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I. ფონური ინფორმაცია

1. 2018 წლის 21 ივნისს შესაბამისობის შემფასებელ პანელს (CRP) გადაეგზავნა აზიის
განვითარების ბანკის (ADB) სესხის №3063: „საქართველოში მდგრადი ურბანული
ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის ტრანში 3“ (პროექტი) შესაბამისობის შეფასების
მოთხოვნა1. ეს არის პროექტის იგივე მონაკვეთზე შესაბამისობის შეფასების მესამე მოთხოვნა.
ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკისა (AMP) და მისი საოპერაციო
პროცედურების2  შესაბამისად, CRP-მა თავდაპირველად შეაფასა საჩივარი და დაადგინა, რომ
ის ჯდებოდა შესაბამისობის შეფასების ფუნქციის მანდატის ფარგლებში. ამრიგად, CRP-მა
დაიწყო შესაბამისობის შეფასებისათვის საჩივრის დასაშვებობის განსაზღვრა2F
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2. წინამდებარე ანგარიშში შეჯამებულია CRP-ის დასკვნები შესაბამისობის შეფასების ამ
მოთხოვნის დასაშვებობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით.

II. პროექტი

3. პროექტი წარმოადგენს 2010-2020 წლებში განსახორციელებელი, 1.1 მილიარდ
დოლარად შეფასებული საერთო საინვესტიციო პროგრამის ნაწილს, რომელიც მიზნად
ისახავს საქართველოში ურბანული ტრანსპორტის წვდომის, ხარისხისა და უწყვეტობის
გაუმჯობესებას. მის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად 2010 წლის ივლისში ADB-ის მიერ
დამტკიცებული იქნა დაფინანსების მრავალტრანშიანი მექანიზმი (MFF) 300 მილიონი აშშ
დოლარის მაქსიმალური ოდენობით. ხსენებული MFF, რომელიც უნდა განხორციელდეს 2010-
2011 წლებში, ემსახურება (i) ანაკლიაში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში, რუსთავსა და თბილისში
ურბანული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაფართოებას, რეაბილიტაციასა და
გაუმჯობესებას; (ii) გაზრდილ ინსტიტუციურ ეფექტიანობას, მათ შორის რეორგანიზაციასა
და რეფორმებს თბილისის მუნიციპალიტეტში, სხვა მუნიციპალიტეტებში და ურბანული
სატრანსპორტო მომსახურების პროვაიდერებთან; (iii) პროგრამის მართვის გუნდის
ჩამოყალიბებას, რომელსაც ექნება საკმარისი შესაძლებლობები და სახსრები იმისათვის, რომ
თავი გაართვას პროექტის მომზადებას, ტექნიკური პროექტის შექმნას, კონტრაქტების
ტენდერების მოწყობას, შეფასებასა და დადებას, საკონტრაქტო ზედამხედველობას,
პროგრესის მონიტორინგსა და ანგარიშგებას4. MFF-ის მიერ დაფინანსებული ინვესტიციები
გააუმჯობესებს სატრანსპორტო სისტემას და ინფრასტრუქტურას ურბანულ ტერიტორიებზე.
ისინი მოიცავს ორ ქვე-პროექტს: (i) თბილისი-რუსთავის საერთაშორისო სტანდარტების
ურბანული გზის შტოს მონაკვეთი 2 (4.0-10.8 კმ); (ii); ანაკლიის სანაპირო ზონის
გაუმჯობესების ფაზა 2.

1  პროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხ.: https://www.adb.org/projects/42414-043/main. 
2  აზიის განვითარების ბანკი (ADB). 2012 წ. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა. მანილა და ADB. 2012 

წ. ოპერაციების სახელმძღვანელოს თავი „ანგარიშვალდებულების მექანიზმი“ (OM თავი L1: ბანკის პოლიტიკა 
და ოპერაციული პროცედურები), გამოცემული 2012 წლის 24 მაისს. მანილა.     

3  დასაშვებობის განსაზღვრას ხელმძღვანელობდა CRP-ის შტატგარეშე თანამშრომელი აჯაი  დეშპანდე, რომელსაც 
ეხმარებოდნენ CRP-ის თავმჯდომარე დინგდინგ ტანგი და CRP-ის შტატგარეშე თანამშრომელი არნტრაუდ 
ჰარტმანი (2018 წლის 11 აგვისტოს მისი სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის მომენტამდე).  

4  პროექტთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მონაცემები იხ.: http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-
pds. 

https://www.adb.org/projects/42414-043/main
http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
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4. პროექტი დაფინანსებულია MFF-ის ტრანში 3-ის ფარგლებში, რომელიც დამტკიცდა
2013 წლის 25 ნოემბერს. პროექტის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 118.2 მილიონ აშშ
დოლარს და ADB ამ ტრანშის ფარგლებში აფინანსებს $73 მილიონს. მსესხებელი არის
საქართველოს მთავრობა, ხოლო განმახორციელებელი უწყება - საქართველოს
მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF). ეს პროექტი, რომელსაც ზედამხედველობას
უწევს ADB-ის სათაო ოფისი ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის ურბანული
განვითარებისა და წყლის სამმართველოს მეშვეობით, მიკუთვნებულია B კატეგორიას
გარემოსდაცვითი ზემოქმედების კუთხით; A კატეგორიას - იძულებითი განსახლების
ზემოქმედების კუთხით; C კატეგორიას - მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედების კუთხით.
მიმდინარეობს პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოები (გარდა ფონიჭალაში
არსებული გზის მონაკვეთისა). პროექტის თავდაპირველი გარემოსდაცვითი გამოკვლევის
პროექტი (IEE) დასრულდა და ADB-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2013 წლის სექტემბერში. IEE-
ეს პროექტი გადახედილ იქნა, რადგანაც საჭიროა იყო ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების
შესწავლა. განახლებული IEE 2015 წლის დეკემბერში განთავსდა ADB-ის ვებ-გვერდზე. 6.8 კმ-
იანი მონაკვეთი 2-ის მშენებლობა ითვალისწინებს 29.5 ჰექტარი ფართობის 312 მიწის ნაკვეთის
შეძენას, 692 ნაგებობის დანგრევას (82 საცხოვრებელი შენობა, 90 სამრეწველო და კომერციული
ნაგებობა და 520 მცირე ნაგებობა). ჯამში დაზარალდება 282 ოჯახი და 33 ბიზნესი. ADB-ის
უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ განცხადების (SPS)5 შესაბამისად, MFF-ის დამტკიცებამდე
მომზადდა და სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე განხორციელდა მიწის შესყიდვისა და
განსახლების ჩარჩო (LARF).

5. მესამე საჩივარი კვლავ უკავშირდება ქვე-პროექტს 1: პროექტის თბილისი-რუსთავის
ურბანული გზის შტო (მონაკვეთი 2), რომელიც ითვალისწინებს ფონიჭალიდან რუსთავამდე
არსებული გზის მოდერნიზაციასა და ახალი გზის მშენებლობას. დასრულების შემდეგ ამ
პროექტით გათვალისწინებული გზის საერთო სიგრძე იქნება 6.8 კმ, საიდანაც 3.8 კმ ახალი
გზის მშენებლობაზე მოვა მდინარე მტკვრის გასწვრივ და მასზე გავლით. ივარაუდება, რომ
დასრულების შემდეგ გზა საერთაშორისო სტანდარტების, I კატეგორიის გზატკეცილი  იქნება,
4-დან 6-მდე ზოლითა და საერთო დიზაინით, რომელიც უზრუნველყოფს 80 კმ/სთ-დან 120
კმ/სთ-მდე სიჩქარით მოძრავი ავტომობილების მომსახურებას.

6. CRP- ის ვიზიტის დროს დადგინდა, რომ მონაკვეთი 2-ის მშენებლობა დაწყებული იყო,
გარდა ფონიჭალის ტერიტორიისა. CRP-ისათვის მიწოდებულ იქნა ინფორმაცია, რომ
ფონიჭალის დასახლებულ ტერიტორიაზე მშენებლობა დაიწყება საბჭოს მიერ დამტკიცებული
„მაკორექტირებელი (ხარვეზების გამოსწორების) სამოქმედო გეგმის“ (RAP) განხორციელების
შემდეგ, რაც მოიცავს მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტასაც (RAP-
FS), რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე გულისხმობს: (i) შენობებიდან ვიბრაციის
გავლენის შედეგად დაზიანებული გაუმაგრებელი ნაწილების მოშორებას; (ii) ყველა მინაშენის
სათანადოდ დაცვა-გამაგრებას; (iii) ადგილზე მორგებული გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის
დასრულებასა და დამტკიცებას; (iv) პროექტის ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციის
გავრცელებასა და დაზარალებულებთან შემდგომ კონსულტაციებს, განსაკუთრებით
მოწყვლად და მხედველობადაქვეითებულ პირებთან;  (v) მოწყვლადი მოსახლეობის

5  ADB. 2009 წ. განცხადება უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ. მანილა. 
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საჭიროებების დაკმაყოფილებაში ხელშეწყობის/დახმარების ღონისძიებათა დასრულება, 
განსაკუთრებით მხედველობადაქვეითებული პირებისა.5

6 

III. საჩივარი

7. საჩივარი შემოიტანეს  ლაურა შიხაშვილმა და ნანა ბეჟაშვილმა თავისით და
საქართველოს 5-სართულიანი კორპუსის სხვა 28 მაცხოვრებლის სახელით - შენობა
იდენტიფიცირებულია შემდეგ მისამართზე: რუსთავის გზატკეცილის 28ა, თბილისი,
საქართველო. მომჩივნებმა საჩივრები გამოთქვეს მათთვის პროექტთან დაკავშირებული
ინფორმაციის არასათანადოდ გამჟღავნების თაობაზე, რადგანაც მათ მიაჩნიათ, რომ მათ
შენობასა და სამეზობლოზე პროექტი უარყოფითად იმოქმედებს. მიუხედავად იმისა, რომ
ისინი ფონიჭალაში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსების ძირითად ბლოკში არ არიან
დასახლებულნი, მომჩივნებმა განაცხადეს, რომ მათი შენობა ისეთსავე არასახარბიელო
ფიზიკურ მდგომარეობაშია, როგორშიც მომჩივნების პირველი და მეორე ჯგუფის შენობები.
ამას გარდა, მომჩივანთა მესამე ჯგუფი ჩივის, რომ მათი შენობა უფრო სავალალო
მდგომარეობაშია და მეტად არის ჩამოშლილი, ვიდრე გზის მშენებლობის ტერიტორიის
მიმდებარედ განლაგებული სხვა შენობები, რადგანაც იქ ადგილი აქვს მდინარე მტკვრის
წყლის გაჟონვას მათ სარდაფში/შენობის საძირკველში, რის გამოც მათი შენობა უფრო
არასტაბილურია და დაქვემდებარებულია დაშლის ან მეწყრის ჩამოწოლის რისკს გზის
მშენებლობის ან/და ექსპლუატაციის დროს. მომჩივნები ასევე ძალიან შეშფოთებულნი არიან
იმის გამო, რომ მათი შენობა ერთადერთ ნაგებობას წარმოადგენს, რომელიც მდებარეობს იმ
უბანზე, სადაც უნდა მოხდეს ქანების მოჭრა გზის დონის მოსარგებად მის სხვა მონაკვეთებზე;
მათ მიაჩნიათ, რომ ქანების საჭრელი დანადგარების ვიბრაცია გამოიწვევს მათი შენობის
დაშლას. მომჩივნებმა თავიანთ საჩივარში მიუთითეს, რომ კარგი იქნებოდა, თუ პროექტი
გაითვალისწინებდა საგზაო მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას ხმაურით, ვიბრაციითა და
სხვა მიზეზებით გამოწვეულ ზემოქმედებას ჯანმრთელობაზე მათი ყოველდღიურ
ცხოვრებაში, რაც განსაკუთრებით ეხება მათი საცხოვრებელი ადგილის უსაფრთხოებასა და
მათ კეთილდღეობას და გამოთქვეს სურვილი იმისა, რომ სიტუაციის გამოსწორების მიზნით
მოხდეს მათი განსახლება.

6  პროექტის მიერ შესაბამისობის დაუცველობის შესახებ CRP-ის დასკვნების საფუძველზე ADB-ის 
ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა და 2017 წლის ივნისში ADB-ის დირექტორთა საბჭოს წარუდგინა პროექტის 
ხარვეზების გამოსწორების სამოქმედო გეგმა (RAP). ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შესახებ დამატებითი 
კვლევების ჩატარების შემდეგ ADB-ის ხელმძღვანელობამ CRP-სა და საბჭოს შესაბამისობის განმხილველ 
კომიტეტს (BCRC) შემდგომში მიაწოდა RAP-ის საბოლოო გადაწყვეტა (RAP-FS), რომელშიც მოცემული იყო 
უფრო დეტალური ინფორმაცია მასზედ, თუ როგორ მოახდენს პროექტი ხსენებული შეუსაბამობების 
გამოსწორებას. RAP და RAP-FS ხელმისაწვდომია მისამართებზე:  
 https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-
Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.pdf  და https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-
RAP-Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAP-
Final%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf, შესაბამისად.  

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.pdf/$FILE/GEO-Board%20Approved-RAP-30June2017-ForWeb.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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სურათი 1: 28ა კორპუსის წინა და უკანა ხედები. 

წყარო: CRP 

8. საჩივარში ჩამოთვლილი იყო მომჩივანთა ქმედებები, რომლებიც მათ განახორციელეს
2016 წლიდან მოყოლებული, რათა მიეტანათ თავიანთი საწუხარი ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებამდე (მაგ. თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურებამდე,
მათ ეროვნული სამთავრობო უწყებებამდე, მათ შორის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტრომდე და ინფრასტრუქტურისა და გზების განვითარების
სამინისტრომდე თავიანთ პარლამენტამდე და ADB-ის ოპერაციების დეპარტამენტამდე (ე.ი.
ADB-ის პროექტის გუნდამდე სათაო ოფისიდან და საქართველოში ADB-ის მუდმივი
წარმომადგენლობის წევრებამდე). მომჩივნები აცხადებენ, რომ ისეთი მიზეზების გამო,
როგორიცაა იურისდიქციის არარსებობა, მათი შენობის მდებარეობა პროექტის ბუფერული
ზონის გარეთ, ან ის, რომ მათი საქმე კვლავ განხილვის სტადიაზეა, დღემდე არ
განხორციელებულა არანაირი კონკრეტული ქმედებები ამ უწყებების, მათ შორის, ADB-ის
მხრიდან მათი პრობლემების  მოსაგვარებლად.

9. Fამგვარად, 2017 წლის ივლისში ეს საჩივარი გაეგზავნა ADB-ის პროექტის სპეციალურ 
კოორდინატორს (SPF), მაგრამ SPF-ის მიერ 2017 წლის 7 აგვისტოს მიჩნეულ იქნა, რომ ის არ 
იყო დასაშვები პრობლემის გადაჭრის თვალსაზრისით, რადგანაც საჩივარში მოყვანილი 
საკითხები უკვე წამოჭრილი იყო პროექტთან დაკავშირებულ პირველ და მეორე საჩივრებში, 
რომლებიც იმ დროისათვის იმყოფებოდა  შესაბამისობის შესწავლის სტადიაზე7. პრობლემის 
გადასაჭრელად საჩივრის დასაშვებობის შეფასების მიზნით პროექტის სპეციალური 
კორდინატორის ოფისმა განახორციელა ვიზიტი ადგილზე და შეხვდა მომჩივნებს, პროექტის 
გუნდის წევრებს ADB-ის ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტიდან, MDF-ის 
შესაბამის თანამშრომლებსა და CRP-ის თავმჯდომარეს. SPF-ის მემორანდუმი პრეზიდენტის 
მიმართ საჩივრის დასაშვებობის თაობაზე მოიცავდა შეთანხმებებსა და კონკრეტულ შემდგომ 
ნაბიჯებს, რომლებიც განხორციელდება ADB-ის მენეჯმენტისა და MDF-ის მიერ.   

7   სქოლიო 2, პარაგრაფი 143 გვამცნობს, რომ „პრობლემის გადაჭრის ფუნქცია ასევე გამორიცხავს CRP-ის მიერ უკვე 
განხილვის სტადიაში მყოფ საკითხებს (მათ შორის ისეთებს, რომლების შესაბამისობის შეფასების პროცესიც უკვე 
დასრულდა), გარდა იმ საჩივრებისა, რომლების შესაბამისობის შეფასებაც არ იქნა მიჩნეული დასაშვებად CRP-ის 
მიერ.“ 
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IV. წინა საჩივრები 

10. 2016 წელს CRP-მა ამ პროექტის ფარგლებში მიიღო შესაბამისობის შეფასების ორი 
მოთხოვნა, რომელთაგანაც პირველი შემოტანილი იყო მარტში, ხოლო მეორე - ნოემბერში7

8. 
პირველი საჩივარი ეკუთვნოდა 12 v/g-დ მოხსენიებული 9-სართულიანი კორპუსის 81 
მაცხოვრებელს (პირველი საჩივარი), ხოლო მეორე -  16 ა/ბ კორპუსის 72 მაცხოვრებელს (მეორე 
საჩივარი). ორივე შენობა მდებარეობას საქართველოში, თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის 
ფონიჭალის ტერიტორიაზე. მეორე საჩივარი CRP-მა 2016 წლის 10 ნოემბერს მიიღო, ესე იგი 
რამდენიმე დღის დაგვიანებით მას შემდეგ, რაც CRP-მა გაუგზავნა თავისი შესაბამისობის 
შეფასების ანგარიშის პროექტი მსესხებელს, პირველი საჩივრის მომჩივნებსა და ADB-ის 
ხელმძღვანელობას კომენტარების გასაკეთებლად გათვალისწინებული 45 დღიანი პერიოდის 
განმავლობაში.  
 
11. AMP-ში მოცემული პროცედურების შესაბამისად CRP-მა განახორციელა პროექტის 
შესაბამისობის შეფასება პირველი საჩივრის საფუძველზე და მეორე საჩივრის დასაშვებობის 
განსაზღვრის შეფასება. რადგანაც მეორე საჩივარში წამოჭრილი საკითხები მსგავსი იყო 
პირველ საჩივარში არსებული საკითხებისა და ეს საკითხები უკვე განიხილება პირველი 
საჩივრის შესაბამისობის შეფასების ფარგლებში, CRP-მა არ ურჩია ADB-ის დირექტორთა 
საბჭოს (საბჭოს) მეორე საჩივრის შესაბამისობის შეფასების განხორციელება. ნაცვლად ამისა 
CRP-მა აღიარა თავის შესაბამისობის შეფასების ანგარიშში პირველ საჩივართან დაკავშრებით, 
რომ მეორე საჩივარში აღწერილი ზიანისა და შეუსაბამობის საკითხები ასევე განხილულია 
CRP-ის საბოლოო ანგარიშში. 
 
12. CRP-მა საბჭოს 2017 წლის 16 იანვარს წარუდგინა მეორე საჩივრის8F

9  დასაშვებობის 
განსაზღვრის ანგარიში, ხოლო 2017 წლის 13 თებერვალს - CRP-ის საბოლოო ანგარიში 
პროექტის შესაბამისობის შეფასების შესახებ. 2017 წლის 6 მარტს საბჭომ განიხილა CRP-ის 
საბოლოო შესაბამისობის შეფასების ანგარიშში არსებული დასკვნები და მოსთხოვა ADB-ის 
ხელმძღვანელობას, წარმოედგინა მოცემული პროექტისათვის „მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმა“ (RAP) CRP-ის მიერ გამოვლენილი შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად. AMP-ში 
დადგენილი დროის პერიოდისა და პროცედურების შესაბამისად ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
2017 წლის 8 ივნისს საბჭოს წარუდგინა მის მიერ შეთავაზებული „მაკორექტირებელი 
სამოქმედო გეგმა“. ამის შემდგომ საბჭომ განიხილა და 2017 წლის 30 ივნისს დაამტკიცა RAP 
მოცემული პროექტისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ RAP-ში არ არის დაკონკრეტებული 
ქმედებები, რომლებსაც ჯერ კიდევ დასჭირდებოდა კვლევების საფუძველზე მიღებული 
გადაწყვეტილებების მიღება, ADB-ის ხელმძღვანელობამ პროექტის განმახორციელებელ 
უწყებასთან დიალოგის, დაზარალებულ პირებთან კონსულტაციების, შემდგომი კვლევებისა 

                                                
8    დეტალური ინფორმაცია CRP-სათვის ამ პროექტთან დაკავშირებით წარდგენილი პირველი და მეორე 

საჩივრის შესახებ იხ. მისამართებზე: https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/JABM-A848U5?OpenDocument და 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/JABM-AFR657?OpenDocument შესაბამისად.   

9  იხილეთ შესაბამისობის შემფასებელი პანელის (CRP) ანგარიში შესაბამისობის შესახებ, დირექტორთა 
საბჭოსადმი შესაბამისობის შემფასებელი პანელის მოთხოვნით No. 2016/3 საქართველოში მდგრადი ურბანული 
ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის ტრანშ 3-თან დაკავშირებით (აზიის განვითარების ბანკის სესხი 3063), 
2017 წლის 16 იანვარი, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 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/alldocs/JABM-A848U5?OpenDocument
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/alldocs/JABM-AFR657?OpenDocument
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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და კონსულტანტების/ტექნიკური ექსპერტების მიერ ინფორმაციის მოწოდების შემდეგ, 2017 
წლის 15 დეკემბერს, CRP-სა და BCRC-ს გადასცა RAP-FS. ხსენებული RAP-FS განხილულ იქნა 
CRP-ის მიერ და 2017 წლის 21 დეკემბერს ის გადაეცა საბჭოს შესაბამისობის შემფასებელ 
კომიტეტს (BCRC) CRP-ის კომენტარებთან ერთად. RAP-FS, საბჭოს მიერ დამტკიცებულ  RAP-
თან ერთად, გამოქვეყნებულ იქნა CRP-ის ვებგვერდზე 2018  წლის 3 მაისს.   

V. ხელმძღვანელობის პასუხი

13. რადგანაც მიჩნეულ იქნა, რომ წინამდებარე საჩივარი ჯდება შესაბამისობის შეფასების
ფუნქციის ფარგლებში, CRP-ის თავმჯდომარემ შეატყობინა ADB-ის ხელმძღვანელობას CRP-
ის მიერ 2018 წლის 27 ივნისს საჩივრის მიღების შესახებ, რასაც დაურთო კონკრეტული
მოთხოვნა, რომ ADB-ის ხელმძღვანელობას გაეგზავნა CRP-ისათვის პასუხი 2018 წლის 26
ივლისამდე. CRP-მა 2018 წლის 26 ივლისს მიიღო ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი,
რომელშიც მოკლედ იყო აღწერილი მომჩივანთა მიერ წამოჭრილი საკითხების
მოსაგვარებლად პროექტის მიერ უკვე განხორციელებული და სამომავლოდ
განსახორციელებელი ღონისძიებები. (იხილეთ დანართი 2). მასში ასევე დეტალურად იყო
აღწერილი ქმედებები, რომლებიც დაკავშირებული იყო პროექტის მიერ 28ა კორპუსის
მაცხოვრებლებისათვის ინფორმაციის მიწოდებასა და მათთან კონსულტაციების
ჩატარებასთან, რაც მიზნად ისახავდა მათ ინფორმირებას გზის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროცესში პროექტის მიერ გამოწვეული ზემოქმედების შესახებ.

14. ADB-მა წარმოადგინა დაწვრილებითი ინფორმაცია ამ პროექტისათვის ჩატარებული
გარემოსდაცვითი და სოციალური წინდახედულების პროცესის შესახებ და ასევე
დაადასტურა, რომ 28ა კორპუსი მართლაც მდებარეობს ფონიჭალის მონაკვეთზე გზის
შემოთავაზებული მშენებლობის გამო ზემოქმედებას დაქვემდებარებულ ზონაში. ADB-მა
კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ 28ა კორპუსი შეტანილ იქნა ხმაურისა და ვიბრაციის
ზემოქმედების დამატებით კვლევებში, რომლებიც ჩატარდა 2017 წელს და ასევე
გათვალისწინებულია სათემო დონის კონსულტაციებში. გარდა ამისა, 28ა კორპუსი ასევე
შეტანილ იქნა საბჭოს მიერ დამტკიცებულ RAP-სა და RAP-FS-ში, რომლებიც გამოქვეყნდა
CRP-ის ვებ-გვერდზე 2018 წლის მაისში.

