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I. შესავალი 

1. წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიში შეეხება აზიის განვითარების ბანკის (ADB) 
ანგარიშვალდებულის მექანიზმის შესაბამისობის ანალიზის პანელის (CRP) მიერ, სესხი 3063: 
საქართველოში მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამასთან (მესამე 
ტრანში) (პროექტი)1 დაკავშირებით მიღებული ოთხი საჩივრიდან სამს. საჩივრები შეეხება ქვე-
პროექტს 1: თბილისი-რუსთავის ურბანული დამაკავშირებელი გზის (მონაკვეთი მეორე) 
პროექტს, რომელიც გულისხმობს არსებული გზის მოდერნიზაციას და ფონიჭალიდან 
რუსთავამდე ახალი გზის მშენებლობას. მიღებული პირველი სამი საჩივარი, რომელიც 
წარმოადგენს წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიშის განსახილველ საკითს, ეხება ქვე-
პროექტთან 1 დაკავშირებულ გარემოსდაცვით პრობლემებს, როგორც ეს ქვემოთ არის 
აღწერილი.  
 
2. CRP-ის მიერ პირველი საჩივრის მიღება მოხდა 2016 წლის 14 მარტს, 12 ვ/გ 9 
სართულიანი კორპუსის 81 მაცხოვრებლისგან. მეორე საჩივარი CRP-მ მიიღო 2016 წლის 10 
ნოემბერს  16 ა/ბ კორპუსის 72 მაცხოვრებლისგან. მესამე საჩივარი CRP-ის მიერ მიღებულ იქნა 
2018 წლის 21 ივნისს 28ა ხუთსართულიანი კორპუსის 30 მაცხოვრებლისგან. მომჩივანთა 
სამივე ჯგუფი ცხოვრობს რუსთავის გზატკეცილზე, ფონიჭალაში, თბილისი, სადაც უნდა 
აშენდეს ახალი 6.8 კილომეტრიანი გზა. აზიის განვითარების ბანკის ანგარიშვალდებულების 
მექანიზმის პოლიტიკაში (AMP) განმარტებული პროცედურების მიხედვით, თითოეული 
საჩივრის შეფასება მოხდა CRP-ის შესაბამისობის ანალიზის მანდატის ფარგლებში და ყველა 
მათგანი მიჩვეულ იქნა CRP-ის მიერ შესაბამისობის ანალიზის ჩატარებისათვის დასაშვებად. 
თუმცა, საჩივრის მიღების დროის გათვალისწინებით, შესაბამისობის ანალიზი ჩატარდა 
მხოლოდ პირველ საჩივარზე დაყრდნობით. CRP-მ დასაშვებად არ მიიჩნია მეორე საჩივარიც, 
რადგან პირველი საჩივრის საფუძველზე ჩატარებულ იქნა შესაბამისობის ანალიზი. 
ამასთანავე მომჩივანთა მეორე ჯგუფის მიერ წამოჭრილი პრობლემები ძალიან ჰგავდა პირველ 
საჩივარში აღნიშნულ პრობლემებს და ნებისმიერ შემთხვევაში მენეჯმენტის მიერ განხილული 
იქნებოდა გამოსასწორებელი ღონისძიებები, პირველ საჩივართან  დაკავშირებით. მესამე 
საჩივარი ასევე მოიცავდა პირველ და მეორე საჩივარში დაფიქსირებულ მსგავს პრობლემებს, 
გარდა კორპუსზე (28ა) ვიბრაციული ზემოქმედების შეფასების არარსებობის  შესახებ 
შეშფოთების გამოხატვისა. CRP-ის მიერ საჩივრის მიღება მოხდა საბჭოს მიერ დამტკიცებული 
გამოსასწორებელი ღონისძიებების განხორციელების ადრეულ ეტაპზე (საბჭოს მიერ 
დამტკიცებული ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა (RAP) 2 , მათ შორის 
ხარვეზების გამოსასწორებელი გეგმა-საბოლოო გადაწყვეტა (RAP-FS) 3 . რადგან CRP- იმ 
მიიჩნია, რომ შეუსაბამობასთან დაკავშირებით ძლიერი მტკიცებულების არსებობის 
მიუხედავად (28ა კორპუსისთვის ვიბრაციის ზემოქმედების ანგარიშის არარსებობა) და 
რადგან ამას შესაძლოა გამოეწვია ზიანი მომჩივანთა მესამე ჯგუფზე, ახალი მტკიცებულება არ 
იყო საკმარისად სერიოზული იმისათვის რომ ჩატარებულიყო ცალკე შესაბამისობის ანალიზი. 

 
1 საქართველო: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 3, პროექტის ვებსაიტი https://www.adb.org/projects/42414-
043/main  
2 საბჭოს მიერ დამტკიცებული ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-
RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-
RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf 
3 ADB. ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტი. სესხი 3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3, 
ხარვეზები გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა-საბოლო გადაწყვეტა; აპრილი 2018, ხელმისაწვდომია 
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-
RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-
RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf  

https://www.adb.org/projects/42414-043/main
https://www.adb.org/projects/42414-043/main
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-SUTIP3-RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf/$FILE/GEO-SUTIP3-RAPFinal%20Solutions%20(Post%20CRP%20and%20BCRC%20Review)_3May2018.pdf
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ამასთანავე, პროექტის გამოსასწორებელი ღონისძიებები საკმარისად ეხებოდა სამივე 
საჩივარში დასმულ პრობლემებს, რადგან აღნიშნული ღონისძიებები ერთიანად ეხება 
პროექტს.  
 
