამისობის მიმოხილვისა და 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საფუძველზე. აქვე ნაგულისხმებია მაკორექტირებელი 
სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის და 
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კომისიის შესაბამისობის კომიტეტის კომენტარები, რომლებიც ჯამში შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისიის მიერ მოქმედებების იმპლემენტაციის პროგრესის მონიტორინგის და 
პროექტის ADB-ის ოპერაციული პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის საფუძველს წარმოადგენს.  
 
14. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ შესაბამისობის მიმოხილვის 
განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნა ADB-ის ქვემოთ ჩამოთვლილი ის პოლიტიკები 
და ოპერაციული პროცედურები, რომლებიც ძალაში იყო პროექტის შემუშავების და 
დამტკიცებისას: 
 

(i) უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება (2009); 
(ii) საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკა (2011); 
(iii) OM ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება) გამოცემული 2013 

წლის 1 ოქტომბერს;  
(iv) OM ნაწილი C3 (სოციალური განზომილებების ADB-ის ოპერაციებში ჩართვა) 

გამოცემული 2010 წლის 6 დეკემბერს; და 
(v) OM ნაწილი L3 (საზოგადოებასთან ურთიერთობები) გამოცემული 2012 წლის 2 

აპრილს. 
 
15. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ თავის საბოლოო ანგარიშში მიუთითა, რომ 
აღმოჩენილი შეუსაბამობები ძირითადად დაკავშირებულია უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დებულებებთან, როგორიცაა: 
 

(i) პროექტი გამოიწვევ ხმაურის ზემოქმედებას იმ ადამიანებზე, რომლებიც 
ცხოვრობენ მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში და წარმოქმნილი ხმაურის 
ზემოქმედება აღემატება ADB-ის მიერ დასაშვები ხმაურის სტანდარტების 
მაქსიმალურ ზღვარს; ;  
 

(ii) საგზაო სამუშაოების დროს, ადამიანებს შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას 
შენელებებიდან ჩამოვარდნილმა ნაწილებმა;  

 
(iii) ვიბრაციის ზემოქმედება ხელახლა უნდა იქნას შესწავლილი პროექტის 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა შენობის შემთხვევაში, რომლებსაც აქვთ 
მიშენებები, რომლებიც ზომით შენობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ, 
რადგან ზემოქმედების მოდელირება განხორციელდა მხოლოდ შენობის 
ძირითად კონსტრუქციაზე. ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასებამ უნდა 
მოიცვას შენობის ძირითადი სტრუქტურა და მიშენებები. მეტიც, უნდა 
გაიზომოს ბუნებრივი სიხშირეები პროექტი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 
ყველა შენობისთვის და ეს პროცესი უნდა განხორციელდეს ვიბრაციის 
ზემოქმედების კვლევის ფარგლებში. მიღებული მონაცემების შეყვანა უნდა 
მოხდეს ვიბრაციის მოდელში (შეყვანილი უნდა იქნას რეალური მონაცემები 
ნაცვლად სავარაუდო მონაცემებისა), რათა შეფასდეს ვიბრაციის ზემოქმედება 
შენობებზე. თუ მონაცემებზე დაფუძნებული გაანგარიშებები აჩვენებს, რომ 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული შენობები დაზიანდება ვიბრაციით, 
მაშინ საჭირო გახდება ადეკვატური შემარბილებელი მოქმედებების 
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განხორცილება. შემარბილებელი მოქმედებების განხორციელება უნდა მოხდეს 
გზის მშენებლობის დაწყებამდე, რათა უზრუნველყოფილი იქნას შენობებისა 
და მათი მაცხოვრებლების უსაფრთხოება;  
 

(iv) ზეგავლენა მოწყვლად და არახელსაყრელ მდგომარეობაში მყოფ ჯგუფებზე 
შეფასებული არ არი; შემუშავებული არ არის მაკორექტირებელი მოქმედებები;  
 

(v) მოწყვლად ჯგუფებთან, განსაკუთრებით კი მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირებთან ჩატარდა არასწორად დაგეგმილი კონსულტაციები;  
 

(vi) პროექტის ეკოლოგიური ზემოქმედება მდინარე მტკვარზე შეფასებული არ 
არის; და  

 
(vii) პროექტს სწორად არ აქვს მინიჭებული გარემო ზემოქმედების  ზეგავლენის 

კატეგორია.9  
 
16. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ პროექტი აკმაყოფილებს ADB-
ის ჰაერის ხარისხის სტანდარტებსა და მოთხოვნებს.  
 

IV. მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის პირველი მონიტორინგის შედეგები 
 
15.  პროექტის მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის პირველი 
მონიტორინგის დროს, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი 
პროგრესი იქნა მიღწეული ADB-ის ხელმძღვანელობისა და პროექტის შემსრულებლის- 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანამშრომლობით. ყოველწლიურ 
მონიტორინგის მისიას ხელმძღვანელობდა აჯაი დეშპანდე, შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიის წევრი. ასევე, მისიის მუშაობას დაესწრო დინგდინგ ტანგი, შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისიის თამჯდომარე. ჯოზეფინა მირანდამ, შესაბამისობის შემსწავლელი 
უფროსი ოფიცერი შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ოფისიდან უზრუნველყოფ 
ლოგისტიკური მხარდაჭერა და ამავე ოფისის წარმომადგენელმა ვიკაი ჯოშიმ გარემოსთან 
დაკავშირებული კონსულტაციები. იმ პირების ჩამონათვალი, რომელთაც შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისია შეხვდა მისიის ფარგლებში მოცემულია დანართ 4-ში. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9   შესაბამისობის შემსწავლელის კომისიის “საბოლოო ანგარიში შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოთხოვნა 

No. 2016/1 მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის ტრანში 3 საქართველოში (აზიის 
განვითარების ბანკი, სესხი 3063), 2017 წლის 13 თებერვალი, ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf/$FILE/GEO-CRP-
Final%20Report-6March-Board.pdf. 

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf/$FILE/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf/$FILE/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf
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გამოსახულება 2: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია განიხილავს გზისა და სამშენებლო 

სამუშაოების ზემოქმედებას პროექტის ზედამხედველობის კონსულტანტთან ერთად 
 

 
          წყარო: OCRP 
17. მომდევნო ქვეთავში დეტალურად არის აღწერილი შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიის დაკვირვებები; პროექტის შესაბამისობის დონე; და მოცემულია რეკომენდაციები 
ADB-ის ხელმძღვანელობისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იქნას პროექტის შესაბამისობა 
ADB-ის ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

  

 
A. ხმაურის ზემოქმედება 
 

 
 
18. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიგნებები სამოქმედო გეგმა №1-თან 
შესაბამისობასთან დაკავშირებით. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ 
ADB-ის მენეჯმენტმა დაასრულა ხმაურის ზემოქმედების კვლევა და გამოძებნა ფონიჭალაში 
ხმაურის შემცირების ტექნიკური გადაწყვეტა. პრობლემის მოგვარების შემოთავაზებული 
ხერხი გულისხმობს 560 მეტრი სიგრძის აკუსტიკური გვირაბის მოწყობას, რომელიც 
დაფარავს ორივე გზას და ხმაურისგან დამცავ ორივე კედელს- ერთი 5 მეტრი სიმაღლის და 

შესაბამისობის სტატუსი: წინამდებარე ანგარიშის პერიოდში, ADB ნაწილობრივ 
შეესაბამება ამ მოქმედებას. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 1: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
ხმაურის ზემოქმედებასთან მიმართებაში1 
  
ხმაურის ზემოქმედების კვლევა:  
1.1 ხმაურის სტანდარტის დადგენა ფონიჭალაში და სხვადასხვა სტანდარტებზე 

დაყრდნობით მოდელირების განხორციელება, რათ მოხდეს მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის WB EHS სახელმძღვანელოებში ასახულ სტანდარტების 
დაკმაყოფილება.  

1.2 ხმაურის ზემოქმედების კვლევის ანგარიშის მომზადება, რომელსაც 
შეისწავლის ADB და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი და 
განსახილველად გადაეგზავნება შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას.  

1.3 ხმაურის თავიდან აცილების ისეთი მიდგომის შერჩევა, რომელიც პროექტს 
შესაბამისობაში მოიყვანს ADB-ის პოლიტიკებთან და მოთხოვნებთან.  

1.4 ინტეგრირებული მიდგომის შერჩევის შემდეგ შემარბილებელი 
ღონისძიებების განხორციელების დაწყება.   

1.5 ხმაურის მონიტორინგის პროგრამის შემუშავება სამშენებლო და ოპერაციის 
ფაზების დროს გამოყენებისთვის (გზის ოპერირების სულ მცირე 3 წლიანი 
პერიოდისთვის). 

1.6 კონტრაქტორის ხელშეკრულებაში პროექტის მშენებლობის პროცესში ქვემოთ 
მოცემული საკითხების გათვალისწინება:  

- სამუშაოების ჩატარების საათების შეზღუდვა ორშაბათიდან პარასკევის 
ჩათვლით დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე 

- სამუშაოების წარმოების ადგილებში, საცხოვრებელი შენობების მახლობლად 
დროებითი ხმის ბარიერის დამონტაჟება. 

 
(სრული ტექსტის და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და მენეჯმენტის 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან 
დაკავშირებული დეტალებისთვის იხილეთ დანართები 1 და 3.)    
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880 მეტრი სიგრძის კედელი და მეორე 8 მეტრი სიმაღლის და 188 მეტრი სიგრძის კედელი. 
კედლების სრული ფართობი 46% ნაკლები იქნება ვიდრე მხოლოდ ხმაურისგან დამცავი 
კედლის მშენებლობა. როგორც თავდაპირველად იქნა შემოთავაზებული გზაზე დასაშვები 
სიჩქარე იქნება 80 კილომეტრი საათში. მეტიც, ADB-მა ასევე დააფიქსირა, რომ დაიგებს 
სპეციალური ზედაპირის მქონე გზა, რაც შეამცირებს მოძრაობით გამოწვეულ ხმაურს. მისიის 
წინა კონფერენციის დროს, ADB-მა წარმოადგინა ხმაურის ბარიერის (კედლის) ტექნიკური 
ნახაზი, ფიზიკური ფორმისა და მშენებლობაში გამოსაყენებელი მასალების ზოგიერთი 
დეტალების მითითებით. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ აღნიშნა, რომ აკუსტიკური 
გვირაბის პროექტი დასრულებული არ არის, რადგან ADB და საქართველოს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდი განიხილავენ ნაწილობრივ ღია ტიპის გვირაბის მშენებლობის 
შესაძლებლობას (აკუსტიკური გვირაბი, რომელსაც ექნება ღია ადგილები მდინარის მხარეს), 
რათა თავიდან იქნას აცილებული ავტომობილების ემისიით გამოწვეული ჰაერის ხარისხზე 
ზემოქმედება და გვირაბის შესასვლელსა და გამოსასვლელში ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება. 
რამდენიმე ადგილას დაფიქსირდა, რომ საცხოვრებელი შენობები მდინარის მეორე მხარეს 
საკმაოდ ახლოს არის მდინარესთან და დისტანცია გზასა და შენობებს შორის სავარაუდოდ 
100 მეტრი იქნება. მსგავს ადგილებში ღია ტიპის აკუსტიკური გვირაბის მშენებლობით გზის 
ოპერირებით გამოწვეული ხმაურის ზემოქმედების ქვეშ მოექცევიან მაცხოვრებლები. 
პროექტის გუნდმა ხმაურის შემცირების შესაძლებლობების განხილვისას უნდა 
გაითვალისწინოს მდინარის მეორე მხარეს, გზის უშუალო სიახლოვეს მცხოვრებ პირებზე 
ხმაურის ზემოქმედება.   
 
19. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ აღნიშნა, რომ ხმაურის ზემოქმედებასთან 
დაკავშირებული კვლევები ეფუძნება საგზაო მოძრაობის, სამშენებლო მეთოდების და 
ხმაურის ზემოქმედების შემცირების შესაძლებლობების სავარაუდო რაოდენობრივ 
მონაცემებს. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ ADB-ის მიერ თბილისში 
შემავალი და თბილსიდან გამომავალი მოძრაობის მაჩვნეებლების გათვალისწინება ახალი 
გზის შემთხვევაში სწორი მიდგომაა. თუმცა, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აქვე 
აღნიშნავს, რომ ხმაურის შემამცირებელი საშუალებების დაპროექტების და მშენებლობის 
შემდეგაც აუცილებლი იქნება ისეთი კონტროლის მექანიზმების შემუშავება, რომლებიც 
იმოქმედებს იმპლემენტაციის შემდგომი მონიტორინგის ჩატარებისას და უზრუნველყოფს 
სტანდარტებთან შესაბამისობას. მსგავს მექანიზმთან დაკავშირებული ინფორმაცია უნდა 
წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას შესწავლისა და კომენტარების გაკეთების 
მიზნით.  
 
20. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ სამშენებლო სამუშაოებით 
გამოწვეული ხმაური ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება, ვინაიდან მშენებლობის 
პროცესი დასახელბული ტერიტორიის სიახლოვეს განხორციელდება- ზოგიერთ 
შემთხვევაში 15 მეტრის მოშორებით- და სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული 
მეთოდოლოგია გულისხმობს მძიმე ტექნიკის გამოყენებას. სამშენებლო ადგილის 
მონახულებისას, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ შენიშნა, რომ მძიმე ტექნიკის 
მუშაობის ზოგიერთ ადგილას, მოკლე პერიოდის განმავლობაში ხმაური აღემატება 
საცხოვრებელი ადგილების ხმაურის დონის სტანდარტებს. შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას მიაჩნია, რომ სამშენებლო ადგილის გარემოს და სოციალური მართვის გეგმამ 
(SSEMP) უნდა მოიცვას მსგავსი საკითხები, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
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სწავლებები სამშენებლო სამუშაოებში ჩართული პირებისა და მშენებლობის ადგილებში 
მოსიარულე პირებისთვის.   

 
გამოსახულება 3: შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ სამშენებლო ადგილის 

მონახულებისას შენიშნული პნევმატური ბურღის მუშაობა, რომელიც გამოიყენება ქვისა და 
მიწის საჭრელად 

 

 
   წყარო: OCRP 
 
21. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ ხმაურის შემცირების კვლევის 
მიგნებები მკაცრად მოითხოვს სამშენებლო მეთოდოლოგიის, მათ შორის კონკრეტული 
სახეობის და რაოდენობის სამშენებლო მოწყობილობის კონკრეტულ სამუშაო საათებში 
გამოყენებას და ხმის დროებითი ბარების მოწყობას. მისიის დროს, შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ მოისურვა გაეგო თუ როგორ ხდება მსგავსი ცვლადების 
კონტროლირება EA ან ADB-ის ფარგლებში. ყოველწლიური მონიტორინგის მისიის დროს, 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ ყველა ზემოთ ხსენებული კონტროლი 
განხორციელდება ზედამხედველი ინჟინრების მიერ და მათ მიენიჭათ უფლებამოსილება 
შეზღუდონ ან შეწყვიტონ სამშენებლო სამუშაოები ხმაურის მაღალი დონის დაფიქსირების 
შემთხვევაში. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ასევე ეცნობა, რომ საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდს ეყოლება ზედამხედველობის საკუთარი გუნდი და ამ 
გუნდს ექნება კონკრეტული მოქმედებების განხორციელების უფლებამოსილება, მათ შორის 
საჭიროებისამებრ სამშენებლო სამუშაოების შეწყვეტის უფლებამოსილება. შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ შეიტყო, რომ ამ საკითხთან მიმართებაში SSEMP-ს დაემატება 
შესაბამისი დებულებები.  
 
22. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია იმეორებს, რომ სამშენებლო სამუშაოებით 
გამოწვეული ხმარი მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს მშენებლობის მახლობლად 
არსებულ საცხოვრებელ კორპუსებზე და ამ შენობებში მაცხოვრებელ მოწყვლად ჯგუფებზე. 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის ნაწილი 2.6-ით გათვალისწინებული 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის კვარტალურ ანგარიშში (იანვარი-
ივნისი 2018) ნახსენებია, რომ კონტრაქტორმა შეიმუშავა სამშენებლო ხმაურის მართვის 
გეგმის პროექტი, რომელსაც განიხილავს ADB და წარუდგენს შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას 2018 წლის ივლისში. თუმცა, ამ გეგმა პროექტის წარდგენა ჯერ არ მომხდარა. 
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შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ასევე უნდა აღნიშნოს, რომ რამდენიმე შენობის მეხუთე 
და უფრო მაღალ სართულებზე დაფიქსირდება ხმაური, რომლის დონეც სამშენებლო 
სამუშაოების დროს გადააჭარბებს 60 dB(A). ხმაურის დროებითი ბარიერების მოწყობასთან 
ერთად აუცილებელი იქნება შემარბილებელი მოქმედებების განხორციელება ამ 
სართულების გადაჭარბებული ხმაურისგან დასაცავად.  
 
23. ყოველწლიური მონიტორინგის მისიის ფარგლებში, შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას ეცნობა, რომ ADB და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
ავითარებენ მასალების ტრანსპორტირების შემოვლით მარშრუტს და ამ გეგმის დეტალები 
დამუშავების პროცესშია. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ ასევე შეიტყო, რომ 
მიმდინარებს მძიმე ტექნიკის გამოყენების ოპტიმიზაცია და ხმაურის დონის შემცირების 
მიზნით ძლიერი ხმაურის გამომწვევი აღჭურვილობის მშენებლობის ადგილას გამოყენების 
რაოდენობის შემცირება. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ მსგავსი 
დეტალები, მათ შორის ხმაურის შემცირების დროებითი საშუალებები, სამშენებლო გეგმები, 
უზრუნველყოფისა და რეაგირების სტრატეგიები გათვალისწინებული იქნება SSEMP-ში, 
რომელიც შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიეწოდა 2018 წლის 2 აგვისტოს დამატებით 
შესწავლისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით.  
 
24. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ ხმაურის მონიტორინგის 
შემოთავაზებული პროგრამა (მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის და შემოთავაზებული 
გადაწყვეტის მოქმედება 1.5) ჩამოყალიბებული არ არის და არ წარედგინა შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას დამატებითი შესწავლისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით. 
განხილვების დროს, ADB-მა განაცხადა, რომ მონიტორინგის პროგრამის შემუშავება 
სრულდება და შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას გაცნობისა და კომენტარების 
მომზადების მიზნით წარედგინება მონიტორინგის პროცესის დაწყებამდე, 2018 წლის 
სექტემბერში. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია იმეორებს, რომ ხმაურის დონის 
მონიტორინგი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და სამშენებლო სამუშაოების 
დასრულების შემდეგ უმნიშვნელოვანესი იქნება სამშენებლო ხმაურის მართვის მიზნით. 
მსგავსი მონიტორინგი აუცილებელი იქნება სამშენებლო სამუშაოების შემდეგ ხმაურის 
ბარიერების შესაბამისობის განსაზღვრისთვის.  
 
25. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმა მიუთითებს ხმაურის პრობლემასთან დაკავშირებულ საჯარო კონსულტაციებზე. ეს 
საკითხი მოცემულია მოქმედება 1.3-ში, თუმცა მომჩივნების განცხადებით აქამდე მსგავსი 
კონსულტაციები არ ჩატარებულა და მომჩივნები, ისევე როგორც სხვა მაცხოვრებლები 
ინფორმირებული არ არიან ხმაურის მართვის საშუალებების შერჩევის პროცესზე და მის 
დეტალებზე. საზოგადოების მოწყვლად ჯგუფებთან შეხვედრისას დაფიქსირდა 
ანალოგიური უკმაყოფილება. თუმცა, ADB და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 
ფონდი აცხადებს, რომ ამ თემებზე ჩატარდა რამდენიმე ჯგუფური და ინდივიდუალური 
ბრიფინგი ან კონსულტაცია და კონსულტაციების ჩატარება დაფიქსირებულია 
დოკუმენტებში. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ კონსულტაციებთან დაკავშრებით 
2017 წლის დეკემბერსა და 2018 წლის 27 ივნისს მოწოდებული დოკუმენტების გაცნობის 
შემდეგ დაადგინა, რომ ADB და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს არ 
ჩაუტარებია სისტემატური და სტრუქტურულად გამართული კონსულტაციები ხმაურის 
შემცირებასთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მოხდა მხოლოდ ხმაურისა და 
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ვიბრაციის კვლევების ანგარიშების წარდგენა. ასევე, კონსულტაციის ფარგლებში 
განხილული არ ყოფილია შემარბილებელი საშუალებები და მსგავსი საშუალებების 
იმპლემენტაციის მეთოდოლოგია, კერძოდ შენობის დასუსტებული ნაწილების მოცილება და 
მიშენებების გამაგრება. გარკვეული მინიშნებები მსგავსი შინაარსის განხილვების შესახებ 
ფიქსირდება, თუმცა უმჯობესი იქნებოდა კონკრეტული კონსულტაციების ჩატარება 
მკაფიოდ განსაზღვრული გრაფიკით და ამ გრაფიკის მაცხოვრებლებისთვის შეხვედრის 
ჩატარებამდე გაცნობა. კონსულტაციების ზემოთ ხსენებული ასპექტები უფრო დეტალურად 
არის აღწერილი ნაწილში D.  
 
26. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები მოქმედება №1 შესაბამისობის 
შესახებ. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ ADB ნაწილობრივ 
აკმაყოფილებს ამ მოქმედებას. სრული შესაბამისობის მიღწევის მიზნით აუცილებელია 
ქვემოთ ჩამოთვლილი ზომების მიღება: 
 

(i) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან კონსულტაციების შემდეგ უნდა 
დასრულდეს სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების დროს ხმაურის 
შემარბილებელი მიდგომისა და სტრატეგიების შემუშავება (მოქმედება 5.3 და 
5.4). უნდა მოხდეს ამ კონსულტაციების ჩანაწერის მომზადება და 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიისთვის წარდგენა. შესაბამისობის 
შემსწავლელმა კომისიამ უკვე წარადგინა საკუთარი კომენტარები 
კონსულტაციის სტრატეგიასთან დაკავშირებით 2017 წლის 27 ივნისს. 

(ii) ADB-მა უნდა მოამზადოს საბოლოო გადაწყვეტილება ოპერირების დროს 
ხმაურის თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით მას შემდეგ, რაც შემუშავდება 
გვირაბის და ხმაურის ბარიერის პროექტი. ასევე, ამავე დოკუმენტში 
დეტალურად უნდა აღიწეროს შემარბილებელი ზომების მიღების შემდეგ 
მოსალოდნელი ხმაურის დონე და მონაცემი უნდა შეედაროს შესაბამის 
სტანდარტებს. დოკუმენტი განხილვისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით 
უნდა წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. (მოქმედება 1.3).  

(iii) ADB-მა უნდა გააზიაროს სამშენებლო პროცესში ხმაურის დროებით 
შემარბილებელი ზომების დეტალები და ამ ზომების შესაბამისობა ხმაურის 
სტანდარტებთან. მონაცემები განხილვისა და კომენტარებისთვის უნდა 
წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. (მოქმედება 1.6). 

(iv) სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების პერიოდის ხმაურის 
მონიტორინგის პროგრამის (ToR) დეტალები, მათ შორის შემოწმების 
ადგილის, სიხშირის, ხანგრძლივობისა და ა.შ. მონაცემები განხილვისა და 
კომენტარების გაკეთებისთვის უნდა წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას.  

(v) SSEMP, რომელიც უნდა მოიცავდეს სამშენებლო გეგმას, ხმაურის დროებით 
შემცირების საშუალებებს, სტრატეგიებსა და ა.შ. უნდა მიეწოდოს 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას განხილვისა და კომენტარების 
გაკეთების მიზნით.  

(vi) შემარბილებელი და მონიტორინგის საშუალებების იმპლემენტაცია. 
(მოქმედება 1.4- 1.6). 
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B. ვიბრაციის ზემოქმედება 
 

 

შესაბამისობის სტატუსი: წინამდებარე ანგარიშის პერიოდში, ADB ნაწილობრივ 
შეესაბამება ამ მოქმედებას. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 2: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
ვიბრაციის ზემოქმედებასთან მიმართებაში 
 
ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა:  
2.1 ფონიჭალაში არსებული შენობების ძირითადი სტრუქტურისა და მიშენებების 

ბუნებრივი სიხშირეების გაზომვა. პროექტით გამოწვეული ვიბრაციის 
ზემოქმედების მოდელირება და შემარბილებელი ზომების შესახებ 
რეკომენდაციების მომზადება.  