15. ADB-მა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ RAP-FS-ის მომზადებისა და განხორციელებისას
14-ზე მეტი შეხვედრა ჩატარდა 28ა კორპუსის მობინადრეებს, MDF-სა და ADB-ის პერსონალს
შორის. ADB-ის ცნობით ეს შეხვედრები მოიცავდა გასაუბრებებს ცალკეულ ოჯახებთან,
მიზნობრივი ფოკუს-ჯგუფების დისკუსიებსა და ღია საჯარო კონსულტაციებს
დაზარალებულ პირთა საცხოვრებელ შენობებთან ახლომდებარე ადგილებში. გარდა ამისა,
ADB იტყობინება, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას წარუდგინეს და მასთან ერთად განიხილეს
შეთავაზებული შემარბილებელი ღონისძიებები და სამოქმედო გეგმები. ADB MDF-თან ერთად
ასევე ცდილობს, ჩართოს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები ან მათთან
ერთობლივად იმუშაოს საველე კვლევებისას გამოვლენილი მოწყვლადი პირებისათვის
განკუთვნილი სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში. ADB-მა 2018 წლის მაისში
RAP-FS-ის გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადა, რომ ADB-ს არ გამოუთქვამს უარი მასზედ, რომ
მიეცა კონტრაქტორისათვის წვდომა ფონიჭალის მონაკვეთზე, რათა მას მოემზადებინა
კონკრეტული საიტის (ე.ი. სამშენებლო ობიექტის) გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (SSEMP)
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და შეემუშავებინა მონიტორინგის პროგრამები. ამ მონაკვეთზე მშენებლობაზე საბოლოო 
ნებართვა ჯერჯერობით არ არის გაცემული და მას დასჭირდება შესაბამისი დოკუმენტების 
წარდგენა.   

VI. დასაშვებობა

16. CRP-ისაგან ამჟამად მოითხოვება ამ საჩივრის დასაშვებობის დადგენა AMP-ის პარ. 179-
ის შესაბამისად, როგორც ეს ქვემოთ არის მითითებული;

„179. ხელმძღვანელობის პასუხის მიღებიდან 21 დღის განმავლობაში CRP 
განსაზღვრავს საჩივრის დასაშვებობას. CRP განიხილავს საჩივარს, ხელმძღვანელობის 
პასუხს და სხვა შესაბამის დოკუმენტებს. საჩივრის დასაშვებად ცნობისათვის CRP 
უნდა დარწმუნდეს, რომ საჩივარი აკმაყოფილებს დასაშვებობის ყველა კრიტერიუმს, 
არ სცდება დადგენილ ფარგლებს და მასზე არ ვრცელდება საჩივრის რეაგირების 
გარეშე დატოვების პირობები (პარ. 142 და 145-149). CRP უნდა დარწმუნდეს, რომ (i) 
არსებობს შეუსაბამობის მტკიცებულება; (ii) არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ 
შეუსაბამობამ გამოიწვია ან სავარაუდოდ გამოიწვევს პირდაპირ და მატერიალურ 
ზიანს პროექტის შედეგად დაზარალებული ადამიანებისათვის; და (iii) შეუსაბამობა 
საკმარისად სერიოზულია იმისათვის, რომ განაპირობოს შესაბამისობის შეფასების 
ჩატარება.“ 

17. CRP-ის პირველი მონიტორინგის მისიის მსვლელობისას, რომლის მიზანიც იყო საბჭოს
მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმისა და RAP-FS-ის განხორციელების პროგრესის 
განსაზღვრა  პროექტის შესაბამისობის შეფასების დასრულების შემდეგ 10 , CRP-მა შეაფასა, 
არსებობდა თუ არა ზიანის prima facie მტკიცებულებები და შეუსაბამობები, როგორც ეს 
მითითებული იყო ამ საჩივარში. CRP-მა ასევე შეამოწმა მომჩივნების ვინაობა და 
კონკრეტულად გადაამოწმა, არსებობდა თუ რაიმე მიზეზშედეგობრივი კავშირი 
განცხადებულ ზიანს/სავარაუდო ზიანსა და ADB-ის მხრიდან მის საოპერაციო პოლიტიკასა 
და პროცედურებთან შეუსაბამობას შორის, რათა დაედგინა ამ მესამე საჩივრის დასაშვებობა. 
2018 წლის 08 ივლისს CRP  შეხვდა მომჩივნებს და გადაამოწმა მომჩივნების ვინაობა, ასევე 
მოინახულა 28ა კორპუსი ხსენებული მისიის მსვლელობისას. CRP-მა ასევე შეისწავლა 
პროექტის ბოლოდროინდელი დოკუმენტები, კერძოდ კი ისინი, რომლებიც ეხება ADB-ის 
ხელმძღვანელობის მაკორექტირებელ სამოქმედო გეგმასა და საბოლოო გადაწყვეტილებებთან 
დაკავშირებულ ქმედებებს. CRP-ის მისია ასევე შეხვდა MDF-ს, მათ შორის, კონსულტანტებსა 
და კონტრაქტორებს, რათა დაედგინა ქანების ჭრის ზუსტი ადგილმდებარეობა 28ა კორპუსთან 
მიმართებაში და გაეგო, თუ რაში მდგომარეობდა გზის მშენებლობით გამოწვეული ხმაურისა 
და ვიბრაციის ზემოქმედება ხსენებულ შენობაზე. CRP-მა ასევე შეისწავლა MDF-ის მიერ 
ჩატარებული ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევები და განათავსა ADB-ის ვებ-გვერდზე საბჭოს 
მიერ დამტკიცებული RAP-ის შესაბამისად. გარდა ამისა, CRP-მა შეისწავლა  MDF-ის მიერ 

10   CRP-მა თბილისში, საქართველოში, 2018 წლის 8-დან 11 ივლისამდე, პროექტისათვის განახორციელა 
მაკორექტირებელი ღონისძიებების განხორციელების მონიტორინგის მისია, საბოლოო გადაწყვეტების 
ჩათვლით; მისიას ხელმძღვანელობდა აჯაი დეშპანდე (CRP-ის შტატგარეშე წევრი) და მასში მონაწილეობას 
იღებდნენ დინგინგ ტანგი (CRP-ის თავმჯდომარე), არნტრაუდ ჰარტმანი (CRP-ის შტატგარეშე წევრი), ჟოზეფინა 
მირანდა (შესაბამისობის შეფასების უფროსი ოფიცერი, OCRP) და ვიჯაი ჯოში (OCRP-ის გარემოსდაცვითი 
კონსულტანტი). 
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მომზადებული ანგარიში კონსულტაციების შესახებ, რომელიც CRP-ს გადაეცა ADB-ის 
მეშვეობით.   
 

სურათი 2: CRP განიხილავს პროექტის განლაგებას პროექტის კონსულტანტებთან ერთად; 
გზის განლაგების ტოპოგრაფია 28ა კორპუსის სიახლოვეში  

 
წყარო: CRP 
 
18. ქვემოთ მოყვანილ პარაგრაფებში დეტალურად განიხილება CRP-ის მიერ ამ მესამე 
საჩივრის დასაშვებობის დადგენასთან მიმართებაში გამოტანილი დასკვნები.  
 

A. საჩივრის რეაგირების გარეშე დატოვების უფლება 
 
19. თავდაპირველი შეფასების დროს CRP-მა განიხილა წინამდებარე საჩივარი AMP-ის 
შესაბამისობის მიმოხილვის ფუნქციის ფარგლებში და აღნიშნა, რომ მომჩივანთა მიერ 
წარმოდგენილი საკითხები ძალიან ჰგავდა პროექტთან დაკავშირებით შემოტანილ პირველ და 
მეორე საჩივრებში წამოჭრილ საკითხებს. CRP-მა შეისწავლა AMP-ის 142-ე და 148-ე 
პარაგრაფებში ჩამოთვლილი „საჩივრის რეაგირების გარეშე დატოვების უფლების“ 
დებულებათა გამოყენებადობა და დაადგინა, რომ ისინი არ ვრცელდება მოცემულ საჩივარზე. 
CRP-ს მიაჩნია, რომ პარ. 148 (v) „საჩივრის რეაგირების გარეშე დატოვების უფლება“ ამ 
შემთხვევაში ვერ იქნება გამოყენებული, რადგან არსებობს გარკვეული კონკრეტული ახალი 
მტკიცებულებები, რომლებიც გაანალიზებულია ამ ანგარიშის შემდგომ თავებში. მისი 
საჩივრის ფორმის განხილვისას და მომჩივნებთან შეხვედრის დროს CRP დარწმუნდა, რომ 
მომჩივანთა მხრიდან საკმარისი კეთილსინდისიერი ძალისხმევა იქნა გამოჩენილი იმისათვის, 
რომ მომხდარიყო მათი პრობლემების მოგვარება CRP-ში მათი საჩივრის შეტანამდე. 
 

B. შეუსაბამობის მტკიცებულება და შესაბამისი ზიანი 
 
20. CRP-მა საიტზე ვიზიტის დროს და დისკუსიებისას ADB-ის საპროექტო გუნდთან, მათ 
შორის MDF-სთან და კონსულტანტებთან, ისევე როგორც ვიზიტის დროს ნაჩვენები საიტის 
რუკების საფუძველზე დაადგინა, რომ 28ა კორპუსი მდებარეობს იმ ტერიტორიაზე, 
რომელზეც გავლენას მოახდენს პროექტის მშენებლობა და ექსპლუატაცია. პროექტის 
ზედამხედველმა კონტრაქტორმა დაადასტურა, რომ 28ა კორპუსი  დაახლოებით 14 მ-ით არის 
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დაშორებული გზის საზღვრიდან, საიდანაც დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები (მოჭრა, 
რადგანაც გზა უფრო დაბალ დონეზეა შენობის დონესთან შედარებით), თუმცა გზის სავალი 
ნაწილი დაახლოებით 30 მ-ში იქნება შენობის უახლოესი კუთხიდან, დაახლოებით 9 მ-ით 
დაბლა შენობის ქვედა (მიწის) დონეზე. 
 

სურათი 3: პროექტის განლაგება, რომელზეც ნაჩვენებია 28ა კორპუსის ადგილმდებარეობა 

 
წყარო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF)  
 
21. CRP აღნიშნავს, რომ ამ მესამე საჩივარში შეტანილი საკითხები მსგავსია პირველ და 
მეორე საჩივრებში არსებულისა, მაგალითად, ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედება, 
ინფორმაციის გამჟღავნება და არაადეკვატური საგნობრივი კონსულტაციები. განხილულ იქნა 
CRP-ის მიერ ადრე მიღებული ორი საჩივარი და უკვე გამოქვეყნებულია ამ ადრინდელი 
საჩივრების შესაბამისობის შეფასების ანგარიში. ADB-მა ჩამოაყალიბა და გამოაქვეყნა RAP, 
რომელიც შეიცავს რიგ კონკრეტულ კვლევებს ვიბრაციის, ხმაურისა და საზოგადოებრივი 
კონსულტაციების თემაზე. ამ კვლევების შედეგების საფუძველზე ADB-მა დამატებით 
ჩამოაყალიბა RAP-FS, რომელიც შესწავლილ იქნა CRP-ისა და BCRC-ის მიერ და საბოლოოდ 
გამოქვეყნდა 2018 წლის მაისში. 
 
22. ხმაურის ზემოქმედება: პირველი საჩივრის შესაბამისობის შეფასებისას აღმოჩენილ იქნა 
შეუსაბამობები, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ  ხმაურის ზემოქმედება არასათანადოდ იქნა 
შეფასებული, ამან კი შედეგად მოგვცა შეუსაბამობა SPS-თან, დანართი 1. RAP-ის ფარგლებში 
ჩატარდა ხმაურის შეფასების დამატებითი კვლევა, რის შემდეგაც, ამ კვლევის საფუძველზე, 
MDF-მა ვალდებულება იკისრა, აეშენებინა ხმაურდამცავი გვირაბი/გალერეა, რომელსაც 
დაემატებოდა ხმაურდამცავი ბარიერები, შესაბამისად 2018 წლის მაისში გამოქვეყნებული 
საბოლოო გადაწყვეტის მემორანდუმისა, რის შედეგადაც მოხდებოდა ხმაურის დონის 
შესაბამისობაში მოყვანა ADB-ის პოლიტიკასა და პროცედურებთან. შესაბამისობის 
შეფასებისას აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამოსწორება ხდება RAP-ის მეშვეობით, რომელსაც 
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ემატება RAP-FS-ის ფარგლებში ჩამოყალიბებული კონკრეტული შემარბილებელი პროგრამა. 
CRP-ის მიერ შესწავლილი დოკუმენტების საფუძველზე ეს დადგენილი ხმაურის 
სტანდარტები და ასევე ხმაურის შემცირების ღონისძიებები (მაგალითად, ხმაურდამცავი 
გვირაბი/გალერეა, რომელსაც დაემატება ხმაურდამცავი ბარიერები) ასევე იქნება 
გამოყენებული 28ა-ის მიმდებარედ გამავალი გზის მონაკვეთზე. RAP-ში ჩამოთვლილია 
ქმედებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ იმას, რომ განხორციელდება ხმაურის 
შემარბილებელი განსაზღვრული ღონისძიებები.  
 
23. მიუხედავად იმისა, რომ CRP-ში არსებობს მითითება 2017 წლის ოქტომბრის ხმაურის 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე 11 , კერძოდ კი სურათზე 2.3 და ცხრილზე 3.1, სადაც 
აღწერილი იყო საკვლევ ტერიტორიაზე განლაგებული ძირითადი შენობები და სინჯის აღების 
ადგილები, მასში არ არის ნახსენები 28ა კორპუსი. გარდა ამისა, CRP მიიჩნევს, რომ მართალია 
შემოთავაზებული იყო ხმაურის შესამცირებელი ღონისძიებები 28ა კორპუსის მიმდებარე 
გზის მონაკვეთზე, ხმაურის შემამცირებელი ბარიერების სისტემის შემოთავაზებისას 28ა 
კორპუსისათვის არ ჩატარებულა სამეცნიერო ანალიზი, რომელშიც, კერძოდ, 
გათვალისწინებული იქნებოდა ტერიტორიის ტოპოგრაფიული თავისებურებები. 
შესაბამისად, CRP მიიჩნევს, რომ არ მომხდარა 28ა კორპუსის სპეციალურად და სათანადოდ 
გათვალისწინება ხმაურის ზემოქმედების შეფასების კვლევაში, რასაც CRP მიიჩნევს 
შეუსაბამობის prima facie მტკიცებულებად SPS-ის დანართ 1-ის მოთხოვნებთან მიმართებაში.   
 
24. ვიბრაციის ზემოქმედება: პირველი საჩივრის შესაბამისობის შეფასებისას აღმოჩენილ 
იქნა შეუსაბამობები SPS-ის დანართ 1-თან ვიბრაციის ზემოქმედებასთან მიმართებაში. 
განხორციელდა ვიბრაციის ზემოქმედების დამატებითი შეფასებები მაკორექტირებელი 
სამოქმედო პროგრამის ფარგლებში, რომელთა შედეგადაც გამოტანილ იქნა დასკვნა, რომ 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს ვიბრაციული ზემოქმედება არ გადააჭარბებს 
საერთაშორისო დონეზე გამოყენებულ სტანდარტებს და არ შეუქმნის საფრთხეს შენობებს იმ 
პირობით, რომ მშენებლობის დაწყებამდე სათანადოდ იქნება გამაგრებული მინაშენი 
კონსტრუქციები და შენობებიდან მოცილებული იქნება გაუმაგრებელი მორყეული ნაწილები 
და გარდა ამისა, უზრუნველყოფილი იქნება სამშენებლო საქმიანობათა დონეების დაცვა 
დადგენილი გეგმების შესაბამისად, რათა ვიბრაციით გამოწვეული ზემოქმედება 
მშენებლობის ეტაპზე შენარჩუნებული იქნას  ნავარაუდევი დონეების ფარგლებში. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11  ჰაგლერ ბეილი პაკისტანი. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის (მონაკვეთი 2) ხმაურის მოდელირების 

ანგარიშის პროექტი. 2017 წლის 25 ოქტომბერი, ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-sddr-en_3.pdf. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-sddr-en_3.pdf
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სურათი 4: პროექტის განლაგება და მანძილი 28ა კორპუსამდე 

 
წყარო: MDF 
 
25. CRP მიიჩნევს, რომ CRP-ის მიერ შესაბამისობის შეფასების შემდეგ მომზადებული 
საპროექტო დოკუმენტები და კვლევები, კერძოდ კი ADB-ის ხელმძღვანელობის მიერ RAP-FS-
ის შესაქმნელად ჩატარებული კვლევები, მიუთითებს მათში 28ა კორპუსის 
გათვალისწინებაზე. CRP ინფორმირებული იყო, რომ მომჩივანთა შენობა (ანუ 28ა კორპუსი) 
მოიხსენიებოდა როგორც შენობა №6 (i) დიაგნოსტიკურ-კვლევითი კომპანიის მიერ 2017 წლის 
აპრილში მომზადებულ დოკუმენტში „გარემოსდაცვითი ვიბრაციის კვლევა და 
საცხოვრებელი სახლების დინამიური იდენტიფიკაცია ფონიჭალაში, თბილისი“ 12  და (ii) 
დამატებითი დავალება 2: „გზისა და ხმაურის ბარიერის მოდელირების რაუნდი 
მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციული ზემოქმედება 9 საცხოვრებელ კორპუსებზე 
ფონიჭალაში, თბილისი (2017 წლის სექტემბერი). 13  CRP ასევე მიიჩნევს, რომ 28ა კორპუსი 
ასევე მოიხსენიება RAP-FS-ში, გვერდები 13, 15, 19-21 და 23, სადაც გამოვლენილია მოწყვლად 
და მხედველობადაქვეითებულ პირთა ოჯახები.   
 
26. CRP-მა ასევე განიხილა პროექტის განლაგება და მშენებლობის პროექტი 28ა კორპუსის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე. გზის განივი კვეთა იმაზე მიუთითებს, რომ არსებობს 
მნიშვნელოვანი ჩაღრმავება (ექსკავაცია), რომელიც იწყება 14.3 მ-დან 28ა კორპუსის კიდესთან. 
გზის შემოთავაზებული განლაგება მდებარეობს 9.3 მეტრით ქვემოთ კორპუსის დონიდან, რაც 
შექმნის ამ მონაკვეთზე ღრმა ჭრის აუცილებლობას. პროექტის დიზაინი ითვალისწინებს 

                                                
12  დიაგნოსტიკურ-კვლევითი კომპანია, გარემოს ვიბრაციის კვლევა და საცხოვრებელი შენობების დინამიური 

იდენტიფიკაცია ფონიჭალაში, თბილისი, 2017 წლის აპრილი. ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42414/42414-043-sddr-en_0.pdf.  

13 დიაგნოსტიკურ-კვლევითი კომპანია, დამატებითი დავალება 2: გზისა და ხმაურის ბარიერის მოდელირების 
რაუნდი. მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციული ზემოქმედება 9 საცხოვრებელ კორპუსზე ფონიჭალაში, 
2017 წლის სექტემბერი. ხელმისაწვდომია მისამართზე: 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_0.pdf
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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მყარი ქანების 10%-12%-ისა და რბილი ქანების 45%-50%-ის მოჭრის საჭიროებას. ნებისმიერ 
შემთხვევაში, ასეთი გათხრები შექმნის მძიმე ტექნიკის გამოყენების აუცილებლობას, მათ 
შორის ბულდოზერებისა და პნევმატური ჩაქუჩების, რაც ხმაურისა და ვიბრაციის 
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას გამოიწვევს. CRP, prima facie, მიიჩნევს, რომ ასეთი ზემოქმედება 
დეტალურად არ ყოფილა შესწავლილი მოცემული კორპუსისათვის ჩატარებულ ვიბრაციის 
კვლევებში, რადგანაც აშკარაა, რომ 2017 წლის სექტემბრის ანგარიშში განხილულია მხოლოდ 
გზის სავალი ნაწილი (შენობიდან 30 მ-ში) და ხმაურდამცავი ბარიერის ბოძების განლაგება 
(შენობიდან 27 მ-ში).14

3F  
 
27. აქედან გამომდინარე, CRP მიიჩნევს, რომ მართალია, ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასების კვლევები დაკავშირებულია 28ა კორპუსთან, მაგრამ მათში არ ყოფილა სათანადოდ 
შეფასებული ვიბრაციული ზემოქმედებები მთლიანი სურათის გათვალისწინებით და 
განიხილებოდა პროექტის დონის ოპერაციები, კერძოდ კი, ქანების ჭრა ამ მონაკვეთზე, რაც 
მძიმე ტექნიკის გამოყენებას მოითხოვს. შესაბამისად, CRP მიიჩნევს, რომ არსებობს 
შეუსაბამობის prima facie მტკიცებულება ვიბრაციის ზემოქმედების შეფასებასთან 
მიმართებაში.  
 

სურათი 5: გზის მონაკვეთი, რომელზეც მითითებულია შემოთავაზებული ღრმა ჭრა 28ა 
კორპუსის სიახლოვეში. 

 
 
წყარო: ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი, დათარიღებული 2018 წლის 25 ივლისით 
 
28. კონსულტაციები: მომჩივნები აცხადებენ, რომ მათთვის არ წარმოუდგენიათ 
დეტალური ინფორმაცია პროექტისა და სამშენებლო საქმიანობის სპეციფიკის შესახებ, რაც 
სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და შესაბამისად, მათ არ 
ჰქონდათ შესაძლებლობა, შინაარსიანი ურთიერთობა დაემყარებინათ პროექტზე 
პასუხისმგებელ პირებთან შეხვედრებისა და კონსულტაციებისას. მსგავსი პრობლემატური 

                                                
14 სქოლიო 13, ცხრილი 17, გვ. 51. 
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საკითხები იყო წამოჭრილი წინა ორ საჩივარშიც და შესაბამისობის შეფასების შედეგად 
გამოვლინდა შეუსაბამობები SPS-ის დანართ 1-ის პარ. 19-თან და ADB-ის ოპერაციების 
სახელმძღვანელოს F1 თავთან/ოპერაციულ პოლიტიკასთან (2013 წლის ოქტომბერი), პარ. 19 
(იხილეთ CRP-ის შესაბამისობის შეფასების 2017 წლის 6 მარტის ანგარიშის F თავი).15 საბჭოს 
მიერ დამტკიცებული RAP-ის ფარგლებში ჩატარდა დამატებითი კონსულტაციები, მაგრამ 
მნიშვნელოვანი კონსულტაციები კვლავაც ჩასატარებელია, განსაკუთრებით კონსულტაციები 
მოწყვლად (მათ შორის მხედველობადაქვეითებულ) პირებთან და კონსულტაციები 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP) ფარგლებში შემოთავაზებულ საბოლოო 
შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. CRP, prima facie, მიიჩნევს, რომ ფონიჭალაში 
პოტენციურად დაზარალებული მოსახლეობა დღემდე სათანადოდ არ იქნა ინფორმირებული 
გზის დეტალური განლაგებისა და შერჩეული შემარბილებელი ღონისძიებების თაობაზე. 
მიუხედავად იმისა, რომ 2017 წლის ნოემბრის განმავლობაში ჩატარებულ კონსულტაციებზე 
წარმოდგენილ კვლევებში მოყვანილი იყო ხმაურისა და ეკოლოგიური ზემოქმედების 
შერბილებისა და ვიბრაციის მონიტორინგის სხვადასხვა ვარიანტები, მაცხოვრებლებმა ჯერაც 
არ იციან, თუ რა კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები იქნა შერჩეული. რადგანაც 
არსებობს ბევრი გაურკვეველი მომენტი გზის ზუსტ განლაგებასა და ხმაურდამცავ 
გვირაბთან/გალერეასთან, ისევე როგორც ხმაურდამცავი ბარიერების ადგილმდებარეობასა და 
ხასიათთან დაკავშირებით, დაზარალებულთა შორის ადგილი აქვს სერიოზულ შეშფოთებასა 
და გაუგებრობას იმ ქმედებებთან მიმართებაში, რომლებიც, როგორც მოსალოდნელია, ADB-მა 
და MDF-მა უნდა განახორციელონ ხმაურის ზემოქმედების შესარბილებლად და ვიბრაციის 
ზემოქმედების მისაღებ ფარგლებში შესანარჩუნებლად. CRP ასევე აღნიშნავს ADB-ის გუნდის 
განცხადებას, რომლის თანახმადაც ADB-ს არ მიუცია კონტრაქტორისათვის ე.წ. „არაფერი 
გვაქვს საწინააღმდეგო“ (NOC) სერტიფიკატი საიტზე შესასვლელად განლაგების მონიშვნისა 
და მშენებლობის-წინა ფაზასთან დაკავშირებული სამუშაოების განხორციელების მიზნით, 
RAP-ის მოსალოდნელი საბოლოო გადაწყვეტების გათვალისწინებით, ხოლო ახლა, როდესაც 
RAP-FS უკვე გამოქვეყნებულია, ADB-მა გასცა სერტიფიკატი „არაფერი გვაქვს საწინააღმდეგო“ 
2018 წლის მაისში, რათა უზრუნველყოს კონტრაქტორის წვდომა ფონიჭალის მონაკვეთზე 
(6+900 კმ-დან 7+400 კილომეტრამდე). თანხმობა ეხება კვლევების მომზადებასა და 
კონკრეტულად საიტისათვის გარემოსდაცვითი გეგმის განახლებას, ისევე როგორც 
მონიტორინგის პროგრამების შემუშავებას.   
 