3. 2018 წლის 11 ოქტომბერს, CRP-ის მიერ მიღებული იქნა პროექტთან დაკავშირებული 
მეოთხე საჩივარი, რუსთავის გზატკეცილის მარნეულის ქუჩაზე ოთხ საცხოვრებელ სახლში 
მცხოვრები 18 მაცხოვრებლისგან. აღნიშნული საჩივარი ეხებოდა განსახლებასთან 
დაკავშირებულ კომპენსაციებს. საჩივარი CRP-ის მიერ მიჩვეულ არ იქნა დასაშვებად, რადგან 
აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტმა და მომჩივანმა პირებმა გამოთქვეს სურვილი 
ძალისხმევა მიმართონ აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტისაკენ. შესაბამისად, მხარეებმა 
იმუშავეს კომპენსაციის პრობლემის გადაჭრაზე. შესაბამისად გადაწყდა თითოეული 
მომჩივანისათვის კომპენსაციის გამოყოფა 2020 წლის 2 ივლისის სამთავრობო დადგენილების 
შესაბამისად. აღნიშნული კომპენსაცია დარიცხულ იქნა დაზარალებული ოჯახების 
წარმომადგენლების ანგარიშზე. 2021 წლის ოქტომბრის ბოლოს მონაცემებით, ანგარიშიდან 
თანხა გაიტანა ყველამ გარდა ერთი ოჯახისა. CRP-თვის ცნობილია, რომ ანგარიშიდან თანხის 
არ გატანა დაკავშირებულია ოჯახში არსებულ დავასთან.  
 
4. იმისათვის, რომ მოეგვარებინათ CRP-ის მიერ მის საბოლოო ანგარიში გამოვლენილი 
შეუსაბამობები, ADB-ის მენეჯმენტმა 2017 წლის ივნისში  RAP წარუდგინა საბჭოს 
შესაბამისობის ანალიზის კომიტეტს (BCRC), CRP-ის გავლით. სხვა საკითხებთან ერთად RAP 
ითვალისწინებდა ხმაურისა და ვიბრაციის დამატებითი კვლევების ჩატარებას და 
დაზარალებულ პირებთან, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და ხედვა 
დაქვეითებულ პირებთან შემდგომ კონსულტაციებს. კვლევებისა და დაზარალებულ 
პირებთან კონსულტაციების ჩატარების შემდეგ, ADB-ის მენეჯმენტმა BCRC-ის CRP-ის 
მეშვეობით, 2018 წლის აპრილში წარუდგინა აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტის გზები, 
RAP-ის მეხუთე პუნქტის შესაბამისად. CRP-დან და BCRC-დან მიღებული კომენტარების 
განხილვის შემდეგ, ADB-ის მენეჯმენტმა განაახლა RAP, RAP-FS-ის ფორმით. RAP და მათ 
შორის RAP-FS გახდა CRP-ის პირველი და მეორე მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველი. 
წინამდებარე, მესამე მონიტორინგის პერიოდში, 2020 წლის 14 აგვისტოს, ცენტრალური და 
დასავლეთ აზიის დეპარტამენტმა (CWRD), CRP-ს წარმოუდგინა განახლებული RAP 
(შეცვლილი RAP). წარმოდგენილი შეცვლილი RAP რეალურად აჯამებდა RAP-FS-ის იმ 
აქტივობებს, რომელიც ჯერ კიდევ რელევანტური იყო, წინა სესხის დახურვის 
გათვალისწინებით, ფონიჭალას მონაკვეთის აშენების გარეშე. შეთავაზებული RAP 
საბოლოოდ მაინც არ წარუდგინეს BCRC-ის საბჭოს ფორმალური თანხმობის მისაღებად, 
მაგრამ ამის მიუხედავად, აცნობეს მესამე მონიტორინგის პერიოდში RAP-FS-ის 
განხორციელების შესახებ.  
 
5. წინამდებარე ანგარიში ეხება RAP-ში აღწერილი აქტივობების განხორციელებას, 
რომელიც თავდაპირველად იქნა საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2017 წლის ივნისში, RAP-ის 
პირველ ცვლილებებთან ერთად (RAP-DS, 2018 წლის აპრილი). CRP-ის ანგარიშში RAP-FS-ის 
აქტივობების განხორციელების პროგრესთან დაკავშირებით, გათვალისწინებულია 2020 წლის 
აპრილში შეცვლილი RAP, სადაც მოხდა ღონისძიებების ადაპტაცია, რომელიც კვლავ 
შესაბამისობაში დარჩა RAP-FS-თან, საპროექტო გზის ფონიჭალის მონაკვეთის არ-აშენების 
გათვალისწინებით.  
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6. 2017 წელს  RAP-ის დამტკიცების შემდეგ, CRP-მ ორი წლიური მონიტორინგის 
ანგარიში წარუდგინა საბჭოს. AMP-ის 193-ე პუნქტის შესაბამისად, მესამე ანგარიშის 
წარდგენის ვადა იყო 2020. შესაბამისად CRP-მ განიხილა დოკუმენტები და მოაწყო 
დისტანციური პირველადი განხილვები მომჩივანთა სამივე ჯგუფის წარმომადგენლებთან, 
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან (MDF) ერთად, რომელიც 
წარმოადგენს პროექტის აღმასრულებელ და შემსრულებელ სააგენტოს. გამოსასწორებელი 
ღონისძიებების ჩატარება თავდაპირველად ნავარაუდები იყო 2020 წლის პირველ და მეორე 
კვარტალში. თუმცა, რეალურად არანაირი პროგრესი არ დაფიქსირდა გამოსასწორებელი 
ღონისძიებების გატარების კუთხით CRP-ის მეორე მონიტორინგის ვიზიტს (2019 წლის 
სექტემბერი) და 2021 წელს შორის, რადგან შეფერხების მთავარი ფაქტორი იყო COVID-19. 
შესაბამისად, CRP-ის მიერ წინამდებარე მესამე და საბოლოო წლიური მონიტორინგის 
ანგარიშის საბჭოსთვის წარდგენა გადაიდო 2021 წლამდე, BCRC-თან კონსულტაციითა და 
შეთანხმებით. წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიში შესაბამისად მოიცავს პერიოდს CRP-ის 
მეორე წლიური მონიტორინგის ანგარიშის გამოცემიდან 2019 წლის 12 ნოემბერი, 2021 წლის 
10 დეკემბრამდე.  
 