2.2  ADB-სა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხილული 
და შესაბამობის შემსწავლელი კომისიის მიერ განხილული ბუნებრივი სიხშირეს 
ანგარიშის პროექტი. 

2.3 ვიბრაციის ანგარიშის მეორე პროექტის შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიისთვის 
წარდგენა კომენტარების გაკეთების მიზნით, მათ შორის ვიბრაციის შენობის 
სტრუქტურასა და მიშენებებზე ზემოქმედების შეფასება; დიდი ზომის მიშენებების 
შემთხვევაში სხვადასხვა სცენარების დამუშავება. 

2.4 ვიბრაციის შემარბილებელი მიდგომის შერჩევა, რომელიც პროექტს შესაბამისობაში 
მოიყვანს ABD’-ის პოლიტიკებთან.  

2.5 ინტეგრირებული მიდგომის შემდეგ შემარბილებელი ზომების იმპლემენტაცია. 
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27. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიგნებები მოქმედება №2-თან დაკავშირებით. 
წლიური მონიტორინგის მისიის დროს, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიას ADB-მ და 
საქართველოს მუნიციპალური განვითრების ფონდმა აცნობა, რომ დასრულდა ვიბრაციის 
ზემოქმედების ორ ეტაპიანი კვლევა. პირველ ეტაპზე გამოკვლეული იქნა ფონიჭალის 
დასახლების შენობების ძირითადი სტრუქტურებისა და თვითნებური მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირეები. მეორე კვლევის ფარგლებში, განხორციელდა ვიბრაციის 
მოდელირება გაზომილ ბუნებრივ სიხშირეებზე დაყრდნობით. ანალიზზე დაყრდნობით 
ანგარიშში კეთდება დასკვნა, რომ ვიბრაციის ზემოქმედება უფრო დაბალია ვიდრე ეს UNI 
9916 (ვიბრაციისა და მისი შენობებზე ზემოქმედების შეფასების იტალიური კრიტერიუმი) ან 
სტანდარტის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO) 4866 არის განსაზღვრული შენობებისა და 
მათი მიშენებებისთვის. მიუხედავად ამისა, ანგარში იძლევა შემდეგ რეკომენდაციებს: (i) 
დაევალოს კონტრაქტორს მკაცრად მისდიოს სამშენებლო მეთოდებისა და აღჭურვილობის 
ჩამონათვალს და დაიცვას კონტრაქტით გათვალისწინებული სამშენებლო საზღვრები; (ii) 
კონტრაქტის ფარგლებში გამაგრდეს მიშენებები ძირითადი კვლევით გათვალისწინებული 
საინჟინრო პროექტების შესაბამისად; და (iii) საზოგადოების ჩართულობით განხორციელდეს 
ყველა შესაბამისი შენობის ტექნიკური მონიტორინგი. 
 
 
 
 
 
 

ზემოთ მოცემული ჩანართის გაგრძელება   
 
2.6 სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ფაზაში ვიბრაციის ზემოქმედების ეფექტური 

მონიტორინგის სისტემის მუშაობა და კონტრაქტორთან დადებულ ხელშეკრულებაში 
ქვემოთ მოცემული საკითხების გათვალისწინება:   
(i) ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემის ადგილმდებარეობის გეგმა (სტრუქტურის 

შეფასებისთვის საძირკველზე, ბინებში მყოფ ადამიანებზე ვიბრაციის 
ზემოქმედება);  

(ii) ვიბრაციის მონიტორინგის მონაცემების ონლაინ ანალიზი (სტრუქტურული 
შეფასებისთვის: DIN 4150-3; ადამიანებზე ზემოქმედებისთვის: DIN 4150-2); 

(iii) დასაშვები ზღვარის განსაზღვრა (ადრეული შეტყობინება, გადაჭარბება) 
კონკრეტული ჯგუფის პირებისთვის ავტომატური შეტყობინების გასაგზავნად; 

(iv) გადაჭარბების სამოქმედო გეგმა; და  
(v) ვიბრაციის მონიტორინგის დოკუმენტირება და ანგარიშის მომზადება.  

2.7 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევის 
საფუძველზე შენობების დასუსტებული ნაწილების მოცილება.  

2.8 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ყველა მიშენების შესაბამისად გამაგრება. 
 
(სრული ტექსტის და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და მენეჯმენტის 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული 
დეტალებისთვის იხილეთ დანართები 1 და 3.)    
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გამოსახულება 4: იმ შენობების და მათი საძირკველის სტატუსი, რომლებიც 
უმნიშვნელოვანესია ვიბრაციის შეფასებისთვის 

 

 
წყარო: OCRP 
 
28. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ ვიბრაცია შეუსაბამობის ძირითად ასპექტად 
განსაზღვრა სამ მიზეზზე დაყრდნობით: მძიმე ტექნიკის გამოყენებით სამშენებლო 
სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი შენობების სიახლოვეს; შენობების მიმდინარე 
სტატუსი; და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შენებებში მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირების ყოფნა, მაგალითად შენობა №8.    
 
29. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის10  მიერ ჩატარებულმა კვლევამ 
დაადგინა, რომ ანგარიშში მოცემული მონაცემების ანალიზის შედეგები, კერძოდ ვიბრაციის 
დონე ვიბრაციის სისწრაფის გათვალისწინებით, იმ ნორმებზე დაბალია, რომელიც 
გათვალისწინებულია საცხოვრებელი შენობების UNI 9916/ISO 4866 სტანდარტის მიერ. რაც 
შეეხება შენობების მიშენებებს, მიუხედავად იმისა, რომ კვლევას არ უჩვენებია გზის 
მშენებლობით გამოწვეული ნგრევის საფრთხე (გათვალისწინებული არ ყოფილა ვიბრაციის 
გამომწევი აღჭურვილობის ან მეთოდების გამოყენება, გარდა იმ ტექნიკისა, რომელიც 
აღწერილია პროექტის გეგმაში)- მიშენებები ძირითადად აგებულია საინჟინრო პრაქტიკის 
ძირითადი პირობების გათვალისწინების გარეშე და არის ცუდ მდგომარეობაში.   
 
30. შენობების ზემოთ ხსენებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, შესაძლოა 
არსებობდეს გონივრული შესაძლებლობა იმისა, რომ დროთა განმავლობაში ეს 
კონსტრუქციები ან მათი გარკვეული ნაწილები შეიძლა დაზიანდეს ან ჩამოიშალოს გზის 
სამშენებლო სამუშაოებისგან განსხვავებული მიზეზით (მაგალითად, სეისმური აქტივობა, 
ბინის მაცხოვრებელთა მიერ მიშენებაში განხორციელებული ცვლილებები, სხვა სამშენებლო 
სამუშაოები ან მიწის სამუშაოები, ან ყველა ზემოთხსენებულის ერთობლიობა). თუ მსგავს 

                                                
10  SUTIP2/C/QCBS/08-2015 ხიდებისა და გვირაბების ლაბორატორიის განვითარება საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტში, დამატებითი დავალება 2: ზისა და ბარიერის მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციის 
ზემოქმედების მოდელირება ფონიჭალაში მდებარე 9 საცხოვრებელი შენობისთვის– დიაგნოსტიკური კვლევის 
კომპანია Via Montesicuro, 60131, ანკონა, იტალია; 2017 წლის სექტემბერი, ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-sddr-en_1.pdf 

 
 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-sddr-en_1.pdf
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შემთხვევას ადგილი ექნება სამშენებლო სამუშაოების ან გზის ოპერირების პერიოდში, 
მაცხოვრებლები მარტივად დაუკავშირებენ ამ ფაქტს პროექტის მშენებლობას. მეტიც, მსგავსი 
შესაძლო ბრალდების გათვალისწინების გარეშეც, ADB-მა ყურადღება უნდა გაამახვილოს 
მსგავს, რეპუტაციის შესაძლო შემლახველ საკითებზე და შესაბამისი რეაგირება უნდა 
მოხდეს შენობის უსაფრთხოებისა და მდგრადობის პრობლემის გადაჭრის მიზნით. 

 
31. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ კვლევამ დაადგინა 
რამდენიმე სავალდებულო რეკომენდაცია, მათ შორის: 1. ბურღვის გამოყენება; 2. 
მიშენებების გამაგრება (მათ შორის თვითნებური მიშენებების გამაგრება); და 3. 
შესაბამისობის მონიტორინგი. წლიური მონიტორინგის მისიის დროს, შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას ADB-მა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 
აცნობა, რომ ისინი კვლავ მუშაობენ ამ რეკომენდაციებზე და ამ ეტაპზე აყალიბებენ 
სამოქმედო გეგმას და სტრატეგიას მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო 
გადაწყვეტილების მოქმედება 2.5, 2.6, 2.7 და 2.8 შესაბამისად. შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას ასევე ეცნობა, რომ ADB და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
ცდილობენ შესაბამისი და გამოცდილი ორგანიზაციის იდენტიფიცირებას, ასევე სამუშაოს 
მასშტაბის მომზადებას. ADB-მა დააფიქსირა, რომ ასეთი სამოქმედო გეგმა, მისი შემუშავების 
დასრულების შემდეგ, სააგენტოებისა და შეთავაზებული სამუშაო მასშტაბის დეტალებით 
გადაეცემა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას განხილვისა და კომენტარების 
მომზადებისთვის.  
 
32. წლიური მონიტორინგის მისიის დროს, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია გაეცნო 
მაცხოვრებლებს, მათ შორის მომჩივნებსა და მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს. 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის შეხედულებით პროექტთან 
დაკავშირებული მთავარი პრობლემა უკავშირდება ვიბრაციის ზემოქმედებას და ელოდება 
შენობების მნიშვნელოვან დაზიანებას, რაც გამოწვეული იქნება კონკრეტულად სამშენებლო 
სამუშაოებით. ADB-მა უკვე გაითვალისწინა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 
შეხედულება სუსტ სტრუქტურებთან და ამ შენობების მიშენებებთან/ცვლილებებთან 
დაკავშირებით. მაგრამ, შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია მაინც აღელვებულია 
მაცხოვრებელთა ვიბრაციის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული დიდი შეშფოთებით. ასევე, 
მაცხოვრებლებმა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას აცნობეს, რომ ასევე ADB და 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ბანკი არ აწარმოებენ მათთან შესაბამის 
კონსულტაციებს ვიბრაციისა და ხმაურის ასპექტებთან, შეთავაზებულ შემარბილებელ 
მოქმედებებთან დაკავშირებით.  როგორც ზემოთ, ხმაურის ზემოქმედების ქვეთავში არის 
აღნიშნული, შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას, 2017 წლის დეკემბერში წარდგენილ 
საკონსულტაციო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, მიაჩნია, რომ არ ჩატარებულა 
სისტემური და სწორად ფორმულირებული კონსულტაციები ვიბრაციის საკითხებთან 
დაკავშირებით. ასევე, კონსულტაციის ფარგლებში განხილული არ ყოფილია 
შემარბილებელი საშუალებები და მსგავსი საშუალებების იმპლემენტაციის მეთოდოლოგია, 
კერძოდ შენობის დასუსტებული ნაწილების მოცილება და მიშენებების გამაგრება. 
გარკვეული მინიშნებები მსგავსი შინაარსის განხილვების შესახებ ფიქსირდება, თუმცა 
უმჯობესი იქნებოდა კონკრეტული კონსულტაციების ჩატარება მკაფიოდ განსაზღვრული 
გრაფიკით და ამ გრაფიკის მაცხოვრებლებისთვის შეხვედრის ჩატარებამდე გაცნობა. 
კონსულტაციების ზემოთ ხსენებული ასპექტები უფრო დეტალურად არის აღწერილი 
ნაწილში D.   
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33. წლიური მონიტორინგის ფარგლებში, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 
მოინახულა საგზაო სამუშაოები  და დააკვირდა მძიმე სამშენებლო ტექნიკის, კერძოდ 
ექსაკავატორებისა და პნევმატური ბურღის მუშაობას. ეს აღჭურვილობა არამარტო ძლიერ 
ხმაურს, არამედ ვიბრაციასაც იწვევს, კერძოდ პნევმატური ბურღი გამოიყენება რბილი და 
მყარი კლის დასაშლელად. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ ნახაზების 
თანახმად, მე-8, მე-12 და მე-16 კორპუსების სიახლოვეს გამავალი ზოლი შეივსება. 
შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ნაპირი დაიფარება იმ რაოდენობის მიწით, რომელიც 
აუცილებელია გზის შესაბამისი სიმაღლის მისაღწევად. მსგავსი სამშენებლო სამუშაოები 
საჭიროებს მიწის მნიშვნელოვანი რაოდენობის ტრანსპორტირებას და მძიმე ტექნიკის 
გამოყენება მიწის ზედაპირის დატკეპნის და გაერთიანების მიზნით. შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას ასევე ეცნობა, რომ 28ა კორპუსის სიახლოვეს (შენობა 6 ანგარიშის 
თანახმად) მოხდება კლდის ნაწილის 9.3 მეტრზე ჩამოჭრა და კლდის ძირი ძალიან ახლოს 
არის (14.3 მეტრი) საცხოვრებელ შენობასთან. თუმცა, მსგავსი ინფორმაცია კვლევის 
ანგარიშში არ მოიძებნა. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ წარმოქმნილ 
ხმაური დამოკიდებული იქნება კლდის სახეობაზე და ამის შესახებ ინფორმაცია ანგარიშში 
არ მოიძებნა. თუმცა, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კომისიას აცნობა, 
რომ მსგავსი მონაცემები ხელმისაწვდომიაო, მათ შორის კლდის სიგრძე (კილომეტრებით), 
ნიადაგის ტიპი, სხვადასხვა ტიპის ექსკავაციისთვის საჭირო ტექნიკა, გზის გასაყვანად 
ბულდოზერის და პნევმატური ბურღის გამოყენების ადგილები და კონკრეტულად შენობა 
28ა სიახლოვეს, მოსალოდნელია მყარი ქანების არსებობა, რომლის შემცველობაც ნიადაგში 
8%-9% იქნება.  
 
34. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ ზემოთ მოცემული კვლევის 
შედეგები ვიბრაციასთან დაკავშირებით მკაცრად მოითხოვს სამშენებლო მეთოდოლოგიის, 
მათ შორის კონკრეტული სახეობის და რაოდენობის სამშენებლო მოწყობილობის 
გამოყენებას, უსაფრთხოების, მკაცრი ზედამხედველობის და მონიტორინგის 
განხორციელებას. ADB-მა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას აცნობეს, რომ ყველა ეს ასპექტი გათვალისწინებული 
იქნება SSEMP-ში, რომელიც ამჟამად საბოლოო განხილვას გადის ADB-ში და განხილვისა და 
კომენტარების გაკეთებისთვის წარედგინება შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას.  

 
35. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ აუცილებელია მიზანმიმართული 
კონსულტაციების ჩატარება ვიბრაციის საკითხებზე (მოქმედებების 2.5-დან 2.8 ჩათვლით და 
მოქმედება 5.2), რადგან ყველა მოქმედება მათ შორის ვიბრაციის მონიტორინგი, შენობების 
გამაგრება, დაზიანებული ნაწილების მოცილება და ა.შ. პირდაპირ გულისხმობს 
ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობას. ასევე, აუცილებელია, რომ 2.6, 2.7 და 2.8 
ნაწილებით გათვალისწინებული მოქმედებები, მათ შორის ვიბრაციის მონიტორინგი, 
დაზიანებული ნაწილების მოცილება, მიშენებებისა და შენობების გამაგრება წინ უსწრებდეს 
გზის სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას, გეგმის 2.7 
და 2.8 ნაწილებით გათვალისწინებული მოქმედებები ვიბრაციასთან დაკავშირებულ 
ყველაზე დიდ გამოწვევად მიაჩნია. მეტიც, შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ 
დაადგინა, რომ ვიბრაციის მართვის მოქმედებები და ზომები, მათ შორის ვიბრაციის 
მონიტორინგი, პროექტის მშენებლობის მეთოდოლოგია, დაზიანებული ნაწილების 
მოცილება, მიშენებების გამაგრება და ა.შ. უნდა განხორციელდეს ინტეგრირებული ფორმით, 
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როგორც ეს მოქმედება 2.5-ში არის აღწერილი. ყველა ეს მოქმედება 
ურთიერთდაკავშირებული და დამოუკიდებელია და შესაბამისად, ეს ასპექტი 
გათვალისწინებული უნდა იყოს იმპლემენტაციის სტრატეგიაში.  
 
36. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები მოქმედება №2-თან შესაბამისობის 
შესახებ. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ უნდა მოხდეს მოქმედება №2-თან 
შესაბამისობაში მოსვლა. სრული შესაბამისობის მიღწევისთვის აუცილებელია ქვემოთ 
ჩამოთვლილი ზომების მიღება: 

 
(i) ვიბრაციის ზემოქმედების შემარბილებელი მიდგომისა და სტრატეგიების 

შემუშავება სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების ფაზებისთვის უნდა 
დასრულდეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციების ჩატარების 
შემდეგ (მოქმედება 5.3 და 5.4 მოქმედება 2.7 და 2.8-თან ერთად). 
კონსულტაციებთან დაკავშირებული ჩანაწერები უნდა მიეწოდოს შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას. შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია უკვე წარადგინა 
საკუთრი კომენტარები კონსულტაციების სტრატეგიასთან დაკავშრებით, 2017 
წლის 27 ივნისს. 

(ii) ADB-მა უნდა შეისწავლოს ვიბრაციის კონკრეტული ზემოქმედება შენობა 28ა 
სიახლოვეს კლდის ჩამოჭრისას, რომელიც შენობის კუთხიდან 14 მეტრით არის 
მოცილებული. 

(iii) ADB-მა საბოლოო გადაწყვეტილების დეტალები და მოქმედებები, სამუშაოს 
განხორციელების მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია, მოქმედება 2.7 და 2.8 
შესაბამისად უნდა მიაწოდოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას დამატებით 
განხილვისა და კომენტარების მომზადებისთვის. 

(iv) SSEMP-მა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოფს მოქმედება 2.6 და 2.7 შესაბამისობა, 
მოიცავს მშენებლობის დეტალურ გეგმას; ტექნიკის გამოყენებას; ვიბრაციის 
კონტროლისა და შემარბილებელ ზომებს; ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემას და 
სტრატეგიებს; უნდა მეწოდოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას შესწავლისა 
და კომენტარების მომზადებისთვის. 

(v) ADB-მა უნდა დანერგოს შემოთავაზებული შემარბილებელი ზომები და 
მონიტორინგის სისტემა მოქმედება 2.5-2.8-ს შესაბამისად.   

 
C. მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედება 



20 
 

 

 
 
37. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიგნებები მოქმედება №3-თან დაკავშირებით. 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა კონსულტაციებში უნდა ჩართოს 
ეროვნული კონსულტანტი და გამოიყენოს კონსულტაციების მეთოდოლოგია, რომელიც 
შემუშავდა 2017 წლის ივნისში და ხელმისაწვდომია ADB ვებგვერდზე.11 2017 წლის ივნისში, 
შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია წარმოადგინა დეტალური კომენტარები 
მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით და დააფიქსირა, რომ აუცილებელია სხვა ჯგუფებთან 
ერთად მხედველობის დაზიანების მქონე პირებთან კონსულტაციების ჩატარება, ვინაიდან ამ 
ჯგუფის თავისებურების გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ პირებს აქვთ 
მხედველობის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება, გზის სამშენებლო სამუშაოები და 
ოპერირება მნიშვნელოვან ზეგავლენას მოახდენს მათ ცხოვრებას იმის მიხედვით თუ 

                                                
11  MDF და ADB. სესხი 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის ინვესტირების პროგრამა ტრანში 3: 

მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა კონსულტაციებისთვის: მეთოდოლოგია, 2017 წლის ივნისი, 
ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-
sddr-en_4.pdf. 

შესაბამისობის სტატუსი: ADB ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ამ მოქმედებას. ADB-მა უნდა 
განახორციელოს დამატებითი სამუშაოების, რათა მიღწეული იქნას შესაბამისობა 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების, დანართ 1-ის პარაგრაფ 8-თან. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 3: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედებასთან მიმართებაში1 
 
3.1 ადგილობრივი კომუნიკაციის კონსულტანტის დაქირავება. 
3.2 მოწყვლად პირებთან და ჯგუფებთან კონსულტაციების ჩატარების 

მეთოდოლოგიის შემუშავება. 
3.3 კონსულტაციების ჩატარება მოწყვლად ჯგუფებთან და პირებთან, რათა შეფასდეს 

ზემოქმედება (ა) სამშენებლო სამუშაოების ფაზის და (ბ) ოპერირების ფაზის 
მიმდინარეობისას. 

3.4 ანგარიშის პროექტში ასახული მიგნებები განხილული უნდა იქნას ADB-ის და 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რის შემდეგაც 
განსახილველად უნდა წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას.  

3.5 ანგარიშის მიგნებები და შემოთავაზებული ზომები უნდა ითარგმნოს 
ადგილობრივ ენაზე, გავრცელდეს და განხილული იქნას ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებთან. 

3.6 იდენტიფიცირებული შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა (მათ შორის, 
სამშენებლო სამუშაოების დროს სოციალური დახმარების პროგრამა 
მხედველობის დაზიანების მქონე პირებისთვის), მოწყვლადი ჯგუფების დაცვის 
პროგრამის შემუშავება (ა) სამშენებლო სამუშაოების ფაზის და (ბ) ოპერირების 
ფაზის დროს.  

 
(სრული ტექსტის და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და მენეჯმენტის 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული 
დეტალებისთვის იხილეთ დანართები 1 და 3.)    
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კორპუსის რომელ ნაწილში მდებარეობს მათი საცხოვრებელი. კონსულტაციის პროცესში 
ჩატარდა კვლევა მოწყვლადი ოჯახების რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით. კვლევამ აჩვენა 
75 ოჯახი 95 მხედველობის დაზიანების მქონე წევრით და დამატებით 76 ოჯახი, რომელიც 
ღარიბია (სოციალური უსაფრთხოების კატეგორიის თანახმად), ოჯახში არის მარტოხელა 
დედა, ლტოლვილები და/ან უნარშეზღუდული ან ავადმყოფი პირები. კვლევასთან ერთად 
ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის განხილვა. ფოკუს ჯგუფები დაიყო შემდეგნაირად: ღარიბი (10 
მონაწილე); მარტოხელა დედები (10 მონაწილე); უნარშეზღუდული (2 მონაწილე); და ორი 
ფოკუს ჯგუფი მხედველობის დაზიანების მქონე პირებისთვის (13 მონაწილე). სამწუხაროდ, 
მხედველობის დაზიანების მქონე პირთა დასწრება ფოკუს ჯგუფის შეხვედრაზე დაბალი იყო. 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ მხედველობის დაზიანების მქონე პირებს 
გაუჭირდათ ფოკუს ჯგუფში მონაწილეობა. ეს ასევე ასახულია საჯარო კონსულტაციების 
2018 წლის დეკემბრის ანგარიშში.”  
 