29. CRP-მა მიაკვლია კონსულტაციის ოქმებში იმის მტკიცებულებებს, რომ 28ა კორპუსის 
მაცხოვრებლები მონაწილეობდნენ ჩატარებულ კონსულტაციებში. ამასთან, CRP მიიჩნევს, 
რომ ADB და MDF რეგულარულად იმყოფებოდნენ კონტაქტში მომჩივნებთან, ესაუბრებოდნენ 
მათ და პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის დიდი ნაწილი გაუზიარეს მომჩივნებს. 
ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, CRP მაინც მიიჩნევს, რომ არ ჰქონდა ადგილი ადეკვატურ 
კონსულტაციებს დაზარალებულ მოსახლეებთან, რადგან მათთვის არ იქნა გაზიარებული 
ინფორმაცია ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შემარბილებელი კონკრეტული 
ღონისძიებების შესახებ, ასევე მათ არ შეატყობინეს გზების ზუსტი განლაგება. აქედან 

                                                
15   CRP-ის დასკვნითი ანგარიში შესაბამისობის შემფასებელი პანელის მოთხოვნით No. 2017/1 საქართველოში 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (ტრანში 3) (აზიის განვითარების ბანკის სესხი 
3063) შესახებ, დათარიღებული 2017 წლის 13 თებერვლით. ხელმისაწვდომია მისამართზე: 
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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გამომდინარე, CRP მიიჩნევს: მიუხედავად იმისა, რომ ADB-ის მიერ მუდმივად ხორციელდება 
საკონსულტაციო ღონისძიებები MDF-ის მეშვეობით და გარკვეული პროგრესი იქნა 
მიღწეული, კვლავაც რჩება შეუსაბამობების მტკიცებულება, რადგანაც ჯერ არ 
განხორციელებულა ყველა შემარბილებელი ღონისძიება, რომელიც შემოთავაზებული იყო  
RAP-ის ფარგლებში.  
 
30. ზიანის შეფასება და სავარაუდო ზიანი: AMP-ის პარ. 177-ის თანახმად, „CRP უნდა 
დარწმუნდეს, რომ .... (ii) არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ შეუსაბამობამ გამოიწვია ან 
სავარაუდოდ გამოიწვევს პროექტით დაზარალებული ადამიანებისათვის პირდაპირი და 
მატერიალური ზიანის მიყენებას...“ CRP prima facie მიიჩნევს, რომ მომჩივნების შიში მათ 
საცხოვრებელ კორპუსზე ვიბრაციის ზემოქმედებით, ხმაურის ზემოქმედებით, ინფორმაციის 
გაუმჟღავნებლობით, არასათანადო კონსულტირებითა და გზის მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის დროს ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების შეუფასებლობით გამოწვეულ 
სავარაუდო ზიანთან დაკავშირებით არის prima facie ქმედითი ზემო პარაგრაფებში აღწერილი 
მიზეზების გამო. იმ შემთხვევაში, თუ ვიბრაციის ზემოქმედება მნიშვნელოვნად მაღალია, 
ვიდრე 28ა კორპუსისათვის შემუშავებულ ვიბრაციის შესახებ ანგარიშშია ნავარაუდები, 
შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ზიანის მიყენებას, რადგან ვიბრაციის ზემოქმედებამ შეიძლება 
დააზიანოს შენობა და შესაძლოა შეიცავდეს საფრთხეს მოსახლეების კეთილდღეობისათვის. 
თუ შემოთავაზებული ხმაურდამცავი ბარიერები ვერ გამოიღებს საჭირო შედეგს ხმაურის 
მოთხოვნილი დონეების თვალსაზრისით, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ადგილობრივი 
მაცხოვრებლებისათვის ზიანის მიყენება. მოწყვლადი ადამიანებისათვის შემარბილებელი 
ღონისძიებების არარსებობამ შესაძლოა ასევე გამოიწვიოს სავარაუდო ზიანის მიყენება. CRP 
მიიჩნევს, რომ არსებობს prima facie მტკიცებულება იმისა, რომ თუ ეფექტურად არ 
განხორციელდება ADB-ის ხელმძღვანელობის RAP-ში, მათ შორის RAP-FS-ში 
თავდაპირველად აღწერილი ღონისძიებები - მათი შემცვლელი/შემდგომი ქმედებების 
ჩათვლით (მაგალითად ეფექტური ხმაურდამცავი ბარიერები, ვიბრაციის ზემოქმედების 
შერბილების ღონისძიებები, მოწყვლადი და მხედველობადაქვეითებული პირებისათვის 
კონკრეტული სოციალური დახმარების აღმოჩენის გეგმა) - სავარაუდოდ ზიანი მიადგება 
მომჩივნებს. გარდა ამისა CRP-ში აღნიშნულია, რომ რადგანაც ზიანის მიყენება მოხდება SPS-
ის გარკვეულ დებულებებთან შეუსაბამობის გამო, არსებობს მიზეზშედეგობრივი კავშირი 
სავარაუდო ზიანსა და შეუსაბამობას შორის.  
 
31. AMP-ის  პარ.180-ის მიხედვით, CRP ვალდებულია განიხილოს და განსაზღვროს, 
გაიღეს თუ არა მომჩივნებმა წინასწარ სათანადო კეთილსინდისიერი ძალისხმევა ოპერაციების 
შესაბამის განყოფილებასთან ერთად საკითხების მოსაგვარებლად. ამ შემთხვევაში არსებობს 
რამდენიმე დოკუმენტი, რომლებიდანაც ჩანს, რომ მომჩივნებმა მიიტანეს თავიანთი 
საჩივრები და შეშფოთება ოპერაციების დეპარტამენტამდე და პროექტის დონის საჩივრებზე 
რეაგირების მექანიზმამდე. ფაქტიურად მათი წინა საჩივარი ასევე იქნა წარდგენილი SPF-
სათვის და მიჩნეულ იქნა დაუშვებლად პრობლემის მოგვარებისათვის AMP-ის143 პარაგრაფის 
საფუძველზე, რადგანაც საჩივარი უკვე განიხილება CRP-ის მიერ. შესაბამისად, CRP მიიჩნევს, 
რომ მომჩივნებმა გაიღეს წინასწარი კეთილსინდისიერი ძალისხმევა, რადგან მათ CRP-ს 
მიმართეს ADB-ის ოპერაციების დეპარტამენტისა და ხელმძღვანელობისათვის თავიანთი 
საჩივრებისა და საწუხრის წარდგენის შემდეგ. 
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32. იმის გათვალისწინებით, რომ ADB-ის ხელძღვანელობის RAP-სა და RAP-FS-ში უკვე 
შეტანილია მაკორექტირებელი ქმედებები, საქმეს აკლია კონკრეტულად საიტისათვის 
განკუთვნილი ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედებების შეფასება და შერბილების გეგმა, 
რომელიც დაკავშირებულია 28ა კორპუსის სიახლოვეში ქანების ჭრასთან. პირველი საჩივრის 
შესაბამისობის ანგარიშში CRP-მა უკვე აღინიშნა SPS-ში კონსულტაციების თვალსაზრისით 
არსებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამობა, განსაკუთრებით კი მოწყვლად ჯგუფებთან მიმართებაში. 
 

VII. დასკვნა  

33. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე CRP მიიჩნევს, რომ არსებობს ADB-ის ოპერაციულ 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობის prima facie მტკიცებულება; და prima facie 
მტკიცებულება იმისა, რომ ADB-ის პოლიტიკასთან ასეთმა შეუსაბამობამ შეიძლება გამოიწვიოს 
ზიანის მიყენება ან სავარაუდოდ გამოიწვევს ზიანის მიყენებას მომავალში. CRP აღნიშნავს, რომ 
პროექტის შესაბამისობის შეფასება ფონიჭალის მონაკვეთზე, რომელიც ინიცირებული იყო 
პირველი საჩივრის საფუძველზე, უკვე ჩატარდა, ADB-ის მიერ უკვე შემუშავებულია RAP და RAP-
FS და ის შეიცავს 28ა კორპუსის საკითხს. ამრიგად, CRP-ის მოსაზრებით ეს საჩივარი ეხება იმ 
პრობლემებს, რომლებიც უკვე განხილულია წინა შესაბამისობის შეფასებაში, მაგრამ არსებობს 
ახალი მტკიცებულებები, რომლებიც წარმოდგენილია მომჩივნების მიერ შეუსაბამობის ამ მესამე 
საჩივართან მიმართებაში და  რომლებიც დღეის მდგომარეობით არ არის გათვალისწინებული 
RAP-სა და RAP-FS-ში (ე.ი. 28ა კორპუსზე მშენებლობით გამოწვეული ხმაურისა და ვიბრაციის 
ზემოქმედების არასათანადო შეფასება). ამდენად, ამ საჩივარზე არ ვრცელდება რეაგირების 
გარეშე დატოვების უფლება, მოხსენიებული  პარაგრაფში 148 (v) და იგი თეორიულად დასაშვებია 
შესაბამისობის შეფასების ჩასატარებლად. მიუხედავად ამისა CRP, AMP-ის პარ. 179 (iii)-ის 
შესაბამისად, მიიჩნევს, რომ ეს დამატებითი მტკიცებულება არ არის საკმარისად სერიოზული 
იმისათვის, რომ განაპირობოს შესაბამისობის შეფასების ჩატარება, რადგანაც ADB-ის თანახმად, 
უკვე გადაწყვეტილია, რომ პროექტის ტერიტორია გათვალისწინებულ იქნას RAP-ის ფარგლებში, 
მათ შორის, RAP-FS-ში.  
 
34. CRP ადგენს AMP-ის 179 (iii) პარაგრაფის თანახმად, რომ საჩივარი არ იძლევა შესაბამისობის ახლიდან შეფასების 
საფუძველს. CRP აღნიშნავს, რომ ADB-ის ხელმძღვანელობისა და CRP-ის ინტერპრეტაციით, საბჭოს მიერ დამტკიცებული RAP, 
მათ შორის 2012 წლის 03 მაისს გამოქვეყნებული RAP-FS, შეიცავს მაკორექტირებელ ქმედებებს მომჩივნების მიერ წამოჭრილი 
საკითხების SPS-თან და ADB-ის ოპერაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად. შესაბამისად, CRP 
იმგვარად განმარტავს RAP- ს, მათ შორის RAP-FS-ს, რომ მან მოიცვას 28ა კორპუსი. 
 
35. დასასრულს, AMP-ის 179-ე პარაგრაფის თანახმად, CRP მიიჩნევს, რომ საჩივარი 
დასაშვებია, მაგრამ არ იძლევა ცალკე შესაბამისობის შეფასების ჩატარების საფუძველს.  
 
 
 
/ხ/დინგდინგ ტანგი 
თავმჯდომარე, შესაბამისობის შემფასებელი პანელი 
 
/ხ/აჯაი დეშპანდე 
შტატგარეშე წევრი, შესაბამისობის შემფასებელი პანელი 
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2. ADB-ის ხელმძღვანელობის პასუხი 

 

მემორანდუმი 
ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი 
გენერალური დირექტორის ოფისი 

 
2018 წლის 25 ივლისი 

   თემა: L3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3 
— ხელმძღვანელობის პასუხი 

1. შესაბამისობის შემფასებელმა პანელმა (CRP) მოითხოვა ხელმძღვანელობის 
პასუხი შესაბამისობის შეფასების მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც 
საჩივრების მიმღებმა ოფიცერმა (CRO) გადაუგზავნა CRP-ს 2018 წლის 25 ივნისს 
ზემოთ აღნიშნულ საკითხზე  

2. ეს საჩივარი მესამეა CRP-ისადმი მიმართული საჩივრებიდან და ის ეხება 6.8 
კმ თბილისი რუსთავის ურბანული გზის შტოს (TRURL) მონაკვეთი 2-ის ქვე-
პროექტს, რომელიც დაფინანსებულია მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 
საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) ტრანში 3-ის (სესხი 3063) ფარგლებში. 2013 
წლის 25 ნოემბერს დამტკიცებული ტრანში მიკუთვნებულია A კატეგორიას 
განსახლების თვალსაზრისით, B კატეგორიას - გარემოს თვალსაზრისით და C 
კატეგორიას - მკვიდრი მოსახლეობის თვალსაზრისით. 

3. SUTIP-ის ფარგლებში მთლიანი TRURL თავდაპირველად შეიქმნა ტრანში 2-
ის ფარგლებში დასაფინანსებელი ერთი პროექტის სახით. თუმცა, 2012 წელს 
შეფასების ეტაპზე გადაწყდა პროექტის განხორციელების დაყოფა თანმიმდევრულ 
ეტაპებად, რათა ყოფილიყო საკმარისი დრო განლაგების ალტერნატივების 
შესასწავლად და არსებითი კონსულტაციების ჩასატარებლად ფონიჭალის 
რაიონში (მონაკვეთი 2), სადაც არსებული გზის განახლება გამოიწვევდა  
ფართომასშტაბიან იძულებით განსახლებას. შედეგად, მხოლოდ 1 და 3 
მონაკვეთები  დაფინანსდა SUTIP-ის TRANCH 2-ის ფარგლებში, რომელიც 2012 
წლის აგვისტოში დამტკიცდა. TRANCH 3-ის მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში 
მოხდა TRURL-ის მონაკვეთი 2-ის განლაგებათა ალტერნატივების 
მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზის განხორციელება და 2013 წლის აპრილში 
მთავრობამ შეარჩია ამჟამინდელი განლაგება, რომელიც ერთობლიობაში 

აზიის განვითარების 
ბანკი 

ვის: 

ვისი 
მეშვეობით 

ვისგან: 

აზიის განვითარების ბანკი 

 

VICE-PRESIDENT (OPERATIONS 1) 
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მინიმალურ სოციალურ და გარემოსდაცვით ზემოქმედებას გამოიწვევს. 

4 ეს საჩივარი არის 28 ა კორპუსიდან, რომელიც იმავე სამეზობლოს ეკუთვნის 
და ისეთივე ხასიათისაა, როგორიც ჰქონდა CRP-ში 2016 წლის 14 მარტითა და 2016 
წლის 10 ნოემბრით დათარიღებულ ორ წინა საჩივარს და კიდევ ერთ წინა საჩივარს, 
რომელიც 2017 წლის 10 ივლისს იქნა შეტანილი პროექტის სპეციალური 
კოორდინატორის ოფისში (OSPF). ქვემოთ მოცემულია წინა საჩივრების შესახებ 
დამატებითი ფონური ინფორმაცია. ეს 28ა კორპუსი მდებარეობს 900 მ-ის 
ფარგლებში 9-სართულიანი 12v/g კორპუსიდან, იმავე პერიოდში აშენდა და იმავე 
უბანში მდებარეობს, სადაც ტრანში 3 პროექტისთვის ჩატარდა  უსაფრთხოების 
კომპლექსური ექპერტიზა.  

5 2016 წლის 14 მარტს, CRP-მა მიიღო საჩივარი 9-სართულიან კორპუს 12v/g-
სთან დაკავშირებით (პირველი საჩივარი). CRP-მა განსაზღვრა შესაბამისობის 
შეფასებისათვის საჩივრის დასაშვებობა და 2016 წლის 14 ივნისს ADB-ის 
დირექტორთა საბჭომ მოახდინა შესაბამისობის შეფასების ავტორიზაცია.  

6 2016 წლის 10 ნოემბერს CRP-მა მიიღო ახალი საჩივარი 5-სართულიან კორპუს 
16ა/ბ-სთან დაკავშირებით (მეორე საჩივრის). 2017 წლის 16 იანვარს CRP-მა 
წარმოადგინა ანგარიში დასაშვებობის შესახებ, რომელშიც ის აღნიშნავდა, რომ 
მეორე საჩივარში აღძრული საკითხები თითქმის იგივე იყო, რაც პირველ საჩივარში 
აღწერილი პრობლემები და შეიძლებოდა მათი გაერთიანება პირველი საჩივრის 
ფარგლებში. CRP-მა დაადგინა, რომ მეორე საჩივარი არ იყო დასაშვები 
შესაბამისობის შეფასებისათვის და მეორე საჩივარში ADB-ის ოპერაციულ 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამობის კუთხით წამოჭრილი ნებისმიერი 
შეშფოთება განხილული უნდა იქნას პირველი საჩივრის შესაბამისობის 
შეფასებისათვის გათვალისწინებული მაკორექტირებელი ქმედებების ფარგლებში.  

7 2017 წლის 13 თებერვალს CRP-მა ADB-ის დირექტორთა საბჭოს წარუდგინა 
შესაბამისობის შეფასების პანელის ანგარიში (CRP-ის ანგარიში). 2017 წლის 30 
ივნისს ADB-ის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა მაკორექტირებელი სამოქმედო 
გეგმა (RAP) გაერთიანებული საჩივრებისათვის და ზოგადად ტრანში 3-ის 
პროექტის ტერიტორიისათვის და მოითხოვა საბჭოს შესაბამისობის განმხილველი 
სამოქმედო კომიტეტისათვის (BCRC) საბოლოო სამოქმედო გეგმის წარდგენა 
განხილვის მიზნით. მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა - საბოლოო 
გადაწყვეტები (RAP-FS) განხილულ იქნა BCRC-ის მიერ 2018 წლის 6 მარტს და 
გამოქვეყნდა 2018 წლის მაისში.  

8 2017 წლის 30 ივნისს ADB-ის საბჭოს მიერ RAP-ის დამტკიცებიდან ცოტა ხნის 
შემდეგ, 2017 წლის 10 ივლისს, OSPF-ში შევიდა საჩივარი 28ა კორპუსთან 
დაკავშირებით.  ჩვენ აღვნიშნავთ, რომ ეს არის იგივე შენობა, რომლიდანაც 
შემოვიდა მიმდინარე მოთხოვნა შესაბამისობის შეფასების თაობაზე. OSPF-მა 
დაადგინა, რომ ამ საჩივარში აღწერილი საკითხები მსგავსი იყო CRP-ის მიერ 
პირველ საჩივართან დაკავშირებით CRP-ის ანგარიშში უკვე განხილული 
საკითხებისა. დოკუმენტების განხილვისა და მომჩივნებთან კონსულტაციების 
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შემდეგ, 2017 წლის 7 აგვისტოს, OSPF-მა დაასკვნა, რომ ეს საჩივარი არ იყო 
დასაშვები ანგარიშვალდებულების მექანიზმის 143 პარაგრაფის (დანართი 1) 
შესაბამისად პრობლემის გადაჭრის კუთხით, რადგანაც ის უკვე განხილულ იქნა 
CRP-ის მიერ. 28ა კორპუსის ეს საჩივარი არის CRP-ისადმი წარდგენილი მესამე 
საჩივარი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში და ის მოცემულია დანართში 2. 

9 ტრანში 3-ისათვის პროექტის მომზადების დროს ADB-მა ჩაატარა 
სავალდებულო გარემოსდაცვითი და განსახლების უსაფრთხოების კომპლექსური 
ექსპერტიზები. პროექტის მომზადების დროს ADB-ის შესაბამის პოლიტიკასა და 
პროცედურებთან, კერძოდ კი უსაფრთხოების მოთხოვნებთან 1: გარემოსდაცვით 
და უსაფრთხოების მოთხოვნებთან 2 იძულებითი განსახლების უსაფრთხოების 
პოლიტიკის შესახებ განცხადებასთან (2009) და მისი ოპერაციული 
სახელმძღვანელოს F1 თავთან შესაბამისობის მტკიცებულებები წარმოდგენილია 
წინამდებარე მემორანდუმის დანართი 3-ის სახით. CRP-ის ანგარიშის 
დასკვნებიდან გამომდინარე, რომელთა თანახმადაც გამოვლინდა ტრანში 3-ის 
პროექტის შეუსაბამობა ADB-ის ოპერაციულ პოლიტიკასა და გარკვეულ 
პროცედურებთან, RAP-FS-ში შეტანილ იქნა ქმედებები და ვადები პროექტის ისევ 
შესაბამისობაში მოსაყვანად ინტეგრირებული მიდგომის გამოყენებით, რომელიც 
მიცავდა ხმაურის ზემოქმედების, მდინარის ეკოლოგიაზე ვიბრაციის 
ზემოქმედების დამატებით კვლევებსა და მიზნობრივ კონსულტაციებს 
ადგილობრივი მოსახლეობის (სათემო) დონეზე. 28ა კორპუსი შესულია RAP-FS-ის 
მიერ მოცულ ტერიტორიაში და ფონიჭალის ტერიტორიაზე მდებარე სხვა 
შენობებთან ერთად, 28ა კორპუსი შევიდა ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების 
დამატებით კვლევებში და გათვალისწინებულ იქნა სათემო დონის მომდევნო 
კონსულტაციებში. დანართი 3 შეიცავს D ცხრილს, რომელიც იძლევა ზოგად 
განახლებულ ინფორმაციას დამატებითი კვლევების სახით ჩატარებული 
კომპლექსური ექსპერტიზის (due diligence) შესახებ და მოკლე მიმოხილვას RAP-
FS-ის განხორციელებასთან დაკავშირებით ჩატარებული შეხვედრებისა და 
კონსულტაციებისა, მათ შორის, 28ა კორპუსის წარმომადგენლებთან. 