7. წინამდებარე მონიტორინგის ანგარიში ეფუძნება აზიის განვითარების ბანკის 
პროექტის ჯგუფის წევრების მიერ მომზადებულ ანგარიშებს, რომლებიც თარიღდება 2020 
წლის 13 იანვრით, 23 მარტით და 29 ივლისით; ასევე CWRD-ის მიერ CRP-თვის გაგზავნილ 
წერილებს, რომლებიც თარიღდება 2020 2ლის 28 მაისით, 14 აგვისტოთი და 22 ოქტომბრით და 
2021 წლის 5 მაისით; და ელექტრონულ მიმოწერებს და სხვა სახის ცალკეულ ვირტუალურ და 
პირისპირ შეხვედრებს CRP-ისა და აზიის განვითარების ბანკის პროექტის გუნდსა და MDF-ს 
შორის, ასევე სამივე მომჩივანთა ჯგუფის წარმომადგენლებთან, 2020 და 2021 წლებში.  
 
8. 2021 წლის 20 ოქტომბერს, CRP-ის წევრი ჰალინა ვარდი ეწვია საპროექტო ადგილს და 
პირისპირ შეხვედრები გამართა სამივე მომჩივან ჯგუფში შემავალ დაზარალებულ პირებთან, 
რომელსაც ესწრებოდა ასევე თარჯიმანი. CRP-ის თავმჯდომარე ელისეა გოზუნი და CRP-ის 
წევრი აჟაი დეშპანდე 2021 წლის 22 ნოემბერს ასევე ეწვივნენ საპროექტო ადგილს, რათა 
ადგილზე გაცნობოდნენ გამოსასწორებელი ღონისძიებების განხორციელების პროგრესს. 
მესამე დანართში წარმოდგენილია იმ პირთა სია, რომლებიც შეხვდნენ CRP-ის მათი 
ვიზირებისას.  

II. პროექტის აღწერილობა 

9. საჩივრები ეხება ქვე-პროექტს 1: თბილისი-რუსთავის ურბანული დამაკავშირებელი 
გზის პროექტი (მონაკვეთი 2), რომელიც გულისხმობს არსებული გზის მოდერნიზაციას და 
ფონიჭალიდან რუსთავამდე ახალი გზის მშენებლობას. პირველადი შეთავაზებული ფორმით 
დასრულების შემთხვევაში, პროექტის სრული სიგრძე იქნება 6.8 კმ, აქედან გზის 3.8 
კილომეტრი უნდა აშენდეს მდინარე მტკვრის გასწვრივ. დასრულების შემდეგ, 
მოსალოდნელია, რომ გზა იქნება საერთაშორისო სტანდარტის , პირველი კატეგორიის 
მაგისტრალი, 4 ზოლით და  ზოგადი დიზაინით, რომელზეც შესაძლებელი იქნება 80 კმ/სთ 
სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანების გადაადგილება. გარკვეულ მონაკვეთებში დაგეგმილია 
სიჩქარის დაწევა, რათა მოხდეს ხმაურის შედეგების შერბილება.  
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10. 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. აღნიშნული პროგრამის ნაწილობრივ დასაფინანსებლად 2010 წლის 19 
ივლისს, ADB-ის მიერ დამტკიცებულ იქნა დაფინანსების მრავალტრანშიანი მექანიზმი (MFF), 
300 მილიონი აშშ დოლარის მაქსიმალური ოდენობით, რომელიც დაიხურა 10 წლის თავზე 
2020 წლის 18 ივლისს.  ხსენებული MFF, რომლის განხორციელება დაგეგმილი იყო 2010-2018 
წლებში მიზნად ისახავდა: (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 ანგარიშგებას 4 . MFF-ის მიერ 
დაფინანსებული ინვესტიციები გამიზნული იყო სატრანსპორტო სისტემის და 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე, ურბანულ ტერიტორიებზე. მესამე ტრანში მოიცავდა 
ორ ქვე-პროექტს: (i) თბილისი-რუსთავის საერთაშორისო სტანდარტების ურბანული 
დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთს 2 (4.0-10.8 კმ); (ii); ანაკლიის სანაპირო ზონის 
გაუმჯობესების მეორე ფაზას.   
 
11. მესამე ტრანში დამტკიცდა 2013 წლის 25 ნოემბერს საერთო ღირებულებით 118.2 
მილიონი აშშ დოლარი და ADB-ის მიერ $73 მილიონის დაფინანსებით, ხოლო მსესხებელი 
არის საქართველოს მთავრობა. აზიის განვითარების ბანკის შიგნით აღნიშნული პროექტის 
განხორციელება წარმოადგენს CWRD-ის ურბანული განვითარებისა და წლის დეპარტამენტის 
პასუხისმგებლობას. პროექტი განეკუთვნება B კატეგორიას გარემოსდაცვითი ზემოქმედების 
კუთხით; A კატეგორიას - იძულებითი განსახლების ზემოქმედების კუთხით; C კატეგორიას - 
მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედების კუთხით.  