38. 2017 წლის დეკემბერში, შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას წარადგინა 
კონსულტაციებთან ანგარიში. საკონსულტაციო ანგარიშის განხილვის შემდეგ ნათელი 
გახდა, რომ კონსულტაციების ძირითადი ყურადღება გამახვილებული იყო ფონიჭალის 
დასახლების არსებულ საცხოვრებელ პირობებზე. კონსულტაციების ფარგლებში ისმოდა 
კითხვა თუ როგორ შეიძლება არსებული საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება 
მხედველობის დაზიანების მქონე და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებისთვის. 
სამწუხაროდ, ანგარიშში წარმოდგენილი არ არის ახალი გზის მშენებლობით და 
ოპერირებით გამოწვეულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებული კონსულტაციის შედეგები, 
ასევე ამ ზემოქმედებების შემარბილებელი ზომები. კონსულტაციებით არ მომხდარა 
ზემოქმედებისა და შესაძლო შემარბილებელი ზომების მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების 
შეფასება. კონსულტაციების ანგარიშში მოცემულია ზომების ჩამონათვალი, როგორიცაა 
ადაპტირებული ავტობუსები და ავტობუსის გაჩერებები; არსებული გზის უსაფრთხოების 
ზომების გაუმჯობესება; მათ შორის არსებულ გზაზე მაქნანების მოძრაობის სიჩქარის 
შემცირება; სანიაღვრეების შეკეთების აუცილებლობა; ბორდიურების შეკეთება, რომლებიც 
სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს მხედველობის დაზიანების მქონე პირებისთვის. 
კვლევის კითხვები არ მოიცავდა ერთ კითხვას, რომელიც უკავშირდება ახალი გზის 
მშენებლობის გათვალისწინებით საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის სურვილს. 
კონსულტაციების ანგარიში მიუთითებს, რომ გამოკითხვაში მონაწილე მოწყვლადი ჯგუფის 
წარმომადგენლების 47-მა პროცენტმა გამოთქვა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის 
სურვილი, ხოლო 26-მა პროცენტმა განაცხადა, რომ არ სურს საცხოვრებლის შეცვლა.  
 
39. ვინაიდან მოწყვლად პირებზე, განსაკუთრებით უსინათლოებზე ახალი გზის 
მშენებლობით გამოწვეულ ზემოქმედებასთან დაკავშირებულ კონსულტაციებს ადგილი არ 
ჰქონია, ჩატარებულმა გამოკითხვამ არ დააკმაყოფილა მოქმედება 3.3-ის მოთხოვნა. 
მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს კონსულტაციების მკაფიოდ გაწერილი მეთოდოლოგია, 
შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისიამ დაადგინა, რომ კონსულტაციების პროცესში 
სრულად არ ყოფილა გამოყენებული კონსულტაციების მეთოდოლოგია. ასევე გაუგებარია 
თუ როგორ და როდის მოხდება ამ კონსულტაციების ჩატარება ახლო მომავალში. 
ზემოქმედების მსგავსი შეფასებების მნიშვნელობა ADB-ის პოლიტიკების ფარგლებში 
მკაფიოდ არის ხაზგასმული შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის ანგარიშის პარაგრაფ 55-
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8-ში. 12  შესაბამისობის მიმოხილვის ანგარიში მიუთითებს უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დებულების, დანართი 1-ის პარაგრაფ 8-სთან და OM ნაწილი C3/OP პარაგრაფ 5-თან 
შეუსაბამობას, რაც მოითხოვს პროექტის მოწყვლად პირებზე ზემოქმედების 
იდენტიფიცირებას და შემცირებას. ზემოქმედების ეს შეფასება ჯერ არ მომზადებულა და 
შემარბილებელი მოქმედებების პროგრამა არ შემუშავებულა. შესაბამისად, ჩატარებული 
კონსულტაციები არ აკმაყოფილებს მოქმედება 3.3-ის მოთხოვნას მაკორექტირებელი 
სამოქმედო გეგმის შესახებ, რაც თავის მხრის ახალი გზის სამშენებლო სამუშაოებთან და 
ოპერირებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების ჩატარებას გულისხმობს. ასევე, 
ჩატარებული კონსულტაციები არ პასუხობს სამიზნე კონსულტაციების ჩატარების 
მეთოდოლოგიით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. სამიზნე კონსულტაციების ჩატარების 
მეთოდოლოგია გვეუბნება: “სამიზნე კონსულტაციების ამოცანა არის (ა) ყველა მოწყვლადი 
პირისთვის ინფორმაციის მიწოდება, რათა მათ სრულად იცოდნენ პროექტის მშენებლობით 
და ოპერირებით გამოწველი შესაძლო ზეგავლენის შესახებ; (ბ) ყველა მოწყვლად პირს 
ეძლევა საშუალება გამოთქვას საკუთარი შეხედულება, მოსაზრება და შეშფოთება 
პროექტთან მიმართებაში; (გ) ყველა მოწყვლად ადამიანს აქვს შესაძლებლობა განიხილოს და 
წარმოადგინოს შესაძლო შემარბილებელი ზომები; და (დ) პროექტი აგროვებს ინფორმაციას, 
რათა უზრუნველყოს პრობლემების და იმ გამოწვევების აღქმა, რომელთა წინაშეც დგას 
ფონიჭალაში მაცხოვრებელი მოწყვლადი ჯგუფები.”13 
  
40. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღიარებს, რომ კონსულტაციების პროცესში 
უკვე შეგროვილი ინფორმაცია სასარგებლოა არსებული საცხოვრებელი პირობების 
გაუმჯობესებისთვის და მხედველობის დაზიანების მქონე პირების საჭიროებებთან 
შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. კვლევა იძლევა ცოდნას იმ მოსახელობის შესახებ, 
რომელიც მოწყვლადი და მხედველობის დაზიანების მქონეა. ინფრასტრუქტურულ 
გაუმჯობესებასთან დაკავშირებული შემოთავაზებები შესაძლოა გათვალისწინებული იქნას 
ფონიჭალის საცხოვრებელი რაიონის კეთილმოწყობის მიზნით, რაც უკვე დაგეგმილია 
პროექტით. თუმცა, ახალი გზის მშენებლობის და ოპერირების მოწყვლად ჯგუფებზე 
ზემოქმედების შესახებ კონსულტაციები მაინც უნდა ჩატარდეს. მეტიც, როდესაც 
ზემოქმედება განისაზღვრება მხედველობის დაზიანების მქონე პირებთან კონსულტაციით, 
შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა და იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს ზემოქმედების ქვეშ 
მოქცეულ პირებთან კონსულტაციის საფუძველზე. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 
მიჩნია, რომ ეს კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს მხედველობის დაზიანების მქონე იმ 
პირებზე ყურადღების გამახვილებით, ასევე იმ ოჯახებზე ყურადღების გამახვილებით, 
რომლებიც ცხოვრობენ შენობებში  8, V, 12, 16 ა/ბ და 28ა. ამ ხუთ შენობაში მთლიანობაში 
მხედველობის დაზიანების მქონე 64 პირი ცხოვრობს. მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირების რაოდენობა განსაკუთრებით მაღალია შეგბობაში ნომერი 16 ა/ბ, სადაც 
მხედველობის დაზიანების მქონე 20 პირი ცხოვრობს. მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირები ცხოვრობენ ერთ ოთახიან ბინებში, რომელიც ახალი გზის მშენებლობის ადგილს 
გადაჰყურებს. ვინაიდან ბინებს მხოლოდ ერთი ფანჯარა აქვს, მხედველობის დაზიანების 
მქონე პირების ბინები ხმაურისა და ვიბრაციის მნიშვნელოვანი ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა. 
სამშენებლო სამუშაოების წარმოების პროცესში შესაძლოა იყოს მტვრის პრობლემაც. 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში განსაკუთრებით 
                                                
12 მინიშნება 9, გვერდები 22-23. 
13 მინიშნება 11, პარაგრაფი 3.   
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შეიგრძნობა შენობაში ნომერი 8, რომელიც ახალი გზისა და მშენებლობის ადგილის ყველაზე 
ახლოს მდებარეობს. 
  
41. პროექტის ADB-ის ოპერაციულ პოლიტიკებთან და პროცედურებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით,  ADB-მა უნდა უზრუნველყოს მხედველობის დაზიანების მქონე პირებთან 
კონსულტაციების ჩატარება გზის მშენებლობითა და ოპერირებით გამოწვეული 
ზემოქმედების შესაფასებლად (მოქმედება 3.3). ასევე, კონსულტაციების შედეგად მიღებული 
მიგნებები და შემოთავაზებული ზომები უნდა მიეწოდოს ადგილობრივ საზოგადოებას 
(მოქმედება 3.5). მეტიც, ADB-მა დროულად უნდა დანერგოს ამ ზემოქმედებების 
შემარბილებელი ზომები (მოქმედება 3.6). კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს სამშენებლო 
პროცესის დაწყებამდე, ვინაიდან მშენებლობა ეფუძნება კონსულტაციებს. მოწყვლადი 
პირებისთვის, კონსულტაციების ჩატარების მთავარ ამოცანას წარმოადგენს სამშენებლო 
სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედების შემარბილებელი ზომების შესახებ შეთანხმების 
მიღწევას. კონსულტაციების ჩატარების კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა 
მდგომარეობს, ადამიანებისთვის პროექტის საბოლოო მონაცემების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება, ასევე ინფორმაციის მიწოდება სამშენებლო პროცესის და მიღებული ზომების 
შესახებ. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია მოითხოვს დამატებითი კონსულტაციების 
ანგარიშის და შემარბილებელი მოქმედებების პროგრამის წარდგენას დამატებითი 
განხილვისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით (მოქმედება 3.4). შესაბამისობის 
შემსწავლელი კომისია იძლევა რეკომენდაციას, რომ კონსულტაციების შესახებ 
წარმოდგენილი ანგარიში (გვერდები 1-20) ითარგმნოს ადგილობრივ ენაზე და განთავსდეს 
ADB-ისა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონის ვებგვერდებზე. ასევე, 
ადგილობრივ ენაზე უნდა ითარგმნოს და ADB-ისა და საქართველოს მუნიციპალური 
განვითარების ფონის ვებგვერდებზე უნდა განთავსდეს დამატებითი კონსულტაციებისა ან 
შემამსუბუქებელი ზომების პროგრამის შესახებ ინფორმაცია, დოკუმენტების მომზადების 
პროცესის დასრულების შემდეგ.   
 
42. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მოქმედება №3-თან შესაბამისობის შესახებ. 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ მენეჯმენტი ნაწილობრივ აკმაყოფილებს 
ამ სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს. ADB-მა უნდა განახორციელოს დამატებითი სამუშაოები 
უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების, დანართ 1-ის პარაგრაფ 8-სთან შესაბამისობის 
მიღწევის მიზნით. უმნიშვნელოვანესია ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები: 
 

(i) სამიზნე კონსულტაციების ჩატარება მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირებთან, რათა განისაზღვროს სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების 
ფაზების ზემოქმედება მხედველობის დაზიანების მქონე პირებზე (მათ შორის 
შენობები №8, 12, 16 აბ/ბ და 28ა); შესაძლო შემარბილებელ ზომებზე 
კონსულტაციების ჩატარება (მოქმედება 3.3); 

(ii) სოციალური დახმარების პროგრამის განსაზღვრა, რათა შემცირდეს 
განსაკუთრებით სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედება; 

(iii) გზის მშენებლობისა და შემარბილებელი ზომების შესახებ ჩატარებული 
კონსულტაციების შედეგების წარდგენა შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიის მიერ დამატებით შესწავლისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით; 
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(iv) მშენებლობისა და შემარბილებელი მოქმედებების შესახებ ჩატარებული 
კონსულტაციების შედეგების თარგმნა ადგილობრივ ენაზე და ADB-ის 
ვებგვერდზე გამოქვეყნება (მოქმედება 3.5); 

(v) შეთანხმებული შემარბილებელი ზომების იმპლემენტაცია (მოქმედება 3.6); და 
(vi) ფონიჭალაში ჩატარებული კონსულტაციების ანგარიშის თარგმნა (გვერდები 1-

20, 2017 წლის დეკემბერი) და ADB-სა და საქართველოს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის ვებგვერდზე განთავსება. 
 

D. ზემოქმედება მდინარის ეკოლოგიაზე 
 

 
 
43. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიგნებები მოქმედება №4-თან დაკავშირებით. 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ ADB-მა ჩაატარა მდინარის ეკოლოგიის 
შემოწმება და ზემოქმედების კვლევა, რათა გამოეკვლია მდინარის ეკოლოგიის ხარისხი; 

შესაბამისობის სტატუსი: ADB ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ამ მოქმედებას. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 4: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედებასთან მიმართებაში1 
 
მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება: 
 
4.1 საბაზისო კვლევის ჩატარება, მდინარის ეკოლოგიური შემოწმებისა და ზემოქმედების 
შეფასება სამშენებლო სამუშაოებისა და გზის ოპერირების პროცესში, განსაკუთრებული 
ყურადღების გამახვილება თევზების დაცულ სახეობებზე, ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში.    
4.2 ADB-ისა და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხილული 
ანგარიშის გადახედვა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ.   
4.3 ანგარიშის ადგილობრივ ენაზე თარგმნა, გავრცელება და ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების ჩატარება.   
4.4 შემარბილებელი ზომების იმპლემენტაცია განახლებული გარემოს მართვის გეგმის 
შესაბამისად, რაც გულისხმობს სპეციალურ გეგმას გარემოს ეკოსისტემისთვის, რომელიც 
მოექცევა გზის მშენებლობის ზემოქმედების ქვეშ, ასევე დამატებითი შემარბილებელი 
ზომები მდინარის ეკოლოგიის შესახებ ანგარიშის მიგნებებისა და რეკომენდაციების 
შესაბამისად.    
4.5 სადრენაჟე სისტემის პროექტის გადახედვა, რათა საგზაო შემთხვევისას მდინარე 
დაცული იყოს დაბინძურებისგან. დამატებითი გეგმები მომზადება სამშენებლო 
ადგილის გარემოს მართვის გეგმის ფარგლებში. საწვავის განცალკევების მოწყობილობის 
მქონე სადრენაჟე სისტემა უნდა უზუნველყოფდეს ერთი ავტომობილის სავსე საწვავის 
ავზის მოცულობის შეკავებას.    
 
(სრული ტექსტის და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და მენეჯმენტის 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული 
დეტალებისთვის იხილეთ დანართები 1 და 3.).    
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შეეფასებინა პროექტის ზემოქმედების დონე; და შეეთავაზებინა შესაძლო შემარბილებელი 
ზომები. ანგარიშში კეთდება დასკვნა, რომ პროექტის ზემოქმედება მდინარე მტკვარის 
ეკოსისტემაზე უმნიშვნელო იქნება. თუმცა, კვლევა ასევე მიუთითებს, რომ რთულ 
მდგომარებაში მყოფი კი მდინარე ბუნებრივი ჰაბიტატის ადგილია. ამიტომ, ADB-მა აცნობა 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას იმის შესახებ, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის 
დებულების მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით მომზადდება SSEMP (მოქმედება 4.4). 
ასევე, დამატებითი შემარბილებელი ზომები დაეფუძნება ეკოლოგიური კვლევის ანგარიშის 
მიგნებებსა და რეკომენდაციებს. ADB-მა ასევე განაცხადა, რომ SSEMP მოიცავს მოქმედება 4.5-
თან შესაბამისობას, რაც გულისხმობს სადრენაჟე სისტემის უზრუნველყოფას. 
 
44. ADB-მა წარმოადგინა წინადადება მდინარის სანაპიროს ჰაბიტატის აღდგენის შესახებ, 
რათა შემცირდეს ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე და მომზადდეს ადგილობრივ პარკებთან 
დამაკავშირებელი შესასვლელები. წლიური მონიტორინგის მისიის დროს, შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ SSEMP და ჰაბიტატის აღდგენის პროგრამები (მოქმედება 
4.4) ADB-ის მიერ განხილვის პროცესშია და შესწავლისა და კომენტარების მომზადების 
მიზნით წარედგინება კომისიას. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია მიჩნევს, რომ გარემოს 
აღდგენითი ზომები უნდა განხორციელდეს თავად ზემოქმედების წარმოქმნამდე, მაგრამ 
ნებისმიერ შემთხვევაში სულ მცირე პროექტის განვითარების აქტივობებთან ერთად. ADB-მა 
უნდა გაითვალისწინოს ეს ასპექტი და მოახდინოს გარემოს მართვის გეგმით 
შემოთავაზებული რამდენიმე ზომის მიღება სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად.  
 

გამოსახულება 5: მდინარე მტკვარისა და ეროვნული პარკის ნაწილი, რომელიც ექცევა 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 

 

 
 წყარო: OCRP 
 
45. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია აღნიშნავს, რომ დაახლოებით 57 ხე, რომელიც 
ეროვნულ წითელ წიგნშია შეტანილი მოიჭრება და გადატანილი იქნება ეროვნულ ტყე-
პარკში. წლიური მონიტორინგის მისიის დროს, ADB-მა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 
აცნობა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, უნდა მოხდეს წითელ წიგნში 
შეტანილი სახეობების მოჭრისთვის განკუთვნილი კომპენსაციის გადახდა და  უშუალოდ 
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მოჭრამდე ყველა საკანონმდებლო მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ამ საკანონმდებლო 
მოთხოვნებთან ერთად, პროექტს სურვილი აქვს დააკმაყოფილოს უსაფრთხოების 
პოლიტიკის დებულების მოთხოვნები და შესაბამისად, წითელ სიაში შესული ხეების 
გადარგვა გათვალისწინებული იქნება ჰაბიტატის აღდგენის ზემოთ ხსენებულ გეგმაში.  
 
46. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ სადრენაჟე სისტემა შეიცვალა 
საჭიროების შესაბამისად და SSEMP, რომელიც წარედგინება შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას განხილვისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით აღწერს ყველა დეტალს. 
 
47. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები მოქმედება №4-თან შესაბამისობის 
შესახებ. ეს მოქმედება ნაწილობრივ შეესაბამება მოთხოვნებს. სრული შესაბამისობის 
მიღწევის მიზნით უნდა განხორციელდეს შემდეგი მოქმედებები: 

 
(i) ADB-მა უნდა წარუდგინოს SSEMP და ეკოლოგიის აღდგენის გეგმა შესაბამისობის 

შემსწავლელ კომისიას განხილვისა და კომენტარების მომზადების მიზნით 
(მოქმედება 4.4 და 4.5). შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მნიშვნელოვნად 
მიაჩნია ეკოლოგიის აღდგენის გეგმაში შემდეგი დეტალების გათვალისწინება: 
დასაშვები აღდგენითი სამუშაოები; სამუშაოების შესრულების მეთოდოლოგია; 
მონიტორინგი და ზედამხედველობა; მოსალოდნელი ხარჯები; და პროგრამის 
განხორციელების გრაფიკი.  

(ii) ADB-მა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა შემოთავაზებული მოქმედება და ზომა 
წარმოადგენდეს EMP-ის ნაწილს და მოხდეს ამ მოქმედებების დროული 
იმპლემენტაცია (მოქმედება 4.4.).  
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E.  კონსულტაციები 

 
 
48. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიგნებები მოქმედება №5-თან დაკავშირებით. 
კონსულტაციებთან დაკავშირებული ანგარიში, რომელიც შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას წარედგინა 2017 წლის დეკემბერში, აჯამებს 2017 წლის ნოემბერში ჩატარებულ 
კონსულტაციებს. მიგნებებში მითითებულია, რომ ვიბრაციისა და ხმაურის კვლევების, ასევე 
მდინარის ეკოლოგიის კვლევის შედგები წარდგენილი იქნა. შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიის მიერ მიღებული ინფორმაციის თანახმად, კონსულტაციებზე მოწვეული იქნა 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა შენობის მაცხოვრებელი. აქედან 
გამომდინარე შესრულდა მოქმედებები 1.3, 2.3 და 4.3. როგორც ეს წინამდებარე ანგარიშის 
პარაგრაფ 38-41-შია მოცემული, ჯერ კიდევ აუცილებელია კონსულტაციების ჩატარება 
მხედველობის დაზიანების მქონე პირებთან. მოხდა ხმაურის, ვიბრაციისა და მდინარის 
ეკოლოგიაზე ზემოქმედების კვლევის გამოქვეყნება ADB ვებგვერდზე.   
 
49. თუმცა, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ფონიჭალის მაცხვორებლები 
ინფორმირებული არ არიან გზის მშენებლობით გამოწვეული ზემოქმედებისა და შერჩეული 
შემარბილებელი მოქმედებების შესახებ. 2017 წლის ნოემბრის კონსულტაციების კვლევამ 
აჩვენა ხმაურის, ვიბრაციისა და ეკოლოგიაზე ზემოქმედების შემარბილებელი სხვადასხვა 
ვერსიები. თუმცა, მაცხოვრებლები შერჩეული მოქმედებების შესახებ ინფორმირებული არ 
არიან. სახეზეა გზის ზუსტ ადგილმდებარეობასთან, გვირაბისა და სხვა ბუნებრივი 
ბარიერების მდებარეობასთან დაკავშირებული გაუგებრობა. მოსახლეობისთვის 
გაურკვეველია თუ რა სახის ძალისხმევას იჩენს ADB და საქართველოს მუნიციპალური 
განვითარების ფონდი ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად. აუცილებელია 

შესაბამისობის სტატუსი: ADB ნაწილობრივ აკმაყოფილებს ამ მოქმედებას. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 5: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
კონსულტაციების მიგნებებთან მიმართებაში1 
 
5.1 კომუნიკაციების სპეციალისტი, პროექტის სპეციალური გუნდი, აზრიანი და 

მიზანმიმართული კონსულტაციების ჩატარების მეთოდოლოგია (მოქმედებები 
ხორციელდება 3.2-ის პარალელურად). 

5.2 კონსულტაციების ჩატარება 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3-ის შესაბამისად. 
5.3  კონსულტაციების ჩატარების ჩანაწერები 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 მოქმედებების 

შესაბამისად, რომელიც დამუშავებული იქნება ADB და საქართველოს 
მუნიციპალური განვითრების ფონდის და შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის 
მიერ.  

5.4  კონსულტაციებთან დაკავშირებული დამატებითი მიგნებები მიეწოდება 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. 
 
(სრული ტექსტის და მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და მენეჯმენტის 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული 
დეტალებისთვის იხილეთ დანართები 1 და 3.).    
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კონსულტაციების ჩატარება პროექტის სამშენებლო ფაზის მიმდინარეობისას. 
კონსულტაციები უნდა ჩატარდეს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან და პროცესი სწორად 
უნდა იყოს ორგანიზებული. ასეთი კონსულტაციები საშუალებას მისცემს პროექტს 
დროულად მოახდინოს რეაგირება მოულოდნელ შემთხვევებზე და მაცხოვრებლების 
პრობლემებზე. მაცხოვრებლების მონაწილება აუცილებელია ხმაურისა და ვიბრაციის 
მონიტორინგის პროცესშიც. კარგად ორგანიზებული მონიტორინგის პროცესი ეფექტური იყო 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ შესწავლილ სხვა პროექტებში. მოსახლეობა 
ხელს უწყობდა მონაცემების მოგროვებას, მონიტორინგის პროცესს და ნდობის 
დამკვიდრებას.  
 
50. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან კონსულტაციების ჩატარების მიზნით, ADB-მა 
უნდა გააგრძელოს საჩივრების მიღების მექანიზმის წარმოება, რომელიც ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს ხალხისთვის. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას წარუდგინო საჩივრების დაფიქსირების სისტემა. 
მოიხედავდა იმისა, უამრავი საჩივარი ფიქსირდება კომპენსაციებთან დაკავშირებით, 
საჩივრები 2017 წლის დეკემბრის მერე დაფიქსირებული არ არის. მნიშვნელოვანია, რომ 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა პირებმა იცოდნენ თუ სად უნდა წარადგინონ საჩივარი, ასევე 
მათ უნდა იცოდნენ რომ მათი საჩივარი აღირიცხება და შემსრულებელი სააგენტო 
რეაგირებას ახდენს საჩივარზე. ასევე, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ADB დიდ 
ყურადღებას უთმობს საჩივრების სისტემის ზედამხედველობას, რათა უზრუნველყოფილი 
სისტემის ეფექტური მუშაობა. 
 
51. შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას მიაჩნია, რომ მენეჯმენტი ნაწილობრივ 
აკმაყოფილებს ამ სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს. სრული შესაბამისობის მიღწევის მიზნით 
უდნა განხორციელდეს ქვემოთ ჩამოთვლილი საკითხები: 
 
 

(i) კონსულტაციების ჩატარება მოქმედება 3.3-ის შესაბამისად (იხილეთ პარაგრაფები 
37, 38 და 39);  

(ii) ხმაურთან და ეკოლოგიურ ზემოქმედებასთან დაკავშირებული  
გადაწყვეტილების მაცხოვრებლებისთვის შეტყობინება;   

(iii) სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას კონსულტაციების ჩატარება 
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან;  

(iv) საჩივრების დაფიქსირების ეფექტური მექანიზმის შენარჩუნება. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 
 

  

 
F. პროექტის გარემო ზემოქმედების კატეგორიზაცია  

 

 
 
52. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია რეკომენდაციას უწევს პროექტის გარემო 
ზემოქმედების A კატეგორიად შესაფერსა. საბჭოს მიერ 2017 წლის 30 ივნისს დამტკიცებული 
მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის თანახმად, პროექტის კატეგორიზაცია განიხილება 
ყველა შესაბამისი კვლევის დასრულების შემდეგ. 2018 წლის 3 მაისს დამტკიცებულ 
საბოლოო გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ პროექტის კატეგორია უცვლელი რჩება, მაგრამ 
მისი მონიტორინგი ADB-ის მიერ უნდა მოხდეს A კატეგორიის შესაბამისად. წლიური 
მონიტორინგის მისიის დროს, შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას ეცნობა, რომ ADB-ის 
საოპერაციო დეპარტამენტმა 2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის ივნისის შუალედში 
განახორციელა ოთხი ზედამხედველობითი მისია, რაც შეესაბამება მონიტორინგის 
პროტოკოლის მოთხოვნებს. ასევე, კვარტალური ანგარიში მაკორექტირებელ სამოქმედო 
გეგმასთან შესაბამისობის შესახებ 2018 წლის 25 ივლისს წარედგინა შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას განსახილველად. 
 
53. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის დასკვნები მოქმედება №6-თან დაკავშირებით. 
ADB შესაბამისობაში იქნება თუ ის დანერგავს და შეასრულებს სესხისა და პროექტის 
ზედამხედველობას A კატეგორიის პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად. 

 
V. დასკვნები 

 
54. შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია წლიური მონიტორინგის ანგარიშში აღნიშნავს:  
 

მენეჯმენტის სამოქმედო 
გეგმის თემა  

მენეჯმენტის მიერ პროექტის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 
განსახორციელებელი მოქმედებები  

1) ხმაურის ზემოქმედება შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი შესაბამისობა 
(i) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირებთან 

კონსულტაციების შემდეგ უნდა დასრულდეს 
სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების დროს 
ხმაურის შემარბილებელი მიდგომისა და 
სტრატეგიების შემუშავება (მოქმედება 5.3 და 5.4). 
უნდა მოხდეს ამ კონსულტაციების ჩანაწერის 
მომზადება და შესაბამისობის შემსწავლელი 
კომისიისთვის წარდგენა. შესაბამისობის 

შესაბამისობის სტატუსი: პროექტის გარემო ზემოქმედების კატეგორიზაცია უცვლელი 
რჩება, მაგრამ უნდა მოხდეს პროექტის ADB-ს მიერ A კატეგორიის შესაბამისი 
მონიტორინგი. 
 
მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმა No. 6: მოქმედება, რომელიც მიმართულია ADB-ის 
შეუსაბამობის გამოსასწორებლად შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ აღმოჩენილ 
პროექტის გარემო ზემოქმედების კატეგორიზაციის მიგნებებთან მიმართებაში.  
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შემსწავლელმა კომისიამ უკვე წარადგინა საკუთარი 
კომენტარები კონსულტაციის სტრატეგიასთან 
დაკავშირებით 2017 წლის 27 ივნისს. 

(ii) ADB-მა უნდა მოამზადოს საბოლოო 
გადაწყვეტილება ოპერირების დროს ხმაურის 
თავიდან აცილებასთან დაკავშირებით მას შემდეგ, 
რაც შემუშავდება გვირაბის და ხმაურის ბარიერის 
პროექტი. ასევე, ამავე დოკუმენტში დეტალურად 
უნდა აღიწეროს შემარბილებელი ზომების მიღების 
შემდეგ მოსალოდნელი ხმაურის დონე და მონაცემი 
უნდა შეედაროს შესაბამის სტანდარტებს. 
დოკუმენტი განხილვისა და კომენტარების 
გაკეთების მიზნით უნდა წარედგინოს 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. (მოქმედება 
1.3).  

(iii) ADB-მა უნდა გააზიაროს სამშენებლო პროცესში 
ხმაურის დროებით შემარბილებელი ზომების 
დეტალები და ამ ზომების შესაბამისობა ხმაურის 
სტანდარტებთან. მონაცემები განხილვისა და 
კომენტარებისთვის უნდა წარედგინოს 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. (მოქმედება 
1.6). 

(iv) სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების 
პერიოდის ხმაურის მონიტორინგის პროგრამის 
(ToR) დეტალები, მათ შორის შემოწმების ადგილის, 
სიხშირის, ხანგრძლივობისა და ა.შ. მონაცემები 
განხილვისა და კომენტარების გაკეთებისთვის 
უნდა წარედგინოს შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას.  

(v) SSEMP, რომელიც უნდა მოიცავდეს სამშენებლო 
გეგმას, ხმაურის დროებით შემცირების 
საშუალებებს, სტრატეგიებსა და ა.შ. უნდა 
მიეწოდოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 
განხილვისა და კომენტარების გაკეთების მიზნით.  

(vi) შემარბილებელი და მონიტორინგის საშუალებების 
იმპლემენტაცია. (მოქმედება 1.4- 1.6). 
 

2) ვიბრაციის ზემოქმედება შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი შესაბამისობა 
 

(i) ვიბრაციის ზემოქმედების შემარბილებელი მიდგომისა 
და სტრატეგიების შემუშავება სამშენებლო 
სამუშაოებისა და ოპერირების ფაზებისთვის უნდა 
დასრულდეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან 
კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ (მოქმედება 5.3 და 
5.4 მოქმედება 2.7 და 2.8-თან ერთად). 
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კონსულტაციებთან დაკავშირებული ჩანაწერები უნდა 
მიეწოდოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას. 
შესაბამისობის შემსწავლელმა კომისია უკვე წარადგინა 
საკუთრი კომენტარები კონსულტაციების 
სტრატეგიასთან დაკავშრებით, 2017 წლის 27 ივნისს. 

(ii) ADB-მა უნდა შეისწავლოს ვიბრაციის კონკრეტული 
ზემოქმედება შენობა 28ა სიახლოვეს კლდის 
ჩამოჭრისას, რომელიც შენობის კუთხიდან 14 მეტრით 
არის მოცილებული. 

(iii) ADB-მა საბოლოო გადაწყვეტილების დეტალები და 
მოქმედებები, სამუშაოს განხორციელების 
მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია, მოქმედება 2.7 
და 2.8 შესაბამისად უნდა მიაწოდოს შესაბამისობის 
შემსწავლელ კომისიას დამატებით განხილვისა და 
კომენტარების მომზადებისთვის. 

(iv) SSEMP-მა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოფს 
მოქმედება 2.6 და 2.7 შესაბამისობა, მოიცავს 
მშენებლობის დეტალურ გეგმას; ტექნიკის გამოყენებას; 
ვიბრაციის კონტროლისა და შემარბილებელ ზომებს; 
ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემას და სტრატეგიებს; 
უნდა მეწოდოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 
შესწავლისა და კომენტარების მომზადებისთვის. 

(v) ADB-მა უნდა დანერგოს შემოთავაზებული 
შემარბილებელი ზომები და მონიტორინგის სისტემა 
მოქმედება 2.5-2.8-ს შესაბამისად.   

 
3) მოწყვლად ჯგუფებზე 

ზემოქმედება 
 

შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი შესაბამისობა 
 

(i) სამიზნე კონსულტაციების ჩატარება მხედველობის 
დაზიანების მქონე პირებთან, რათა განისაზღვროს 
სამშენებლო სამუშაოებისა და ოპერირების ფაზების 
ზემოქმედება მხედველობის დაზიანების მქონე 
პირებზე (მათ შორის შენობები №8, 12, 16 აბ/ბ და 28ა); 
შესაძლო შემარბილებელ ზომებზე კონსულტაციების 
ჩატარება (მოქმედება 3.3); 

(ii) სოციალური დახმარების პროგრამის განსაზღვრა, რათა 
შემცირდეს განსაკუთრებით სამშენებლო სამუშაოებით 
გამოწვეული ზემოქმედება; 

(iii) გზის მშენებლობისა და შემარბილებელი ზომების 
შესახებ ჩატარებული კონსულტაციების შედეგების 
წარდგენა შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის მიერ 
დამატებით შესწავლისა და კომენტარების გაკეთების 
მიზნით; 

(iv) მშენებლობისა და შემარბილებელი მოქმედებების 
შესახებ ჩატარებული კონსულტაციების შედეგების 
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თარგმნა ადგილობრივ ენაზე და ADB-ის ვებგვერდზე 
გამოქვეყნება (მოქმედება 3.5); 

(v) შეთანხმებული შემარბილებელი ზომების 
იმპლემენტაცია (მოქმედება 3.6); და 

(vi) ფონიჭალაში ჩატარებული კონსულტაციების 
ანგარიშის თარგმნა (გვერდები 1-20, 2017 წლის 
დეკემბერი) და ADB-სა და საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებგვერდზე 
განთავსება. 

 
4) მდინარის ეკოლოგიაზე 

ზემოქმედება 
 

 
შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი შესაბამისობა 
 

(i) ADB-მა უნდა წარუდგინოს SSEMP და ეკოლოგიის 
აღდგენის გეგმა შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას 
განხილვისა და კომენტარების მომზადების მიზნით 
(მოქმედება 4.4 და 4.5). შესაბამისობის შემსწავლელ 
კომისიას მნიშვნელოვნად მიაჩნია ეკოლოგიის 
აღდგენის გეგმაში შემდეგი დეტალების 
გათვალისწინება: დასაშვები აღდგენითი სამუშაოები; 
სამუშაოების შესრულების მეთოდოლოგია; 
მონიტორინგი და ზედამხედველობა; მოსალოდნელი 
ხარჯები; და პროგრამის განხორციელების გრაფიკი.  

(ii) ADB-მა უნდა უზრუნველყოს, რომ ყველა 
შემოთავაზებული მოქმედება და ზომა წარმოადგენდეს 
EMP-ის ნაწილს და მოხდეს ამ მოქმედებების დროული 
იმპლემენტაცია (მოქმედება 4.4.).  

 
 

5) კონსულტაციები 
 

შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი შესაბამისობა 
 

(i) კონსულტაციების ჩატარება მოქმედება 3.3-ის 
შესაბამისად (იხილეთ პარაგრაფები 37, 38 და 39);  

(ii) ხმაურთან და ეკოლოგიურ ზემოქმედებასთან 
დაკავშირებული  გადაწყვეტილების 
მაცხოვრებლებისთვის შეტყობინება;   

(iii) სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას 
კონსულტაციების ჩატარება პროექტის ზემოქმედების 
ქვეშ მოქცეულ პირებთან;  

(iv) საჩივრების დაფიქსირების ეფექტური მექანიზმის 
შენარჩუნება. 

 
6) პროექტის გარემო 

ზემოქმედების 
კატეგორიზაცია 

შესაბამისობის სტატუსი: პროექტის გარემო ზემოქმედების 
კატეგორიზაცია უცვლელი რჩება, მაგრამ უნდა მოხდეს 
პროექტის ADB-ს მიერ A კატეგორიის შესაბამისი 
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მონიტორინგი. 
 

 
 
/S/ Dingding Tang 
თავმჯდომარე, შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო 

/S/ Arntraud Hartmann, Panel Member 
დროებითი წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო 
 
/S/Ajay Deshpande 
დროებითი წევრი, შესაბამისობის შემსწავლელი საბჭო 
 
მანილა, ფილიპინები  
2018 წლის 21 აგვისტო 
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ADB-ის დირექტორთა საბჭოს მიერ დამტკიცებული მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა 
დანართი 1 

სამოქმედო გეგმის პროექტი 
შენიშვნა: ყველა დაგეგმილი თარიღი (თუ სხვაგვარად არ გაცხადდება) არის კონკრეტული 
თვის ბოლოს შესაბამისი საქმიანობის დასასრულისათვის.14 
1 ხმაურის ზემოქმედებაზე CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ 

დაუცველობაზე მოქმედებები15 
დაგეგმილი თარიღი 

1.1 ხმაურის ზემოქმედების შესწავლა: 
ფონიჭალაში ხმაურის ფონური მდგომარეობის დადგენა და 
სხვადასხვა სცენარების მიხედვით მოდელირება მსოფლიო 
ბანკის გარემოს, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელოებში (WB EHS სახელმძღვანელოებში) ასახული 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) სტანდარტებთან 
შესაბამისობის დასადგენად  

აპრილი, 2017 
(დასრულებული) 

1.2 ხმაურის ზემოქმედების კვლევის ანგარიშის შედგენა, რომელიც 
აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის (MDF) მიერ შესწავლის 
შემდეგ შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას (CRP) წარედგინება 
შესასწავლად   

მაისი, 2017 

1.3 ხმაურის შემამცირებელი მიდგომის შერჩევა, რომელიც ხელს 
შეუწყობს პროექტის შესაბამისობას ADB-ის პოლიტიკასა და 
მოთხოვნებთან   

ივნისი, 2017 

1.4 შემცირების ვარიანტის განხორციელების დაწყება 
ინტეგრირებული მიდგომის შემდეგ   

აგვისტო, 2017 

2 ვიბრაციის ზემოქმედებაზე CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ 
დაუცველობაზე მოქმედებები16 

დაგეგმილი თარიღი 

2.1 ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა: 
გაზომეთ ფონიჭალაში ძირითადი შენობებისა და მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირეები. შეადგინეთ პროექტიდან ვიბრაციების 
ზემოქმედების ნიმუში და რეკომენდაცია გაუწიეთ 
შემსუბუქების შესაბამის ზომებს.    

აპრილი 2017 
(ბუნებრივი 
სიხშირის 
დასრულებული 
აზომვა) 

2.2 შეადგინეთ გაზომილი ბუნებრივი სიხშირეების ანგარიში, 
რომელსაც განიხილავს ADB და MDF და შემდეგ განსახილველად 
წარედგინება CRP-ს.    

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

2.3 ვიბრაციის ანგარიშის მეორე პროექტი წარედგინება CRP-ს 
შენიშვნებისათვის, მათ შორის ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასება ხმაურის შემცირების სხვადასხვა სცენარის ძირითად 
შენობებსა და მიშენებებზე, თუ მიშენებები მნიშვნელოვანია. 

ივნისი 2017 

2.4 ვიბრაციის შემსუბუქების მიდგომა პროექტს ABD-ს 
პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოიყვანს.  

ივნისი 2017 

2.5 დაიწყეთ შემსუბუქების ვარიანტის განხორციელება აგვისტო 2017 

                                                
14  
15 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის A დასკვნებს (გვ 8-13) 
16 ეს შეესაბამება CRP-ის ანგარიშის B დასკვნებს (გვ 13-20) 
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ინტეგრირებული მიდგომის შემდეგ.  
2.6 ვიბრაციის ზემოქმედების ეფექტური მონიტორინგის სისტემის 

ამუშავება მშენებლობის ფაზის დროს და კონტრაქტორთან 
შემდეგი პირობების გათვალისწინება ხელშეკრულებაში:  
(i) ლოკაციის ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემა 
(საძირკველის ვიბრაციის სტრუქტურული შეფასება, ბინებში 
ხალხზე ზემოქმედება); 
(ii) ონლაინ მონიტორინგის მონაცემთა ონლაინ ანალიზი 
(სტრუქტურული შეფასებისათვის: DIN 4150-3; ხალხზე 
ზემოქმედებისათვის: DIN 4150-2); 
(iii) ზღვარის განმარტება (ადრეული გაფრთხილების ეტაპი, 
გადაჭარბება) ავტომატურად გენერირებადი შეტყობინებისათვის 
პირთა განსაზღვრული წრისათვის; 
(iv) სამოქმედო გეგმა გადაჭარბების შემთხვევაში, და 
(v) ვიბრაციის მონიტორინგის დოკუმენტირება და ანგარიში;  

მშენებლობის 
ფაზა 

2.7 შენობებიდან ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევის შედეგებს 
დაქვემდებარებული მოშვებული ნაწილების მოხსნა სამშენებლო 
სამუშაოების დაწყებამდე.  

მშენებლობის 
დაწყებამდე 

2.8 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ყველა მიშენების 
შესაბამისი უსაფრთხოება. 

მშენებლობის 
დაწყებამდე 

3 მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების შესახებ CRP-ის დასკვნების 
ADB-ის მიერ დაუცველობაზე მოქმედებები17 

დაგეგმილი 
თარიღი 

3.1 ნაციონალური კომუნიკაციების სპეციალისტის რეკრუტინგი მაისი, 2017 
(დასრულებული) 

3.2 მოწყვლად ხალხთან და ჯგუფებთან მიზნობრივი 
კონსულტაციების მეთოდოლოგიის მომზადება 

მაისი, 2017 

3.3 ჩაატარეთ მიზნობრივი კონსულტაციები მოწყვლად ხალხთან და 
ჯგუფებთან, რომ შეაფასოთ ზემოქმედება (i) მშენებლობის 
ფაზის დროს და (ii) ოპერირების ფაზის დროს 

ივნისი, 2017 

3.4 ანგარიშის პროექტის დასკვნები, რომლებიც ADB-სა და MDF-ის 
მიერ განხილვის შემდეგ განსახილველად წარედგინება CRP-ს. 

ივლისი, 2017 

3.5 ანგარიშის დასკვნები და შემოთავაზებული საშუალებები 
გადაითარგმნება ადგილობრივ ენაზე და გავრცელდება და 
განიხილება დაზარალებულ ხალხთან 

ივლისი-აგვისტო, 
2017 

3.6 მოწყვლადი ხალხის დაცვისათვის ინტეგრირებული მიდგომის 
შემდეგ შემსუბუქების განსაზღვრული საშუალებების დანერგვა 
(i) მშენებლობის ფაზის და (ii) ოპერირების ფაზის დროს. 

მშენებლობისა და 
ოპერირების 
ფაზები 

4 წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების შესახებ CRP-ის 
დასკვნების ADB-ის მიერ დაუცველობაზე მოქმედებები18 

დაგეგმილი ვადა 

4.1 მდინარის ეკოლოგიური ზემოქმედება: 
ჩაატარეთ საბაზისო კვლევა, ჩაატარეთ ეკოლოგიური 
სკრინინგისა და ზემოქმედების შეფასების კვლევა, რომ 

აპრილი 2017 

                                                
17 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის D დასკვნებს (გვ 21-23) 
18 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის E დასკვნებს (გვ 23-25) 
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გამოიკვლიოთ მდინარეზე პროექტის მშენებლობისა და 
ოპერირების ზემოქმედება, განსაკუთრებული ყურადღება 
მიაქციეთ თევზების დაცულ სახეობებს, მსგავსის არსებობის 
შემთხვევაში. 

4.2 ანგარიშის პროექტი, რომელიც ADB-სა და MDF-ის მიერ 
განხილვის შემდეგ განსახილველად წარედგინება CRP-ს. 

ივნისი 2017 

4.3 თარგმნეთ ანგარიშის პროექტის შეჯამება ადგილობრივ ენაზე, 
გაავრცელეთ და ჩაატარეთ კონსულტაციები ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებთან  

 

4.4 მიიღეთ შემსუბუქების ზომები, საჭიროების მიხედვით მშენებლობისა და 
ოპერირების 
ფაზები 

4.5 განიხილეთ სანიაღვრე დიზაინი მდინარის წყლის დასაცავად 
ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. საგანგებო ვითარებაში 
მოქმედების გეგმები მომზადდება როგორც ადგილისათვის 
სპეციფიკური გარემო მართვის გეგმა. ნიაღვრის წყლის შეკავების 
ავზის მოცულობა, ცხიმის გამყოფთან ერთად, უნდა იყოს ისეთი 
ზომის, რომ შეინახოს მანქანის ერთ სრული ავზის მოცულობა. 

აგვისტო 2017 

5 კონსულტაციების შესახებ CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ 
დაუცველობაზე მოქმედებები19 

დაგეგმილი 
თარიღი 

5.1 პროექტის ჯგუფის მიერ მართული კომუნიკაციების 
სპეციალისტი ამზადებს მეთოდოლოგიას სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან დამატებით 
მრავალმნიშვნელოვანი და მიზნობრივი კონსულტაციების 
ჩასატარებლად (ეს ქმედება ტარდება ზემოთ 3.2 ქმედების 
პარალელურად) 

მაისი 2017 
მიმდინარე 

5.2 განახორციელეთ კონსულტაციები 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 პუნქტების 
ქმედებების შესაბამისად 

ივნისი 2017 
(გრძელდება მას 
შემდეგ) 

5.3 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 პუნქტების ქმედებებზე კონსულტაციების 
ჩანაწერები, რომლებიც განსახილველად წარედგინება ABD-სა და 
MDF-ს, შემდეგ წარედგინება CRP-ს შენიშვნებისათვის  

ივლისი 2017 

5.4 შემდეგ კონსულტაციებზე დასკვნები წარედგინება CRP-ს როგორც 
განახლებების 
ნაწილი 

6 პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაციის შესახებ CRP-ის 
დასკვნების ADB-ის მიერ დაუცველობაზე მოქმედებები20 

დაგეგმილი 
თარიღი 

 განისაზღვროს ყველა კვლევის დასრულების შემდეგ  
 

                                                
19 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის F დასკვნებს (გვ 26-28) 
20 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის F დასკვნებს (გვ 28-30) 
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დანართი 2 
მოქმედებების განრიგი 

ხმაურის მოდელირებისათვის კონსულტანტის რეკრუტირება დასვკნა 
A 

დაიწყეთ გარშემოხმების დონეების გაზომვა და ახალი გარშემო ხმის მოდელირება დასვკნა 
A 

ვიბრაციის მოდელირებისათვის კონსულტანტის რეკრუტირება დასვკნა 
B 

დაიწყეთ გაზომილი სიხშირეების გაზომვა და განაახლეთ ვიბრაციის მოდელირება დასვკნა 
B 

გაზომილი ბუნებრივი სიხშირის ანგარიშის საწყისი პროექტი ADB-სა და MDF-ის 
მიერ განხილული და წარმოდგენილი შენიშვნებით ვიბრეაციის მოდელირების 
გასაახლებლად. ADB-იმ საწყისი პროექტი წარუდგინდა CRP-ს. 

დასვკნა 
B 

ეკოლოგიური სკრინინგისათცის კონსულტანტის რეკრუტირება დასვკნა 
E 

ეროვნული საკომუნიკაციო ექსპერტის რეკრუტირება დასვკნა 
D 

მიზნობრივი კონსულტაციებისათვის საკომუნიკაციო სტრატეგიის მომზადება დასვკნა 
D & F 

განახორციელეთ სპეციალური განხილვის მისია საქართველოსთვის სამოქმედო 
გეგმის მოსამზადებლად 

 

მსესხებელთან MCU ხელმოწერა  

CRP-თვის სამოქმედო გეგმის პროექტის წარდგენა  

საბჭოზე წარსადგენად საბოლოო სამოქმედო გეგმის წარდგენა  

შენობებზე ზემოქმედების განახლებული შეფასება, რომელიც განხილულ უნდა იქნას 
ADB და MDF-ის მიერ და წარედგინოს CRP-ს. 