10 გარდა ამისა, RAP-FS-ის მომზადებისა და განხორციელებისას ჩატარდა 14-ზე 
მეტი შეხვედრა 28ა კორპუსის მაცხოვრებლებს, MDF-ისა და ADB-ის გუნდებს 
შორის. ეს შეხვედრები მოიცავდა: (i) ცალკეულ ოჯახებთან გასაუბრებებს; (ii) 
მიზნობრივ დისკუსიებს ფოკუს ჯგუფებთან; (iii) ღია საჯარო კონსულტაციებს 
დაზარალებული მოსახლეების სიახლოვეში მდებარე ადგილებზე. ადამიანებს 
გაუწიეს კონსულტაციები პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებთან 
დაკავშირებით მოსალოდნელი ზემოქმედებების, აგრეთვე ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში მათ წინაშე მდგარი გამოწვევებისა და დამატებითი კვლევების დროს 
გამოვლენილი პოტენციური შემარბილებელი ღონისძიებების თაობაზე. 28ა 
კორპუსში გამოვლენილ იქნა ორი მხედველობადაქვეითებული პირი 2 ოჯახიდან 
და კიდევ სამი ოჯახი, რომლებიც მიეკუთვნებიან მოწყვლადობის სხვა 
კატეგორიებს, კერძოდ: ა) ღარიბი მოსახლეობა, რომელსაც 65,000-ზე ნაკლები 
ქულა აქვს საქართველოს მთავრობის სოციალური ქულების მინიჭების სისტემით 
(1 ოჯახი), ბ) იძულებით გადაადგილებული პირები (IDP) და ლტოლვილები (1 
ოჯახი); (გ) ქალის მიერ გაძღოლილი ოჯახები (1 ოჯახი). 
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მხედველობადაქვეითებული პირების ბინები გაჰყურებს როგორც მდინარეს, ასევე 
შემოთავაზებულ გზას და ძველ გზას ან გვერდებს. 28ა კორპუსის 
წარმომადგენლები ასევე ესწრებოდნენ 2017 წლის 17-დან 20 ნოემბრამდე 
ჩატარებულ ყველა საჯარო კონსულტაციას. იმ სსო-ებს შორის, რომლებიც 
ესწრებოდნენ საჯარო შეხვედრებს, იყვნენ: უსინათლოთა ასოციაცია, დედამიწის 
მეგობრები/მწვანე მოძრაობა, REC-კავკასია და მწვანე ალტერნატივა. საჯარო 
შეხვედრების მსვლელობისას ADB-მა და MDF-მა წარმოადგინეს ყველა ტექნიკური 
კვლევის ძირითადი დასკვნები, მათ შორის, მოწყვლად პირებთან მიზნობრივი 
კონსულტაციების შედეგები და განმარტეს პროექტის ADB-ის პოლიტიკასთან 
სრულ შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით შემოთავაზებული გადაწყვეტები. 
პრეზენტაციას მოჰყვა გაფართოებული დისკუსიები, რომლების დროსაც 
განიხილეს კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები, მონიტორინგის 
მოთხოვნები და გარანტიები. 

11 MDF-ის მიერ საბოლოო დიზაინის პარამეტრების შერჩევისა და დეტალური 
დაპროექტების დასრულების შემდეგ, 2018 წლის ივლის/აგვისტოში დაიწყება 
ინდივიდუალური კონსულტაციების ახალი რაუნდი, რომელიც 
კონცენტრირებული იქნება მხედველობადაქვეითებულ პირებზე. ამ 
კონსულტაციების ყურადღება გამახვილებული იქნება სამშენებლო ფაზაზე: 
ხმაურის, მტვრისა და ვიბრაციის ზემოქმედებაზე, შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებასთან ერთად, რასაც ასევე დაერთვება დისკუსია 
მოსალოდნელი გრაფიკების შესახებ, განსაკუთრებით - 
მხედველობადაქვეითებულ პირებთან ინდივიდუალურ რეჟიმში. გამოვლინდება 
კონკრეტული დახმარების საჭიროება და მას განახორციელებენ სოციალური 
მუშაკები, რომლებიც შესაძლოა საქმეში ჩაერთონ რომელიმე ადგილობრივი 
არასამთავრობო ორგანიზაციის მეშვეობით ან მასთან ერთად.  

12 2018 წლის მაისში RAP-FS-ის გამოქვეყნების შემდეგ ADB-მა გასცა ე.წ. 
„არაფერი გვაქვს საწინააღმდეგო“ სერტიფიკატი, რათა კონტრაქტორისათვის მიეცა 
ფონიჭალის მონაკვეთზე წვდომის საშუალება კვლევების მომზადების, 
კონკრეტულად საიტისათვის მომზადებული გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის 
განახლებისა და მონიტორინგის პროგრამების შემუშავების მიზნით. მშენებლობის 
საბოლოო ნებართვა ჯერჯერობით არ არის გაცემული და მას დასჭირდება 
ზემოაღნიშნული დოკუმენტების წარდგენა. მშენებლობა სხვა მონაკვეთებზე 
დამაკმაყოფილებლად მიმდინარეობს.    

13 ჩვენ გავცემთ შემდეგ დამატებით ინფორმაციას ხელმძღვანელობის პასუხის 
გასამყარებლად: პროექტის ფონური ინფორმაცია, მიმდინარე სტატუსი და 
კონსულტაციების შესახებ შემაჯამებელი ანგარიში (დანართი 4) და ასევე 
ადგილმდებარეობის რუკა და სქემები (დანართი 5). 

14 ADB-ის გუნდი გააგრძელებს დიალოგს და ღია კონსულტაციებს 
მომჩივნებთან. ხელმძღვანელობა მზადაა, მოთხოვნისამებრ მიაწოდოს CRP-ს 
შემდგომი განმარტებები და მასალები.  
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მიმაგრებული ფაილები: 

 

1. სამახსოვრო ბარათი პროექტის სპეციალური კოორდინატორის  ოფისიდან 
2. CRP სამახსოვრო ბარათი 2018 წლის 27 ივნისით დათარიღებულ მესამე 

საჩივართან დაკავშირებით  
3. შესაბამისობა ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადებასთან და 

ოპერაციული სახელმძღვანელოს სექცია F1 თავთან 
4. პროექტის ფონური ინფორმაცია, მიმდინარე სტატუსი და შემაჯამებელი 

ანგარიში კონსულტაციების შესახებ 
5. მდებარეობის რუკა და სქემები: მომჩივნების საცხოვრებელი კორპუსი, 

ქვეპროექტის 3D-ვიზუალიზაცია და არსებული ვითარების ამსახველი 
სურათები 

cc: ენტონი მაკდონალდი. აღმასრულებელი დირექტორი 
ჰონგ ვეი, გენერალური დირექტორის მოადგილე. CWRD 
იონგ იე, დირექტორი, CWUW  
ნიანშან ჟანგი, მრჩეველი და ხელმძღვანელი, CWOD-PSG 
იესიმ ელჰან-კაიალარი, ქვეყნის ფილიალის დირექტორი, მუდმივი 
წარმომადგენლობა საქართველოში
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1. პროექტის სპეციალურმა 
კოორდინატორმა (SPF) 2017 წლის 10 ივლისს მიიღო საჩივარი შემდეგზე: GEO: MFF - 
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3 (მონაკვეთი 2) 
(საჩივარი). საჩივარი ეხება ინფორმაციისა და კონსულტაციების ნაკლებობას, ისევე 
როგორც მატერიალურ ზიანს, გამოწვეულს მშენებლობის, ხმაურის, ვიბრაციის, 
შენობის უსაფრთხოების, ჰაერის დაბინძურებისა და ჯანმრთელობის პრობლემების 
შედეგად. 
 

2. საჩივრის დასაშვებობის დასადგენად პროექტის სპეციალური კოორდინატორის 
ოფისმა (OSPF) განიხილა დოკუმენტები, ჩაატარა აუდიო-კონფერენციის მომჩივნებთან 
და შეხვდა შესაბამის ოპერატიულ დეპარტამენტს (OD). OSPF-მა აგრეთვე გამოჰყო 
მისია ხსენებული საკითხების განსახილველად მომჩივნებთან და საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდთან (MDF) ერთად, რომელიც ამავდროულად 
არის MFF პროექტის განმახორციელებელი უწყებაც. 
 

3. საჩივარში მოყვანილი 3 საკითხი მსგავსია იმ საჩივრისა, რომელიც უკვე განხილულია 
შესაბამისობის შემფასებელი პანელის (CRP) მიერ შესაბამის პროცესში (12 V/G კორპუსის საჩივარი, 
შეტანილი  CRP-ში 2016 წლის 14 მარტს). CRP-ისადმი წარდგენილ პირველ საჩივარში 
წამოჭრილი საკითხები მოიცავს ინფორმაციის ნაკლებობასა და გზის მშენებლობისა და 
ოპერაციის შედეგად გამოწვეული ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედებას მათ ავარიულ 
შენობაზე. CRP-ის მიერ ეს საჩივარი დაუშვებლად იქნა გამოცხადებული. CRP-მა კიდევ ერთი 
საჩივარი მიიღო 2016 წლის 10 ნოემბერს 16ა/ბ კორპუსთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან 
ახლოს მდებარეობს პირველი შენობიდან და წამოჭრილი საკითხები მოიცავს გზის 
მშენებლობას, ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედებას შენობაზე. CRP-ისადმი წარდგენილი 
მეორე საჩივრის დასაშვებობის ანგარიშში გამოტანილ იქნა დასკვნა, რომ საკითხები ძალიან 
ჰგავს ერთმანეთს და შეიძლება განხორციელდეს საჩივრების კონსოლიდაცია (გამოყენებულ 

ვის: 
 
ვისგან:  
 
 
თემა: 

პრეზიდენტს 
 
ჯიტენდრა შაჰი 
პროექტის სპეციალური კოორდინატორი 
 
საჩივარი სესხზე N 3063-GEO; MFF-ურბანული ტრანსპორტის მდგრადი 
საინვესტიციო პროგრამა-ტრანში 3 (მონაკვეთი 2) - საჩივრის 
დასაშვებობა 
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მემორანდუმი                                                                 
 
პროექტის სპეციალური კოორდინატორის ოფისი 
 
 
 

2017 წლის 7 აგვისტო 
 

აზიის განვითარების ბანკი 
 
 
ინფორმაციისათვის:  
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იქნა 2012 წლის ანგარიშგების მექანიზმის 148 (v) მუხლის დებულება საჩივრის რეაგირების 
გარეშე დატოვების უფლების შესახებ) და შესაბამისად, გამოცხადდა დაუშვებლად. CRP-ის 
დასაშვებობის ანგარიშში (პარ. 30) აღნიშნულია, რომ „... თუ მაკორექტირებელი ქმედებები 
უნდა მომზადდეს ADB-ის ხელმძღვანელობის მიერ პროექტის შესაბამისობაში მოსაყვანად, 
ეს მაკორექტირებელი ქმედებები არ უნდა იყოს კონცენტრირებული მხოლოდ 12 v/g 
კორპუსზე, არამედ უფრო ფართო მასშტაბისა უნდა იყოს და მოიცავდეს ფონიჭალას 
ტერიტორიაზე მდებარე ყველა შენობას, რომელმაც შენობების მძიმე მდგომარეობიდან 
გამომდინარე შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ადამიანებსა და შენობებს მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის დროს.“  

 

4.  CRP-მა მოამზადა შესაბამისობის შეფასების ანგარიში, რომელიც წარდგენილ იქნა 
საბჭოსათვის და გამოქვეყნდა 2017 წლის მარტში. ADB-ის ხელმძღვანელობამ 
წარმოადგინა მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმა CRP-ის კონსოლიდირებული 
საჩივრებისათვის და ზოგადად ამ საპროექტო ტერიტორიისათვის, რომელიც 
დამტკიცებულ იქნა საბჭოს მიერ 2017 წლის 30 ივნისს. OD ამჟამად ახორციელებს 
კვლევებს შემოთავაზებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად, რასაც მოჰყვება 
ვარიანტების ანალიზი, რომელიც დასამტკიცებლად იქნება წარდგენილი საბჭოსადმი.  
 

5.  MDF და OD შეთანხმდნენ, განახორციელონ შემდეგი ღონისძიებები (i) MDF მზად არის 
უპასუხოს ყველა კითხვას და მალე შეხვდება მომჩივნებს ტექნიკური დეტალების 
ასახსნელად; (მ) MDF-მა და OD-მა შეიტანეს ეს შენობა შესაბამის კვლევებში და მზად 
არიან, შეიტანონ იგი სამომავალო კვლევებში, ხოლო შედეგები უნდა შეატყობინონ 
მაცხოვრებლებს; (iii) ეს შენობა ასევე შევა ვარიანტების ანალიზში, რომელიც მზადდება 
პროექტის შესაბამისობაში მოსაყვანად ADB-თან; და (iv) MDF-ის წარმომადგენლები, 
კომუნიკაციის სპეციალისტი, უსაფრთხოების/განსახლების განყოფილება, მათ შორის 
MDF-ის ხელმძღვანელობა მზად არიან მომჩივნების ყველა კითხვაზე პასუხის 
გასაცემად.  
 

6. თავდაპირველი შეფასებისა და ზემოაღნიშნული მიზეზების გათვალისწინებით, SPF 
დაასკვნის, რომ ეს საჩივარი არ არის დასაშვები პრობლემის გადაჭრისათვის მოცემული 
მომენტისათვის 2012 წლის ანგარიშგების მექანიზმის პარაგრაფი143-ის  შესაბამისად.  

 

cc:    ვ. ჟანგი, VPO 1; ო’სალივანი, DG, CWRD; ჰ. ვეი, DDG, CWRD; ი. ელჰან-კაიალარი, CD, 
GRM; ნ. ჟანგი, მ. ბუშამპი, CWOD-PSG; ი იე, მ. ტჰირუჩელვამი, CWUW; დ. ტანგი, 
თავმჯდომარე, CRP; დ. რუბინოსი, საჩივრების მიმღები ოფიცერი (CRO), 
ანგარიშვალდებულების მექანიზმი.  
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დანართი 2  
აზიის განვითარების ბანკი 

შესაბამისობის ანალიზის პანელი  
წერილი 

CRP2018DT033 
June 27, 2018 

ვის: ვენჩაი ჟანგი 
        ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 
ვისგან: დინგინგ ტანგი 

შესაბამისობის ანალიზის პანელის თავმჯდომარე და ამჟამად შესაბამისობის 
ანალიზის პანელის ოფისის ხელმძღვანელი 

საკითხი: GEO: MFF-მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მესამე 
ტრანში (სესხი # 3063) - მენეჯმენტის რეაგირების მოთხოვნა 

1. 2018 წლის 21 ივნისს საჩივრის მიმღებმა ოფიცერმა შესაბამისობის ანალიზის პანელს 
(CRP) გადაუგზავნა თანდართული შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა 
ზემოხსენებულ საკითხთან დაკავშირებით. მომჩივანთა მოთხოვნისამებრ, მათი 
სახელები და ვინაობა არ არის მითითებული.  

2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის (AM) შესახებ ოპერაციების სახელმძღვანელოს 
L1/OP ნაწილის 71-ე პარაგრაფის თანახმად, CRP-იმ განახორციელა პირველადი 
შეფასება და დაადასტურა, რომ საჩივარი შეესაბამება შესაბამისობის ანალიზის 
ფუნქციის მანდატს.  

3. მენეჯმენტის პასუხის მიღების ვადაა 2018 წლის 26 ივლისამდე, რომელშიც „(1) უნდა 
იყოს წარმოდგენილი მტკიცებულება, რომ აზიის განვითარების ბანკი მოქმედებს 
აზიის განვითარების ბანკის რელევანტური პოლიტიკისა და პროცედურების 
შესაბამისად; ან (2) აღიარებს, რომ არსებობს გარკვეული ხარვეზები აზიის 
განვითარების ბანკის პოლიტიკასა და პროცედურებთან შესაბამისობის კუთხით და 
გამოთქვამს მზაობას განახორციელოს ქმედებები მაქსიმალური შესაბამისობის 
უზრუნველსაყოფად.’’ 

4. CRP-იმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გავლით, ცალკე მოახდინა 
საქართველოს მთავრობის და აზიის განვითარების ბანკის აღმასრულებელი 
დირექტორის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს, ინფორმირება აღნიშნულ 
საჩივართან დაკავშირებით.  

დანართი: ზემოაღნიშნულის შესაბამისად 
ასლები ეგზავნება: სკოტ დონსონი, ალტერნატიული აღმასრულებელი დირექტორი, 
რომელიც წარმოადგენს ავსტრალიას, აზერბაიჯანს, კამბოჯას, საქართველოს, ჰონკონგს, 
ჩინეთი, მიკრონეზიას, ნაურუს, პალაუს, სოლომონის კუნძულებს და ტუვალუს 
ვერნერ ლიეპაჩი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალური 
დირექტორი 
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აზიის განვითარების ბანკი 

შესაბამისობის ანალიზის პანელი  
CRP2018DT030 

2018 წლის 25 ივნისი 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებელს ნიკოლოზ გაგუას 
საქართველოს მთავრობა 
 
საკითხი: GEO: MFF-მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მესამე 
ტრანში (სესხი # 3063) - შესაბამისობის ანალიზის მესამე მოთხოვნა 
თქვენო აღმატებულებავ, 
გაცნობებთ, რომ რუსთავის გზატკეცილის 28ა კორპუსის (თბილისი, საქართველო) ოცდაათმა 
მაცხოვრებელმა გამოთქვა საჩივარი ზემოხსენებულ პროექტთან მიმართებაში აზიის 
განვითარების ბანკის შეუსაბამობასთან დაკავშირებით და თხოვნით მოგვმართა ჩვენს ოფისს 
შესაბამისობის ანალიზის  ჩატარებასთან დაკავშირებით. თანდართული საჩივარი ჩვენი 
საჩივრის მიმღები ოფიცრის მიერ 2018 წლის 21 ივნისს გადაეგზავნა შესაბამისობის ანალიზის 
პანელს (CRP).  მომჩივანთა თხოვნის შესაბამისად, დაცულია მათი ვინაობების 
კონფიდენციალურობა.  
CRP წარმოადგენს დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელსაც აზიის განვითარების ბანკის 
დირექტორთა საბჭოს მიერ ევალება აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან პროექტის 
ფორმულირების, დამუშავების ან იმპლემენტაციის პერიოდში ბანკის საოპერაციო 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შესაძლო შეუსაბამობის შესწავლა, რაც პირდაპირ, 
მატერიალურ და უარყოფით გავლენას ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. შესაბამისობის 
ანალიზი არ იძიებს მსესხებლის ქმედებებს, გარდა იმ შემთხვევისა თუ იგი პირდაპირაა 
დაკავშირებული აზიის განვითარების ბანკის საოპერაციო პოლიტიკასა და პროცედურებთან 
შესაბამისობის შეფასებასთან. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 178-ე 
პარაგრაფის შესაბამისად, CRP ამჟამად ახორციელებს საჩივრის შეფასებას, რათა დაადგინოს 
მოქცეულია თუ არა იგი შესაბამისობის ანალიზის ფუნქციის ფარგლებში.  
გარწმუნებთ, რომ CRP თავის საქმიანობაში მკაცრად იცავს კონფიდენციალურობას და 
შესაბამისობის ანალიზის ჩატარებისას მოქმედებს მაქსიმალურად შეუმჩნევლად. აღნიშნულ 
საკითხთან დაკავშირებით რაიმე კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, 
დაგვიკავშირდეთ. 
დიდი მადლობა.  
პატივისცემით, 
დინგდინგ ტანგი,  
შესაბამისობის ანალიზის პანელის თავმჯდომარე 
დანართი: 

1. საჩივრის წერილი (სახელები და სხვა ინფორმაცია დაფარულია, მომჩივანთა 
მოთხოვნის შესაბამისად) 

2. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკა 

ასლი ეგზავნება: 
გიორგი შენგელია 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი 
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სკოტ დოუსონი, აზიის განვითარების ბანკის აღმასრულებელი ალტერნატიული დირექტორი, 
რომელიც წარმოადგენს საქართველოს 
ვენჩაი ჟანგი, ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1), აზიის განვითარების ბანკი 
ვერნერ ლიეპაჩი, ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის, გენერალური 
დირექტორი, აზიის განვითარების ბანკი 
იეშიმ ელჰან-კაიალარი,  აზიის განვითარების ბანკის საქართველოს მუდმივი 
წარმომადგენლობის დირექტორი 
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დანართი 3  

აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადებასთან (SPS) შესაბამისობა 
და საოპერაციო სახელმძღვანელო ნაწილი F1 

 
ა. კატეგორიზაცია 

ENV IR 
-ENV კატეგორია B 
- გარემოს პირველადი გამოკვლევის პროექტის 
(IEE) გასაჯაროება 2013 წლის 3 სექტემბერს, MDF-
ის ვებ-გვერდზე და 4 სექტემბერს ADB-ის ვებ-
გვერდზე.  
-საბოლოო IEE-ის გასაჯაროება 2015 წლის 28 
დეკემბერს MDF-ის ვებ-გვერდზე და 2016 წლის 
26 იანვარს ADB-ის ვებ-გვერდზე. 

-IR კატეგორია: A 
- მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმის 
(LARP) პროექტის გასაჯაროება 2013 წლის 25 
აგვისტოს MDF-ის ვებ-გვერდზე და 2013 წლის 10 
სექტემბერს ADB-ის ვებ-გვერდზე. 
- საბოლოო LARPa (იმპლემენტაციისათვის მზა) 
გასაჯაროება 2014 წლის 30 ოქტომბერს MDF-ისა 
და ADB-ის ვებ-გვერდებზე. 
- საბოლოო LARPb (იმპლემენტაციისათვის მზა) 
გასაჯაროება 2015 წლის 6 ოქტომბერს MDF-ის 
ვებ-გვერდზე და 2015 წლის 8 ოქტომბერს ADB-ის 
ვებ-გვერდზე. 
(შენიშვნა: გადაწყვეტილება LARP-ის LARPa და 
LARPb ნაწილებად დაყოფის შესახებ მიღებულ 
იქნა LARPb-ის მოსამზადებლად უფრო მეტი 
დროის გამოყოფის მიზნით (მათ შორის 
ფონიჭალის მონაკვეთზე, საცხოვრებელი 
კორპუსების მიმდებარედ). 

 ბ. შესაბამისობა აზიის განვითარების ბანკის გარემოს უსაფრთხოების მოთხოვნებთან და OM 
F1-თან 

SPS-ის პოლიტიკის პრინციპები (გარემო) კომენტარი 
1. შეძლებისდაგვარად ადრე, ყველა 

შეთავაზებული პროექტისათვის სკრინინგის 
პროცესის გამოყენება გარემოს შეფასების 
ტიპის და დონის განსაზღვრის მიზნით, რათა 
მოხდეს შესაბამისი კვლევების დაწყება, 
რომელთან ექნებათ ნაკლები ზემოქმედება 
და რისკები. 

მოხდა REA-ის საკონტროლო კითხვარის შევსება 
(2013 წლის 9 მაისი). პროექტის კატეგორიაა 
გარემოს კატეგორია B (კატეგორიის თარიღია 
2013 წლის 8 მაისი), რომელიც დამტკიცებულ 
იქნა SDCC-ის შესაბამისობის უფროსი ოფიცრის 
მიერ. პროექტის ზემოქმედება კონკრეტული 
ადგილისთვის დამახასიათებელია.  
რეკომენდირებული იქნა IEE კვლევის ჩატარება 

2. თითოეული შეთავაზებული პროექტისათვის 
გარემოს შეფასების ჩატარება, პირდაპირი, 
არაპირდაპირი, კუმულატიური და 
გაზრდილი ზემოქმედებისა და რისკების 
გამოვლენა, ფიზიკურ, ბიოლოგიურ, 
სოციეკონომიკურ (მათ შორის საარსებო 
საშუალებებზე გავლება გარემოსდაცვითი 
მედიის მეშვეობით, ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება, მოწყვლადი ჯგუფები და 

ჩატარდა გარემოს კვლევა.  
პროექტის არეალში გამოვლენილ იქნა ჰაერის 
ხარისხზე, ხმაურზე და ვიბრაციაზე 
ზემოქმედება და მოხდა მისი შესწავლა.  
 IEE-ის პროექტი მომზადდა 2013 წელს და აზიის 
განვითარების ბანკის საიტზე გასაჯაროვდა 2013 
წლის 4 სექტემბერს.  
საბოლოო IEE (რომელიც აერთიანებს დასკვნებსა 
და რეკომენდაციებს ხმაურთან და ვიბრაციასთან 
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გენდერის საკითხები) და ფიზიკურ 
კულტურულ რესურსებზე, პროექტის 
ზემოქმედების არეალის კონტექსტში. 
პოტენციური ტრანს სასაზღვრო და 
გლობალური ზემოქმედების შეფასება, მათ 
შორის კლიმატის ცვლილება. გარემოს 
სტრატეგიული შეფასების საჭიროებისამებრ 
გამოყენება.  

დაკავშირებით) გასაჯაროვდა 2016 წლის 26 
იანვარს აზიის განვითარების ბანკის საიტზე.  
ორივე IEE-ის გამოქვეყნება მოხდა საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-
გვერდზე.  
 