 

12. პროექტის თავდაპირველი გარემოსდაცვითი გამოკვლევის პროექტი (IEE) დასრულდა 
და ADB-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა 2013 წლის სექტემბერში. IEE-ეს პროექტი გადახედილ 
იქნა, რადგანაც საჭირო იყო ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების შესწავლა. განახლებული 
IEE 2015 წლის დეკემბერში განთავსდა ADB-ის ვებ-გვერდზე. 6.8 კმ-იანი მონაკვეთი 2-ის 
მშენებლობაში გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო 29.5 ჰექტარი ფართობის 312 მიწის 
ნაკვეთის შეძენა, 692 ნაგებობის დანგრევა (82 საცხოვრებელი შენობა, 90 სამრეწველო და 
კომერციული ნაგებობა და 520 მცირე ნაგებობა). ჯამში დაზარალდებოდა 282 ოჯახი და 33 
ბიზნესი. ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ განცხადების (SPS)5 შესაბამისად, MFF-
ის დამტკიცებამდე მომზადდა და სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე განხორციელდა 

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

pds.  
5  ADB. 2009 წ. განცხადება უსაფრთხოების პოლიტიკის შესახებ. მანილა. 
 

http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
http://www.adb.org/projects/42414-013/main#project-pds
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მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო (LARF). თუმცა, რადგან მომჩივანთა პირველი სამი 
ჯგუფის მფლობელობაში არსებული მიწები, არ იყო გათვალისწინებულ პროექტში, 
აღნიშნული მომჩივანი პირები არ იქნენ გათვალისწინებული LARP-ში.  
13. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა სამშენებლო სამუშაოები, გარდა ფონიჭალის 
მიმდებარე ნაწილისა, სადაც მხოლოდ განხორციელდა ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობა, 
მაცხოვრებლების მხრიდან წინააღმდეგობის გამო. პროექტის ვებ-გვერდზე განთავსებული 
დოკუმენტები ადასტურებს, რომ განახლებული პროექტის დასრულების თარიღია 2020 წლის 
18 ივლისი.  
 

III. შესაბამისობის ანგარიშისა და ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის 
მოკლე მიმოხილვა 

14. შესაბამისობის ანალიზში, CRP-იმ განიხილა აზიის განვითარების ბანკის შესაბამისობა 
ADB-ის შემდეგ პოლიტიკასთან და საოპერაციო პროცედურებთან, რომელიც ძალაში იყო 
პროექტის დამუშავებისა და დამტკიცების პერიოდში: 

i. უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადება (2009); 
ii. საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პოლიტიკა (2011); 

iii. საოპერაციო სახელმძღვანელო (OM), ნაწილი F1 (უსაფრთხოების პოლიტიკის 
განცხადება), რომელიც გამოქვეყნდა 2013 წლის 1 ოქტომბერს;  

iv. OM-ის ნაწილი C3 (ADB-ის საქმიანობაში სოციალური განზომილებების დამატება), 
რომელიც გამოიცა 2010 წლის 6 დეკემბერს; და  

v. OM-ის ნაწილი L3 (საჯარო კომუნიკაციები) რომელიც გამოიცა 2012 წლის 2 აპრილს.  
 

15. ფაქტების დადგენის შემდეგ, CRP-ის შესაბამისობის ანალიზის საბოლოო ანგარიშში 
6 დადგინდა შეუსაბამობა ძირითადად SPS-ის გარემოსდაცვით მოთხოვნებთან, როგორიცაა:  

i. პროექტი გამოიწვევს ADB-ის მიერ დაშვებული ხმაურის მაქსიმალურ სტანდარტებზე  
მეტი ხმაურის ზემოქმედებას ხალხზე, რომლებიც ცხოვრობენ მჭიდროდ დასახლებულ 
ტერიტორიაზე; 

ii. ხალხი შესაძლოა დაზარალდნენ შენობებიდან ჩამოვარდნილი ნაწილებით, გზის 
მშენებლობის პერიოდში; 

iii. ვიბრაციის ზემოქმედება ხელახლა უნდა შემოწმდეს ყველა პროექტის ფარგლებში 
დაზარალებულ შენობებზე, რომელთაც გააჩნიათ მიშენებები, რომლებიც მათი ზომის 
გათვალისწინებით, წარმოადგენენ შენობის მნიშვნელოვან ნაწილს, რადგან 
ზემოქმედების მოდელირება თავდაპირველად მოხდა მხოლოდ შენობების ძირითად 
ნაწილზე. ვიბრაციის ზემოქმედების ანგარიშში უნდა მოხდეს როგორც შენობების 
ძირითადი კარკასის ისე მიშენების გათვალისწინება. ასევე ვიბრაციის ზემოქმედების 
კვლევებში, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ შენობებზე უნდა შემოწმდეს 
ბუნებრივი სიხშირეები. გაზომვის შედეგად მიღებული მონაცემები (და არა 
სავარაუდო) უნდა იქნას შეტანილი ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელში, რათა 
შეფასდეს ვიბრაციის ზემოქმედება შენობებზე. თუ მოდელი განახლებული 
კალკულაცია მიუთითებს, რომ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი შენობები 