დასვკნა 
B 

კონსულტანტებმა განახორციელონ მტკვრის ეკოლოგიური სკრინინგი დასვკნა 
E 

განახორციელეთ მიზნობრივი კონსულტაციები განსაზღვრულ ხალხთან და 
ჯგუფებთან ზემოხსენებული 1.3 2.3 3.3 და 4.3 პუნქტების შესაბამისად 

დასვკნა 
D & F 

მიზნობრივი კონსულტაციების ანგარიშის წარდგენა დასვკნა 
D & F 

ADB და MRDI შეარჩევენ შემდგომი მოქმედებებისათვის საუკეთესო ვარიანტს დასვკნა 
D & F 

საბოლოო ვარიანტის დაგეგმვა  

პუნქტი 2.6 ეფექტური მონიტორინგის სისტემის ოპერირება  

შენობებიდან მოშვებული ნაწილების მოშორება მშენებლობების დაწყებამდე  

მშენებლობის დაწყებამდე ყველა მიშენების უსაფრთხოდყოფა  

 

მშენებლობის ფაზა 
მშენებლობის დაწყებამდე 
მშენებლობის დაწყებამდე 

 
წყარო: აზიის განვითარების ბანკის პროექტის ჯგუფი 
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დანართი 3 
სამოქმედო გეგმის სავარაუდო ხარჯების შეფასება 

 
მოქმედებების სავარაუდო ხარჯი 

(აშშ დოლარის ეკვივალენტში) 
 

მოქმედება სავარაუდო ფასი 
 (აშშ დოლარის ეკვივალენტში) 

ხმაურის ზეგავლენის კვლევა $50,000 
ხმის შემცირების გეგმის განხორციელება განისაზღვრება შერჩეული 

ვარიანტის მიხედვით 
გარემო ვიბრაციის კვლევა და დინამიური 
იდენტიფიცირებისა და ვიბრაციის მოდელის 
განახლება 

$60,000 

ვიბრაციის შემცირების გეგმის განხორციელება დამატებით ხარჯი 
განისაზღვრება (სამშენებლო 

სამუშაოების კონტრაქტის 
ანგარიში 12 უკვე მოიცავს 

ნებაყოფლობითი მიშენებების 
გამაგრებას) 

ვიბრაციის მონიტორინგი უკვე შესულია სამშენებლო 
სამუშაოების კონტრაქტში 

კომუნიკაციების ექსპერტის ჩართვა მიზნობრივ და 
მრავალმნიშვნელოვან კონსულტაციებში 

$35,000 

მდინარის ეკოლოგიის სკრინინგი და ზეგავლენის 
შეფასება 

$20,000 

პროექტის გარემო კატეგორიზაცია დამატებითი ხარჯების გარეშე 
ADB ან MDF-ის მიერ საჭიროების შესაბამისად 
ტექნიკური მხარდაჭერის ჩართვა 

$300,000 
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აზიის განვითარების ბანკი 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია      მემორანდუმი 

შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია 
 

CRP2017DT028 
29 მაისი 2017 

 
ვის:  ვენცაი ჟანგ 
  ვიცე პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 
ვისგან:  დინგდინგ ტანგ 
  თავმჯდომარე, CRP და ამავდროულად ხელმძღვანელი, OCRP 
თემა: L3063-GEO გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის პროექტი: მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3 – CRP-ის 
შენიშვნები  

 
1. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი 2017 წლის 19 მაისის მემორანდუმისთვის, რომლითაც 
შესაბამისობის შემსწავლელ კომისიას შენიშვნებისათვის წარუდგინეთ ზემოაღნიშნულ 
პროექტზე გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის აქტივობები ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის პოლიტიკის (AMP) 190-ე პარაგრაფის შესაბამისად.  
2. CRP-ის დეტალური შენიშვნები გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმაზე და მისი დანართი 
წარმოდგენილია თანდართულ მატრიცაში. დანართი 2 უნდა განახლდეს ამ შენიშვნების 
შესაბამისად. დანართი 2 თავის თავში უნდა მოიცავდეს დამატებით აქტივობებს, რომლებიც 
გამოკვეთილია CRP-ის მიერ 2.6, 2.7 და 2.8 აქტივობებისათვის. ეს ასევე განავრცობს ვადებს, 
რადგან ისინი ასევე გავრცელდება მშენებლობის ფაზაზე. გარდა ამისა, საკონსულტაციო 
მოთხოვნები, რომლებიც ჩამოთვლილია CRP-ის მიერ 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებში 
საჭიროა რომ ჩართულ იქნას დანართი 2-ის აქტივობების ჩამონათვალში.  
 
დანართი: შენიშვნების მატრიცა 
 
cc: თავმჯდომარე, საბჭოს შესაბამისობის განხილვის კომიტეტი, გენერალური დირექტორი, 
CWRD, გენერალური დირექტორის მოადგილე, SDCC ამავდროულად უფროსი 
შესაბამისობის ოფიცერი, SDCC, გენერალური კონსული, OGC, რეგიონალური დირექტორი, 
GRM 

MFF 0043: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP) 
სესხი 3063 (SF)-GEO: SUTIP ტრანში 3 

CRP-ის შენიშვნები გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმაზე 
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მენეჯმენტის მიერ შემოთავაზებული მაკორექტირებელი 
მოქმედებები 

CRP-ის შენიშვნები 

ა. შესავალი 
1. 2017 წლის 13 თებერვალს შესაბამისობის შემსწავლელმა 
კომისიამ (შემდგომში CRP) წარადგინა საბოლოო ანგარიში 
(შემდგომში - CRP ანგარიში) ზემოხსენებულ პროექტზე 
(შემდგომში - ანგარიში). CRP დაადგინა აზიის განვითარების 
ბანკის (შემდგომში ADB) შეუსაბამობა მის საოპერაციო 
პოლიტიკასთან ექვს ასპექტში: (i) ხმაურის გავლენა (ii) 
ვიბრაციის (iii) გავლენა მოწყვლად ჯგუფებზე (iv) გავლენა 
წყლისა და მდინარის ეკოლოგიაზე (v) კონსულტაციები და 
(vi) პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაცია. ანგარიშმა 
ჰაერის ხარისხზე გავლენა დაადგინა როგორც შესაბამისი. 
 
2. დოკუმენტის მიხედვით ADB-ის მენეჯმენტის 
გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის პროექტი (შემდეგში 
სამოქმედო გეგმა) უნდა წარედგინოს ADB საბჭოს 
განსახილველად ანგარიშგების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) 
(შემდეგში AM პოლიტიკა) 191-ე პარაგრაფის შესაბამისად. AM 
პოლიტიკის 190-ე  პარაგრაფის შესაბამისად აღმასრულებელი 
სააგენტო 2017 წლის 17 მაისს დათანხმდა გამოსასწორებელ 
აქტივობებს. 
 
3. სამოქმედო გეგმა თანდართულია როგორც დანართი 1 და 
მოიცავს აქტივობებსა და დროებს, რათა მოხდეს პროექტის 
ADB შესაბამის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა. იმ 
დროს, როცა ADB-ს პასუხისმგებლობაა ყველა საჭირო ზომის 
მიღება პროექტის ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში 
მოსაყვანად, ადგილზე ასეთი ზომების მიღება ევალება 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს 
(შემდგომში MDF), სესხის აღმასრულებელ ორგანოს, თუ 
სხვაგვარად არ არის აღნიშნული სამოქმედო გეგმაში. 
განხორციელების მონიტორინგი მოხდება ADB-ს მიერ.  
 
4. ADB აცნობიერებს MDF-ის თანამშრომლობას სხვადასხვა 
პრობლემების მოგვარებით, რომლებიც წარმოიშვა ADB-ის 
მიერ მისი პოლიტიკის შეუსრულებლობის გამო. ეს ახდენს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
(შემდგომში MRDI) და MDF აღებული ვალდებულების 
დემონსტრირებას, რომ უზრუნველყონ ADB პოლიტიკასთან 
შესაბამისობა. მენეჯმენტი დარწმუნებულია, რომ MRDI-და და 
MDF მხარდაჭერით ADB ეფექტურად დანერგავს სამოქმედო 
გეგმას საჭირო დროის განმავლობაში.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ეს გამოსასწორებელი სამოქმედო 
გეგმა განსახილველად უნდა 
წარედგინოს საბჭოს CRP-ის 
შენიშვნებით; 
 
 
 
 
 
CRP აცნობიერებს ADB-ის აღებულ 
ვალდებულებას, რომ განახორციელოს 
გამოსასწორებელი აქტივობები, რათა 
პროექტი ADB-ის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში მოიყვანოს. 
გამომდინარე იქიდან, რომ 
მოწყვლადი ხალხისა და 
ეკოლოგიური ზეგავლენისაგან 
დასაცავად  ვიბრაციისა და ხმაურის 
ზეგავლენის შემსუბუქების ზომები 
შეთანხმდება CRP-სთან, როდესაც 
კვლევა და კონსულტაციები 
დასრულდება. 

ბ. მიდგომა და მეთოდოლოგია 
 
5. იმისათვის, რომ პროექტი კვლავაც მოვიდეს 
შესაბამისობაში და CRP ანგარიშზე დასკვნების 
საპასუხოდ, ADB და MDF სთავაზობენ ინტეგრირებულ  

 
„ინტეგრირებული“ მიდგომის 
პროექტის უკეთ გასაგებად სამოქმედო 
გეგმამ უნდა ახსნას, თუ რა არის 
„ინტეგრირებული მიდგომა“ და რა 
არის ამ მიდგომის ოპერაციული 
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მიდგომას, რაც მოიცავს დამატებით კვლევებს ხმაურის 
ზეგავლენაზე, ვიბრაციის ზეგავლენაზე, მდინარის 
ეკოლოგიის ზეგავლენაზე და მიზნობრივ 
კონსულტაციებს თემების დონეზე მოწყვლად პირებზე 
განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით. ეს 
მიდგომა იქნება წამყვანი გამოსადეგი გადაჭრის გზების 
მოძიებაში, რომლებიც შესრულებადია, მომგებიანი და 
შეესაბამება ყველა შესაბამის სტანდარტებს. ასევე, ADB-
ის უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნის შესაბამისად, 
კონსულტაციები თემებთან უნდა გაგრძელდეს მთელი 
პროექტის განმავლობაში ან თუ რაიმე ცვლილებები შევა 
პროექტში. ხელისუფლებასთან შეთანხმებული 
სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილია დანართში  და 
შემოთავაზებული აქტივობების განრიგი 
წარმოდგენილია დანართში. ADB გაუზიარებს 
დამატებითი კვლევების პროექტებს CRP-ს, მას შემდეგ, 
რაც ისინი შეძლებენ გამოითხოვონ CRP-ის უკუკავშირი, 
შედეგების დასრულებამდე. ხარჯთაღრიცხვის შეჯამება 
დანართი 3-ში ჩამოყალიბებულ აქტივობებთან 
დაკავშრებით.  

შესაბამისობა შესარჩევ 
გამოსასწორებელ აქტივობებთან. CRP-
ის ვარაუდით იგულისხმება, რომ 
ვარიანტი, რომელიც შეირჩევა 
ხმაურის შემცირებისათვის, ასევე 
იქონიებს გავლენას ვიბრაციის 
შემცირების აქტივობებზე და 
პირიქით. შესაბამისად, პრეზენტაციამ 
უნდა განმარტოს „ინტეგრირებული 
მიდგომის“ ოპერაციული 
შესაბამისობა. 

C. განხორციელების ვადები 
 
6. სამოქმედო გეგმის პროექტი უნდა განხორციელდეს 
ორი (2) წლის განმავლობაში და უნდა დასრულდეს 2019 
წლის ივნისში. ამ პერიოდის განმავლობაში ADB და 
MDF: (i) უზრუნველყოფენ CRP-ს შემდგომი კვლევების 
საბოლოო ანგარიშებით, როგორც ჩამოყალიბებულია 
სამოქმედო გეგმაში; (ii) განახორციელებენ აქტივობების 
განხორციელების მონიტორინგს მიმდინარე 
საფუძველზე; (iii) CRP-ს წარუდგენენ ნახევარ წლიანი 
პროგრესის ანგარიშს ყოველი წლის ივნისისა და 
დეკემბრის ბოლოს. CRP-სათვის წარდგენილი 
ანგარიშები დეტალურად განიხილავს თითოეულ 
პუნქტთან დაკავშირებით განხორციელებული, 
მიმდინარე ან განსახორციელებელი აქტივობების ბოლო 
სტატუსს დაგეგმილი თარიღების მითითებით (მათ 
შორის ნებისმიერი განახლების), რაც განსაზღვრულია 
სამოქმედო გეგმაში. ნახევარ წლიანი პროგრესის 
ანგარიშის მიზანი არის CRP-ის მხარდაჭერა  მისი 
მონიტორინგის განხორციელებასა და ADB-ის საბჭოსთან 
რეპორტინგში AM პოლიტიკის 192-194 მუხლების 
შესაბამისად სამოქმედო გეგმის განხორციელების 
სტატუსის შესახებ. პროგრესის ანგარიშები 
გამოქვეყნდება ADB-ის ვებგვერდზე. CRP-ის 
მონიტორინგის ანგარიშები გამოქვეყნდება ADB-ის 

 
 

(i) ADB-მ უნდა წარუდგინოს CRP-ის 
მისი ნახევარ წლიანი პროგრესის 
ანგარიშები სანამ ყველა 
გამოსასწორებელი აქტივობები 
დასრულდება 3 წლამდე ვადაში. 
გამოსასწორებელი აქტივობები 
შეიძლება გაცდეს პროგრამაში 
ჩამოყალიბებულ 2 წლიან ჩარჩოს CRP-
ის მიერ გარკვეული ზომების ჩართვის 
მოთხოვნის შესაბამისად, რომლებსაც 
ადგილი ექნებათ სამშენებლო 
სამუშაოების დასრულების შემდეგ 
(იხ. პუნქტები 2.6, 2.7 და 2.8 დანართში 
1). 
 
(ii) CRP ითხოვს ანგარიშებისა და 
შენიშვნების წარდგენას 
დასრულებამდე და შემცირების 
შერჩეული ვარიანტის CRP-ის მიერ 
განხილვამდე. 
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ვებგვერდზე AM პოლიტიკის დანართი 9-ის პარაგრაფის 
3 (viii) შესაბამისად. 
D. განხორციელებული აქტივობები და განახლება 
 
როგორც განყოფილებაში B არის აღწერილი, ADB და 
MDF-მა წამოიწყეს აქტივობები, რომლებიც ემატებიან 
სამოქმედო გეგმას, რათა მოახდინონ პროექტის 
შესაბამისობაში მოყვანა. ეს აქტივობები არის კვლევების, 
სწავლებების ფორმის, მათ შორის: 
 
8. ხმაურის გავლენა: ADB განახორციელა პროექტის 
ხმაურის გავლენის კვლევა, როგორც მოთხოვნილია 
WHO-ს ხმაურის სტანდარტებში, რომლებიც ასახულია 
მსოფლიო ბანკის EHS სახელმძღვანელოებში. როგორც ამ 
კვლევის ნაწილი, დადგინდება გარშემო ხმაურის 
საბაზისო ხაზი, რომელსაც მოჰყვება მომავალში 
სხვადასხვა დროს პროექტის მშენებლობისა და 
ოპერირების ეტაპზე ხმაურის დონის მოდელირება და 
სხვადასხვა სცენარები, რაც მოიცავს შემსუბუქების 
სხვადასხვა მეთოდებს. მოხსენება სწავლობს 4 ვარიანტს, 
რომელთა მეშვეობითაც შესაბამისობა მსოფლიო ბანკის 
EHS სახელმძღვანელოებში ასახულ WHO-ს 
სტანდარტებთან იქნება მიღწეული, ესენია: (i) 8 მეტრის 
სიმაღლის ხმაურის კედელი და ხუთი შენობის აღება 
(ბინები 8, V, 12VG, 16A/B და სასტუმრო); (ii) 9 მეტრიანი 
ხმაურის კედელი და 4 შენობის აღება  (ბინები 8, V, 
12VG, 16A/B); (iii) ხუთმეტრიანი ხმაურის კედელი, 
გაუმჯობესებული საგზაო ზედაპირი და ოთხი შენობის 
მოშორება (ბინები 8, V, 12VG, 16A/B) და (iv) 
ხუთმეტრიანი ხმაურის კედელი ხმაურის გვირაბით.  ეს 
კვლევა უნდა დასრულდეს 2017 წლის ივნისისათვის. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ანგარიშის პროექტები წარდგენილ 
უნდა იქნას CRP-თვის 
განსახილველად და შენიშვნებისათვის 
დასრულებამდე და შემსუბუქების 
ვარიანტის არჩევამდე. სულ მცირე 
ანგარიშის შეჯამება უნდა ითარგმნოს 
ადგილობრივ ენაზე, გავრცელდეს და 
განხილულ იქნას დაინტერესებულ 
მხარეებთან ერთად, განსაკუთრებით 
კი - დაზარალებულ ხალხთან. 
საბოლოო ანგარიში უნდა 
გამოქვეყნდეს ADB-ის ვებგვერდზე და 
MDF-ის პროექტის ვებგვერდზე, თუ 
შესაძლებელია. 

9. ვიბრაციის ზეგავლენა: MDF-მა წამოიწყო ვიბრაციის 
ზემოქმედების კვლევა. ამ კვლევის მეშვეობით 
ფონიჭალაში ძირითადი შენობებისა და 
ნებაყოფლობითი მიშენებების ბუნებრივი სიხშირეები 
გაიზომება, შემდეგ მოხდება ვიბრაციის ზემოქმედების 
მოდელირება, თუ არის ზემოქმედება, მოხდება 
შესაბამისი შემსუბუქების საშუალებების რეკომენდება. 
კვლევა მოიცავს ვიბრაციის მოდელირებას, რომელიც 
ეყრდნობა ვიბრაციის ზემოქმედებაში ცვლილებებს, რაც 
შეიძლება წარმოიშვას ხმაურის შემცირების სხვადასხვა 
სცენარების შედეგად და სავარაუდო ზემოქმედებასა და 
შესაბამისი შემსუბუქების საშუალებებს ვიბრაციით 
დაზიანებული ნაგებობებისათვის. მეორე პროექტი მზად 
იქნება 2017 წლის ივნისისათვის. 

(i) ვიბრაციის ზემოქმედება უნდა 
შეფასდეს ძირითად ნაგებობებზე და 
მათ მიშენებებზე, თუ შენობებს აქვთ 
მნიშვნელოვანი მიშენებები. ძირითად 
ნაგებობებზე შეფასება არ არის 
საკმარისი. 
(ii) კვლევის პროექტი უნდა 
წარედგინოს CRP-ის განსახილველად 
და შენიშვნებისათვის დასრულებამდე. 
(iii)კვლევის პროექტი უნდა 
გამოქვეყნდეს და მოხდეს შესაბამის 
დაინტერესებულ მხარეებთან მისი 
განხილვა, მათ შორის, 
განსაკუთრებით დაზარალებულ 
ხალხთან.  საბოლოო ანგარიში უნდა 
გამოქვეყნდეს ADB და MDF ვებ-
გვერდებზე. 
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10. მიზნობრივი კონსულტაციები: MDF-მა დაიწყო 
პროექტისათვის ყოვლისმომცველი კომუნიკაციების 
სტრატეგიის განვითარების პროცესი. დაქირავებულ იქნა 
ეროვნული კომუნიკაციების სპეციალისტი, რომელმაც 
მხარდაჭერა უნდა გაუწიოს MDF-ს, რომ განავითაროს 
მისი სტრატეგია, რომელიც მოიცავს მიზნობრივი 
კონსულტაციების განხორციელებას პროექტის რაიონში, 
განსაკუთრებული ფოკუსირებით მოწყვლად და 
განსაკუთრებით კი მხედველობადაქვეითებულ ხალხზე. 
ეს კონსულტაციები მოიცავს საოჯახო კვლევებს, ფოკუს 
ჯგუფების განხილვებს ნახევრად-სტრუქტურირებულ 
ინტერვიუებს და ღია შეხვედრებს და განხორციელდება 
ADB-ის მჭიდრო ზედამხედველობით. 

კომუნიკაციების სტრატეგია 
წარდგენილ უნდა იქნას CRP-სათვის 
განსახილველად და შენიშვნებისათვის 
კონსულტაციების დასრულებამდე. 
ჩატარებული კონსულტაციების 
ჩანაწერები შენახულ უნდა იქნას და 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს CRP-ის 
მონიტორინგისათვის.  

11. მდინარის ეკოლოგიური ზემოქმედება: მდინარის 
ეკოლოგიური სკრინინგი და ზემოქმედების კვლევა 
დაიწყო მდინარის პროექტის მიმართ ეკოლოგიური 
მგრძნობელობის გამოსაკვლევად და შეაფასებს 
ზემოქმედებას და სავარაუდო შემსუბუქების ზომებს. 
მდინარიდან აღებულ იქნება ნიმუშები და შემოწმდება, 
გამოკვლეულ იქნება და გაანალიზდება კვლევაში 
ჩართული ექსპერტების მიერ.  

ანგარიში CRP-სათვის წარდგენილ უნა 
იქნას განსახილველად და 
შენიშვნებისათვის დასრულებამდე. 
საბოლოო ანგარიში უნდა 
გამოქვეყნდეს ADB და MDF 
ვებგვერდებზე.  

12. სანიაღვრე - დიზაინის ინჟინრის მეშვეობით MDF 
განიხილავს სანიაღვრე დიზაინს მდინარის წყლის 
დასაცავად ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. საგანგებო 
ვითარებაში მოქმედების გეგმები მომზადდება როგორც 
ადგილისათვის სპეციფიკური გარემო მართვის გეგმა. 

დიზაინი უნდა წარედგინოს CRP-ს 
განსახილველად 

შემდეგი საფეხურები 
13. დანართი 1-ის აქტივობების განხორციელება მოხდება 
ADB-სა და MRDI/MDF-ს შორის შეთანხმების 
შესაბამისად შემოთავაზებული სამიზნე თარიღისათვის. 

მიღებულია. 
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დანართი 1 სამოქმედო გეგმის პროექტი 

შენიშვნა: ყველა დაგეგმილი თარიღი (თუ სხვაგვარად არ გაცხადდება) არის კონკრეტული 
თვის ბოლოს შესაბამისი საქმიანობის დასასრულისათვის.  
 აქტივობის დასახელება დაგეგმილი 

თარიღი 
CRP-ის შენიშვნები 

1 ხმაურის ზემოქმედებაზე CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ დაუცველობაზე 
მოქმედებები21 

1.1 ხმაურის ზემოქმედების კვლევა: 
დაადგინეთ ფონიჭალაში ხმაურის ფონური 
მდგომარეობა და მოახდინეთ მოდელირება 
სხვადასხვა სცენარების მიხედვით, რათა 
ჩამოაყალიბოთ მსოფლიო ბანკის EHS 
სახელმძღვანელოებში ასახული WHO-ს 
სტანდარტებთან შესაბამისობა.  

2017 წლის 
აპრილი 
(დასრულ
ებული) 

მიღებულია. 

1.2 განსახილველად წარდგენილი ხმაურის 
ზემოქმედების კვლევის ანგარიში  

მაისი 2017 დასრულებამდე CRP-
სათვის განსახილველად 
და შენიშვნებისათვის 
წარდგენილი ხმაურის 
ზემოქმედების კვლევა  

1.3 ხმის შემცირების ყველაზე შესაძლო 
ვარიანტი, რომელიც შერჩეულ იქნა B 
სექციაში აღწერილი ინტეგრირებული 
მიდგომის შემდეგ. 

ივნისი 
2017 

CRP-ის მიაჩნია, რომ მისი 
ფორმულირება უნდა 
იყოს შემდეგი: „ხმაურის 
შემცირების მიდგომის 
შერჩევა, რომელიც 
პროექტს მოიყვანს ADB-
ის პოლიტიკასა და 
მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში“. 
კონსულტაციები CRP-
სთან შემცირების 
ვარიანტზე 
დასასრულამდე ხმის 
შემცირებისათვის. 
თარგმნეთ სულ მცირე 
ერთი ანგარიშის შეჯამება 
და შემსუბუქების 
ზომების პროექტი 
ადგილობრივ ენაზე, 
გაავრცელეთ და 
კონსულტაციები 
გამართეთ შესაბამის 
დაინტერესებულ 

                                                
21 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის A დასკვნებს (გვ 8-13) 
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მხარეებთან, მათ შორის 
დაზარალებულ ხალხთან, 
დასასრულამდე. 
განათავსეთ 
დასრულებული ანგარიში 
ADB-სა და MDF ვებ-
გვერდებზე. 

1.4 დაიწყეთ შემსუბუქების ვარიანტის 
განხორციელება 

აგვისტო 
2017 

 

2 ვიბრაციის ზემოქმედებაზე CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ დაუცველობაზე 
მოქმედებები22 

2.1 ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა: 
გაზომეთ ფონიჭალაში ძირითადი 
ნაგებობების საძირკველისა და 
ნებაყოფლობითი მიშენებების ბუნებრივი 
სიხშირეები. მოახდინეთ პროექტიდან 
ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელირება და 
შესაბამისი შემსუბუქების საშუალებების 
რეკომენდება. 