3. პროექტის ადგილმდებარეობის, დიზაინის, 
ტექნოლოგიისა და კომპონენტების 
ალტერნატივებისა და მათი პოტენციური 
გარემოსა და სოციალური ზემოქმედების   
შესწავლა და მათგან ყველაზე 
რაციონალურის შესახებ დოკუმენტაციის 
შედგენა, შეთავაზებული ალტერნატივების 
შესარჩევად. ასევე პროექტის ალტერნატივის 
განხილვა 

მთლიანი გზის (TRURL-ის მონაკვეთების 1, 2 და 
3) დეტალური ანალიზი შესრულდა როგორც 
მიზანშეწონილობის კვლევის ნაწილი. თუმცა 6.8 
კილომეტრის მეორე მონაკვეთისთვის (SUTIP 
მესამე ტრანში) შესრულდა მხოლოდ გზის 
რამდენიმე შესაძლო გაფართოების ანალიზი, 
როგორც IEE კვლევის ნაწილი. მეორე 
მონაკვეთისთვის შერჩეულ იქნა გზის 
გაფართოების პროექტი ყველაზე მცირე 
სოციალური ზემოქმედებით.  

4. უარყოფითი ზემოქმედების თავის არიდება 
და სადაც თავის არიდება შეუძლებელია მისი 
შერბილება გარემოს დაცვითი დაგეგმვისა და 
მართვის მეშვეობით. გარემოს დაცვის 
მართვის გეგმის ( EMP) შემუშავება, რომელიც 
მოიცავს შეთავაზებულ შემარბილებელ 
ღონისძიებებს, გარემოს მონიტორინგსა და 
ანგარიშგების ვალდებულებებს, მასთან 
დაკავშირებულ ინსტიტუციურ ან 
ორგანიზაციულ მოწყობებს, 
შესაძლებლობების განვითარებას და 
ტრენინგის ღონისძიებებს, გრაფიკების 
იმპლემენტაციას, ხარჯების გათვლას და 
შესრულების ინდიკატორებს. EMP-ის 
მომზადების კუთხით მთავარი მოსაზრებები 
გულისხმობს პოტენციური უარყოფითი 
საფრთხეების შერბილებას მესამე 
მხარისათვის უმნიშვნელო ზიანის დონემდე 
და  ასევე დამბინძურებელი იხდის პრინციპი. 

ზემოქმედების შეფასება შესრულდა როგორც 
IEE-ის ნაწილი და მოხდა პროექტის 
მშენებლობასთან დაკავშირებული ზოგადი 
შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა 
ასევე პროექტთან დაკავშირებული ჰაერის 
ემისიების, ხმაურისა და ვიბრაციის შეფასება, 
მათ შორის მოდელირებისა და სტრუქტურული 
ერთიანობის შეფასება. კონკრეტული ადგილის 
გარემოს დაცვის მართვის გეგმა (EMP)  
მშენებლობის ეტაპის ხმაურისა და გარკვეულ 
ადგილებზე ვიბრაციის სტანდარტების ზღვრულ 
გადაჭარბებას.  
EMP მომზადდა როგორც IEE-ის ანგარიშის 
ნაწილი.  
 
როგორც წესი IEE მოიცავს მოთხოვნას, რომლის 
თანახმადაც კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს 
კონკრეტული ადგილმდებარეობის EMP, 
რომელიც მორგებული იქნება კონკრეტულ 
გარემოზე (მაგ. ძირითადი შეფასების განახლება, 
შემდგომი კონსულტაციების გამართვა, 
კონკრეტული ადგილის მართვის გეგმების 
მომზადება ხმაურისა და ვიბრაციის სამართავად 
მშენებლობის პერიოდში, საბოლოო პროექტის 
ანალიზი ხმაურის შემარბილებელი 
ღონისძიებების კუთხით, როგორიცაა ხმაურის 
ბარიერები, ვიბრაციის მონიტორინგი და 
უსაფრთხო თვითნებური მიშენებების მოშლა, 
რომელიც შესაძლოა მოწყვლადი იყოს ვიბრაციის 
ზემოქმედების მიმართ) 
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5. მნიშვნელოვანი კონსულტაციების 
დაზარალებულ პირებთან გამართვა და 
ინფორმირებული ჩართულობის 
ხელშეწყობა. კონსულტაციებში ქალების 
მონაწილეობის უზრუნველყოფა. 
დაინტერესებული მხარეების, მათ შორის 
დაზარალებული პირებისა და 
დაინტერესებული არასამთავრობო 
ორგანიზაციების ჩართვა პროექტის 
პირველადი შემუშავების პროცესში და მათი 
შეხედულებებისა და პრობლემების გაგება და 
გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ 
გათვალისწინება. დაინტერსებულ პირებთან 
კონსულტაციების საჭიროებისამებრ 
გაგრძელება პროექტის იმპლემენტაციის 
პერიოდში, იმ საკითხების მოსაგვარებლად, 
რომელიც ეხება გარემოს შეფასებას. 
საჩივრების მართვის მექანიზმის შემოღება, 
გარემოს დაცვის კუთხით დაზარალებული 
პირების მოსაზრებებისა და საჩივრების 
მისაღებად და გადასაჭრელად. 

პროექტისათვის ჩატარდა მნიშვნელოვანი 
საჯარო კონსულტაციები. SPS-ის მოთხოვნის 
შესაბამისად, სათემო დონეზე კონსულტაციები 
ორგანიზებულ იქნა როგორც ადგილზე ისე MDF-
ში. კონსულტაციები დაიწყო 2013 წლის 
დასაწყისში, IEE-ის პროექტის მომზადებისას. 
ზემოქმედებად გამოვლენილ იქნა ხმაური და 
ვიბრაცია და შემდგომი კონსულტაციები 
გაიმართა 2015 წელს ხმაურისა და ვიბრაციის 
დამატებითი კვლევების შემდეგ, რათა 
მომხდარითო თემის საზოგადოებისთვის 
კვლევების შედეგების გაცნობა და მათთან 
შემარბილებელი ღონისძიებების განხილვა. 
კონსულტაციებზე დასწრების დონე თემის 
წარმომადგენლების მხრიდან კარგი იყო.  
 
თარიღები:  
2013 წლის ივლისი-აგვისტო (IEE 
კონსულტაციები) 
2014 წლის დეკემბერი,  IEE-თან დაკავშირებით 
დამატებითი კონსულტაციები 
2015 წლის სექტემბერი -კონსულტაციები 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის 
მაცხოვრებლებთან.  
საჩივრების მიმღები მექანიზმი უკვე 
ფუნქციონირებს არა ნებაყოფლობითი 
განსახლების კუთხით. გარემოს დაცვის კუთხით, 
GRM-ის შექმნა გათვალისწინებულია    IEE-ში და 
მისი ამოქმედება მოხდება მშენებლობის 
დაწყებიდან და  EMP-ის იმპლემენტაციის 
პერიოდში.   
IEE-ის საბოლოო სახით შემუშავება მოხდა 
ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევის შემუშავებისა 
და დაზარებული პირებისთვის მისი გაზიარების 
შემდეგ. კვლევამ დაასკვნა, რომ პროექტს 
არანაირი ზემოქმედება არ ექნება 
მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის 
მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე. მოხდა 
დამატებითი შემარბილებელი ღონისძიებების 
რეკომენდაცია  თემის მოსახლეობის 
მოსაზრებების გათვალისწინების მიზნით 
(როგორიცაა ხმაურის ბარიერები). ასევე იქნება 
შეთავაზებული რეკომენდაციები 
უსაფრთხოების კუთხით საფრთხეებთან 
დაკავშირებით რაც გამოწვეულია თვითნებური 
მიშენებებით  (როგორც ზემოთაა აღნიშნული). 
შემდგომ საბოლოო IEE-ის გასაჯაროება მოხდა 
2015 წლის 28 დეკემბერს, MDF-ის ვებ-გვერდზე 
და 2016 წლის 26 იანვარს ADB-ის ვებ-გვერდზე.  
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6. გარემოს შეფასების პროექტის (მათ შორის 
EMP-ის) დროული გასაჯაროება, პროექტის 
შეფასებამდე, ყველასათვის ადვილად 
მისასვლელ ადგილას, დაზარალებული 
პირებისათვის გასაგებ ენებზე. გარემოს 
საბოლო შეფასების და მისი მოდიფიკაციების 
(ასეთის არსებობის შემთხევაში) გაცნობა 
დაზარებული და დაინტერესებული 
პირებისათვის.   

IEE-ის პროექტის გასაჯაროება მოხდა 
შეფასებამდე 2013 წლის 3 და 4 სექტემბერს, MDF-
ისა და ADB-ის ვებ-გვერდებზე. იგი ითარგმნა 
ქართულ ენაზე და 2016 წლის 15 აპრილს 
გამოქვეყნდა MDF-ის ვებ-გვერდზე.  
 
IEE_თვის საბოლოო სახის მიცემა მოხდა 
ხმაურისა და ვიბრაციის კვლევების ჩატარების 
შემდეგ. საბოლოო IEE გამოქვეყნდა 2015 წლის 28 
დეკემბერს  MDF-ის ვებ-გვერდზე და 2016 წლის 
26 იანვარს ADB-ის ვებ-გვერდზე.  

7. EMP-ის განხორციელება და მისი 
ეფექტურობის მონიტორინგი. 
მონიტორინგის შედეგების აღრიცხვა, მათ 
შორის მაკორექტირებელი აქტივობების 
შემუშავება და იმპლემენტაცია, და 
მონიტორინგის შედეგების გაზიარება.  

პროექტის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. EMP 
გათვალისწინებულია EII-ში. იგი მოიცავს უფრო 
დეტალური სპეციფიკური EMP-ების 
მომზადებას. მონიტორინგის ანგარიშები, EMP-
ის შესაბამისად  მომზადდება ყოველ ექვს თვეში.  

8. არ განახორციელოთ პროექტი გარემოსათვის 
კრიტიკულად მნიშვნელოვან ადგილებში, 
გარდა იმ შემთხვევისა თუ (1) კრიტიკულად 
მნიშვნელოვან ადგილებზე არანაირი 
უარყოფითი ზემოქმედება არ ხდება, (2) არ 
არსებობს არცერთი გადაშენების საფრთხის 
წინაშე მყოფი ან გადაშენების პირას მყოფი 
სახეობების შემცირების საშიშროება და (3) 
ნებისმიერი მცირე ზემოქმედება 
შერბილებულია.  თუ პროექტი მდებარეობს 
კანონიერად დაცული ტერიტორიის 
ფარგლებში, უნდა განხორციელდეს 
დამატებითი პროგრამები დაცული 
ტერიტორიის კონსერვაციის ხელშეწყობისა 
და გაძლიერების მიზნით. ბუნებრივი 
ჰაბიტატების არეალში არ უნდა ჰქონდეს 
ადგილი მნიშვნელოვან კონვერსიას ან 
დეგრადაციას, გარდა იმ შემთხვევისა თუ (1) 
თუ ალტერნატივა არ არის ხელმისაწვდომი 
(2) პროექტის საერთო სარგებელი არსებითად 
გადაწონის გარემოსდაცვით ხარჯებს და (3) 
ნებისმიერი კონვერსია ან დეგრადაცია 
სათანადოდ არის შემცირებული. გამოიყენეთ 
ფრთხილი მიდგომა განახლებადი 
ბუნებრივი რესურსების გამოყენების, 
განვითარებისა და მართვისათვის. 

პროექტი არ მდებარეობს კრიტიკული 
ჰაბიტატების არეალში.  
 
პროექტი უარყოფითად არ იმოქმედებს 
უარყოფითად ბუნებრივ ჰაბიტატებზე. 
პროექტის ზემოქმედება შეზღუდულია 
შეცვლილი ჰაბიტატების მიმართ. ეს მოიცავს 
კულტივირებული ხეების მჭრას, მათ შორის, 
ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირს (IUCN) 
წითელი ნუსხების სახეობებს, რომლებიც 
დაირგო კერძო პარკში. აღნიშნულის ნებართვები 
გაცემულია.  
 
მდ. მტკვრის სანაპიროზე 5-6 მეტრის 
დისტანციაზე აშენდება 1.66 კილომეტრიანი 
ჯებირი. IEE-ში მდინარე მითითებულია 
როგორც შეცვლილი ჰაბიტატი ჰაბიტატი 
რეგულირებული წყლის ნაკადებით. 
 

9. გამოიყენეთ დაბინძურების თავიდან 
აცილებისა და კონტროლის ტექნოლოგიები 
და პრაქტიკები, რომლებიც შეესაბამება 
საერთაშორისო, საყოველთაოდ აღიარებულ 
სტანდარტებს, როგორიცაა მსოფლიო ბანკის 

გამოვლენილი იქნა კონკრეტული პროექტის 
ზემოქმედება და შეფასდა ჰაერის დაბინძურება, 
ხმაური და ვიბრაცია. IEE- მ შეაფასა, რომ 
პროექტი შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს 
ჰაერის ხარისხზე. ეს შეესაბამება ევროკავშირის 
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ჯგუფის გარემოსდაცვითი, 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
სახელმძღვანელო. დანერგეთ 
წარმოების/საქმიანობის სუფთა პროცესი და 
კარგი ენერგოეფექტურობის პრაქტიკა. 
თავიდან აიცილეთ დაბინძურება ან თუ 
დაბინძურების თავიდან აცილება 
შეუძლებელია, შეამცირეთ ან 
გააკონტროლეთ დამაბინძურებელი 
ემისიებისა და გამონადენების ინტენსივობა 
ან დატვირთვა, მათ შორის პირდაპირი, 
არაპირდაპირი სათბურის გაზების 
ემისიები, ნარჩენების წარმოება და მათი 
ტრანსპორტირება, დამუშავება და შენახვა. 
თავი აარიდეთ სახიფათო მასალების 
გამოყენებას, რომელიც საერთაშორისოდ 
აკრძალულია ან ხმარებიდან ამოღებულია. 
შეიძინეთ, გამოიყენეთ და მართეთ 
პესტიციდები, ინტეგრირებული მავნე 
ორგანიზმების მართვის მიდგომებზე 
დაყრდნობით  და შეამცირეთ 
დამოკიდებულება სინთეტიკურ ქიმიური 
პესტიციდებზე 

სტანდარტებს. ხმაურის კუთხით პროექტი 
შეფასდა საქართველოს ეროვნულ 
სტანდარტებთან შესაბამისად, რაც 
სპეციფიკურია გზებისა და რკინიგზის 
მიმდებარე საცხოვრებელ ადგილებში. 
ვიბრაციისთვის არ არსებობს ეროვნული 
სტანდარტები, ამიტომ პროექტი შეფასდა და 
შეესაბამება გერმანიის სტანდარტებს, რომელიც 
წარმოადგენს ვიბრაციული ზემოქმედების 
შეფასების მისაბაძ სტანდარტს. შესწავლილ იქნა 
შემარბილებელი ღონისძიებები და იგი 
შეესაბამება სტანდარტებს. 

10. დასაქმებულებისათვის უსაფრთხო და 
ჯანსაღი სამუშაო პირობების შექმნა და 
ინციდენტებისგან, დასახიჩრებისა და 
დაავადებისგან მათი პრევენცია. პრევენციისა 
და კრიტიკული სიტუაციებისათვის 
მომზადებისა და მათზე რეაგირების 
ღონისძიებების შემუშავება რათა მსგავსი 
შემთხვევების თავის არიდება და თუ თავის 
არიდება შეუძლებელია, მოხდეს მათი  
ადგილობრივი მოსახლეობის 
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 
ზემოქმედებისა  და რისკების  მინიმუმამდე 
შემცირება. 

პროექტის მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. 
დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების (OHS) ღონისძიებები 
გათვალისწინებულია EMP-ში.  

11. ფიზიკური კულტურული რესურსების დაცვა 
და მათი განადგურებისა და დაზიანებისგან 
დაცვა, ადგილზე კვლევების მეშვეობით, 
რომელშიც დასაქმებული იქნებიან 
კვალიფიციური და გამოცდილი ექსპერტები. 
კულტურული მემკვიდრეობის უცნობი 
ძეგლების აღმოჩენის პროცედურების 
გამოყენება, რომელიც გულისხმობს წინასწარ 
დამტკიცებული მართვისა და კონსერვაციის 
მიდგომის გამოყენებას იმ მასალებისათვის, 
რომელიც შესაძლოა აღმოჩენილი იქნას 
პროექტის განხორციელებისათვის.  

 არ აქვს ადგილი საპროექტო არეალში.  
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OM F1-თან შესაბამისობა 
 

OM F1-ის შესაბამისი პარაგრაფები შესაბამისობა 
1. სკრინინგი და კატეგორიზაცია შესრულებულია, 2013 წლის 9 მაისის შემდეგ 

პროექტის კატეგორიაა B 
2. პროექტი და მომზადება  
ა) გარემოსა და სოციალური მდგომარების 
შეფასების მომზადება და ანალიზი და გეგმები 

IEE მომზადებულია 

ბ) ინფორმაციის გასაჯაროება IEE გასაჯაროებულია 
გ) კონსულტაციები და ჩართულობა  მოხდა კონსულტაციების გამართვა და აღრიცხვა 

(თარიღები იხილეთ ზემოთ) 
დ) პროექტის შეფასება დადასტურდა შემდეგი: EMP-ით 

რეკომენდირებული უსაფრთხოების  ზომები 
ინტეგრირებულ იქნა პროექტის დიზაინში; MDF-
ს გააჩნია შესაძლებლობები განახორციელოს EMP 
და არსებობს EMP-ის განსახორციელებლად 
საჭირო ფინანსური დაფინანსების მექანიზმი  

ე) ანგარიში და პრეზიდენტის რეკომენდაცია  აღნიშნული პუნქტი გათვალისწინებულია 
თანდართულ IEE-ში (PDR-ის ანგარიში) 

3. იურიდიული შეთანხმებები პუნქტები გათვალისწინებულია 
 
გ. აზიის განვითარების ბანკის სოციალური უსაფრთხოების მოთხოვნებთან და OM F1-თან 
შესაბამისობა 

SPS-ის მოთხოვნები (LARP) კომენტარი 
1. პროექტის ადრეულ ეტაპზე სკრინინგის 

ჩატარება ყოფილი, ახლანდელი და მომავალი 
არა ნებაყოფლობითი განსახლების 
ზემოქმედებისა და რისკების 
იდენტიფიცირებისათვის. განსახლების 
დაგეგმვის მასშტაბების განსაზღვრა კვლევის 
და/ან იძულებით გადაადგილებული 
პირების გამოკითხვის გზით, მათ შორის 
გენდერული ანალიზი, რომელიც 
კონკრეტულად დაკავშირებულია 
განსახლების ზემოქმედებასა და რისკებთან. 

განხორციელდა პროექტისა და LARP-ის 
მომზადების ეტაპზე, OM F1/OP ნაწილის 
შესაბამისად.  

2. დაზარალებულ პირებთან, თემთან და 
დაინტერესებულ არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან მნიშვნელოვანი 
კონსულტაციების ჩატარება. ყველა 
იძულებით გადასაადგილებელი 
პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდება მათი 
უფლებებისა და განსახლების გეგმებთან 
დაკავშირებით. მათი ჩართულობის 
უზრუნველყოფა შემუშავების, 
იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის 
პროცესში და განსახლების პროგრამების 

იხილეთ კონსულტაციების გრაფიკი (ქვემოთ). 
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის 
იდენტიფიცირება მოხდა სოციალურ-
ეკონომიკური გამოკვლევით და LARP-ში 
მითითებული ღონისძიებებით. MDF-ის მიერ 
ამოქმედებულ იქნა საჩივრის მიღების მექანიზმი, 
OM-ის სექცია F1 / OP შესაბამისად. 
 
ივლისი 2013 - ხუთი შეხვედრა ადგილობრივ 
მაცხოვრებლებთან (8, 9, 10, 12 და 13 ივლისი 
2013); ერთი შეხვედრა ბიზნესის მფლობელებთან 
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მონიტორინგში. განსაკუთრებული 
ყურადღების დათმობა მოწყვლადი 
ჯგუფებისათვის, განსაკუთრებით სიღარიბის 
ზღვარს ქვემოთ მყოფი ჯგუფებისათვის, 
უსახლკაროებისთვის, 
ხანდაზმულებისათვის, ქალებისა და 
ბავშვებისათვის და ადგილობრივი 
მოსახლეობისათვის და მათთვის ვისაც არ 
გააჩნიათ სამართლებრივი უფლებები 
ქონებაზე. საჩივრის მიღების მექანიზმის 
ამოქმედება და დაზარალებული პირების 
საჩივრების მიღებისა და გადაწყვეტის 
უზრუნველყოფა. იძულებით 
გადაადგილებულ პირთა და მათი 
მასპინძელი ოჯახების სოციალური და 
კულტურული ინსტიტუტების მხარდაჭერა. 
იმ შემთხვევებში როცა იძულებით 
განსახლების რისკები მნიშვნელოვნად 
კომპლექსური და სენსიტიურია, 
კომპენსაციისა და განსახლების შესახებ 
გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული 
სოციალური მზაობის ფაზის მეშვეობით.  

და ოპერატორებთან (2013 წლის 18 ივლისი). 17 
აგვისტო 2013 - დაზარალებულებთან შეხვედრა. 
15 სექტემბერი 2015 - შეხვედრა 
მრავალსართულიანი შენობების 
წარმომადგენლებთან. 
2015 წლის 10 ოქტომბერი - მრავალსართულიანი 
შენობების წარმომადგენლებთან პროექტის 
ადგილზე შეხვედრა. 
 
საჯარო კონსულტაციები დეტალურად 
მოცემული და დოკუმენტირებულია LARP- ში. 
 
  

3. ყველა გადაადგილებული პირის 
საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება ან 
სულ მცირე აღდგენა (1) მიწაზე 
დაფუძნებული განსახლების სტრატეგიების 
მეშვეობით, რომლის შემთხვევაში, შესაძლო 
ან ფულადი კომპენსაცია ხდება მიწის 
ღირებულების სანაცვლოდ და როდესაც 
მიწის დაკარგვა არ უქმნის საფრთხეს 
საარსებო საშუალებებს (2) აქტივების სწრაფი 
ჩანაცვლება იმავე ან უფრო მაღალი 
ღირებულების აქტივებით; (3) აქტივების 
სწრაფი ჩანაცვლება, იმ აქტივების სრული 
ღირებულებით, რომელთა აღდგენაც 
შეუძლებელია და (4) დამატებითი 
შემოსავლები და მომსახურებები, სარგებლის 
გაზიარების სქემების მეშვეობით, 
შესაძლებლობის მიხედვით  

მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო (LARF) 
და LARP მომზადებულია SPS- ის შესაბამისად და 
დამტკიცებულია გარემოს დაცვისა და 
უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ (SDES). 
LARP განხორციელების პროცესშია. 
 
 

4. ფიზიკურად ან ეკონომიკურად 
განსახლებული პირებისათვის საჭირო 
დახმარების გაწევა, მათ შორის (1) იმ 
შემთხვევაში, თუ ადგილი აქვს განსახლებას, 
უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი 
ადგილის გადანაწილება დასაქმებისა და 
წარმოების შესაძლებლობების შედარებით 
ხელმისაწვდომ ადგილებში, უკეთესი 
საცხოვრებელი პირობებით, განსახლებული 
პირების ეკონომიკური და სოციალური 

LARF და LARP მომზადებულია SPS-ის 
შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES-ის მიერ. 
LARP განხორციელების პროცესშია. 
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ინტეგრირება მათ მასპინძელ თემებში; (2) 
გარდამავალ პერიოდში მხარდაჭერა და 
განვითარებაში მხარდაჭერა, როგორიცაა 
მიწის განვითარება, საკრედიტო 
საშუალებები, ტრენინგი ან დასაქმების 
შესაძლებლობები; და (3) სამოქალაქო 
ინფრასტრუქტურა და სათემო მომსახურება.  

5. 5. განსახლებული ღარიბებისა და სხვა 
მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის ქალების 
ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესება, 
სულ მცირე მინიმალურ ეროვნულ 
სტანდარტებამდე. სოფლად, მათი 
უზრუნველყოფა მიწასა და რესურსებზე 
ხელმისაწვდომობით, ხოლო ურბანულ 
რაიონებში სათანადო შემოსავლის 
წყაროებსა და ადეკვატურ საცხოვრებელ 
პირობებზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფა.  

LARF და LARP მომზადებულია SPS-ის 
შესაბამისად და დამტკიცებულია SDES-ის მიერ. 
LARP განხორციელების პროცესშია. 
 