 
6 CRP_ ის შესაბამისობის ანალიზის საბოლოო ანგარიში სესხისთვის 3063: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო 
პროგრამა (ტრანში 3) ხელმისაწვდომია  https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-
6MarchBoard.pdf/$FILE/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf  

https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-6MarchBoard.pdf/$FILE/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf
https://lnadbg4.adb.org/dir0035p.nsf/attachments/GEO-CRP-Final%20Report-6MarchBoard.pdf/$FILE/GEO-CRP-Final%20Report-6March-Board.pdf
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დაზიანდებიან ვიბრაციისგან, უნდა იქნას მიღებული შესაბამისი შემარბილებელი 
ღონისძიებები. შემარბილებელი ღონისძიებების მიღება უნდა მოხდეს გზის 
მშენებლობის დაწყებამდე, რათა მოხდეს შენობების და მოსახლეობის უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა; 

iv. ზემოქმედება მოწყვლად და შეზღუდული შესაძლებლობების ჯგუფებზე  არ 
შეფასებულა და შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავებაც არ მომხდარა; 

v. არასაკმარისი მიზნობრივი კონსულტაციები ჩატარდა მოწყვლად ჯგუფებთან, 
განსაკუთრებით კი მხედველობა დაქვეითებულ პირებთან; 

vi. პროექტის ეკოლოგიური ზემოქმედება მდინარე მტკვარზე არ ყოფილა შესწავლილი; 
და 

vii. და არ მომხდარა პროექტის შესაბამისი კლასიფიკაცია გარემოზე ზემოქმედების 
კუთხით.  
 

16. თუმცა CRP-მ დაადგინა, რომ ჰაერის ხარისხის სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან 
მიმართებაში ADB აკმაყოფილებს მის საოპერაციო პოლიტიკა და პროცედურებს;  
 
17. CRP-თვის ცნობილია, რომ 2019 წლის 8 აპრილს, მსესხებელმა წარუდგინა ADB-ს 
თხოვნა პროექტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, კერძოდ: (i) პროექტის მეორე მონაკვეთის, 
მე-2 და მე-3 ფაზებზე სამუშაოების შეწყვეტის; და (ii) ფონიჭალის არსებული გზის 
გამოყენების შესახებ, პირველი ფაზის ფარგლებში გაუმჯობესებული მონაკვეთებთან 
დასაკავშირებლად. აღნიშნული ცვლილება გამოიწვევს მომჩივანთა სამივე ჯგუფის 
კორპუსების ამოღებას პროექტის მშენებლობის არეალიდან.  
 
18. CRP-თვის ცნობილია, რომ აღნიშნული თხოვნის მიღების შემდეგ, მომზადდა 
კომპლექსური კვლევა იმის დასადგენად რომ არსებული გზის გამოყენებას ექნებოდა თუ არა 
უარყოფითი გავლენა ადამიანებსა და გარემოზე. აღნიშნული კომპლექსური კვლევა ასევე 
მოიცავდა საგზაო მოძრაობის ანალიზს, ხმაურის მონიტორინგს, ნარჩენების მართვას, თემის 
უსაფრთხოებას და პირველი ფაზის შესაძლო გაზრდილი ზემოქმედების განსაზღვრას. თუმცა, 
პროექტის არეალის შიდა ცვლილების შემდგომი დამუშავება არ მომხდარა. 2019 წლის 
ოქტომბერში, აზიის განვითარების ბანკის მენეჯმენტმა გადაწყვიტა, რომ პროექტის 
ცვლილების განხილვა მოხდებოდა მხოლოდ მეოთხე საჩივარში დასახელებული მარნეულის 
ქუჩაზე მცხოვრები ოთხი ოჯახისათვის კომპენსაციის გაცემის შემდეგ, SPS-ის შესაბამისად.  
 
19. სამთავრობო დადგენილება საკომპენსაციო თანხების ცვლილებასთან დაკავშირებით 
მარნეული ქუჩისათვის გამოიცა 2020 წლის 2 ივლისს. ეს მოხდა MFF_ისა და სესხის 
დახურვამდე დაახლოებით ორი კვირით ადრე. აზიის განვითარების ბანკს არ მიუღია 
გადაწყვეტილება პროექტის არეალის ცვლილებასთან დაკავშირებით აღნიშნულ დროში. 
რადგან საპროექტო სესხი დაიხურა MFF-ის დახურვასთან ერთად 2020 წლის 18 ივლისს, 
სესხთან დაკავშირებული ყველანაირი აქტივობა შესაბამისად დაიხურა. შესაბამისად ეს 
გულისხმობს, რომ აზიის განვითარების ბანკი ფორმალურად აღარ არის იმ პოზიციაში რომ 
მსესხებელს მოთხოვოს RAP-ისა და RAP-FS-ის ფარგლებში დაუსრულებელი აქტივობების 
შესრულება. მიუხედავად ADB-ის მენეჯმენტის მხრიდან დროული ქმედებების 
განუხორციელებლობისა, სესხის დახურვასთან მიმართებით, მსესხებელმა მაინც 
განახორციელა დარჩენილი შემარბილებელი ღონისძიებები რომელიც მითითებული იყო 
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RAP-სა და RAP-FS-ში. ADB/CWRD-მა და MDF-მა მოამზადეს განახლებული RAP. ეს არ 
მოიცავდა ყველა იმ ღონისძიებებს, რომელიც მითითებული იქნა წინა კომპლექსური კვლევის 
ანგარიშში, არამედ უბრალოდ განსაზღრავდა შემარბილებელ ღონისძიებებს, რომლებიც 
შესაბამისობაში იყო RAP-FS-თან ფონიჭალის გზის მონაკვეთის არ-განხორციელების ფაქტის 
გათვალისწინებით, რომელიც ახლა უნდა დაფინანსდეს საქართველოს მთავრობის მიერ. 
CWRD-მა CRP-ს პროექტი გაუზიარა 2020 წლის აგვისტოში. განახლებული RAP-ის 
საბჭოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა არ მომხდარა პროექტის ვადის ფარგლებში, ხოლო 
2020 წლის აგვისტოში პროექტის უკვე დახურვის გამო, RAP-სა და RAP-FS-ის საბჭოსთვის 
წარდგენა დასამტკიცებლად აღარ მომხდარა. თავის მხრივ აღნიშნული დაკავშირებულია 
აზიის განვითარების ბანკის მხრიდან პროექტის  არეალის ცვლილების შესახებ ფორმალური 
გადაწყვეტილების არარსებობით, რამაც  CRP დატოვა ფორმალური მანდატის გარეშე 
შეცვლილ RAP-თან და ასევე RAP-FS-თან დაკავშირებით, რომელიც უკვე რეალურად აღარ 
ასახავდნენ ადგილზე არსებულ სიტუაციას. შესაბამისად წინამდებარე მონიტორინგის 
ანგარიშში CRP  წარმოგიდგენთ საკუთარ დასკვნებს დამტკიცებული RAP-ისა და RAP-FS-ის 
საფუძველზე. თუმცა მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, რომ MDF-ის მიერ 
განხორციელებული ქმედებები დიდ წილად განპირობებული იყო განახლებული RAP-ის 
შინაარსით.  
 