აპრილი 
2017 
(ბუნებრი
ვი 
სიხშირეებ
ის 
გაზომვა 
დასრულე
ბულია) 

ვიბრაციის გავლენა 
მოდელირებულ უნდა 
იქნას როგორც ძირითად 
ნაგებობებზე ასევე 
მიშენებებზე, თუ 
მიშენებები 
მნიშვნელოვანია. 

2.2 გაზომილი ბუნებრივი სიხშირეების 
ანგარიშის განსახილველად წარდგენილი  
პროექტი 

აპრილი 
2017 
(დასრულ
ებული) 

CRP-თვის ანგარიშის 
პროექტის წარდგენა 
განსახილველად და 
შენიშვნებისათვის 

2.3 ვიბრაციის ანგარიშის მეორე წარდგენილი 
პროექტი, მათ შორის ვიბრაციის 
ზემოქმედების შეფასება ხმაურის 
შემცირების სხვადასხვა სცენარის 
ნაგებობებზე. 

ივნისი 
2017 

(i) ვიბრაციის ანგარიშის 
პროექტი უნდა 
წარედგინოს CRP-ს  
განსახილველად და 
შენიშვნებისათვის 
დასრულებამდე.  
(ii) ვიბრაციის 
ზემოქმედება უნდა 
შეფასდეს როგორც 
ძირითად ნაგებობებზე 
ასევე მიშენებებზე, თუ 
მიშენებები 
მნიშვნელოვანია. 
 (iii) თარგმნეთ სულ 
მცირე ერთი ანგარიშის 
შეჯამება და 
შემსუბუქების ზომების 
პროექტი ადგილობრივ 
ენაზე, გაავრცელეთ და 

                                                
22 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის B დასკვნებს (გვ 13-20) 
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კონსულტაციები 
გამართეთ შესაბამის 
დაინტერესებულ 
მხარეებთან, მათ შორის 
დაზარალებულ ხალხთან, 
დასასრულამდე. 
განათავსეთ 
დასრულებული ანგარიში 
ADB-სა და MDF ვებ-
გვერდებზე. 

2.4 ვიბრაციის შემსუბუქების ყველაზე შესაძლო 
შერჩეული ვარიანტი ინტეგრირებული 
მიდგომის (სექცია B) შემდეგ  

ივნისი 
2017 

CRP გვთავაზობს შემდეგ 
ფორმულირებას: 
“ვიბრაციის შემცირების 
ვარიანტის შერჩევა, 
პროექტის ADB 
პოლიტიკასთან 
შესაბამისობაში 
მოსაყვანად“. გთხოვთ 
განმარტეთ რა 
იგულისხმება 
„ინტეგრირებული 
მიდგომის შემდეგ“? 

2.5 დაიწყეთ შემსუბუქების ვარიანტის 
განხორციელება 

აგვისტო 
2017 
 
 
 
 
 
მშენებლო
ბის ფაზა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRP გვთავაზობს ქვემოთ  
2.6-დან 2.8-ის ჩათვლით 
პუნქტების დამატებას 
შესაბამისი ვადების 
პროექტთან (ამ მატრიცის 
მე-3 სვეტი) 
 
2.6 მშენებლობის ფაზის 
დროს ვიბრაციის 
ზემოქმედების ეფექტური 
მონიტორინგის სისტემის 
ოპერირება და ამის 
კონტრაქტორთან 
ხელშეკრულებაში 
ჩართვა. ეს მოიცავს: 
(i) ვიბრაციის 
მონიტორინგის სისტემის 
ადგილმდებარეობის 
გეგმა (საძირკველის 
ვიბრაციის 
სტრუქტურული 
შეფასებისათვის; ბინებში 
ხალხზე 
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მშენებლო
ბის 
დაწყებამ
დე 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მშენებლო
ბის 
დაწყებამ

ზემოქმედებისათვის); 
(ii) ვიბრაციის 
მონიტორინგის 
მონაცემების ონლაინ 
ანალიზი 
(სტრუქტურული 
შეფასებისათვის: DIN 
4150-3 ხალხზე 
ზემოქმედებისათვის DIN 
4150-2); 
ზღვარის განმარტება 
(ადრეული 
გაფრთხილების ეტაპი, 
გადაჭარბება) 
ავტომატურად 
გენერირებადი 
შეტყობინებისათვის 
პირთა განსაზღვრული 
წრისათვის; 
(iv) სამოქმედო გეგმა 
გადაჭარბების 
შემთხვევაში და 
(v) ვიბრაციის 
მონიტორინგის 
დოკუმენტირება და 
ანგარიში; 
 
2.7 შენობებიდან 
ვიბრაციის ზემოქმედების 
კვლევის შედეგებს 
დაქვემდებარებული 
მოშვებული ნაწილების 
მოხსნა სამშენებლო 
სამუშაოების დაწყებამდე. 
იცილეთ CRP-ის 
საბოლოო ანგარიშის 37-ე 
პარაგრაფი პროექტის 
შესაბამისობის ანალიზის 
შესახებ, სადაც ზომებია 
გამოკვეთილი. 
 
2.8 სამშენებლო 
სამუშაოების დაწყებამდე 
ყველა მიშენების 
შესაბამისად 
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დე უსაფრთხოება. 
 
3 მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების შესახებ CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ 

დაუცველობაზე მოქმედებები23 
3.1 ეროვნული კომუნიკაციების 

სპეციალისტის რეკრუტინგი 
მაისი 2017 
(დასრულებული) 

მიღებულია 

3.2 მოწყვლად ხალხთან და ჯგუფებთან 
მიზნობრივი კონსულტაციების 
მეთოდოლოგიის მომზადება 

მაისი 2017 მეთოდოლოგია 
კონსულტაციებისათვის 
უნდა წარედგინოს CRP-ის 
განსახილველად და 
შენიშვნებისათვის 
კონსულტაციების 
დაწყებამდე 

3.3 ჩაატარეთ მიზნობრივი 
კონსულტაციები მოწყვლად 
ხალხთან და ჯგუფებთან, 

ივნისი 2017 ტექსტი უნდა 
იკითხებოდეს 
შემდეგნაირად: „ჩაატარეთ 
მიზნობრივი 
კონსულტაციები 
მოწყვლად ხალხთან და 
ჯგუფებთან, რათა 
შეაფასოთ ზემოქმედება (i) 
მშენებლობის ფაზის 
დროს და (ii) ოპერირების 
ფაზის დროს“. ორივე 
ფაზის, მშენებლობისა და 
ოპერირების, 
სპეციფიკაციები 
მნივშენლოვანია, რადგან 
ზემოქმედება 
განსაკუთრებით ძლიერად 
იგრძნობა მოწყვლადი 
ხალხის მიერ 
მშენებლობის ფაზის 
დროს. 

3.4 ანგარიშის პროექტის დასკვნები, 
რომლებიც ADB-სა და MDF-ის მიერ 
განხილვის შემდეგ განსახილველად 
წარედგინება CRP-ს. 

ივლისი 2017 მიღებულია 

3.5 განსაზღვრული მიზნობრივი  
ზომების განხორციელება 

აგვისტო-
დეკემბერი 2017 

CRP გვთავაზობს 3.5-ის 
შეცვლას შემდეგით: 
„ანგარიშის დასკვნები და 
ზომების პროექტი 
გადათარგმნილ უნდა 

                                                
23 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის D დასკვნებს (გვ 21-23) 
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იქნას ადგილობრივ ენაზე 
და გავრცელდეს და 
განხილულ იქნას 
დაზარალებულ 
ხალხთან“. 
შემდეგ CRP გვთავაზობს 
ამჟამინდელი 3.5-ის 
გადაადგილებას 3.6-სკენ 
და შემდეგნაირად 
შეცვლას: „დანერგეთ 
განსაზღვრული 
შემსუბუქების ზომები 
მოწყვლადი ხალხის 
დასაცავად (i) 
მშენებლობისა და (ii) 
ოპერირების ფაზის 
დროს“ 

 
4 წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების შესახებ CRP-ის დასკვნების ADB-ის 

მიერ დაუცველობაზე მოქმედებები24 
4.1 მდინარის ეკოლოგიური ზემოქმედება: 

მდინარის ეკოლოგიური სკრინინგი და 
ზემოქმედების კვლევა მდინარის 
პროექტის მიმართ ეკოლოგიური 
მგრძნობელობის გამოსაკვლევად და 
პროექტის მშენებლობისა და 
ოპერირების ზემოქმედება და 
რეკომენდებული შემამსუბუქებელი 
ზომები. 

აპრილი 2017 ჩაატარეთ საბაზისო 
კვლევა, ჩაატარეთ 
ეკოლოგიური სკრინინგისა 
და ზემოქმედების 
შეფასების კვლევა, რომ 
გამოიკვლიოთ მდინარეზე 
პროექტის მშენებლობისა 
და ოპერირების 
ზემოქმედება, 
განსაკუთრებული 
ყურადღება მიაქციეთ 
თევზების დაცულ 
სახეობებს 

4.2 განსახილველად წარდგენილი 
ანგარიშის პროექტი 

ივნისი 2017 წარუდგინეთ CRP-ის 
ანგარიშის პროექტი 
განსახილველად და 
შენიშვნებისათვის. 
CRP გვთავაზობს ქვემოთ 
ჩამოთვლილი პუნქტების 
დამატებას. 
 
4.3 თარგმნეთ ანგარიშის 
პროექტის შეჯამება 

                                                
24 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის E დასკვნებს (გვ 23-25) 
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ადგილობრივ ენაზე და 
გაავრცელეთ და ჩაატარეთ 
კონსულტაციები 
ადგილობრივ 
დაინტერესებულ 
მხარეებთან  
 
4.4 მიიღეთ შემსუბუქების 
ზომები, საჭიროების 
მიხედვით 

4.3 განიხილეთ სანიაღვრე დიზაინი 
მდინარის წყლის დასაცავად 
ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს. 
საგანგებო ვითარებაში მოქმედების 
გეგმები მომზადდება როგორც 
ადგილისათვის სპეციფიკური გარემო 
მართვის გეგმა. 

აგვისტო ეს ახლა გახდება 4.5 
 
დაამატეთ შემდეგი 
სპეციფიკაცია 
ამჟამინდელი 4.3-ს 
(რომელიც შემდეგ გახდება 
4.5): „ნიაღვრის წყლის 
შეკავების ავზის 
მოცულობა, ცხიმის 
გამყოფთან ერთად, უნდა 
იყოს ისეთი ზომის, რომ 
შეინახოს მანქანის ერთ 
სრული ავზის მოცულობა“. 

5  კონსულტაციების შესახებ CRP-ის დასკვნების ADB-ის მიერ დაუცველობაზე 
მოქმედებები25 

5.1 პროექტის ჯგუფის მიერ მართული 
კომუნიკაციების სპეციალისტი 
ამზადებს მეთოდოლოგიას სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან 
დამატებით მრავალმნიშვნელოვანი და 
მიზნობრივი კონსულტაციების 
ჩასატარებლად (ეს ქმედება ტარდება 
ზემოთ 3.2 ქმედების პარალელურად) 

მაისი 2017, 
მიმდინარე 

შემოთავაზებული 
მეთოდოლოგია 
მრავალმნიშვნელოვანი 
კონსულტაციების 
ჩასატარებლად 1.3, 2.3, 3.3 
და 4.3 პუნქტების 
აქტივობებისათვის 
(პროექტში) უნდა 
განიხილოს CRP-მ და 
წარმოადგინოს შენიშვნები 
კონსულტაციების 
დაწყებამდე 

5.2 კონსულტაციების ჩატარება ივნისი 2017 
(გრძელდება 
მას შემდეგ) 

CRP გვთავაზობს, რომ 
დაემატოს: „1.3, 2.3, 3.3, 4.3 
პუნქტებში 
განსაზღვრული 
აქტივობების 
შესაბამისად“. 

                                                
25 ეს შეესაბამება CRP-ის ანგარიშის F დასკვნებს (გვ 26-28) 
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5.3 ADB-ისა და MDF-ის მიერ განხილული 
ანგარიშის პროექტის დასკვნები, 
რომლებიც წარედგინა CRP-ის. 

ივლისი 2017 CRP გვთავაზობს შემდე 
ფორმულირებას: 
„ჩანაწერები 1.3, 2.3, 3.3 და 
4 პუნქტებისათვის 
ჩატარებულ 
კონსულტაციებზე 
განხილულ უნდა იქნას 
ADB-ისა და MDF-ის მიერ 
და უნდა წარედგინოს 
CRP-ის 
შენიშვნებისათვის“. 

5.4 შემდეგი კონსულტაციების დასკვნები 
უნდა წარედგინოს CRP-ის 

განახლებების 
ნაწილი 

მიღებულია 

6 პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაციის შესახებ CRP-ის დასკვნების ADB-ის 
მიერ დაუცველობაზე მოქმედებები26 

 უნდა განისაზღვროს ყველა კვლევის 
დასრულების შემდეგ 

 მიღებულია. 

 

                                                
26 ეს შეესაბამება  CRP-ის ანგარიშის F დასკვნებს (გვ 28-30) 
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ADB-ის მმართველობის პასუხი CRP-ის შენიშვნებზე გამოსასწორებელი 
სამოქმედო გეგმის პროექტის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე 
 
L3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა 

- ტრანში 3 
CRP-ის შენიშვნები გადაწყვეტილების პროექტზე და სპეციალურ 

ზომებზე, რომლებიც ჩართულ უნდა იქნას გამოსასწორებელ სამოქმედო 
გეგმაში 

 CRP შენიშვნა პასუხი 
A გადაწყვეტილების პროექტი: CRP 

თანხმდება შემოთავაზებულ 
გადაწყვეტილებაზე (ანუ გვირაბი ორი 
ხმაურის კედლით სიჩქარის შეზღუდვით 80 
კმ/სთ-მდე), რაც ფორმულირებულია 
თანდართულ მენეჯმენტის მემორანდუმის 
პარაგრაფში 8, იმ პირობით, რომ შესაბამისი 
კონსულტაციები ჩატარდა დაზარალებულ 
ხალხთან (i) ხმაურის შემსუბუქების 
კვლევაზე; (ii) ვიბრაციის კვლევაზე და (iii) 
და შემსუბუქების შერჩეულ ზომებზე. RAP 
აკონკრეტებს, რომ კონსულტაციები უნდა 
ჩატარდეს და რომ კონსულტაციების 
ჩანაწერები განხილულ უნდა იქნას ADB-სა 
და MDF-ის მიერ და წარედგინოს CRP-ის 
შენიშვნებისთვის (ანუ პუნქტები 5.2 და 5.3). 
გამომდინარე იქიდან, რომ CRP-ის ჯერ არ 
მიუღია ეს ჩანაწერები, CRP-ის არ გააჩნია 
მტკიცებულებები ამ ჩატარებულ 
კონსულტაციებზე და შესაბამისად, 
ითხოვს, რომ ეს ჩანაწერები 1.3, 2.3 და 4.3 
პუნქტებზე წარედგინოს CRP-ის 
განსახილველად და შენიშვნებისათვის.   

გმადლობთ. 
 
ADB და MDF-მა ჩაატარეს 
გახანგრძლივებული კონსულტაციები 
გეგმის შესაბამისად თემებთან და 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან. 
კონსულტაციების ანგარიში 
ცირკულირდა CRP-სადმი 2017 წლის 18 
დეკემბერს. ინდივიდუალური 
კონსულტაციების დეტალური 
ჩანაწერები ხელმისაწვდომია ქართულ 
ენაზე MDF-თან და წარმოდგენილ 
იქნება 2018 წლის თებერვლამდე. გარდა 
ამისა, ჩანაწერები ციფრულ ფორმატში 
გადაყვანილია MDF-ის მიერ და ბმული 
მათ საყურებლად წარედგინება CRP-ის 
როგორც კი მომზადდება.  

B სამოქმედო გეგმის ნაწილად განსასაზღვრი 
აქტივობები. CRP განახორციელებს მის 
მონიტორინგს საბჭოს მიერ დამტკიცებულ 
RAP-ზე, რომელიც შეივსება 
გადაწყვეტილების პროექტით. CRP-ის 
აზრით ქვემოთ ჩამოთვლილი სპეციალური 

მიღებულია 
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ზომები უნდა გაერთიანდეს 
გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმაში. 
ისინი არის შემდგომი ღონისძიებები, 
რომლებიც წარმოიშვება კვლევების და 
შერჩეული გადაწყვეტილებების შედეგად. 
ზოგადი დებულებები ასეთი 
ზომებისათვის უკვე უზრუნველყოფილ 
იქნა დამტკიცებულ RAP-ში. შესაბამისად, 
ისინი არ წარმოადგენენ დამატებით ზომებს 

 (i) მშენებლობის დროს ხმაურის 
შემცირებისათვის სამოქმედო პროგრამა. 
CRP-იმ მის შენიშვნებსა და შესაბამისობის 
მიმოხილვაში ხაზი გაუსვა ხმაურის 
შემცირების პროგრამის საჭიროებას 
მშენებლობის დროს, რადგან ყველაზე 
დასახლებული შენობები სამშენებლო 
ადგილის სიახლოვესაა. CRP-მ 
წარმოადგინა მისი შემცირების პროექტები, 
როგორც ხმაურის ზემოქმედების კვლევის 
ნაწილი. სამუშაო საათები უნდა 
შეიზღუდოს ორშაბათიდან პარასკევის 
ჩათვლით და სამუშაოები უნდა 
შესრულდეს მხოლოდ დილის 7 საათიდან 
საღამოს 7 საათამდე. გარდა ამისა, ხმაურის 
დროებითი ბარიერები უნდა დამონტაჟდეს 
მშენებლობის რაიონებში, რომლებიც 
განთავსებულია დასახლებული შენობების 
სიახლოვეს. ხმაურის შემცირების ზომები, 
რომლებიც მიღებულ იქნა მშენებლობის 
დროს უნდა განისაზღვროს როგორც RAP-
ის პუნქტი 2.5-ის ნაწილი.  

ხმაურის დროებითი ბარიერები, 
როგორც ანგარიშშია რეკომენდებული, 
დამონტაჟდება მშენებლობის დროს იმ 
რაიონებში, რომლებიც განთავსებულია 
დასახლებული შენობების სიახლოვეს.  
 
სამუშაო საათები, როგორც კონტრაქტშია 
დაკონკრეტებული განახლდება CRP 
რეკომენდაციების შესაბამისად. 

 (ii) ხმაურის მონიტორინგის პროგრამა. 
CRP-ის აზრით ხმაურის მონიტორინგის 
პროგრამა უნდა დაინერგოს, რათა 
შეფასდეს ხმაურის შემცირების ზომები, 
რომლებიც წარმოდგენილია 
გადაწყვეტილების პროექტში (ანუ გვირაბი 
ხმის ბარიერებით სიჩქარის შეზღუდვით) 
ეფექტურია ხმაურის საჭირო 
სტანდარტების მისაღწევად. შეხედულება 
გამოხატულ იქნა CRP-ის შენიშვნებში, 
რომლებიც წარდგენილ იქნა 2017 წლის 21 
ივნისს და რომლის მიხედვითაც, ხმაურის 
შემცირების შერჩეული ვარიანტის 
მონიტორინგი განხორციელდება 

შეთავაზება მიღებულია და ხმაურის 
მონიტორინგის პროგრამა 
განხორციელდება.  
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რეგულარული მონიტორინგის პროგრამის 
საშუალებით სულ მცირე 2-დან 3 წლამდე 
(წელიწადში ერთხელ ერთი ნიმუშით) და 
საჭიროების შემთხვევაში, გამოსადეგი 
დამატებითი/გამაძლიერებელი ხმაურის 
შემცირების ზომებით.  
ხმაურის მონიტორინგის პროგრამის 
მომზადება, რომელიც განხორციელდება 
ოპერირების განმავლობაში, უნდა 
გაერთიანდეს RAP-ის 2.5 პუნქტში.  

 (iii) მხარდამჭერი პროგრამა მხედველობა 
შეზღუდული პირებისათვის მშენებლობის 
დროს. საცხოვრებელ კორპუსებს, 
რომლებიც დაზარალდა გზის პროექტით, 
ყავს ჯამში 146 მოწყვლადი მაცხოვრებელი, 
მათ შორის 75 ოჯახი მხედველობა 
შეზღუდული ხალხით. ამ ხალხს 
კონსულტაცია ჩაუტარდათ RAP 
დებულებების შესაბამისად. მენეჯმენტის 
მემორანდუმი აჯამებს კონსულტაციებს 
(პარაგრაფები 11-16) მაგრამ არ გვთავაზობს 
რაიმე მოქმედებებს, თუ როგორ შეიძლება 
მხედველობა შეზღუდული ხალხის 
დახმარება მშენებლობის განმავლობაში, 
როდესაც მათზე სერიოზული ზემოქმედება 
ექნება ხმაურსა და ვიბრაციას. RAP-ის 
პუნქტი 3.6 მოუწოდებს შემამსუბუქებელი 
ზომების განხორციელებისაკენ მოწყვლადი 
ხალხისათვის გზის მშენებლობისა და 
ოპერირების დროს. 

კონკრეტული მოთხოვნები, 
მომზადებული მოწყვლადი ჯგუფებისა 
და სხვათა მიერ, მათ შორის გზის 
გაუმჯობესებული უსაფრთხოება 
ფონიჭალაში, მათ შორის სიჩქარის 
კამერები, უფრო მეტი შუქნიშანი 
ხმოვანი სიგნალებით, მეტი მიწისქვეშა 
გადასასვლელი, ასფალტით 
მოპირკეთებული ტროტუარები და 
წვდომა გზებზე, გაუმჯობესებული 
სანიაღვრე, ავტობუსების გაჩერებები და 
საზოგადო ტრანსპორტი აღჭურვილი 
მხედველობა დაქვეითებული და 
შეზღუდული შესაძლებლობების 
ადამიანებისათვის, რეკრეაციული 
რაიონი და პარკები ფონიჭალაში და 
ხმაურის ბარიერები ახალ გზაზე - 
დაინერგება პროექტის მიერ. 
 
 
მოწყვლადი ჯგუფი მხარდაჭერილ 
იქნება ხანგრძლივი სოციალური 
მონიტორინგით და მხარდაჭერით 
მშენებლობის დროს, რომელსაც 
გაუძღვება MDF-ის კომუნიკაციების 
სპეციალისტი. პროგრამის მიხედვით, 
დაზარალებული პირების, 
განსაკუთრებით კი მოწყვლადი 
ჯგუფების მონახულება მოხდება 
რეგულარულად. კონკრეტული 
განისაზღვრება დამატებითი ზომები, 
რეზიდენტების მიერ შეტყობინებულ 
სირთულეების შესამსუბუქებლად. 

 (iv) მოწყვლად ხალხთან კონსულტაციების 
დროს წამოჭრილი პრობლემები. 

სამივე სპეციფიკური მოთხოვნა 
განიხილება და შესული იქნება 
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თანდართული მემორანდუმის მე-17 
პარაგრაფი წარმოადგენს ხალხის მიერ 
წამოჭრილ მოთხოვნებს, რომ მოხდეს გზის 
უსაფრთხოებისა და წვდომის 
უზრუნველყოფა. მათ ასევე მოითხოვეს 
მორგებული საზოგადოებრივი 
სატრანსპორტო სისტემა. მენეჯმენტმა 
კონსულტაცია უნდა გაუწიოს MDF-ს, ამ 
სპეციფიკური მოთხოვნებიდან რომელი 
უნდა გაერთიანდეს გზის აგების პროექტში 
და განსაზღვროს უსაფრთხოების ზომები 
და ასევე წვდომა და საზოგადოებრივი 
ტრანსპორტის გაუმჯობესების 
საშუალებები, მიღებული როგორც RAP-ს 
3.6 პუნქტის საშუალებების ნაწილი.  

პროექტში.  