 

6. პროცედურების შემუშავება გამჭვირვალე, 
თანმიმდევრული და თანაბარი გზით, თუ 
შესაძლებელია მიწის შეძენა მოლაპარაკების 
გზით, უზრუნველყოფილ უნდა იქნას 
მოლაპარაკებებში ჩართული პირების იგივე 
ან უკეთესი შემოსავლებით და საარსებო 
საშუალებებით უზრუნველყოფა.  

EA ახორციელებს გარიგებებთან დაკავშირებულ 
მოლაპარაკებებს, გამჭვირვალე, 
თანმიმდევრული და თანასწორი გზით.    

7. იმ პირების უზრუნველყოფა განსახლებაში 
დახმარებითა და სხვა (არა მიწა) აქტივების 
კომპენსაციით, რომელთაც არ გააჩნიათ 
იურიდიული  და კანონიერი უფლება მათ 
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე. 

LARP მოიცავს პირებს მიწაზე საკუთრების 
უფლების ან რაიმე აღიარებადი იურიდიული 
უფლებების გარეშე და ითვალისწინებს მათ 
განსახლებასა და მათთვის კომპენსაციის 
უფლების მინიჭებას.  

8. განსახლებულ პირთა უფლებების, 
შემოსავლებისა და საარსებო წყაროს 
აღდგენის სტრატეგიის გათვალისწინებით 
განსახლების გეგმის, ინსტიტუციური 
ღონისძიებების, მონიტორინგისა და 
ანგარიშგების ჩარჩოების, ბიუჯეტის და 
დროში გაწეეილი განხორციელების გეგმის 
შემუშავება.  

  LARP მომზადებულია და დამტკიცებულია 
SDES-ის მიერ.  

9. განსახლების გეგმის დროულად მომზადება, 
საკონსულტაციო პროცესის 
დოკუმენტაციასთან ერთად, და პროექტის 
შეფასებამდე, დაინტერსებული 
მხარეებისათვის მისი მიწოდება 
ხელმისაწვდომ ადგილას, მისაღები ფორმით 
და  გასაგებ ენაზე (ენებზე).საბოლოო 
განსახლების გეგმა და მისი განახლებული 
ვერსიები უნდა იქნას მიწოდებული 

LARP-ის პროექტის დაზარალებული 
პირებისათვის გასაჯაროება მოხდა 2013 წლის 25 
აგვისტოს. საბოლოო LARPa გასაჯაროება მოხდა 
2014 წლის 30 ოქტომბერს MDF-ისა და ADB-ის 
ვებ-გვერდებზე. საბოლოო LARPb გასაჯაროება 
2015 წლის 6 ოქტომბერს MDF-ის ვებ-გვერდზე 
და 2015 წლის 8 ოქტომბერს ADB-ის ვებ-
გვერდზე. 
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დაზარალებულებისა და სხვა 
დაინტერესებულ პირებისათვის  

10. არანებაყოფლობითი განსახლების როგორც 
პროექტისა და პროგრამების შემუშავების 
ნაწილის დაწყება და აღსრულება. 
განსახლების ხარჯები  სრულად უნდა იქნას 
ასახული პროექტის ან პროგრამის ხარჯებში.  

განსახლება დაიწყო და ხორციელდება როგორც 
პროექტის განვითარების ნაწილი, და 
განსახლების ხარჯები სრულადაა 
გათვალისწინებული პროექტის ხარჯებისა და 
სარგებლის ანალიზში. 
 

11.  კომპენსაციის გადახდა და განსახლების სხვა 
უფლებების მინიჭება ფიზიკური ან 
ეკონომიკური განსახლების 
განხორციელებამდე. პროექტის განსახლების 
გეგმის განხორციელება ზედამხედველობის 
ქვეშ. 

ფიზიკური ან ეკონომიკური გადაადგილება არ 
მომხდარა კომპენსაციის გადახდამდე, ხოლო 
ზედამხედველობა  გათვალისწინებულია ADB-სა 
და გარე მონიტორის მიერ. 
 

12. განსახლების შედეგების, ასევე  
განსახლებულთა ცხოვრების სტანდარტებზე 
ზემოქმედების  მონიტორინგი და შეფასება, 
და მოხდა თუ არა განსახლების გეგმის 
მიზნების შესრულება, საბაზისო პირობებისა 
და განსახლების მონიტორინგის შედეგების 
გათვალისწინებით. მონიტორინგის 
ანგარიშების გასაჯაროება.  

გარე მონიტორინგი მობილიზებულია - პირველ 
რიგში მოხდება სოციალური მონიტორინგის 
ანგარიშების შედგენა ყოველ ნახევარ 
წელიწადში, 2016 წელს გასაჯაროების დრომდე.    

 
დ. მაკორექტირებელი სამოქმედო გეგმისა და შესაბამისობის ფარგლებში განხორციელებული 
დამატებითი კვლევები 

დამატებითი კვლევები შესაბამისობა 
ხმაურის ზემოქმედების კვლევა: 
ფონიჭალაში ხმაურის საბაზისო მდგომარეობის 
დადგენა და მოდელირება სხვადასხვა 
კონტექსტში, რათა დადგენილ იქნას 
შესაბამისობა მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის სტანდარტებთან, რომელიც 
ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში. 

როგორც აზიის განვითარების ბანკის, ისე 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ 
თემთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან 
მრავალმხრივი კონსულტაციების შემდეგ, WHO-
ს სტანდარტის შესაბამისობის მისაღწევად 
გადაწყდა ხმაურისგან დამცავი 5 მეტრიანი, 
ტუნელიანი კედლის აგება. ეს გამოსავალი 
მოახდენს მხოლოდ არსებული კონტრაქტის 
ცვლილებას (654.8 მეტრი სიგრძის კედლის 
სიმაღლე მერყეობს 3-დან 5 მეტრამდე), ერთი 
გვირაბისა და ხმაურის კედლის დამატების 
კუთხით. გვირაბი იქნება 560 მეტრი სიგრძის, 
დაფარავს ორივე სავალ ზოლსა და ხმაურის ორ 
კედელს, ერთი 5 მ სიმაღლის, 880 მ სიგრძის 
კედელი, ხოლო მეორე 8 მ სიმაღლისა და 188 მ 
სიგრძის კედელი. კედლების საერთო ფართობი 
46%-ით ნაკლებია ხმაურის კედლის მხოლოდ 
ვარიანტით. როგორც თავდაპირველად 
შემოთავაზებულია, ამ მონაკვეთის სიჩქარე 80 კმ 
/ სთ-მდეა შემოიფარგლება. კედლების მთლიანი 
ფართობი იქნება 46%-ით ნაკლები. როგორც ეს 
შეთავაზებულ იქნა თავდაპირველად, აღნიშნულ 



 
  
 
 დანართი 2 53         

 

მონაკვეთზე მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა 
იქნება 80 კმ/საათში 

ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა 
ფონიჭალაში მდებარე ძირითადი შენობებისა და 
მათზე მიშენებების სიმრავლის შესწავლა. 
პროექტისგან გამოწვეული ვიბრაციის 
ზემოქმედების მოდელირება და შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება 
 

დასრულდა ფონიჭალაში მდებარე ძირითადი 
შენობებისა და მათზე თვითნებური მიშენებების 
სიმრავლის შესწავლა  და ასევე დასრულდა 
პოტენციური სამშენებლო სამუშაოების 
ზემოქმედების განსაზღვრა როგორც შენობის 
ძირითად სტრუქტურაზე ისე ნებაყოფლობით 
მიშენებებზე.  კვლევა ასევე მოიცავდა 
შემარბილებელ მოთხოვნებს, განსაკუთრებით 
ყურადღება დაეთმო მშენებლობის პერიოდსა და 
თვითნებურ მიშენებებს. ვიბრაციის 
მოდელირება განხორციელდა ბუნებრივი 
სიხშირისა და ვიბრაციის ზემოქმედების 
საფუძველზე, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს 
სხვადასხვა ხმაურის შემარბილებელი 
ღონისძიებების გატარებით . ანგარიშში 
ნათქვამია, რომ ანალიზის საფუძველზე 
ვიბრაციის ზემოქმედება უფრო დაბალია, ვიდრე 
DIN4150-ის მიერ ან საერთაშორისო 
სტანდარტების ორგანიზაციის (ISO) მიერ 4866 
განსაზღვრული ზღვრული დონეებისა, როგორც  
საცხოვრებელი კორპუსებისთვის, ისე მათი 
მიშენებებისთვის. 
 
 
 

მოწყვლად ჯგუფებთან და მოსახლეობასთან 
მიზნობრივი კონსულტაციების ჩატარება (1) 
მშენებლობის პერიოდში და (2) ოპერირების 
პერიოდში ზემოქმედების შესაფასებლად.  

აზიის განვითარების ბანკისა და მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის მიერ ფონიჭალის 
მოწყვლად მოსახლეობასთან გამართულ იქნა 
კონსულტაციები, შესაძლო შემარბილებელი 
ღონისძიებების შემუშავების მიზნით. 
აღნიშნული კოორდინირებულ იქნა 
კომუნიკაციის სპეციალისტის მიერ (ეროვნებით 
ქართველი), რომელიც მოწვეულ იქნა 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, 
აზიის განვითარების ბანკის ხელმძღვანელობით. 
აღნიშნული კონსულტაციები მოიცავდა (1) 
ოჯახებთან ინდივიდუალურ ინტერვიუებს; (2) 
სამიზნე ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებს და (3) 
ღია საჯარო კონსულტაციებს დაზარებულ 
მოსახლეობასთან, მათვის ახლომდებარე 
ლოკაციებზე. მოსახლეობას გაეწია 
კონსულტაცია პროექტის მშენებლობისა და 
ოპერირების ფაზების თანმდევ 
ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ 
ყოველდღიურ ყოფაში არსებულ გამოწვევებთან, 
ასევე დამატებითი კვლევების დროს 
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განსაზღვრულ შემარბილებელ ზომებთან 
დაკავშირებით.   
 
ოჯახებთან ინდივიდუალური ინტერვიუები: 
ჯამში გამოვლენილ იქნა მხედველობის 
პრობლემის მქონე 75 ოჯახი, ხოლო 71 ოჯახი 
განეკუთვნება სხვა მოწყვლად ჯგუფებს, კერძოდ 
(ა) სიღარიბის ზღვარზე მყოფი პირები, 
რომელთაც სახელმწიფოს სოციალური 
შეფასების სისტემაში 65000 ქულაზე დაბალი 
შეფასება აქვთ (36 ოჯახი); (ბ) იძულებით 
გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები (8 
ოჯახი); (გ) შეზღუდული შესაძლებლობების და 
ავადმყოფი (9 ოჯახი) (დ) ოჯახები, რომლებსაც 
უძღვებიან ქალები (13 ოჯახი) და (ს) სხვა 
შერეული კატეგორია (5 ოჯახი). მხედველობის 
პრობლემების მქონე ოჯახებისა და სხვა 
მოწყვლადი კატეგორიის ოჯახთა გამოვლენა 
მოხდა: ა) კარდაკარ კვლევის შედეგად; ბ) 
უსინათლოთა კავშირის მიერ მიწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად; გ) 9 კორპუსის 
თავმჯდომარეების მიერ მოწყვლადი პირების 
შესახებ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად. 
მესამე დანართში წარმოდგენილია აღნიშნული 
კორპუსების ნომრები და ადგილმდებარეობა.  
მხედველობის პრობლემების მქონე პირები 
ცხოვრობენ, როგორც მდინარის და 
შეთავაზებული გზის ასევე ძველი, არსებული 
გზის მხარეს და სხვა მხარეს არსებულ ბინებში. 
 
ინდივიდუალური ინტერვიუები დაიწყო 2017 
წლის მაისში და დამთავრდა 2017 წლის 
სექტემბერში. თავდაპირველად მიზანი იყო 
მხედველობის პრობლემების მქონე პირების 
გამოკითხვა, თუმცა მხოლოდ 87%-თან მოხდა 
გასაუბრება. მხედველობის პრობლემების მქონე 
გარკვეულმა პირებმა უარი თქვეს პროცესში 
მონაწილეობაზე ავადმყოფობის, სახლში არ 
ყოფნის ან სხვა მიზეზების გამო. ღარიბი 
მოსახლეობის შემთხვევაში სამიზნე იყო 25%, 
ინტერვიუების დროს მოხდა 67%-თან 
გასაუბრება. იძულებით გადაადგილებულ 
პირთა 88% იქნა გამოკითხული. სხვა მოწყვლადი 
ჯგუფების 100% იქნა გამოკითხული. 
გამოყენებულ იქნა ნახევრად 
სტრუქტურირებული ინტერვიუს ფორმატი, 
განსაზღვრული კითხვებით, ხოლო დამატებით 
კითხვები დასმულ იქნა კონკრეტული 
შეკითხვების შემთხვევაში.  
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დეტალური პროექტის შემუშავების 
დასრულების შემდეგ და მშენებლობის ეტაპის 
დაწყებისას, მხედველობის პრობლემების მქონე 
პირებს გაეწევათ კონსულტაცია მშენებლობის 
პერიოდში კონკრეტული ზემოქმედების შესახებ.  
 
ფოკუს ჯგუფების განხილვები (FGD-ები) 
სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლად პირებთან 
ორგანიზებულ იქნა ფონიჭალაში 2017 წლის 
სექტემბერში. 28ა კორპუსის წარმომადგენლები 
ესწრებოდნენ აღნიშნულ FGD-ებს. მოწყვლადი 
მოსახლეობისათვის ადვილი 
ხელმისაწვდომობისა და კომფორტული გარემოს 
უზრუნველყოფის მიზნით, FGD-ები ჩატარდა 
უსინათლოთა კავშირის კულტურულ ცენტრში, 
ფონიჭალის უბანში. საერთო ჯამში გაიმართა 
FGD შემდეგი კატეგორიის მოწყვლად 
ჯგუფებთან: სიღარიბის ზღვარზე მყოფი 
მოსახლეობა (65 000 ქულის ქვემოთ), 
მხედველობის პრობლემების მქონე მოსახლეობა 
(ორი FGD), დევნილებთან/იძულებით 
გადაადგილებულ პირებთან და ოჯახებთან 
რომლებსაც უძღვებიან ქალები. თითოეულ FGD-
ს მოდერატორი იყო კომუნიკაციების 
სპეციალისტი. ფასილიტატორებმა შეხვედრის 
მონაწილეებს გააცნეს ოჯახების 
ინდივიდუალური გამოკითხვის შედეგები, 
ხმაურის და ვიბრაციის შესახებ დამატებითი 
კვლევები და მდინარის ეკოლოგიის შესახებ 
კვლევა. აღნიშნული დამატებითი კვლევების 
საფუძველზე განხილულ იქნა 
რეკომენდირებული შემარბილებელი 
ღონისძიებები. საერთო ჯამში 9 კორპუსის 
რამდენიმე მცხოვრებს სურს სხვა ადგილად 
გადასახლება, ძირითადად ხმაურთან და 
ვიბრაციასთან დაკავშირებული მოსაზრებების 
გამო. თუმცა მოსახლეობის შეხედულება 
განსახლებასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად 
განსხვავდება.  
 
კონსულტაციების პერიოდში, მხედველობის 
პრობლემების მქონე პირები გამოკითხულ იქნენ 
მათ წინაშე არსებული პრობლემების შესახებ. 
შიდა გზებისა და ტროტუარების ცუდი 
მდგომარეობა, გაუმართავი სადრენაჟო სისტემა, 
დატვირთული მოძრაობა (მოძველებული, 
გადატვირთული ავტობუსები) და მიწისქვეშა 
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გადასასვლელების არ არსებობა და დამატებითი 
შუქნიშნების დამონტაჟება მხედველობის 
პრობლემების მქონე პირების მიერ მიჩნეულია 
ძირითად პრობლემებად.  პირებმა, რომლებიც 
წინააღმდეგნი იყვნენ განსახლების, განაცხადეს, 
რომ ისინი მიჩვეულნი არიან მათთვის მისაღებ 
გარემოში მუშაობას, ნაცნობ მეზობლებთან 
ერთად, რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში 
უწევენ მათ დახმარებას. მათთვის რთული იქნება 
სხვა გარემოში ცხოვრება.  
 
9 საცხოვრებელი კორპუსის 65 მხედველობის 
პრობლემების მქონე მაცხოვრებელთან 
ინდივიდუალურმა ინტერვიუებმა გვიჩვენა, რომ 
მათი ოჯახების მნიშნველოვანი რაოდენობა 
(46%) თავს იკავებს გასახლებისგან, რადგან 
მიაჩნია რომ აღნიშნული პროცესი იქნება 
მათთვის რთული და სტრესული. მხოლოდ 15%-
ს სურს უპირობა გასახლება ხოლო 19% მიიჩნევს, 
რომ პროექტის სრულად გაუქმება იქნება 
მათთვის მისაღები გამოსავალი. მოსახლეობის 
9%-მა თავი შეიკავა საკუთარი აზრის 
დაფიქსირებისაგან. 
 
ღია კონსულტაციები: აზიის განვითარების ბანკმა 
და მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ყველა 
9 კორპუსის მაცხოვრებლებთან ჩაატარა ღია 
კონსულტაციები 2017 წლის 17 ნოემბრიდან 20 
ნოემბრამდე.  28ა კორპუსის წარმომადგენლები 
ასევე ესწრებოდნენ ყველა საჯარო 
კონსულტაციებს.  9 კორპუსის 
მაცხოვრებლებთან გაიმართა ორი საჯარო 
შეხვედრა, ხოლო ერთი შეხვედრა გაიმართა 
სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან 
(CSO-ები). წინასწარ მოხდა ყველა ტექნიკური 
კვლევის გასაჯაროება. შესაბამისად, ტექნიკური 
ანგარიშები სრულად ინგლისურ ენაზე და 
ანგარიშების შესახებ მოკლე ინფორმაცია 
ქართულ ენაზე განთავსებულ იქნა 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის  ვებ-
გვერდზე 2017 წლის 10 ნოემბრიდან 13 
ნოემბრამდე. ორივე ენაზე დაბეჭდილი 
ტექნიკური ანგარიშები მოსახლეობისათვის 
მიწოდებულ იქნა საჯარო შეხვედრების 
დაწყებამდე. ცხრავე საცხოვრებელი კორპუსის 
მოსახლეობა წინასწარ იქნა მიწვეული 
შეხვედრებზე;  მათ ვინც ვერ შეძლო 17 ნოემბრის 
შეხვედრაზე დასწრება, შესთავაზეს 2017 წლის 20 
ნოემბრის შეხვედრაზე დასწრება. საერთო ჯამში 
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67-მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სამ ღია 
საჯარო შეხვედრაში - 39 დაესწრო 17 ნოემბრის 
შეხვედრას, ხოლო 28 ადამიანი დაესწრო 2017 
წლის 20 ნოემბერს გამართულ ორ შეხვედრას. 
საჯარო შეხვედრებს დაესწრნენ შემდეგი CSO-
ების წარმომადგენლები: უსინათლოთა კავშირს, 
დედამიწის/მწვანე მოძრაობის მეგობრებს, REC-
Caucasus და მწვანე ალტერნატივას. 
მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 
უზრუნველყო შეხვედრაზე დამსწრე პირების 
ტრანსპორტირება შეხვედრის ადგილამდე და 
შემდეგ უკან, ფონიჭალამდე. საჯარო 
შეხვედრების დროს,  აზიის განვითარების ბანკმა 
და მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 
წარმოადგინეს ტექნიკური კვლევების ძირითადი 
დასკვნები, მათ შორის მოწყვლად 
მოსახლეობასთან მიზნობრივი 
კონსულტაციების შედეგები და განმარტეს 
შეთავაზებები, რომლებიც პროექტს მოიყვანს 
აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკასთან 
სრულ შესაბამისობაში (ყველა გასაჯაროებულ 
ტექნიკურ დოკუმენტებთან დაკავშირებით 
იხილეთ დანართი 6). პრეზენტაციას მოჰყვა 
გაფართოებული დისკუსიები, რომლის დროსაც 
განხილულ იქნა შემარბილებელი ღონისძიებები, 
მონიტორინგის მოთხოვნები და გარანტიები. 
მოსახლეობის მიერ საჯარო შეხვედრებისას 
გამოთქმული მოსაზრებები და შეკითხვები 
ძირითადადა ეხებოდა: (1) ზუსტ მანძილს 
პროექტით შეთავაზებულ გზასა და 
კორპუსებთან განსათავსებელ ხმაურის 
ბარიერებს/გვირაბებს შორის; (2) შენობებისა და 
თვითნებური მიშენებების უსაფრთხოება 
მშენებლობის პერიოდში (მაგ. მძიმე ტექნიკის, 
სამშენებლო მეთოდების გამოყენებისას, 
მდინარის მიმართულების გზის გაყვანასთან 
მიმართებაში); (3) ხმაურის ბარიერებისა და 
გვირაბების პროექტი (ბარიერების/გვირაბის 
სიმაღლე, რა ოდენობის დღის შუქს მიიღებს 
კორპუსი); (4) პროექტით გათვალისწინებული 
გაუმჯობესებები მხედველობის პრობლემების 
მქონე პირებისა და სხვა მოწყვლადი 
მოსახლეობისთვის; (5) ხმაურისგან დამცავი 
ბარიერისა და გვირაბის აშენების ხარჯის 
შედარება 9 კორპუსის გასახლების ხარჯთან; (6) 
მოსახლეობისათვის დისკომფორტის 
შექმნისათვის კომპენსაცია, როგორიცაა 
მაგალითად ახალი ფანჯრები,  
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კონდენციონერები და სხვა სახის 
ვალდებულებები; (7) პროექტის სპეციალური 
მოსაზრებები მხედველობის პრობლემების მქონე 
პირებისა და სხვა მოწყვლადი 
მოსახლეობისთვის; (8) თვითნებური 
მიშენებებისა და აივნების გამაგრება. კითხა-
პასუხები წარმოდგენილია შეხვედრის ოქმებში. 
შეხვედრის მონაწილეებს შესთავაზეს შემდგომი 
შეხვედრების გამართვის შესაძლებლობა 
კონკრეტული პრობლემების მოგვარებასთან 
დაკავშირებით.  
 
 
 

ეკოლოგიური ზემოქმედება მდინარეზე  
საბაზისო კვლევის განსაზღვრა, ეკოლოგიური 
სკრინინგისა და ზემოქმედების შეფასების 
კვლევის ჩატარება,  პროექტის მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პერიოდში მდინარეზე 
ზემოქმედების შესწავლის მიზნით, 
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს 
დაცული თევზის სახეობებზე ზემოქმედებას, 
ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში. 

მდინარეების ეკოლოგიური მგრძნობელობის 
შესასწავლად განხორციელდა მდინარის 
ეკოლოგიური სკრინინგი და ზემოქმედების 
შეფასების კვლევა, რათა შეფასებულიყო 
პროექტის ზემოქმედების მასშტაბები და 
მომხდარიყო შესაძლო შემარბილებელი 
ღონისძიებების შეთავაზება. კვლევა ჩატარდა 
კვალიფიციური ეროვნული და საერთაშორისო 
ექსპერტების მიერ. ანგარიშით დადგინდა, რომ 
პროექტის მხრიდან მდ. მტკვრის ეკოსისტემაზე 
ზემოქმედება უმნიშვნელო იქნება. თუმცა, 
კვლევამ დაასკვნა, რომ მდინარე მტკვარი, წყლის 
დონის დაცემის შემთხვევაშიც კი ბუნებრივი 
ჰაბიტატად ითვლება. ამიტომ, ADB-ის SPS 2009-
ის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, 
მომზადდება ადგილის სპეციფიური 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა (SSEMP) 
დამატებით შემარბილებელ ღონისძიებებთან 
ერთად,  ეკოლოგიური ანგარიშის დასკვნებისა 
და რეკომენდაციების საფუძველზე. გარდა ამისა, 
ბუნებრივი ჰაბიტატზე ნარჩენი ზემოქმედების 
შესამცირებლად, ჰაბიტატების აღდგენა მოხდება 
მდინარის ნაპირების   გასწვრივ, რათა შეიქმნას 
დამატებითი მწვავე ტერიტორიები, არსებულ 
პარკებთან მიერთებით და არ მოხდეს 
დაბალანსებული ზარალის მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება.  
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დანართი 4 

ინფორმაცია პროექტის შესახებ, მიმდინარე სტატუსი და კონსულტაციების შედეგების 
ანგარიში 

1. თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ურბანული გზა (მეორე მონაკვეთი). საჩივარი 
შეეხება თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ურბანული გზის (TRURL) მეორე 
მონაკვეთის 6.8-ე კილომეტრს, რომელიც ფინანსდება მდგრადი ურბანული 
ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) მესამე ტრანშით (სესხი 3063), 
რომელიც დამტკიცებულ იქნა 2013 წლის 25 ნოემბერს. ტრანს გააჩნია შემდეგი 
კატეგორიზაცია: ა) განსახლებისთვის; ბ) გარემოსათვის და გ) მკვიდრი 
მოსახლეობისთვის. 