20. 2021 წლის ივლისში, MDF-მა CWRD-ს წარუდგინა ტექნიკური გადაწყვეტის ანგარიში. 
აღნიშნული დეტალურად აღწერდა RAP-FS-ში დარჩენილ შესაბამის ღონისძიებებს და გახდა 
საფუძველი აღნიშნული ღონისძიებებისათვის სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტების 
გასაფორმებლად. აღნიშნულ კონტრაქტს ხელი მოეწერა 2021 წლის 19 ოქტომბერს და 
სამუშაოები დაიწყო რამდენიმე დღეში. მიუხედავად იმისა რომ კონტრაქტში აღნიშნული იყო 
სამუშაოების დასრულება გაფორმებიდან 80 დღეში, MDF-მა CRP-ს აცნობა, რომ 
კონტრაქტორის მიზანია ყველა სამუშაო დაასრულოს 2021 წლის დეკემბრის ბოლომდე.   
 
21. წინამდებარე ანგარიშის დარჩენილი ნაწილი ეხება CRP-ის დაკვირვებებს RAP-სა და 
RAP-FS-ში დარჩენილი შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელებას და 
ასევე აზიის განვითარების ბანკის საპროექტო ჯგუფთან და MDF-თან შეხვედრებს.  
 

IV. ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო მონიტორინგის 
შედეგები  

22. როგორც აღვნიშნეთ წინამდებარე ანგარიშის მესამე თავში, CRP ინფორმირებული იყო 
2019 წლის დეკემბრიდან 2020 წლის 18 ივლისს სესხის დახურვამდე, ლიმიტირებული 
პროგრესი იყო სამშენებლო საქმიანობებში პროექტის მონაკვეთის II და III ფაზებზე. ეს 
ნაწილობრივ გამოწვეული იყო სამშენებლო პერსონალის მობილიზების სირთულით COVID-
19-ის შეზღუდვების გამო და ასევე, CRP-ის აზრით, ფონიჭალაში დაზარალებული 
კორპუსების ზოგიერთი მაცხოვრებლის მხრიდან თანამშრომლობის ნაკლებობის გამო. 
მართლაც, RAP-ის და მოგვიანებით RAP-FS-ის მიღების შემდეგ CRP მონიტორინგის მთელი 
პერიოდის განმავლობაში, პრაქტიკულად არ განხორციელებულა მნიშვნელოვანი სამშენებლო 
აქტივობა იმ ადგილებში, სადაც მომჩივნები ცხოვრობენ. 
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23. ვინაიდან სესხი დაიხურა პროექტის არეალის თავდაპირველად გათვალისწინებული 
ცვლილების გარეშე, პროექტის იმ მონაკვეთების დაკავშირება, რომლებიც გაუმჯობესდა I და 
III ფაზის ფარგლებში, მოხდა ფონიჭალაში არსებული გზის მეშვეობით. თუმცა, რამდენიმე 
გაუმჯობესება განხორციელდა არსებულ გზაზე. არსებული გზა მუნიციპალური 
ხელისუფლების ადმინისტრაციულ კონტროლს ექვემდებარება და მისი გაუმჯობესება არ იყო 
განსაზღვრული RAP-ის ან RAP-FS-ის ფარგლებში, რომლებიც შემუშავებული იყო ახალი გზის 
აშენების ვარაუდით. თუმცა, რიგი გაუმჯობესებების შემთხვევაში, როგორც ჩანს, 
გათვალისწინებულ იქნა 2017 წელს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან კონსულტაციები,  
RAP-ის განხორციელების დროს. მათ შორისაა საცალფეხო ესტაკადების რეაბილიტაცია; 
ავტობუსის გაჩერებების გაუმჯობესება; სიჩქარის კონტროლის ზომების დაყენება, მათ შორის 
მკაცრი მონიტორინგი და ჯარიმები სიჩქარის ლიმიტების დაუცველობისთვის; საცალფეხო 
გადასასვლელების მკაფიო მონიშვნა; და დამატებითი საგზაო ნიშნების, ასევე შუქნიშნების და 
ხმოვანი სიგნალების დამონტაჟება მხედველობა დაქვეითებული პირებისთვის. CRP-იმ 2021 
წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში განხორციელებული მონიტორინგის მისიების დროს თავად 
შეისწავლა საგზაო ნიშნების, სიჩქარის მონიტორინგის კამერებისა და საგზაო მონიშვნის 
გაუმჯობესებები. 
 