 (v) მოშვებული ნაწილების მოშორება და 
უსაფრთხოება მშენებლობის დაწყებამდე. 
RAP აკონკრეტებს, რომ შენობების 
მოშვებული ნაწილები უნდა მოშორდეს, 
რათა თავიდან იქნას აცილებული 
ნაწილების ჩამოვარდნა მშენებლობის 
დროს (პუნქტი 2.7). მენეჯმენტის 
მემორანდუმი არ ეხება ამ მოთხოვნას. 
მოთხოვნები კონტრაქტურებისადმი, რომ 
მოხდეს ასეთ ნაწილების საცხოვრებელი 
შენობებიდან მოშორება, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული ჩამოვარდნილი 
ნაწილებით ხალხის დაზიანების 
შემთხვევები, საჭიროა, რომ ჩადებული 
იყოს კონტრაქტებში. საცხოვრებელი 
შენობები ძალიან დაზიანებულია, რაც 
დროთა განმავლობაში მიდის სამშენებლო 
ელემენტების დაშლამდე (იხ. 
შესაბამისობის ანგარიშის მე-40 პარაგრაფი). 
დიდია ალბათობა იმისა, რომ ნახევრად 
მიერთებული სახლების ნაწილები მოეშვება 
სამშენებლო პერიოდის განმავლობაში. 
შესაბამისობის ანგარიშის 41-ე პარაგრაფის 
მიხედვით „ადამიანების დაზიანების 
საფრთხე შესაძლებელია ავიცილოთ: (ა) 
შენობის გარედან ყველა მოშვებული 
ნაწილის მოშორებით, (ბ) მოშვებული 
ნაწილების მიმაგრებით, (გ) პრობლემური 
სტრუქტურების შეკეთებით ან შეცვლით, 
(დ) სახიფათო რაიონების გადაკეტვით, (ე) 

მოხდება არსებული კონსოლიდაციის 
განხორციელება, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას, რომ 
მოშვებული ნაწილების მოშორება 
განხორციელდა სათანადოდ. ეს არის 
ნებაყოფლობითი მიშენებების 
გამაგრების პროგრამის დამატება. 
 
დამონტაჟდება შესაბამისი ნიშნები და 
მიღებულ იქნება უსაფრთხოების ზომები 
კონტრაქტორების მიერ შეკეთების 
პროცესის დროს.  
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შენობის  თავზე პრობლემური 
სართულების მოშორებით, (ვ) 
მაცხოვრებლებისათვის ხიფათებზე 
ინფორმაციის მიწოდებით“. 
ADB უნდა უზრუნველყოს, რომ 
მოშვებული ნაწილების მოშორება მოხდება 
შესაბამისად მშენებლობის დაწყებამდე. 
შესაძლო დაზიანებები ან ფატალური 
შედეგი, რაც შეიძლება წარმოიშვას 
მშენებლობის პერიოდში, სერიოზული 
რეპუტაციული რისკის ქვეშ დააყენებს 
ADB-ს, თუნდაც ზიანის მიზეზი იყოს 
შენობების ცუდი მდგომარეობა და არა 
სამშენებლო სამუშაოები. CRP თვლის, რომ 
უპირატესი ყურადღება უნდა მიექცეს 
პრევენციულ ზომებს და კონტრაქტებში 
უნდა ჩაიდოს შესაბამისი დებულებები. 

 (vi) მიშენებების გამაგრება. მენეჯმენტის 
მემორანდუმი (პარაგრაფი 9) აყალიბებს 
მიშენებების გამაგრების საჭიროებას, რათა 
თავიდან იქნას აცილებული კოლაფსი 
მშენებლობის დროს. ყველა მიშენების 
შესაბამისი უსაფრთხოება ჩართულია RAP-
ის პუნქტი 2.8-ში.  მაცხოვრებლებმა 
შენობებზე გააკეთეს რამდენიმე მიშენება, 
უმეტესობა დიდი ზომის, სადაც ისინი 
ცხოვრობენ. მიშენებები არ აშენებულა 
შენობების სტანდარტების შესაბამისად და 
ბევრი მათგანი არასტაბილურია. 
მშენებლობის დროს ამ მიშენებების 
შესაძლო ჩამოშლამ - თუნდაც არ იყოს 
გამოწვეული ვიბრაციით - შეიძლება 
მიგვიყვანოს დაზიანებებამდე ან ფატალურ 
შედეგამდე და შესაბამისად, რისკის ქვეშ 
დააყენებს ADB-ს; CRP თვლის, რომ 
უპირატესი ყურადღება უნდა მიექცეს ამ 
მიშენებების შესაბამის უსაფრთხოებას 
მშენებლობის დაწყებამდე. 
მენეჯმენტის მემორანდუმი ეხება 
საინჟინრო დიზაინს, რაც განსაზღვრულია 
საწყის კვლევაში, როგორც მიშენებების 
უსაფრთხოდ ყოფისათვის შესაბამისი 
მიდგომა. CRP თვლის, რომ საინჟინრო 
ვარიანტები, რაც ჩამოყალიბებულია საწყის 
გარემოს დაცვით კვლევაში (IEE ტომი 2) 

ვიბრაციის კვლევების დასკვნით, 
რომლებიც ეყრდნობა ძირითადი 
შენობებისა და მიშენებების ბუნებრივი 
სიხშირეების რეალურ გაზომვას, ისინი 
არის საცხოვრებელი შენობებისათვის 
დადგენილი ზღვარის ფარგლებში. 
ყველა მიშენება გამაგრდება 
მშენებლობის დაწყებამდე. 
 
პროექტი უზრუნველყოფს, რომ 
მშენებლობამდე მიღებულ იქნას 
საინჟინრო ვარიანტები პატარა და დიდი 
მიშენებების შესაბამისად 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
მიზნით, თითოეული შენობის 
სპეციფიკური მდგომარეობის 
მიხედვით.  
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შესაბამისია პატარა მიშენებების 
უსაფრთხოების მიზნით (როგორიცაა 
აივნები), მაგრამ არა დიდი 
მიშენებებისათვის, სადაც ხალხი 
ცხოვრობს. მათ უზრუნველსაყოფად უფრო 
ყოვლისმომცველი საშუალებები უნდა 
იქნას ჩადებული მშენებლობის 
კონტრაქტორებთან კონტრაქტებში.  

 (vii) მდინარის ეკოლოგიური ზემოქმედება 
- გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა. 
მენეჯმენტის მემორანდუმი აღნიშნავს, რომ 
მდინარე მტკვარი მიჩნეულია, როგორც 
ბუნებრივი არეალი და იმისათვის, რომ 
აკმაყოფილებდეს ADB უსაფრთხოების 
პოლიტიკის მოთხოვნებს, უნდა 
მომზადდეს ადგილისათვის სპეციფიკური 
EMP. გარდა ამისა არეალის აღდგენა 
განხორციელდება მდინარის ნაპირების 
გასწვრივ. CRP მიესალმება ამ დებულებებს, 
მაგრამ აღნიშნავს, რომ შემოთავაზებულ 
აქტივობებში (პარაგრაფი 22) მენეჯმენტი 
მხოლოდ ამ საშუალებების მონიტორინგის 
ვალდებულებას იღებს. CRP მოითხოვს, 
რომ ადგილისათვის სპეციფიკური EMP-ის 
პროექტი წარედგინოს ADB-სა და CRP-ის 
განსახილველად და შენიშვნებისათვის და 
მოითხოვს, რომ ეს საშუალება უნდა 
შევიდეს, როგორც RAP-ის პუნქტი 4.4-ის 
საშუალება.   

ანგარიშის დასკვნით, მდინარე მტკვრის 
ეკოსისტემაზე პროექტის ზემოქმედება 
იქნება ძალიან მცირედი. ადგილის 
სპეციფიკური EMP განახლდება, რომ 
მოიცავდეს არეალის განახლების 
პროგრამას მდინარის ნაპირების 
გასწვრივ. განახლებული EMP 
წარედგინება CRP-ის განსახილველად 
მოთხოვნის შესაბამისად. 

 (xi) გარემოსდაცვითი კატეგორიზაცია. 
მენეჯმენტის მემორანდუმის მიხედვით 
(პარაგრაფი 23) „პროექტის გარემო 
ზემოქმედება დადასტურებულია როგორც 
პროექტის ფარგლებში მოქცეული, წინასწარ 
განჭვრეტადი, შემსუბუქებადი და 
შექცევადი. შესაბამისად, პროექტის გარემო 
კატეგორიზაცია არ ზარალდება“. 
განხორციელებულ გარემოსდაცვითი 
კვლევებზე დაყრდნობით CRP თვლის, რომ 
პროექტს ექნება მნიშვნელოვანი გარემო 
ზემოქმედება და რომ ზოგი მათგანი იქნება 
შეუქცევადი. მაგალითად, გავლენა 
საერთაშორისო მდინარეების 

2017 წლის ივნისის გამოსასწორებელ 
სამოქმედო გეგმაში მენეჯმენტი 
შეთანხმდა, რომ განესაზღვრათ 
პროექტის კატეგორიზაცია CRP-ის მიერ 
რეკომენდებული დამატებითი 
კვლევების დასრულების შემდეგ. 
ხმაურის ზემოქმედების შემთხვევაში 
ახალმა კვლევებმა გვაჩვენა, რომ ასევე 
შესაძლებელი იყო მსოფლიო ბანკის EHS 
სახელმძღვანელოებში ასახული WHO-ს 
სტანდარტების დაკმაყოფილება. 
ვიბრაციის კვლევამ, რომელიც ჩატარდა 
10 შენობაზე და მათ მიშენებებზე, აჩვენა, 
რომ ზემოქმედება იქნება UNI 9916/ISO-ს 
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ჰიდროლოგიურ და ეკოლოგიურ გარემოზე 
და წითელ წიგნში მოქცეული ხეების ჭრა, 
ასევე ხმაურისა და ვიბრაციის გავლენა ბევრ 
მხედველობა შეზღუდულ ადამიანზე (მაგ. 
75 პირი).  

 შესაბამისად, CRP აუცილებლად მიიჩნევს, 
რომ მოხდეს პროექტის გარემო კატეგორიის 
B-დან A-მდე აწევა, რათა მოხდეს 
შესრულების გაძლიერება და საბოლოო 
გადაწყვეტილებების დანერგვის 
მონიტორინგი, რათა უზრუნველყოფილ 
იქნას გამოსასწორებელი საშუალებებისა და 
გადაწყვეტილებების ეფექტურობა.  

მიერ განსაზღვრულ ზღვარზე დაბალი 
და რომ ახალი გზის მშენებლობით 
გამოწვეული ვიბრაცია არ გამოიწვევს 
რაიმე საფრთხეს ან შენობების ან 
მიშენებების ზიანს.  

ხმაური და ვიბრაცია არის 
საერთაშორისო სტანდარტებში, 
რომელიც არ უზრუნველყოფს 
განსხვავებულ სტანდარტებს 
მხედველობადაქვეითებული 
პირებისათვის. ჩატარებული მდინარის 
ეკოლოგიის კვლევის დასკვნით, 
პროექტის ზემოქმედება მდინარის 
ეკოსისტემაზე არის ძალიან მცირედი და 
უმნიშვნელო. ხეები, რომლებიც 
მოიჭრება არის დარგული ხეები და არა 
ბუნებრივი არეალის ნაწილი. ისინი 
მოიჭრება მხოლოდ გარემოს დაცვის 
სამინისტროსა და თბილისის 
მუნიციპალიტეტისაგან ნებრთვის 
მიმღების შემდეგ. ხელახალი დარგვის 
პროგრამა შეამცირებს ზემოქმედებას. 
განსაზღვრული ზემოქმედების მართვა 
მოხდება ადგილისათვის სპეციფიკური 
EMP-ის მეშვეობით და მოხდება მისი 
მონიტორინგი წელიწადში ორჯერ. 
გარდა ამისა, CRP  განახორციელებს 
RAP-ში განსაზღვრული ყველა 
საშუალების დამატებით მონიტორინგს. 
ADB შესაბამისად არ თვლის, რომ 
საჭიროა პროექტის ხელახალი 
კატეგორიზაცია.  

 (x) ნახევარ წლიანი პროგრესის ანგარიშები. 
CRP იხსენებს, რომ RAP-ის მე-6 პარაგრაფი 
ითხოვს ADB მენეჯმენტისგან, რომ 
წარუდგინონ ნახევარ წლიანი პროგრესის 
ანგარიშები CRP-ის „რომელიც RAP-ის 
თითოეული აქტივობისათვის დეტალურად 
ჩამოაყალიბებს განხორციელებული, 
მიმდინარე ან განსახორციელებელი 

მიღებულია. შეტყობინებულ იქნება 
შესაბამისად. 
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აქტივობების სტატუსს, როგორც 
განსაზღვრულია სამოქმედო გეგმაში“. 
მენეჯმენტის მემორანდუმი (პარაგრაფი 25) 
არ ასახელებს ამ მოთხოვნას.  

 (xi) კონსულტაციები. მემორანდუმი აღწერს 
ხმაურის, ვიბრაციისა და ეკოლოგიური 
ზემოქმედების კვლევებისა და 
გადაწყვეტილებების პროექტის შესახებ 
ჩატარებულ კონსულტაციებს. (პარაგრაფები 
18-20), CRP აღნიშნავს, რომ RAP (აქტივობა 
5.3) ითხოვს, რომ ჩანაწერები წარედგინოს 
ADB და MDF-ს და შემდეგ წარედგინოს 
CRP-ის შენიშვნებისათვის. CRP-ის არ 
მიუღია ეს ჩანაწერები და შესაბამისად 
ითხოვს მათ. CRP-იმ მიიღო ანგარიში 
მოწყვლად პირებთან კონსულტაციების 
შესახებ და პატივს სცემს მოწყვლად 
პირებთან გაფართოებულ ძალისხმევას.   

პროექტის მიერ განხორციელდა 
ყოვლისმომცველი საკონსულტაციო 
პროცესი. კონსულტაციების ანგარიში 
ცირკულირებულ იქნა CRP-სადმი 2017 
წლის 18 დეკემბერს. ინდივიდუალური 
კონსულტაციების დეტალური 
ჩანაწერები ხელმისაწვდომია ქართულ 
ენაზე MDF-თან და უზრუნველყოფილ 
იქნება 2018 წლის თებერვლის 
ბოლომდე. გარდა ამისა, ჩანაწერები 
გადაყვანილია ციფრულ ფორმატში 
MDF-ის მიერ და მათ სანახავად ბმული 
წარედგინება CRP-ის როგორც კი მზად 
იქნება.  
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მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება 

L3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP) 
ტრანში 3 

მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტილება 
 

1. ეს დოკუმენტი გამოკვეთს საბოლოო გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმას (შემდეგში 
სამოქმედო გეგმა), რომელიც შესაბამისობის შემსწავლელი კომისიის (CRP) მეშვეობით 
წარედგინება დირექტორთა საბჭოს შესაბამისობის შემსწავლელ კომიტეტს (BCRC) 
განსახილველად. ასეთი აქტივობების გამოსასწორებელ გეგმაში 
განსახორციელებლად ჩართვამდე აზიის განვითარების ბანკი (ADB) და საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF), ამ კრედიტის აღმასრულებელი 
სააგენტო, გაითვალისწინებენ ამ მიმოხილვიდან BCRC-ისა და CRP-ის 
შეხედულებებს. აღმასრულებელი სააგენტო დათანხმდა 2017 წლის 12 დეკემბერს 
საბოლოო გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმას.  
 

2. სპეციფიკური აქტივობების პუნქტები განისაზღვრება ტექნიკური კვლევების 
დასრულების შემდეგ. ADB და MDF-მა განიხილეს და შეაფასეს შედეგები და 
ალტერნატიული ვარიანტები რაც გამოიკვეთა კვლევებიდან. განსაზღვრული 
სპეციფიკური გამოსასწორებელი აქტივობები განსაკუთრებით ეფექტურია პროექტის 
შესაბამისობაში მოსაყვანად. განსაზღვრული გადაწყვეტილებები და აქტივობები 
დეტალურადაა ჩამოთვლილი ქვემოთ. 
 
A. შესავალი 

3. 2017 წლის 13 თებერვალს CRP-მ წარადგინა მისი საბოლოო ანგარიში (CRP მოხსენება) 
ზემოხსენებული პროექტისათვის (შემდგომში „პროექტი“). CRP-მ დაადგინა, რომ ADB 
არ შეესაბამებოდა მის ოპერაციულ პოლიტიკას და პროცედურებს შემდეგ ექვს 
ასპექტში: (I) ხმაურის ზემოქმედება; (II) ვიბრაციის ზემოქმედება, (III) ზემოქმედება 
მოწყვლად ჯგუფებზე; (IV) ზემოქმედება წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე, (V) 
კონსულტაციები და (VI) პროექტის გარემოს კატეგორიზაცია. ანგარიშმა ჰაერის 
ხარისხზე გავლენა დაადგინა როგორც შესაბამისი. 
 

4. ანგარიშგების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) (შემდეგში AM პოლიტიკა) 191-ე 
პარაგრაფის შესაბამისად, გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა წარედგინა 
დირექტორთა საბჭოს 2017 წლის 7 ივნისს და სამოქმედო გეგმის 2017 წლის 30 ივნისს. 
სამოქმედო გეგმის მე-5 პარაგრაფის შესაბამისად, ის ითხოვს ADB-საგან საბოლოო 
სამოქმედო გეგმის წარდგენას CRP-ის მეშვეობით BCRC-სთავის განსახილველად. 
 

5. ADB აცნობიერებს MDF-ის უწყვეტ თანამშრომლობას სხვადასხვა პრობლემების 
მოგვარების საქმეში, რომლებიც წარმოიშვა მის პოლიტიკასთან ADB-იდ 
შეუსაბამობის გამო. ამ ყველაფრით ჩანს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და MDF-ის ძლიერი მონდომება, რომ 
უზრუნველყონ ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობა. მენეჯმენტი დარწმუნებულია, 
რომ MRDI-სა და MDF-ის მხარდაჭერით საბოლოო გამოსასწორებელი სამოქმედო 
გეგმა დაინერგება ეფექტურად და საჭირო დროის განმავლობაში. 
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B. განხორციელებული აქტივობები და განახლებები 

6. ADB და MDF-მა წამოიწყეს აქტივობები, რომლებიც ემატებიან სამოქმედო გეგმას, 
რათა მოახდინონ პროექტის შესაბამისობაში მოყვანა. ამ წამოწყებული აქტივობების 
შეჯამება და მიმდინარე სტატუსი მოცემულია დანართში 1. ყველა კვლევა 
დასრულებულია და წარდგენილია CRP-სადმი განსახილველად და შენიშვნები 
საჯაროდ გამოქვეყნებულია. კვლევების შედეგები და შენობებზე ზემოქმედება 
წარმოდგენილია დანართში 2 და შეჯამებულია შემდეგნაირად:   
 

7. ხმაურის ზემოქმედება: პროექტის ხმაურის ზემოქმედების კვლევა განხორციელდა 
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) ხმაურის სტანდარტებით, რომლებიც 
ასახულია მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელოები (EHS სახელმძღვანელოები). როგორც ამ სწავლების ნაწილი, 
ჩამოყალიბდა გარშემო ხმაურის ყოვლისმომცველი საბაზისო დონე, რასაც რომელსაც 
მოჰყვება მომავალში სხვადასხვა დროს პროექტის მშენებლობისა და ოპერირების 
ეტაპზე ხმაურის დონის მოდელირება და სხვადასხვა სცენარები, რაც მოიცავს 
შემსუბუქების სხვადასხვა მეთოდებს. ოპერირებისათვის მოხსენება გვთავაზობს 4 
ვარიანტს, რომელთა მეშვეობითაც შესაბამისობა მსოფლიო ბანკის EHS 
სახელმძღვანელოში ასახულ WHO-ს სტანდარტებთან იქნება მიღწეული, ესენია: (I) 
მაქსიმუმ 8 მეტრის სიმაღლის ხმაურის კედელი (კედელი 1 - 988 მ*6 მ და კედელი 2 – 
640 მ* 8 მ) და ხუთი შენობის აღება (ბინები 8, V, 12VG, 16A/B და სასტუმრო); (II) 
მაქსიმუმ 9 მეტრიანი ხმაურის კედელი ( კედელი 1 – 1,120 მ*6 მ, კედელი 2: 240 მ*8მ 
და კედელი 3: 268 მ* 9 მ) და 4 შენობის აღება  (ბინები 8, V, 12VG, 16A/B); (III) მაქსიმუმ 
ხუთმეტრიანი ხმაურის კედელი (კედელი 1 – 1,62 მ* 5 მ), გაუმჯობესებული საგზაო 
ზედაპირი და ოთხი შენობის მოშორება (ბინები 8, V, 12VG, 16A/B) და (IV) 
ხუთმეტრიანი ხმაურის კედელი (კედელი 1: 880 მ * 5 მ და კეელი 2: 188 მ * 8 მ) 
ხმაურის გვირაბით (სიგრძე 560 მ სიგანე 29,5 მ და სიმაღლე 5 მ). ანგარიშის 
რეკომენდაციით, სამუშაოების ჩატარების ადგილას უმჯობესია ხმის დროებითი 
ბარიერების დამონტაჟება.    
 

8. აქტივობა: თემებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან ADB-სა და MDF-ის აქტიური 
კონსულტაციების შემდეგ 5 მეტრიანი ხმაურის კედლის აღმართვა ხმაურის გვირაბით 
მიჩნეულ იქნა, როგორც ყველაზე ეფექტური საშუალება WHO-ს ხმაურის 
სტანდარტების საპასუხოდ და პროექტის შესაბამისობაში მოსაყვანად. ეს 
გადაწყვეტილება მხოლოდ შეცვლის არსებულ კონტრაქტში უკვე შექმნილ ხმაურის 
ბარიერს (654,8 მეტრი სიგრძეში და სიმაღლე ცვლილებადია 5-დან 3 მეტრამდე 
ადგილმდებარეობის მიხედვით) ერთ გვირაბამდე და ხმაურის კედლებამდე. გვირაბი 
იქნება 560 მ სიგრძის, რომელიც დაფარავს სავალ ნაწილებსა და ორ ხმაურის კედელს, 
ერთი 5 მ სიმაღლის და 880 მ სიგრძის და მეორე 8 მ სიმაღლისა და 188 მ სიგრძის 
კედელი. კედლების სრული ფართი იქნება დაახლოებით 46%-ით ნაკლები ვიდრე 
მხოლოდ კედლის ვარიანტისა. როგორც თვიდან იყო შემოთავაზებული, ამ სექციაში 
სიჩქარე ლიმიტირებულია 80კმ/საათამდე. დამატებითი ღირებულება მიმდინარე 
კონტრაქტის ანგარიშის ნომერი 11-ის ცვლილება, იძულებითი განსახლების გარეშე 
და სამუშაოების დასასრულებლად დამატებითი დროის გარეშე.   
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9. ვიბრაციის ზემოქმედება: MDF დაასრულა ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა ორ 
ეტაპად. პირველი კვლევის დროს ჩატარდა ძირითადი შენობებისა და მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირეების გაზომვა ფონიჭალის რაიონში. მეორე კვლევის დროს 
ვიბრაციის მოდელირება დასრულდა გაზომილი ბუნებრივი სიხშირეების და 
ვიბრაციის ზემოქმედების მიხედვით, რაც შეიძლება წარმოიშვას სხვადასხვა ხმაურის 
შემამცირებელი საშუალებების მშენებლობიდან. ანგარიშის დასკვნის მიხედვით, 
ანალიზის მიხედვით ვიბრაციის ზემოქმედება უფრო დაბალია ვიდრე UNI 9916-ის 
(იტალიური კრიტერიუმი ვიბრაციის გაზომვისა და შენობებზე მათი ზემოქმედების 
გასაზომად) მიერ დაწესებული ზღვარი ან სტანდარტების საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (ISO) 4866 მიერ საცხოვრებელი შენობებისა და მიშენებებისათვის. 
ანგარიშის რეკომენდაციის მიხედვით: (i) ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტარდეს 
კონტრაქტორს, სამართლებრივი პასუხისმგებლობით, მშენებლობის მეთოდისა და 
აღჭურვილობის ჩამონათვალის შესახებ და კონტრაქტში მოცემული საზღვრების 
დაცვაზე; (ii) უნდა მოხდეს მიშენებების გაძლიერება გასამაგრებელი სამუშაოების 
საინჟინრო გეგმის მიხედვით, რაც მოთხოვნილია საწყის კვლევაში და შესულია, 
როგორც კონტრაქტის ნაწილი და (iii) უნდა განხორციელდეს ტექნიკური 
მონიტორინგი ყველა შენობისა თემის მონაწილეობით. 
 