2. ამჟამინდელი სტატუსი. TRURL-ის მეორე მონაკვეთის ფონიჭალას მონაკვეთზე 
(5+100კმ-დან 7+400კმ-დე) მშენებლობა ჯერ არ დაწყებულა. დირექტორთა საბჭოს 
შესაბამისობის ანალიზის კომიტეტის საბჭომ (BCRC) 2018 წლის 6 მარტს განიხილა 
მაკორექტირებელი აქტივობების გეგმა - საბოლოო გადაწყვეტა (RAP-FS). RAP-FS-ის 
გასაჯაროება მოხდა 2018 წლის აპრილ/მაისში. გასაჯაროების შემდეგ, საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და პროექტის გუნდმა დაიწყო დეტალური 
საინჟინრო და სხვა დოკუმენტების მომზადება, რომლებიც საჭიროა სამშენებლო 
სამუშაოებისა და კონტრაქტის ცვლილებების სამართავად. აზიის განვითარების ბანკმა 
2018 წლის მაისში, მიწის შესყიდვისა და განსახლების შესახებ ნაწილობრივი 
შესაბამისობის ანგარიშზე დაყრდნობით გამოსცა თანხმობა (no objection), რომლითაც 
კონტრაქტორებს მიეცათ წვდომა ფონიჭალას მონაკვეთზე. აღნიშნული თანხმობა 
ითვალისწინებს კვლევების მომზადებას და გარემოს მართვის სპეციალური გეგმის 
განახლებას და მონიტორინგის პროგრამების შემუშავებას. გზის სხვა მონაკვეთებზე 
(4+000 კმ-დან 5+100 კმ-დე და 7+400 კმ-დან 10+700 კმ-დე) მშენებლობა მიმდინარეობს 
დამაკმაყოფილებლად. 2016 წლის 25 ნოემბერს, 2012 წლის ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის 140-ე პარაგრაფის შესაბამისად, აზიის განვითარების ბანკმა გამოსცა 
თანხმობა (no objection), რომლითაც მოხდა კონტრაქტის გაფორმება იმ საკონტრაქტო 
ადგილებთან-მონაკვეთებთან დაკავშირებით, რომლებიც ექვემდებარებოდა 
ნაწილობრივ გადაცემას.  

3. პროექტის თანმიმდევრობა. TRURL-ის დაფინანსება თავდაპირველად მთლიანად 
იგეგმებოდა SUTIP-ის მეორე ტრანშის ფარგლებში. 2012 წელს შეფასების ეტაპზე 
მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება TRURL-ის პროექტის თანმიმდევრობით 
იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით, რათა საკმარისი დრო დათმობოდა გზის 
გაფართოების საშუალებების შესწავლასა და ფონიჭალის რაიონში (მეორე მონაკვეთი) 
მნიშვნელოვანი კონსულტაციების გამართვას, სადაც არსებული გზის განახლება 
გამოიწვევდა არა ნებაყოფლობითი განსახლების მნიშვნელოვნად გაზრდას. შედეგად 
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SUTIP-ის მეორე ტრანშის ფარგლებში მოხდა მხოლოდ პირველი და მესამე 
მონაკვეთების დაფინანსება, რომელიც დამტკიცებულ იქნა 2012 წლის აგვისტოში. 

4. გზის გაფართოების ალტერნატიული ანალიზი. TRURL-ის მეორე მონაკვეთის 
გაფართოების გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მთავრობის მიერ 2013 წლის აპრილში, 
მრავალ კრიტერიუმიანი ანალიზის საფუძველზე. შერჩეულ ვარიანტს, ჯამში გააჩნია 
ყველაზე ნაკლები სოციალური და გარემო ზემოქმედება. 16  შერჩეული 
ალტერნატიული შემოვლითი გზა გულისხმობს 3.9 კილომეტრიანი ახალი გზის 
მშენებლობას, მათ შორის 1.9 კილომეტრიან მონაკვეთს მდინარე მტკვრის გასწვრივ, 
ხოლო მეორე მონაკვეთის დარჩენილი 2.9 კილომეტრიანი გზა განლაგებულია 
ნაკლების სიმჭიდროვით დასახლებულ არეალში და გულისხმობს არსებული გზის 
გაფართოებას.  

5. საინჟინრო პროექტისა და უსაფრთხოების დოკუმენტების დასრულება. TRURL-ის 
მეორე მონაკვეთის საინჟინრო პროექტისა და უსაფრთხოების დოკუმენტების 
მოსამზადებლად გამოყოფილ იქნა საჭირო დრო და რესურსები. 2013 წლის შემდეგ 
მოხდა პროექტის დიზაინის სახეცვლა და ახლა იგი მოიცავს 1.7 კმ-იან გზას, 
მაქსიმალური სიჩქარით 80 კმ/საათში და ასევე გვთავაზობს „ურბანულ ბულვარს“ 
გზასა და საცხოვრებელ კორპუსებს შორის, სარეკრეაციო ზონითა და უსაფრთხო 
გარემოთი. კორპუსი, რომელშიც მომჩივანი პირები ცხოვრობენ მდებარეობს 
აღნიშნული მონაკვეთის გასწვრივ. მაცხოვრებლებთან პირველადი კონსულტაციების 
შემდეგ, მოხდა ახალი გზის გარშემო მდებარე შენობებზე პოტენციური ზემოქმედების 
დამატებით შესწავლა - 2015 წლის პირველ ნახევარში, საინჟინრო პროექტისა და 
უსაფრთხოების დეტალური დოკუმენტების (მიწის შესყიდვისა და განსახლების 
გეგმის (LARP) ფარგლებში დაზარებულ პირთა საბოლოო სია, მაკორექტირებელი 
ქმედებები პროექტის დიზაინში და გარემოს პირველადი შესწავლა (IEE)) 17 
შემუშავებამდე ჩატარდა ხმაურის და ვიბრაციის კვლევა. საინჟინრო პროექტისა და 
უსაფრთხოების დოკუმენტების მომზადება მოხდა საერთაშორისო საკონსულტაციო 
ფირმის მიერ და განხილულ იქნა ინდივიდუალური კონსულტანტების მიერ. 18 LARP-
ის პროექტის გასაჯაროება მოხდა 2013 წლის 10 სექტემბერს, LARP-ის პირველი ნაწილი 
აზიის განვითარების ბანკის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა 2014 წლის 30 ოქტომბერს, 
ხოლო მეორე ნაწილი (მათ შორის ფონიჭალის საცხოვრებელ კორპუსებთან გასაყვან 
გზასთან დაკავშირებით) გამოქვეყნდა 2015 წლის 8 ოქტომბერს. 19  IEE-ის პროექტი 
გასაჯაროვდა 2013 წლის 4 სექტემბერს, ხოლო თავად IEE აზიის განვითარების ბანკის 
ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა 2016 წლის 26 იანვარს.  

                                                
16 “ალტერნატივების შედარება’’ 2013. Dohwa Engineering.  
17 „თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი გზის სტრუქტურული ერთიანობის, ხმაურის და ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა 
შენობებზე (მონაკვეთი 2, კმ 5.2-6.9). Nord Est Progetti Srl. 
18  საინჟინრო შესყიდვებისა და მშენებლობის მართვის (EPCM) კონსულტანტი (საერთაშორისო); შენობების სტრუქტურული 
დიაგნოსტირების, ხმაურისა და ვიბრაციის მოდელირების კონსულტანტი (საერთაშორისო); გზატკეცილების ინჟინერი 
(ინდივიდუალური საერთაშორისო კონსულტანტი), სოციალური გარანტიების სპეციალისტი (ინდივიდუალური კონსულტანტი, 
საერთაშორისო და ადგილობრივი) და შენობის სტრუქტურის, ხმაურისა და ვიბრაციის სპეციალისტი (ინდივიდუალური, 
საერთაშორისო კონსულტანტი) კონტრაქტების დაფინანსება მოხდა SUTIP-ის პირველი ტრანშიდან. 
19 LARP-ის პირველი ნაწილი მოიცავს PK 4+000-დან PK 5+300-მდე და PK 6+800-დან PK 10+755-მდე და LARP-ის მეორე ნაწილის 
მოიცავს PK 5+300-დან PK 6+800-მდე და ასევე მოიცავს ახალი გზის მშენებლობას ფონიჭალის უბნის საცხოვრებელი კორპუსების 
გასწვრივ 
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6. 2017 წელს, RAP-ის მომზადების ფარგლებში განხორციელდა დამატებით კვლევები 
ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების, მდინარის ეკოლოგიის შესასწავლად და ასევე 
გაიმართა კონსულტაციები. კვლევების არეალი მოიცავდა ფონიჭალას და მათ შორის 
მომჩივანთა კორპუსს 28ა. ანგარიშები გამოქვეყნებულ იქნა აზიის განვითარების 
ბანკისა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის ვებ-გვერდებზე და ნაბეჭდი სახით 
დაურიგდა უბნის, მათ შორის 28ა კორპუსის მაცხოვრებლებ.ს  

1. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
ანგარიშის პროექტი რუსთავი-თბილისის გზატკეცილზე (მეორე მონაკვეთი) 
ხმაური მოდელირების შესახებ www.adb.org/projects/documents/geo-42414-
043-sddr 

2. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
ანგარიშის პროექტი ვიბრაციის კვლევისა და დინამიკის შესახებ ფონიჭალას 
საცხოვრებელ კორპუსებში www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-
sddr-0 

3. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
დამატებითი კვლევები გზის მოდელირების და ხმაურისგან დამცავი 
ბარიერის მშენებლობასთან დაკავშირებული ვიბრაციის ფონიჭალას 
საცხოვრებელ კორპუსებზე ზემოქმედების შესახებ 
www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-1 

4. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
ანგარიშის პროექტი მდინარე მტკვრის ეკოლოგიურ მგრძნობელობასთან 
დაკავშირებით და მეორე მონაკვეთის გავლენა მდინარის ბიო 
მრავალფეროვნებაზე www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-02  

5. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
რუსთავ-თბილისის დამაკავშირებელი გზის ხმაურის ზემოქმედების 
განახლებული შეფასება www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-3  

6. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
შეთავაზებული მიზნობრივი კონსულტაციების მეთოდოლოგია 
www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-4  

7. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3: 
ფონიჭალაში გამართული კონსულტაციების ანგარიში 
www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-5  

8. თანდართულია ხმაურის, ვიბრაციის და მდინარის ეკოლოგიაზე 
ზემოქმედების ანგარიშების მოკლე შინაარსის ქართული თარგმანი. 
აღნიშნული დოკუმენტები ასევე გასაჯაროებულ იქნა მუნიციპალური -
განვითარების ფონდის ვებ-გვერდზე 2017 წლის ნოემბერში.  
http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=documents/&id=358  

7. შეხვედრები მომჩივან პირებთან. 28ა კორპუსის,   მუნიციპალური განვითარების 
ფონდისა და აზიის განვითარების ბანკის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა 14-მდე 
შეხვედრა (შეხვედრების შესახებ მოკლე ინფორმაცია იხილეთ დანართში 1). აღნიშნული 
შეხვედრები მოიცავდა (1) ოჯახებთან ინდივიდუალურ ინტერვიუებს; (2) სამიზნე 

http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-0
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-0
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-1
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-02
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-3
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-4
http://www.adb.org/projects/documents/geo-42414-043-sddr-5
http://mdf.org.ge/?site-lang=ka&site-path=documents/&id=358
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ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებს და (3) ღია საჯარო კონსულტაციებს დაზარებულ 
მოსახლეობასთან, მათვის ახლომდებარე ლოკაციებზე. მოსახლეობას გაეწია 
კონსულტაცია პროექტის მშენებლობისა და ოპერირების ფაზების თანმდევ 
ზემოქმედებასთან დაკავშირებით, ასევე მათ ყოველდღიურ ყოფაში არსებულ 
გამოწვევებთან, ასევე დამატებითი კვლევების დროს განსაზღვრულ შემარბილებელ 
ზომებთან დაკავშირებით. RAP-ის მომზადებისას მომჩივან მოსახლეობასთან 
გაიმართა შემდეგი შეხვედრები:  

i. ოჯახებთან ინდივიდუალური ინტერვიუები: 28ა კორპუსში გამოვლენილ იქნა 
მხედველობის პრობლემის მქონე ორი პირი ორ ოჯახში, ხოლო სამი ოჯახი 
განეკუთვნება სხვა კატეგორიის მოწყვლად ჯგუფებს, კერძოდ (ა) სიღარიბის 
ზღვარზე მყოფი პირები, რომელთაც სახელმწიფოს სოციალური შეფასების 
სისტემაში 65000 ქულაზე დაბალი შეფასება აქვთ (1 ოჯახი); (ბ) იძულებით 
გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები (1 ოჯახი); და (გ) ოჯახები, 
რომლებსაც უძღვებიან ქალები (1 ოჯახი). მხედველობის პრობლემების მქონე 
პირთა გამოვლენა მოხდა: ა) კარდაკარ კვლევის შედეგად; ბ) უსინათლოთა 
კავშირის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად; გ) კორპუსის 
თავმჯდომარეების მიერ მოწყვლადი პირების შესახებ მიწოდებული 
ინფორმაციის თანახმად. მხედველობის პრობლემების მქონე პირები 
ცხოვრობენ, როგორც მდინარის და შეთავაზებული გზის ასევე ძველი, 
არსებული გზის მხარეს და სხვა მხარეს არსებულ ბინებში.  

ii. ფოკუს ჯგუფების განხილვები (FGD-ები) სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლად 
პირებთან ორგანიზებულ იქნა ფონიჭალაში 2017 წლის სექტემბერში. 28ა 
კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ აღნიშნულ FGD-ებს. მოწყვლადი 
მოსახლეობისათვის ადვილი ხელმისაწვდომობისა და კომფორტული გარემოს 
უზრუნველყოფის მიზნით, FGD-ები ჩატარდა უსინათლოთა კავშირის 
კულტურულ ცენტრში, ფონიჭალის უბანში. საერთო ჯამში გაიმართა FGD 
შემდეგი კატეგორიის მოწყვლად ჯგუფებთან: სიღარიბის ზღვარზე მყოფი 
მოსახლეობა (65 000 ქულის ქვემოთ), მხედველობის პრობლემების მქონე 
მოსახლეობა (ორი FGD), დევნილებთან/იძულებით გადაადგილებულ 
პირებთან და ოჯახებთან რომლებსაც უძღვებიან ქალები. თითოეულ FGD-ს 
მოდერატორი იყო კომუნიკაციების სპეციალისტი. ფასილიტატორებმა 
შეხვედრის მონაწილეებს გააცნეს ოჯახების ინდივიდუალური გამოკითხვის 
შედეგები, ხმაურის და ვიბრაციის შესახებ დამატებითი კვლევები და მდინარის 
ეკოლოგიის შესახებ კვლევა. აღნიშნული დამატებითი კვლევების საფუძველზე 
განხილულ იქნა რეკომენდირებული შემარბილებელი ღონისძიებები. საერთო 
ჯამში 9 კორპუსის რამდენიმე მცხოვრებს სურს სხვა ადგილად გადასახლება, 
ძირითადად ხმაურთან და ვიბრაციასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო. 
თუმცა მოსახლეობის შეხედულება განსახლებასთან დაკავშირებით 
მნიშვნელოვნად განსხვავდება. 9 საცხოვრებელი კორპუსის 65 მხედველობის 
პრობლემების მქონე მაცხოვრებელთან ინდივიდუალურმა ინტერვიუებმა 
გვიჩვენა, რომ მათი ოჯახების მნიშნველოვანი რაოდენობა (46%) თავს იკავებს 
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გასახლებისგან, რადგან მიაჩნია რომ აღნიშნული პროცესი იქნება მათთვის 
რთული და სტრესული. მხოლოდ 15%-ს სურს უპირობა გასახლება ხოლო 19% 
მიიჩნევს, რომ პროექტის სრულად გაუქმება იქნება მათთვის მისაღები 
გამოსავალი. მოსახლეობის 9%-მა თავი შეიკავა საკუთარი აზრის 
დაფიქსირებისაგან. 

iii. ღია კონსულტაციები: აზიის განვითარების ბანკმა და მუნიციპალური 
განვითარების ფონდმა ყველა 9 კორპუსის მაცხოვრებლებთან ჩაატარა ღია 
კონსულტაციები 2017 წლის 17 ნოემბრიდან 20 ნოემბრამდე.  28ა კორპუსის 
წარმომადგენლები ასევე ესწრებოდნენ ყველა საჯარო კონსულტაციებს.  9 
კორპუსის მაცხოვრებლებთან გაიმართა ორი საჯარო შეხვედრა, ხოლო ერთი 
შეხვედრა გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან (CSO-
ები). წინასწარ მოხდა ყველა ტექნიკური კვლევის გასაჯაროება. შესაბამისად, 
ტექნიკური ანგარიშები სრულად ინგლისურ ენაზე და ანგარიშების შესახებ 
მოკლე ინფორმაცია ქართულ ენაზე განთავსებულ იქნა მუნიციპალური 
განვითარების ფონდის  ვებ-გვერდზე 2017 წლის 10 ნოემბრიდან 13 
ნოემბრამდე. ორივე ენაზე დაბეჭდილი ტექნიკური ანგარიშები 
მოსახლეობისათვის მიწოდებულ იქნა საჯარო შეხვედრების დაწყებამდე. 
ცხრავე საცხოვრებელი კორპუსის მოსახლეობა წინასწარ იქნა მიწვეული 
შეხვედრებზე;  მათ ვინც ვერ შეძლო 17 ნოემბრის შეხვედრაზე დასწრება, 
შესთავაზეს 2017 წლის 20 ნოემბრის შეხვედრაზე დასწრება. საერთო ჯამში 67-
მა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სამ ღია საჯარო შეხვედრაში - 39 დაესწრო 17 
ნოემბრის შეხვედრას, ხოლო 28 ადამიანი დაესწრო 2017 წლის 20 ნოემბერს 
გამართულ ორ შეხვედრას. საჯარო შეხვედრებს დაესწრნენ შემდეგი CSO-ების 
წარმომადგენლები: უსინათლოთა კავშირს, დედამიწის/მწვანე მოძრაობის 
მეგობრებს, REC-Caucasus და მწვანე ალტერნატივას. მუნიციპალური 
განვითარების ფონდმა უზრუნველყო შეხვედრაზე დამსწრე პირების 
ტრანსპორტირება შეხვედრის ადგილამდე და შემდეგ უკან, ფონიჭალამდე. 
საჯარო შეხვედრების დროს,  აზიის განვითარების ბანკმა და მუნიციპალური 
განვითარების ფონდმა წარმოადგინეს ტექნიკური კვლევების ძირითადი 
დასკვნები, მათ შორის მოწყვლად მოსახლეობასთან მიზნობრივი 
კონსულტაციების შედეგები და განმარტეს შეთავაზებები, რომლებიც პროექტს 
მოიყვანს აზიის განვითარების ბანკის პოლიტიკასთან სრულ შესაბამისობაში 
(ყველა გასაჯაროებულ ტექნიკურ დოკუმენტებთან დაკავშირებით იხილეთ 
დანართი 6). პრეზენტაციას მოჰყვა გაფართოებული დისკუსიები, რომლის 
დროსაც განხილულ იქნა შემარბილებელი ღონისძიებები, მონიტორინგის 
მოთხოვნები და გარანტიები. მოსახლეობის მიერ საჯარო შეხვედრებისას 
გამოთქმული მოსაზრებები და შეკითხვები ძირითადადა ეხებოდა: (1) ზუსტ 
მანძილს პროექტით შეთავაზებულ გზასა და კორპუსებთან განსათავსებელ 
ხმაურის ბარიერებს/გვირაბებს შორის; (2) შენობებისა და თვითნებური 
მიშენებების უსაფრთხოება მშენებლობის პერიოდში (მაგ. მძიმე ტექნიკის, 
სამშენებლო მეთოდების გამოყენებისას, მდინარის მიმართულების გზის 
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გაყვანასთან მიმართებაში); (3) ხმაურის ბარიერებისა და გვირაბების პროექტი 
(ბარიერების/გვირაბის სიმაღლე, რა ოდენობის დღის შუქს მიიღებს კორპუსი); 
(4) პროექტით გათვალისწინებული გაუმჯობესებები მხედველობის 
პრობლემების მქონე პირებისა და სხვა მოწყვლადი მოსახლეობისთვის; (5) 
ხმაურისგან დამცავი ბარიერისა და გვირაბის აშენების ხარჯის შედარება 9 
კორპუსის გასახლების ხარჯთან; (6) მოსახლეობისათვის დისკომფორტის 
შექმნისათვის კომპენსაცია, როგორიცაა მაგალითად ახალი ფანჯრები,  
კონდენციონერები და სხვა სახის ვალდებულებები; (7) პროექტის სპეციალური 
მოსაზრებები მხედველობის პრობლემების მქონე პირებისა და სხვა მოწყვლადი 
მოსახლეობისთვის; (8) თვითნებური მიშენებებისა და აივნების გამაგრება. 
კითხა-პასუხები წარმოდგენილია შეხვედრის ოქმებში. შეხვედრის 
მონაწილეებს შესთავაზეს შემდგომი შეხვედრების გამართვის შესაძლებლობა 
კონკრეტული პრობლემების მოგვარებასთან დაკავშირებით.  
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თარიღი 

შეხვედრის 
ადგილი 

დაინტერესებუ
ლი პირები 

MDF-ის 
წარმომადგენ
ლები 

განხილული 
საკითხები 

ფოტოები 

17 
აგვისტო, 
2013 

MDF-ის 
ოფისი 

28ა 
მაღალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსის 
წარომადგენლებ
ი: ელხან 
ბაგიროვი, იანა 
ჯარიაშვილი, 
ზურაბ 
ძიძიკაშვილი, 
ნიკოლოზ 
გელაშვილი, 
დავით 
გელენიძრ 

პაატა 
ჭარაკიშვილი, 
გიგა 
გველესიანი, 
რევაზ 
გიგილაშვილი
, ალექსანდრე 
დუმბაძე, 
ანა რუხაძე, 
ლელა 
შათირიშვილი
,  
მედგარ 
ჭელიძე 

გაიმართა 
მსჯელობა 
შეთავაზებულ 
პროექტთან 
დაკავშირებით; 
მაცხოვრებლებს 
მიეწოდათ 
ინფორმაცია 
გარემოს 
პირველადი 
შეფასებისა და 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესახებ 
 
განხილვებს 
მოჰყვა 
პრეზენტაცია. 
შეხვედრის 
დამსწრეებმა 
დაუსვეს 
შეკითხვები 
პროექტის 
ინიციატორებს 
და 
წარმოადგინეს 
საკუთარი 
მოსაზრებები და 
კომენტარები. 
 
მრავალსართულ
იანი კორპუსის 
მაცხოვრებლებს 
მიაწოდეს 
ინფორმაცია 
გარემოს 
შეფასებისა და 
შემარბილებელი 
ღონისძიებების 
შესახებ 

 

15 
სექტემბე
რი, 2015 

MDF-ის 
ოფისი 

28ა 
მაღალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსის 
წარომადგენლებ
ი: იანა 
ჯარიაშვილი, 
ზურაბ 
ძიძიკაშვილი და 

დავით 
ტაბიძე, 
დავით 
არსენაშვილი, 
ნინო 
ნადაშვილი, 
თენგიზ 
ლაკერბაია, 
პაატა 
იაკობაშვილი, 
ელგუჯა 

კვლევების 
შედეგები. 
შენობების 
სტრუქტურული 
ერთიანობა.  
 