24. 2020 წლის 14 აგვისტოსა და 22 ოქტომბრის წერილების მეშვეობით, CWRD-მ 
დაადასტურა, რომ პროექტის დახურვის გათვალისწინებით, RAP-FS-ში მოცემული შემდეგი 
გამოსასწორებელი ღონისძიებები დარჩა რელევანტური: 
„შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება განახლებული გარემოსდაცვითი მართვის 
გეგმის (EMP) მიხედვით, რომელიც გულისხმობს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი მდინარის 
ეკო სისტემისათვის კონკრეტული EMP-ის გათვალისწინებას, რომელიც ცნობილი გახდა 
მდინარის ეკოლოგიის შესახებ ანგარიშის დასკვნებით და  რეკომენდაციებით’’ და „პროექტის 
დახურვასთან დაკავშირებით დაზარალებულ პირებთან შემდგომი კონსულტაციების 
შედეგები გაზიარებული იქნება CRP-თვის’’. 
 
25. ჩამოთვლილი ქმედებებიდან პირველთან დაკავშირებით, CWRD მიუთითებს, რომ 
MDF-სა და კონტრაქტორს შორის მიდიოდა განხილვები შემდეგ თემებზე:  

i. წყლის ადიდების წყალშემკრების საძირკვლის მოშლა 
ii. სამშენებლო ფილების გატანა 

iii. მდინარის კალაპოტის აღდგენა; და  
iv. მეორე მონაკვეთის, პირველ, მეორე და მესამე არეალში ხეების დარგვა. 

 
26. ამ ღონისძიებებიდან მეორესთან მიმართებაში, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობდა 
RAP-ისა და RAP-FS-ის მიღებად შეცვლილი გარემოებებისათვის, შეთავაზებული RAP 
გულისხმობდა, რომ „COVID პანდემიით გამოწვეული სიტუაციის გაუმჯობესების შემდეგ, 
დაზარალებულ პირებთან გაიმართებოდა პირისპირ კონსულტაციები პროექტის დახურვის 
თემასთან დაკავშირებით’’. CRP ადასტურებს, რომ აღნიშნული მიდგომა ითვალისწინებს 
პროექტის-შემდგომ გარემოებებზე ადაპტაციას.  
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სამშენებლო სამუშაოები 
 
27.  CRP ინფორმირებული იყო, რომ MDF-მა ხელი მოაწერა სამშენებლო სამუშაოების 
კონტრაქტს RAP-FS-ის დარჩენილი კომპონენტებისათვის 2021 წლის 19 ოქტომბერს. ეს 
მოიცავს (i) მდინარის ნაპირის აღდგენას და (ii) სამშენებლო მასალის მარაგის გატანას 28ა 
კორპუსის მიმდებარედ. 2021 წლის ნოემბერში ადგილზე ვიზიტის დროს CRP-მ დააფიქსირა, 
რომ მდინარე სრულ დინებაში იყო და, შესაბამისად, მდინარეში სამშენებლო სამუშაოების 
განხორციელება იმ დროს შეუძლებელი იყო. CWRD-იმ 2021 წლის 5 მაისით დათარიღებული 
წერილით აცნობა CRP-ს, რომ „2021 წლის 30 აპრილისთვის MDF მოამზადებს ანგარიშს 
განახლებული ტექნიკური გადაწყვეტილებებით და ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული 
დროის სამოქმედო გეგმით, ხარჯთ-ეფექტური გადაწყვეტილებებით, რათა განახორციელოს 
RAP-FS-ით გათვალისწინებული დასასრულებელი ღონისძიებები. ანგარიში ასევე უნდა 
შეიცავდეს მდინარის დინების აღდგენის ანალიზს, რომელიც შესრულებული იქნება დარგის 
ექსპერტის მიერ’’. 2020 წლის ოქტომბერში MDF-მა CRP-ს მიაწოდა ორგვერდიანი ჩანაწერის 
ასლი, სახელწოდებით „თბილისი-რუსთავის გზის პროექტის ფარგლებში მდინარე მტკვარზე 
ზემოქმედების შესწავლა“ და CWRD-იმ დამატებით აცნობა CRP-ს 2019 წლის ივნისში, რომ 
მომზადებული იყო ჰიდროლოგიური კვლევა და CWRD-მ ამის შესახებ კომენტარი მიაწოდა 
MDF-ს. CRP-ის მისიების დროს 2021 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში, ADB-მ და MDF-მა 
აცნობეს CRP-ს, რომ დაწყებული იყო მოსამზადებელი სამუშაოები მდინარის კალაპოტის 
აღდგენითი სამუშაოებისთვის. ანგარიშის მომზადებისას აღნიშნული სამუშაოების 
დასრულების სავარაუდო თარიღად მითითებულ იქნა 2021 წლის 25 დეკემბერი. გარდა ამისა, 
CRP-თვის ცნობილია, რომ 300 მ სიგრძის ლითონის ღობის მშენებლობა უსაფრთხოების 
მიზნით, ყოფილი სამშენებლო ნარჩენების მარაგის ადგილთან, უნდა დასრულდეს 2021 წლის 
30 დეკემბრისთვის. 
 