10. აქტივობები: ADB და MDF უწყვეტად განახორციელებენ ვიბრაციის ზემოქმედების 
მონიტორინგს ელექტრონული ლაზერის აქსელერომეტრის გამოყენებით 
მშენებლობის დროს სამოქმედო პროგრამის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს 
პროცედურას ვიბრაციის გადაჭარბების შემთხვევაში. პროგრამა განხორციელდება 
საკვანძო დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით, მათ შორის მაცხოვრებლების. 
საწყის კვლევაში და ტექნიკური კვლევის შემოთავაზების შესაბამისად, 
უსაფრთხოების ზომები მიშენებების გასამაგრებლად (ნებაყოფლობითი მიშენებები) 
განხორციელდება ყველა ცხრა შენობაზე. კონტრაქტში არსებული დებულებები და 
რაოდენობები შეიცვლება, რომ მოიცავდეს ცხრავე შენობას, რომ ეს პირობა 
შესრულებულ იქნას. უსაფრთხოების ინსტრუქციები გაიცემა ყველა მაცხოვრებელზე 
მიშენებების გამაგრებამდე.  
 

11. მიზნობრივი კონსულტაციები: MDF და ADB დაასრულეს კონსულტაციები 
ფონიჭალას მოწყვლად მაცხოვრებლებთან შესაძლო შემსუბუქების საშუალებების 
გამოსავლენად. ეს მცდელობა განხორციელდა კომუნიკაციების სპეციალისტის 
(ქართველი ეროვნების) მიერ, MDF-ის მონაწილეობით და ADB-ის მჭიდრო 
ზედამხედველობით. საკონსულტაციო მეთოდოლოგია შედგებოდა: (i) 
ინდივიდუალური ოჯახების ინტერვიუები, (ii) მიზნობრივი ფოკუს ჯგუფების 
განხილვები; (iii) ღია საჯარო კონსულტაციები დაზარალებულ ხალხთან ახლოს 
ლოკაციებზე. ხალხს კონსულტაციები ჩაუტარდა პროექტის მშენებლობისა და 
ოპერირების ფაზების სავარაუდო ზემოქმედებაზე, ასევე მათი ამჟამინდელი 
ყოველდღიური ცხოვრების გამოწვევებზე და პოტენციურ შემამსუბუქებელ 
საშუალებებზე, რომლებიც წარმოიშვა დამატებითი კვლევების მეშვეობით. 
კონსულტაციები გადაიდო თავდაპირველად დაგეგმილი დროის განრიგიდან 
მეთოდოლოგიის დადასტურების დაგვიანების გამო და საზაფხულო არდადეგების 
დროს რეზიდენტთა არყოფნის გამო.  
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12. ინდივიდუალური ოჯახების ინტერვიუები: სულ განისაზღვრა 95 
მხედველობადაქვეითებული პირი 75 ოჯახში და დამატებით 71 ოჯახი განისაზღვრა, 
როგორც მოწყვლადობის სხვა კატეგორიებში მოხვედრილები, კერძოდ (i) ღარიბი 
ხალხი, რომლებსაც აქვთ 65000 ქულაზე ნაკლები საქართველოს მთავრობის  
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში (36 ოჯახი); (ii) 
იძულებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები (8 ოჯახი). (iii) 
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ავადმყოფი (9 ოჯახი); (iv) ქალების მიერ 
მართული ოჯახები (13 ოჯახი) და (v) სხვა შერეული კატეგორიები (5 ოჯახი). 
მხედველობადაქვეითებული და სხვა მოწყვლადი ჯგუფები განისაზღვრა (ა) ცხრავე 
შენობაში კარდაკარ სიარულით და კვლევებით; (ბ) ბრმათა კავშირის მიერ 
წარმოდგენილი მხედველობადაქვეითებული პირების სიით; (გ) მოწყვლადი ხალხის 
სიით, რომელიც 9 შენობის თავმჯდომარეებმა წარმოადგინეს. ამ განსაზღვრული 
ოჯახების ადგილმდებარეობა და ნომრები თითოეული შენობის მიხედვით 
წარმოდგენილია დანართში 3. მხოლოდ 19 ნომერი მხედველობა დაქვეითებულები 
უყურებენ მდინარეს გზის პროექტში. დანარჩენი ხალხი უყურებს ან ძველ გზას ან 
გზის კიდეებს.  
 

13. ინდივიდუალური ოჯახების ინტერვიუები დაიწყო 2017 წლის მაისში და დასრულდა 
2017 წლის სექტემბერში. მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი იყო ყველა 
მხედველობადაქვეითებული ხალხის გამოკითხვა, მხოლოდ 87%-ის დაფარვა მოხდა 
ინტერვიუების მიერ. ზოგმა მხედველობა დაქვეითებულმა პირმა უარი თქვა 
პროცესში მონაწილეობაზე მათი ჯანმრთელობის პრობლემების, სახლში არყოფნის 
და სხვა მიზეზების გამო. იმ დროს, როცა სამიზნე ღარიბ ოჯახებზე იყო 25%, 
ინტერვიუმ მოიცვა 67%. იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოთხმოცდა რვა 
პროცენტი (88%) გამოიკითხა. მოწყვლადი ოჯახების სხვა ჯგუფები ინტერვიუს მიერ 
დაფარულ იქნა 100%-ით. გამოყენებულ იქნა ნახევრად-სტრუქტურული 
ინტერვიუები, კითხვებით ხელმძღვანელობისა და მოსაზრებების 
შუამდგომლობისათვის, ხოლო დამატებითი კითხვები დაისმებოდა მიღებული 
კონკრეტული პასუხების შესაბამისად.  
 

14. ფოკუს ჯგუფების განხილვები: ფოკუს ჯგუფების განხილვები (FGD) მოწყვლადი 
ხალხის სხვადასხვა კატეგორიებით ორგანიზებულ იქნა ფონიჭალის რაიონში 2017 
წლის სექტემბერში. იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მარტივი წვდომა და 
კომფორტული ატმოსფერო მოწყვლადი მოსახლეობის წარმომადგენლებისათვის, 
FDG ჩატარდა ბრმათა კავშირის კულტურულ ცენტრში რაიონის შუაში. ჯამში 5 FGD 
იქნა ორგანიზებული შემდეგი მოწყვლადი კატეგორიებით: ღარიბი ხალხი (65000 
ქულის ქვემოთ), მხედველობადაქვეითებული ხალხი (ორი FGD), 
IDP/ლტოლვილები/შშმ პირები და ქალების მიერ გაძღოლილი ოჯახები. ყველა FGD-
ის მოდერატორობას უწევდა კომუნიკაციების სპეციალისტი. ADB წარმომადგენლები 
აცნობდნენ შეხვედრის მონაწილეებს ინდივიდუალური ოჯახების კვლევების, 
ხმაურისა და ვიბრაციის დამატებითი ტექნიკური კვლევების და მდინარის 
ეკოლოგიის კვლევის წინასწარ შედეგებს. ასეთი დამატებითი კვლევების მეშვეობით 
რეკომენდებული შემსუბუქების ვარიანტები ასევე იქნა განხილული.  
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15. FGD-ის დროს მხედველობადაქვეითებულ მონაწილე პირებს ეკითხებოდნენ 
პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ, რომლებსაც დღესდღეობით აწყდებიან. 
რაიონში ცუდი გზებისა და ტროტუარების პრობლემა, სანიაღვრე სისტემების ცუდი 
მდგომარეობა, დატვირთული მოძრაობა (ძველი, გადატვირთული ავტობუსები) და 
მიწისქვეშა გადასასვლელებისა და ხმოვან სიგნალის მქონე დამატებითი შუქნიშნების 
საჭიროება - ეს საკითხები წამოიჭრა მონაწილეების მიერ. შემოთავაზებული 
პროექტის შესახებ გამოიხატა სხვადასხვა შეხედულება. ზოგმა სურვილი გამოთქვა 
განსახლებასთან დაკავშირებით, სხვებმა კი არა. მათ, ვინც შეეწინააღმდეგა 
განსახლებას, განაცხადეს, რომ ისინი მიჩვეულები არიან მეგობრულ გარემოში 
ცხოვრებას, იცნობენ მეზობლებს, რომლებიც გაუწევენ დახმარებას ერთმანეთს, როცა 
დაჭირდებათ. ეს ხალხი თვლის, რომ მათ გაუჭირდებათ სხვაგან ცხოვრება. 
მონაწილეებმა განიხილეს მათი შეშფოთება ახალი გზის გამო შესაძლო ხმაურთან და 
ვიბრაციასთან დაკავშირებით და გამოთქვეს შიში, რომ შენობები შეიძლება დაინგრეს. 
ექსპერტებმა აუხსნეს, რომ აღნიშნულ შენობებში დამონტაჟდება ელექტრონული 
ლაზერის აქსელერომეტრი, რათა მოხდეს ვიბრაციის დონეებში ნებისმიერი არა 
უსაფრთხო მერყეობის დაფიქსირება. 
 

16. საერთო ჯამში 9 შენობიდან ზოგიერთი მაცხოვრებელი განსახლების სურვილს 
გამოთქვამს უმეტესად ხმაურისა და ვიბრაციის პრობლემების გამო. თუმცა, ხალხის 
პოზიცია განსახლების შესახებ მნიშვნელოვნად იცვლება. 9 შენობიდან 65 
მხედველობადაქვეითებულ რეზიდენტთან ინდივიდუალური ოჯახების 
ინტერვიუები გვიჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანი რაოდენობა (46%) 
მხედველობადაქვეითებული ოჯახებისა თავს იკავებს განსახლებასთან 
დაკავშირებით, რადგან მათი აღქმით ეს პროცესი იქნება სტრესული. მხოლოდ 15%-ს 
სურდა უპირობო განსახლება, იმ დროს, როცა 19 % აცხადებდა, რომ მხოლოდ ამ 
პროექტის მთლიანად გაუქმება იქნებოდა მისაღები შედეგი. რესპოდენტთა 9%-მა 
პასუხისაგან თავი შეიკავა.  
 

17. აქტივობები: პროექტთან დაკავშირებით ხალხის მოთხოვნებიც იცვლება. მოწყვლადი 
ხალხის ზოგი ჯგუფი ითხოვს გზის პროექტის გაუქმებას, იმ დროს, როცა სხვები 
მოელიან, რომ პროექტი გააუმჯობესებს ხალხის ცხოვრების ხარისხს, განსაკუთრებით 
კი მხედველობადაქვეითებული პირებისათვის და მოწყვლადი პირებისათვის. 
კონკრეტული მოთხოვნები მოიცავს ფონიჭალაში გაუმჯობესებულ საგზაო 
უსაფრთხოებას, მათ შორის სიჩქარის კამერებს, მეტ ხმოვან შუქნიშნებს, მეტ 
ფუნქციურ მიწისქვეშა გადასასვლელებს, ასფალტით მოპირკეთებულ ტროტუარებს 
და გზებს, გაუმჯობესებულ სანიაღვრე სისტემას, ავტობუსების გაჩერებებს და 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელიც მორგებული იქნება 
მხედველობადაქვეითებულ და შშმ პირებზე, რეკრეაციულ რაიონს  და პარკებს 
ფონიჭალაში და ხმის ბარიერებს ახალ გზაზე.  
 

18. ღია საჯარო კონსულტაციები: MDF და ADB განახორციელებს ღია საჯარო 
შეხვედრების სერია 9 კორპუსის მაცხოვრებლებთან 17-დან 20 ნოემბრამდე. ორი 
საჯარო შეხვედრა ჩატარდა 9 შენობის მაცხოვრებლებთან და ერთი შეხვედრა 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ყველა 
ტექნიკური კვლევა გამოქვეყნდა წინასწარ. სრული ტექნიკური ანგარიშები ინგლისურ 



 Appendix 3      65    
 

  

ენაზე და შემაჯამებელი ანგარიშები ქართულ ენაზე გამოქვეყნდა MDF-ის ვებ-
გვერდზე 2017 წლის 10 და 13 ნოემბერს შესაბამისად. დაბეჭდილი ტექნიკური 
ანგარიშები ორივე ენაზე გაზიარებულ იქნა ხალხთან შეხვედრებამდე. ყველა 9 
შენობის მაცხოვრებლები მიწვეულ იყვნენ საჯარო შეხვედრებზე წინასწარ; ისინი, 
ვინც ვერ შეძლო მისვლა 2017 წლის 17 ნოემბერს მიწვეულ იქნენ შეხვედრაზე 2017 
წლის 20 ნოემბერს.  
 

19. სულ 67 პირი მონაწილეობდა სამივე საჯარო შეხვედრაში - 39 მონაწილეობდა 2017 
წლის 17 ნოემბრის შეხვედრაში და 28 დანარჩენ ორ შეხვედრაში 20 ნოემბერს. CSO-
ები, რომლებიც ესწრებოდნენ საჯარო შეხვედრას, არიან ბრმათა კავშირი, დედამიწის 
მეგობრები/მწვანეთა მოძრაობა, REC-კავკასია და მწვანე ალტერნატივა. 
ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილ იქნ MDF-ის მიერ საჯარო შეხვედრების 
ადგილზე მაცხოვრებლების მისაყვანად და შემდეგ უკან, ფონიჭალაში 
დასაბრუნებლად.  
 

20. საჯარო შეხვედრების დროს, ADB და MDF-მა წარმოადგინეს ტექნიკური კვლევების 
საკვანძო დასკვნები, მათ შორის მოწყვლად პირებთან მიზნობრივი კონსულტაციების 
შედეგები და განმარტეს შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები პროექტის ADB-ის 
პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად (იხ. დანართი 6 ყველა ტექნიკური 
დოკუმენტებისათვის). პრეზენტაციას მოჰყვა ხანგრძლივი დისკუსიები, სადაც 
განხილულ იქნა სპეციფიკური შემცირების საშუალებები, მონიტორინგის 
მოთხოვნები და გარანტიები. ძირითადი პრობლემები და კითხვები, რაც წარმოიშვა 
მოსახლეობის მიერ საჯარო შეხვედრებზე, მოიცავდა: (ა) შენობებსა და გზას და ხმის 
ბარიერებს/გვირაბს შორის ზუსტ მანძილს, (ბ) შენობებისა და მიშენებების 
უსაფრთხოებას მშენებლობის დროს (მაგ. მძიმე ტექნიკის გამოყენება, მშენებლობის 
მეთოდები, მდინარეში გზის შეჭრა); (გ) ხმის ბარიერებისა და გვირაბების დიზაინი 
(მაგ. ბარიერების/გვირაბის სიმაღლე, შუქის რაოდენობა, რასაც შენობები მიიღებენ); 
(დ) ფონიჭალაში მხედველობადაქვეითებული და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის 
ცხოვრებისეული პირობების გაუმჯობესება, გათვალისწინებული ამ პროექტით, (ე) 
ხმის ბარიერებისა და გვირაბის ღირებულება vs. 9 შენობის განსახლებისა; (ვ) 
მაცხოვრებლებისათვის შექმნილი დისკომფორტისთვის კომპენსაცია, როგორიცაა 
ახალი ფანჯრები, კონდიციონერები და ა.შ.; (ზ) დიზაინში 
მხედველობადაქვეითებული და სხვა მოწყვლადი პირებისათვის სპეციალური 
პირობების გათვალისწინება და (თ) ნებაყოფლობითი მიშენებებისა და აივნების 
გამაგრება. კითხვები და პასუხები შესულია შეხვედრების ჩანაწერებში. მონაწილეებს 
შეეთავაზათ შემდეგი შეხვედრების ჩატარება კონკრეტული პრობლემების 
მოსაგვარებლად. 
 

21. მდინარის ეკოლოგიური ზემოქმედება: ჩატარდა მდინარის ეკოლოგიისა და 
ზეგავლენის შეფასების სწავლება პროექტის მიმართ მდინარის ეკოლოგიური 
მგრძნობელობის, ზემოქმედების ზომის გამოსაკვლევად და შემსუბუქების 
სავარაუდო ზომების შესათავაზებელად. კვლევა განხორციელდა კვალიფიციური 
ეროვნული და უცხოელი ექსპერტების მიერ. ანგარიშის დასკვნით, პროექტის 
ზემოქმედება მტკვრის ეკოსისტემაზე იქნება მინიმალური. თუმცა, კვლევა ასკვნის, 
რომ მტკვარზე ზემოქმედების დროსაც ის კვლავ იქნება ბუნებრივი ჰაბიტატი. 
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შესაბამისად, ADB SPS 2009 მოთხოვნების საპასუხოდ მომზადდება ადგილისათვის 
სპეციფიკური მენეჯმენტის გეგმა (EMP) დამატებითი შემსუბუქების ზომებით, 
რომლებიც დაეყრდნობა ეკოლოგიის ანგარიშის რეკომენდაციებს. გარდა ამისა, 
ნარჩენი მცირედი ზემოქმედების შესამცირებლად ბუნებრივ ჰაბიტატზე, 
განხორციელდება ჰაბიტატის აღდგენის აქტივობები მდინარის ნაპირების გასწვრივ 
დამატებითი რაიონების შესაქმნელად. 
 

22. აქტივობა: როდესაც დაიწყება მშენებლობა ADB და MDF მჭიდრო ზედამხედველობას 
განახორციელებენ პროექტზე, რათა უზრუნველყონ, რომ EMP-სა და მდინარის 
ეკოლოგიის ანგარიშში განსაზღვრული შემსუბუქების ზომები განხორციელდა. 
მონიტორინგი ასევე ფოკუსირებული იქნება მონაცემთა შეგროვებაზე პროექტის 
სტანდარტებთან და ადგილობრივ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის 
დასადასტურებლად, როგორც ჩამოყალიბებულია EMP-ში. გარდა ამისა, ADB და MDF 
მჭიდროდ ითანამშრომლებენ დიზაინის ინჟინრებთან, რომ განსაზღვრონ რაიონები, 
რომლებიც გამოდგება სანაპირო ჰაბიტატის შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება 
სრულად იქნას ინტეგრირებული ღია ადგილის რაიონში, რომელიც უკვე 
განსაზღვრულია პროექტისათვის. 
 

23. პროექტის კატეგორიზაცია: ზემოთქმულზე დაყრდნობით, პროექტის გარემო 
ზემოქმედება დადასტურებულია როგორც პროექტის ფარგლებში მოქცეული, 
წინასწარ განჭვრეტადი, შემსუბუქებადი და შექცევადი. შესაბამისად, პროექტის 
გარემო კატეგორიზაცია არ ზარალდება.  
 
C. დასკვნა 

24. ADB და MDF განიხილეს და შეაფასეს კვლევებიდან გამომდინარე ალტერნატიული 
ვარიანტების შედეგები და ჩაატარეს კონსულტაციები, რომ განეხილათ ეს საკითხები 
დაზარალებულ თემებთან. კონსენსუსი მიღწეული იქნა, რომ განსაზღვრული 
გამოსასწორებელი აქტივობები არის ყველაზე ეფექტური პროექტის შესაბამისობაში 
მოსაყვანად. განსაზღვრული გადაწყვეტილებები გაზრდის პროექტის ღირებულებას 
დაახლოებით 18,5 მლნ აშშ დოლარით. ეს ხარჯები დაფინანსდება საკონტრაქტო 
დანაზოგებით სამშენებლო სამუშაოებიდან და გაუთვალისწინებელი ხარჯებიდან. 
გადაწყვეტილებების პროექტები არ გაზრდის მშენებლობის დროს. 
 
D განხორციელების განრიგი 

25. სამოქმედო გეგმის პროექტი უნდა განხორციელდეს 3 წლის პერიოდში, და 
დასრულდეს 2020 წლის ივნისში (იხ. დანართი 3 დეტალებისათვის). ამ პერიოდის 
განმავლობაში, ADB და MDF უზრუნველყოფენ CRP-ს შემდეგი კვლევების საბოლოო 
ანგარიშებით, როგორც განსაზღვრულია გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმაში.  
 
E შემდეგი საფეხურები 

26. აქტივობების განხორციელება დაიწყება დირექტორთა საბჭოს BCRC-ის მიერ 
საბოლოო გადაწყვეტილების განხილვის დასრულებისთანავე.  
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მონიტორინგის დროს შეხვედრილ პირთა სია 
 

პროექტისათვის ყოველწლიური მონიტორინგის მისიის განხორციელების დროს 
შესაბამისობის შემსწავლელი კომისია (CRP) შეხვდა შემდეგ პირებს აზიის განვითარების 
ბანკის (ADB) ფარგლებში და მის გარეთ. ეს ჩამონათვალი შესაძლოა არ იყოს 
ყოვლისმომცველი, რადგან ის არ მოიცავს პირებს, რომლებმაც მოითხოვეს მათი პიროვნების 
კონფიდენციალურობის დაცვა. 
 
ADB პერსონალი  
 
1. ნიკოლას დეი კასტელი, ურბანული განვითარების სპეციალისტი (ტრანსპორტი) - 

პროექტის ოფიცერი, (ურბანული განვითარებისა და წყლის სამმართველო) [CWUW], 
ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი [CWRD]) 

2. ცეზარ ლორენსი, ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი, CWUW 
3. მაიკლ ბოკამპი, სოციალური განვითარების უფროსი სპეციალისტი (პორტფოლიოს, 

შედეგების, გარანტიისა და გენდერის ქვედანაყოფი)[PSG-CWOD], CWRD) 
4. დუნკან ლანგი, გარემოსდაცვითი სპეციალისტი, PSG-CWOD 
5. მუკია ტირუჩელვამი, ტრანსპორტის სპეციალისტი0ყოფილი პროექტის ოფიცერი 

(ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამმართველო [CWTC], CWRD) 
6. იესიმ ელჰან-კაიალარ, რეგიონული დირექტორი, ADB საქართველოს 

მუდმივმოქმედი მისია, CWRD 
 
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო  
საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი 
 
1. ირაკლი ქარსელაძე, მინისტრის პირველი მოადგილე, განვითარების თავმჯდომარე  
2. გრიგოლ კაცია, მინისტრის მოადგილე 
 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი  
 
1. გიორგი შენგელია, აღმასრულებელი დირექტორი 
2. ჯუანშერ ბურჭულაძე, აღმასრულებელი დირექტორის პირველი მოადგილე  
3. დავით ტაბიძე, აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 
4. რეზო გრიგალაშვილი, პროექტის მენეჯერი 
5. გუჯა გვანჭილაშვილი, გარემოს დაცვის და განსახლების სამსახურის უფროსი 
6. ნინო ნადაშვილი, გარემოსდაცვითი სპეციალისტი 
7. დავით არსენაშვილი, განახლების კონსულტანტი 
8. ნინო პაატაშვილი, კომუნიკაციების კონსულტანტი 
 
DOHWA Engineering Co., Ltd. (MDF-ის ზედამხედველობის კონსულტანტი ამ პროექტისათვის) 
 
1. სეი ჰონმუნ, ჯგუფის უფროსი  
2. ჩონგ სონგ პარკი 
3. დავით კახიშვილი 
4. დავით კეჟენაშვილი 
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5. პაატა ჭანკობაძე 
 
SEZA კონსტრაქშენი (MDF-ის მშენებლობის კონსულტანტი ამ პროექტისათვის) 
 
1. სოდიკ კარადოგანი 
2. აბდულა აკბულუტი 
 
მომჩივანები და პროექტით დაზარალებული სხვა პირები  
 
1. მომჩივანები და პროექტით დაზარალებული სხვა პირები 12 v/g შენობიდან, 

რომელთაც უძღვება ანიკო ნიჟარაძე  
2. მომჩივანები და პროექტით დაზარალებული სხვა პირები 16 a/b შენობიდან, 

რომელთაც უძღვება ლუკა მელაშვილი 
3. მომჩივანები შენობიდან 28ა 
4. რამდენიმე მხედველობადაქვეითებული პირი, რომელთაც უძღვება მანანა 

ფანცულაია  
 
NGO-ები 
 
1. მანანა კოჭლაძე, თავმჯდომარე, მწვანე ალტერნატივა 
2. ირინა სვანიძე, ბიომრავალფეროვნების პროგრამის ასისტენტი, მწვანე ალტერნატივა 
3. თამარ მახარაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ‘PARSA’ 
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