მაცხოვრებლებმ
ა დააფიქსირეს 
თავიანთი 
პოზიტიური 
დამოკიდებულე
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კორპუსის სხვა 
მაცხოვრებლები 

კვანჭილაშვი
ლი 

ბა ბულვარის 
მოწყობასთან 
დაკავშირებით, 
მათთვის 
მისაღებ 
ეკოლოგიური 
ფორმით. 
მოიწონეს 
ბულვარის 
წარმოდგენილი 
კონცეფცია და 
განაცხადეს რომ 
იგი მისაღებია 
როგორც 
გარემოსდაცვით
ი ისე 
მოსახლეობის 
უსაფრთხოების 
კუთხით.  

10 
თებერვა
ლი, 2016 

პარლამენტა
რის ოფისი 

მრავალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი 

დავით 
ტაბიძე, გიგა 
გველესიანი, 
დავით 
არსენაშვილი 

პარლამენტის 
წევრმა მოიწვია 
იმ 
მრავალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსებისა  
და 
საცხოვრებელი 
სახლების 
წარმომადგენლე
ბი, რომლებიც 
მდებარეობს 
საპროექტო 
გზის 
მიმდებარედ, 
ასევე MDF-ის 
წარმომადგენლე
ბი.  
 
MDF-ის 
წარმომადგენლე
ბმა 
წარმოადგინეს 
გზის 
ფონიჭალის 
მონაკვეთის 
დეტალები, მათ 
შორის 
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ურბანული 
ბულვარის, 
ხმაურის 
ბარიერების 
კონცეფცია და 
პროექტის სხვა 
მახასიათებლებ
ი, ასევე 
წარმოადგინეს 
ფოტოები, გზის 
სამ 
განზომილებიან
ი 
გამოსახულები
თ.  

1 
აგვისტო, 
2017 

ფონიჭალა მხედველობის 
პრობლემების 
მქონე პირები, 
მათ შორის 28ა 
კორპუსიდან 

ეკა მოსარუძე, 
დავით 
არსენაშვილი, 
გიგა 
გველესიანი, 
ელგუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი, ირაკლი 
კავილაძე, 
ნუჟან 
დჟუმაბაევი 

ინდივიდუალუ
რი 
ინტერვიუების 
ჩატარება  
მხედველობის 
პრობლემების 
მქონე ცხრავე 
კორპუსის 
მაცხოვრებლებ
თან დაიწყო 2017 
წლის 29 მაისს, 
აზიის 
განვითარების 
ბანკსა და 
მუნიციპალური 
განვითარების 
ფონდს შორის 
წინასწარ 
შეთანხმებული 
კითხვარებით.  
მხედველობის 
პრობლემების 
მქონე პირების 
შესახებ 
ინფორმაცია 
მიღებულ იქნა 
უსინათლოთა 
კავშირიდან, 
ადგილობრივი 
ხელისუფლები
დან და 
კარდაკარ 
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გამოკითხვების 
შედეგად.  

19 
სექტემბე
რი, 2017 

ფონიჭალა გამოვლენილი 
მოწყვლადი 
ოჯახები, მათ 
შორის 28ა 
კორპუსის 
მაცხოვრებლები 

ეკა 
ლომსაურიძე, 
დავით 
არსენაშვილი, 
გიგა 
გველესიანი, 
ელგუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი, ირაკლი 
კავილაძე, 
ნუჟან 
ჯუმაბაევი 

ინდივიდუალუ
რი 
ინტერვიუებისა
ს მხედველობის 
პრობლემების 
მქონე პირების 
გარდა, 
თითოეულ 
კორპუსში 
გამოვლენილ 
იქნა შემდეგი 
კატეგორიის 
მოწყვლადი 
მოსახლეობა 
„სხვა 
მოწყვლადი 
მოსახლეობა“ და 
გაეწიათ 
კონსულტაცია 
თითოეულ 
კორპუსში:  
- იძულებით 

გადაადგილებ
ული პირები; 

- შეზღუდული 
შესაძლებლობ
ების და 
სერიოზული 
დაავადების 
მქონე პირები 

- ღარიბი 
ოჯახები; 

- ოჯახები, 
რომელთაც 
უძღვებიან 
ქალები (ან 
მარტოხელა 
დედები ან 
მარტო 
მცხოვრები 
ქალები) 
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26 
სექტემბე
რი, 2017 

ფონიჭალა სამიზნე ფოკუს 
ჯგუფების 
განხილვები 
 
ღარიბი 
მოსახლეობა 
 
28 ა კორპუსი 

ეკა 
ლომსარუძე 
გიგა 
გველესიანი 
ელგუჯა 
კანჭილაშვილ
ი 
ნუჟან 
დჟუმაბაევი 
დუნკან 
ლუნგი 

ფოკუს 
ჯგუფების 
შეხვედრები 
ჩატარდა 
სხვადასხვა 
კატეგორიის 
მოწყვლად 
ჯგუფებთან. 
მოწყვლადი 
მოსახლეობისათ
ვის ადვილი 
ხელმისაწვდომ
ობისა და 
კომფორტული 
გარემოს 
უზრუნველყოფ
ის მიზნით, 
შეხვედრები 
ჩატარდა 
უსინათლოთა 
კავშირის 
კულტურულ 
ცენტრში, 
რომელიც 
განლაგებულია  
უბნის 
შუაგულში და 
ყველა 
კორპუსიდან 
ფეხით სავალ 
მანძილზეა.  

 

28 
სექტემბე
რი, 2017 

ფონიჭალა სამიზნე ფოკუს 
ჯგუფის 
განხილვები. 
 
მარტოხელა 
დედები/ 
იძულებით 
გადაადგილებუ
ლი პირები 
 
28ა კორპუსი 

ეკა 
ლომსარუძე 
გიგა 
გველესიანი 
ელგუჯა 
კანჭილაშვილ
ი 
ნუჟან 
დჟუმაბაევი 
დუნკან 
ლუნგი 

ფოკუს ჯგუფის 
შეხვედრების 
მოდერატორი 
იყო 
კომუნიკაციების 
სპეციალისტი. 
აზიის 
განვითარების 
ბანკის 
წარმომადგენლე
ბმა შეხვედრის 
მონაწილეებს 
გააცნეს 
ოჯახების 
ინდივიდუალუ
რი გამოკითხვის 
შედეგები, 
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ხმაურის და 
ვიბრაციის 
შესახებ 
დამატებითი 
კვლევები და 
მდინარის 
ეკოლოგიის 
შესახებ კვლევა. 
აღნიშნული 
დამატებითი 
კვლევების 
საფუძველზე 
განხილულ იქნა 
რეკომენდირებუ
ლი 
შემარბილებელი 
ღონისძიებები.  

17 
ნოემბერი
, 2017 

კრწანისის 
უბნის 
რაიონული 
გამგეობის 
შენობა 

მრავალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსების, 
მათ შორის 28ა 
კორპუსის 39 
წარმომადგენელ
ი 

მუკია 
ტირუჩელვამი
,  
დავით 
ტაბიძე,  
ელგუჯა 
კვალნჭილაშვ
ილი და სხვები 

ღია საჯარო 
შეხვედრა 
ფონიჭალის 
ცხრა 
მრავალსართულ
იანი კორპუსის 
წარმომადგენელ
თან.  
 
შეხვედრის 
მიზანია ყველა 
ტექნიკური 
კვლევის 
(ვიბრაცია, 
ხმაური, 
ეკოლოგია და 
მოწყვლად 
ჯგუფებთან 
გამართული 
მიზნობრივი 
კონსულტაციებ
ი) დასკვნების 
გაცნობა, 
პროექტის 
შესაბამისობაში 
მოყვანასთან 
დაკავშირებით 
შემოთავაზებუ
ლი 
გადაწყვეტის 
გაცნობა და 
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მოსახლეობის 
პრობლემებისა 
და 
მოსაზრებების 
გაცნობა. 
შეხვედრაში 
მონაწილეობა 
მიიღეს 
ფონიჭალაში 
მდებარე ცხრა 
მრავალსართულ
იანი კორპუსის 
39-მა 
წარმომადგენელ
მა. 

20 
ნოემბერი
, 2017 

MDF-ის 
ოფისი 

მრავალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
წარმომადგენლე
ბი  

მუკია 
ტირუჩელვამი
,  
დავით 
ტაბიძე,  
ელგუჯა 
კვალნჭილაშვ
ილი და სხვები 

შეხვედრის 
მონაწილეებს 
საშუალება 
ჰქონდათ 
დაესვათ 
შეკითხვები 
მრავალწლიან/ძ
ველ (50 წელზე 
მეტი) 
შენობებთან, 
მძიმე 
ტექნიკასთან და 
მათი 
გამოყენების 
გავლენასთან 
დაკავშირებით 
აღნიშნულ 
შენობებზე. 
ხმაურის 
ბარიერების 
ტექნიკურ 
პარამეტრებზე, 
ასევე 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
მოწყვლად 
მოსახლეობასთა
ნ გამართულ 
შეხვედრებთან 
დაკავშირებით, 
არა 
ნებაყოფლობით
ი განსახლების 
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პრაქტიკის 
მეთოდებთან 
დაკავშირებით.  

6 
თებერვა
ლი, 2018 

ფონიჭალას 
დასახლება 

28ა კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი, ჯემალ 
საპრიკინი და 
თემის სხვა 
წარმომადგენლე
ბი 

დასახლების 
კონსულტანტ
ი დავით 
არსენაშვილი 

 თემის 
წარმომადგენლე
ბის მიერ 
დასმული 
შეკითხები 
ეხებოდა 
მომავალ 
სამშენებლო 
აქტივობებსა და 
სხვა მიმდინარე 
საკითხებს.  
 
დავით 
არსენაშვილმა 
გააკეთა 
ყოვლისმომცვე
ლი განმარტება 
მიმდინარე 
საკითხებთან 
დაკავშირებით. 
შეხვედრა იყო 
ინფორმატიული 
და თემის 
წევრები 
შეხვედრით 
კმაყოფილები 
დარჩნენ.  

 

2018 
წლის 25 
აპრილი 

ფონიჭალის 
დასახლება 

28ა კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი 
ჩიხიაშვილი 
ლაურა, 
დავითაშვილი 
ქეთევანი და 
თემის სხვა 
წარმომადგენლე
ბი 

გარემოს 
დაცვისა და 
განსახლების 
განყოფილები
ს უფროსი, 
გუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი, 
კომუნიკაციებ
ის 
კონსულტანტ
ი ნინო 
პაატაშვილი 
და 
განსახლების 
კონსულტანტ
ი დავით 
არსენაშვილი  

დეტალური 
დისკუსიები 
მაკორექტირებე
ლი სამოქმედო 
გეგმის 
აქტივობებთან 
და CRP-ის 
საბოლოო 
გადაწყვეტილებ
ებთან 
დაკავშირებით; 
თემის 
დაინტერესების 
გამო, 
გარკვეული 
ყურადღება 
დაეთმო 
გამაგრებით 
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საქმიანობას და 
ვიბრაციის 
მონიტორინგის 
საკითხებს.  
 
დაინტერესებუ
ლი პირების 
ყველა 
შეკითხვას 
პასუხი გაეცა 
MDF-ის 
წარმომადგენლე
ბის მიერ. 
შეხვედრა იყო 
ძალიან 
ინფორმატიული 
და დეტალებზე 
ორიენტირებულ
ი.  

18 მაისი, 
2018 

ფონიჭალის 
დასახლება 

ფონიჭალას 
მრავალსართულ
იანი 
საცხოვრებელი 
კორპუსების 
წარმომადგენლე
ბი (თემი) 
გულნარა 
აბულაძე, ციალა 
სიგუა, დალი 
ვეფხვაძე, ლუკა 
მელაშვილი, 
ნათია 
ბითსკინაშვილი
, მანანა 
ფანცულაია, 
ჯემალ 
საპრიკინი 

გარემოს 
დაცვისა და 
განსახლების 
განყოფილები
ს უფროსი, 
გუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი, 
კომუნიკაციებ
ის 
კონსულტანტ
ი ნინო 
პაატაშვილი 
და 
განსახლების 
კონსულტანტ
ი დავით 
არსენაშვილი 

შეხვედრის 
მიზანი იყო 
კორპუსების 
მაცხოვრებლები
სათვის გზის 
მშენებლობის 
დაგეგმილი 
აქტივობების 
გაცნობა. 
დაინტერესებუ
ლ პირებს 
მიაწოდეს 
ინფორმაცია 
5+840 – 6+640 
მონაკვეთზე 
სამშენებლო 
აქტივობების 
დაწყებასთან 
დაკავშირებით, 
რომელიც 
მდებარეობს 
ინდუსტრიულ 
ზონაში, მე16 ა/ბ 
კორპუსსა და 28 
ა კორპუსებს 
შორის, 120 
მეტრის 
დაშორებით 
(აღნიშნულ 
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შენობებსა და 
არსებულ გზას 
შორის მანძილი 
არის 70 მეტრი). 
ასევე 
წარმოდგენილი 
იყო საგზაო 
მოძრაობის 
მართვის გეგმა 
აღნიშნული 
მონაკვეთისთვი
ს.  
 
თემის წევრებმა 
მიიღეს 
ინფორმაცია, 
მაგრამ MDF-ის 
მხრიდან 
მრავალრიცხოვა
ნი 
განმარტებების 
მიუხედავად,  
12ვგ და 16 აბ 
კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი კვლავ 
სკეპტიკურად 
განწყობილნი 
არიან მომავალ 
სამუშაოებთან 
დაკავშირებით, 
რადგან მათი 
განცხადებით, 
მათთვის უფრო 
მნიშვნელოვანია 
განსახლებისა 
და 
კომპენსაციის 
საკითხები.  
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26 
ივნისი, 
2018 

ფონიჭალის 
დასახლება 

28ა კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი: საპრიკინი, 
დავითაშვილი, 
ბეჟაშვილი და 
სხვები 

აღმასრულებე
ლი 
დირექტორის 
პირველი 
მოადგილე 
ჯუანშერ 
ბურჭულაძე 
 
გარემოს 
დაცვისა და 
განსახლების 
განყოფილები
ს უფროსი 
გუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი და 
იურისტი 
ირაკლი 
ლიჩელი 

შეხვედრაზე 
განხილულ იქნა 
თბილისი 
რუსთავის 
დამაკავშირებე
ლი ურბანული 
გზის 
მაკორექტირებე
ლი სამოქმედო 
გეგმები და CRP-
ის საბოლოო 
გადაწყვეტები.  
თემის 
ინტერესის გამო 
გარკვეული 
ყურადღება 
დაეთმო 
შენობების 
გამაგრების 
საკითხსა და 
ვიბრაციის 
მონიტორინგისა 
და განსახლების 
საკითხებს.  
შეხვედრისას 
დაიგეგმა 
ფონიჭალაში 
ადგილზე 
ვიზიტი 2018 
წლის 28 ივნისს.  
 
თემის 
წარმომადგენლე
ბი კმაყოფილები 
დარჩნენ 
შეხვედრაზე 
მიღებული 
ინფორმაციით. 
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28 
ივნისი, 
2018 

ფონიჭალის 
დასახლება 

28ა კორპუსის 
წარმომადგენლე
ბი: საპრიკინი, 
დავითაშვილი, 
ბეჟაშვილი და 
სხვები 

აღმასრულებე
ლი 
დირექტორის 
პირველი 
მოადგილე 
ჯუანშერ 
ბურჭულაძე 
 
აღმასრულებე
ლი 
დირექტორის 
მოადგილე 
ილია 
კევლიშვილი 
 
მშენებლობის 
ზედამხედველ
ობის 
განყოფილები
ს უფროსი 
ლევან 
სუხიტაშვილი 
 
SUTIP-ის 
პროექტის 
მენეჯერი ბექა 
თრია და 
გარემოს 
დაცვისა და 
განსახლების 
განყოფილები
ს უფროსი 
გუჯა 
კვანჭილაშვი
ლი 

ადგილზე 
შეხვედრისას 
განხილულ იქნა 
მაკორექტირებე
ლი სამოქმედო 
გეგმის 
აქტივობები, მათ 
შორის 
გამაგრებითი 
სამუშაოები; 
 
თემის მხრიდან 
ასევე დაისვა 
შეკითხები 
განსახლებასთან 
დაკავშირებით.  
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საკონსულტაციო შეხვედრები 28ა კორპუსის მაცხოვრებლებთან 

თბილისი-რუსთავის დამაკავშირებელი ურბანული გზის პროექტი 
 

დანართი 5  

ადგილის რუკები და სქემები: 
მომჩივანთა შენობები, არსებული სიტუაციის სურათები, კვეთები, ვიბრაციის შედეგები და კონსულტაციების რეზიუმე 

ა. პროექტი (გზის გაფართოების ნახაზი; 1:1000) 
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ბ. არსებული სიტუაცია 
შენიშვნა: მწვანე ისარი მიუთითებს გზის გაფართოებაზე შენობებთან მიმართებაში 

 
შენიშვნა: მწვანე ისარი მიუთითებს საცხოვრებელ კორპუსებზე, რომელშიც ცხოვრობენ მომჩივანი პირები 
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შენიშვნა: მწვანე ისარი მიუთითებს შენობაზე, რომელშიც ცხოვრობენ მომჩივანი პირები 
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გ. შეთავაზებული გზა და კვეთები 
შენიშვნა: შეთავაზებული გზა 28ა კორპუსის მიმდებარედ 
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შენიშვნა: კვეთები 
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შენიშვნა: კვეთები ნიადაგის შესახებ ინფორმაციით 
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რაოდენობრივი კალკულაციის ფურცელი 
PK მ2 საშუალო 

ჭრა (3).(10) 
სიგრძე მ3 

67+60 107.3 (3)    

  144.6 20 2892 

67+80 181.92 (3.10)    

  205.16 20 4103.2 

68+00 228.4 (3.10)    

     

    6995.2 

 
PK მ2 საშუალო 

ჭრა (3).(10) 
სიგრძე მ3 

67+60 48.35    

  107.625 20 2152.5 

67+80 166.9    

  189.525 20 3790.5 

68+00 212.15    

     

    5943 
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სიმბოლო და გეოლოგიური 
ინდექსი 

ნუმერაცია აღწერილობა (BS-ის 
მიხედვით) 

გენოტიპი tQrv 3 ოდნავ ტენიანი, ოდნავ 
ქვიშიანი, კუთხოვანი 
გრავირება, პლასტმას-ქვიშა-
თიხის მატრიცით, 
კუთხოვანი ლოდებიანი 
ჩანართებით, სამშენებლო 
ნარჩენების შემცველობა 

 PG2 10 ძლიერ და საშუალოდ 
გაცვეთილი, მოყვითალო-
ყავისფერი და საშუალოდ 
სუსტი ქვიშაქვა და 
არგალიტი 

PG2 11 ოდნავ გაცვეთილი, 
მოყავისფრო-ნაცრისფერი და 
მომწვანო-ნაცრისფერი 
საკმაოდ ძლიერი, საშუალო 
და სქელი ქერქი, 
პოლიმიკტიკურობა და 
ტუფიანი ქვიშაქვა 

დ
ან

ალ
ექ

ი 
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შეფასება საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებით 

 
(აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის 142-ე და 148-ე 

პარაგრაფების შესაბამისად) 
გამონაკლისები საჩივარი არ დაიშვება? 

142-ე პარაგრაფის მიხედვით: საჩივრები არ დაიშვება იმ შემთხვევაში თუ  

i. ის შეეხება ქმედებებს, რომელიც დაკავშირებულია აზიის 
განვითარების ბანკის ქმედებებთან ან უმოქმედობასთან, 
ბანკის დახმარებით განხორციელებული პროექტების 
ფორმულირების, შემუშავების ან იმპლემენტაციის 
პერიოდში 

არა 

ii. ის შეეხება საკითხებს, რომელთან დაკავშირებითაც 
მომჩივნებმა არ მიმართეს შესაბამის საოპერაციო 
დეპარტამენტს 

არა 

iii. ის შეეხება საკითხებს, რომელიც უკვე განხილულ იქნა 
SPF-ის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა თუ მომჩივან პირებს 
გააჩნიათ ახალი მტკიცებულება რაც წინათ არ იყო 
ხელმისაწვდომი, თუ შემდგომი საჩივარი არ შეიძლება 
იქნეს კონსოლიდირებული წინა საჩივართან 

არა. SPF-ის მიერ საჩივარი 
არ იქნება მიჩნეული 
დასაშვებად, 
ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის პოლიტიკის 
143-ე პარაგრაფის 
მიხედვით 

iv. შეეხება აზიის განვითარების ბანკის დახმარებით 
განხორციელებულ პროექტს, რომლის გრანტის ან სესხის 
დახურვის დღიდან 2 ან მეტი წელი გავიდა 

არა 

v. იგი არის უსაფუძვლო, ბოროტი განზრახვის, 
ტრივიალური ან შედგენილია შედარებითი 
უპირატესობის მისაღებად  

არა 

vi. შეეხება აზიის განვითარების ბანკის, მსესხებლის ან 
აღმასრულებელი სააგენტოს ან კერძო სექტორის 
კლიენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს საქონლისა 
და მომსახურების, მათ შორის კონსულტაციების 
შესყიდვასთან დაკავშირებით;  

არა 

vii. შეეხება თაღლითობის ან კორუფციის ბრალდებებს აზიის 
განვითარების ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებულ 
პროექტებში ან ბანკის თანამშრომლების მიერ;  

viii. აზიის განვითარების ბანკის არსებულ პოლიტიკისა და 
პროცედურების ადეკვატურობას ან მდგრადობას 

არა 

ix. არის აზიის განვითარების ბანკის სააპელაციო კომიტეტის 
ან ადმინისტრაციული ტრიბუნალის იურისდიქციის ქვეშ 
ან უკავშირდება აზიის განვითარების ბანკის 
თანამშრომელთა საქმიანობას და/ან 

არა 

x. აზიის განვითარების ბანკის არა-საოპერაციო საკითხებს, 
როგორიცაა ფინანსები და ადმინისტრირება 

არა 
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შესაბამისობის ანალიზისათვის დამატებითი გამონაკლისები 148-ე პარაგრაფის მიხედვით 

i. საჩივრები, რომლებიც უკავშირდება ქმედებებს, 
რომელიც წარმოადგენს სხვა მხარეთა პასუხისმგებლობას, 
როგორებიცაა მსესხებელი, აღმასრულებელი სააგენტო ან 
პოტენციური მსესხებელი, გარდა იმ შემთხვევისა თუ 
აღნიშნულ მხარეთა ქმედება პირდაპირ არ უკავშირდება 
აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობის შეფასებას მის 
საოპერაციო პოლიტიკასა და პროცედურებთან  

არა 

ii. საჩივრები, რომლებიც არ შეეხება აზიის განვითარების 
ბანკის შეუსაბამობას მის საოპერაციო პოლიტიკასა და 
პროცედურებთან  

არა 

iii. საჩივარი უკვე მუშავდება SPF-ის მიერ, პრობლემის 
მოგვარების ფუნქციის მესამე ეტაპამდე (პარაგ. 164-173) 

არა 

iv. საჩივრები უკავშირდება შესაბამისი DCM მთავრობის 
კანონებს, პოლიტიკასა და რეგულაციებს, გარდა იმ 
შემთხვევისა თუ ის პირდაპირ დაკავშირებულია აზიის 
განვითარების ბანკის მიერ მის საოპერაციო პოლიტიკასა 
და პროცედურებთან შესაბამისობასთან 

 

v. საჩივრები, იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
უკვე განხილულ იქნა CRP-ის მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა 
თუ მომჩივან პირებს გააჩნიათ ახალი მტკიცებულება რაც 
წინათ არ იყო ხელმისაწვდომი, და თუ შემდგომი 
საჩივარი არ შეიძლება იქნეს კონსოლიდირებული წინა 
საჩივართან 

არა. წარმოდგენილ იქნა 
ახალი მტკიცებულებები. 
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