სურათი 1: საყრდენი კედლის საძირკვლიდან ამოღებული ძელები 

 
წყარო: მარცხენა ფოტო შესაბამისობის ანალიზის პანელის (CRP) მეორე ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშიდან და მარჯვენა 
ფოტო მოწოდებულია ADB-ის საპროექტო გუნდის/საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის მიერ  
 

28. RAP-FS-ის ფარგლებში დარჩენილი ღონისძიებების შემდგომი კომპონენტი ეხება 
სამუშაოებს არსებული სამშენებლო ნარჩენების მარაგის ადგილზე, 28ა კორპუსის უკანა 
მხარეს. 2021 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში ვიზიტის დროს, CRP-მ დააფიქსირა, რომ 
მიმდინარეობდა სამუშაოები, ჭარბი სამშენებლო მასალის მარაგის ადგილიდან მის 
გასატანად. CRP-მ ასევე დააფიქსირა, რომ მარაგის გადატანა ხდებოდა ფონიჭალას 
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მონაკვეთზე თავდაპირველად დაგეგმილი გზის მარჯვენა მხარეს; და რომ ფიქსირდება 
სწორად დახრა და გასწორება. CRP-მ დააფიქსირა, რომ არ შეინიშნებოდა სატვირთო 
მანქანების მოძრაობა 28ა კორპუსთან დამაკავშირებელ გზაზე. 2021 წლის დეკემბრის 
დასაწყისში, MDF-მა აცნობა CRP-ს, რომ მასალის 95%-ზე მეტი გადატანილი და განლაგებული 
იყო სხვა ადგილას და რომ მთელი სამუშაო, ბალახის დათესვის ჩათვლით, დასრულდება 2021 
წლის დეკემბრის ბოლოს. 
 

სურათი 2: სამშენებლო მასალების მარაგის გატანა 28ა კორპუსის მიმდებარედ 

 
წყარო: მარცხენა ფოტო შესაბამისობის ანალიზის პანელის (CRP) მეორე ყოველწლიური მონიტორინგის ანგარიშიდან და მარჯვენა 
ფოტო მოწოდებულია ADB-ის საპროექტო გუნდის/საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის მიერ  

 
კონსულტაციები დაზარალებულ პირებთან 
 
29. CRP-მ შეძლო დაედასტურებინა როგორც MDF-თან, ასევე ზემოქმედების ქვეშ მყოფ 
პირებთან, რომლებსაც იგი შეხვდა, რომ ისინი იყვნენ ინფორმირებული ADB სესხის 
დასრულების შესახებ და ასევე, რომ სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირებული იყო RAP-FS-ის 
დარჩენილ ღონისძიებებთან, განხორციელდებოდა საქართველოს მთავრობის მიერ. MDF-მა 
CRP-ს მიაწოდა ჩანაწერები დაზარალებულ პირებთან შესაბამისი განხილვების ჩატარების 
შესახებ. CRP-თან განხილვისას, მთავარი საკითხი, რომელიც წამოიჭრა მომჩივანი პირებისა 
და მაცხოვრებლების მხრიდან, ეხებოდა შიშს პროექტის მომავალში განახლებას, ADB-ის 
მხარდაჭერისგან დამოუკიდებლად. CRP-მ დაადასტურა, რომ ADB-ის პროექტის სესხი არ 
იქნებოდა გამოყენებული გზის ასაშენებლად, მაგრამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მას არ შეეძლო 
ინფორმაციის მიწოდება ან კომენტარის გაკეთება იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გადაწყვეტს 
საქართველოს მთავრობა მომავალში. 
 
ხეების დარგვა 
 
30.  ხეების დარგვა არ  წარმოადგენს ცალკე ღონისძიებას RAP-FS-ის ფარგლებში. თუმცა, 
CRP-მ თავის პირველ და მეორე წლიური მონიტორინგის ანგარიშებში აღნიშნა, რომ 50-ზე 
მეტი დაცული და წითელ ნუსხაში შეტანილი ხე დაიკარგა პროექტის მშენებლობის გამო. 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარდა, CRP-მა თავისი 
მონიტორინგის პირველ ანგარიშში აღნიშნა, რომ პროექტი ვალდებულია შეასრულოს 
„არანაირი წმინდა დანაკარგის“ პრინციპი, SPS მოთხოვნების შესაბამისად და რომ ხეების 
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ხელახალი დარგვა განხილული იქნებოდა პროექტის ჰაბიტატის აღდგენის პროგრამებში. 
CRP-ს CWRD-ის 2021 წლის 12 მაისის ნახევარწლიური ანგარიშით ეცნობა, რომ სულ 11,752 ხე 
დაირგა თბილისისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებში. MDF-მა აცნობა CRP-ს, რომ სესხის 
ხელშეკრულების შესაბამისად, მან გამოიყენა ხეების დარგვის თანაფარდობა 1:10 წითელი 
ნუსხის ხეებისთვის, ხოლო 1.15 სხვა ხეებისთვის. CRP-მ CWRD-თან მიმოწერაში 
დაადასტურა, რომ ხეების გადარჩენა, როგორ სახელშეკრულებო ვალდებულება არსებობდა 
MDF-ის მიერ კონტრაქტორთან დადებულ ხელშეკრულებებში. CRP-ს არ დაუდასტურებია 
რომ დააფიქსირა ხეების დარგვა საპროექტო ადგილზე, მაგრამ 2021 წლის ოქტომბერში მისი 
მისიის დროს მოხდა ახალი ხეების დარგვა თბილისის ზღვის მიმდებარედ. 
 
31. CRP აღნიშნავს, რომ დეტალური ჰაბიტატისა და მდინარის ეკოლოგიის აღდგენის 
გეგმები, რომლებიც დაკავშირებულია RAP და RAP-FS ვალდებულებებთან, არ არის 
შემუშავებული და რომ ADB-ის პროექტის ჯგუფმა მიზეზად დაასახელა გზის ფონიჭალის 
მონაკვეთის არ აშენება. 2020 წლის ოქტომბერში მომჩივანებთან განხილვისას და 2021 წლის 
ოქტომბერში მისი მისიის დროს, მომჩივანთა კორპუსის მაცხოვრებლებმა აცნობეს CRP-ს, რომ 
ხეები მოჭრილი იყო მათი შენობის სიახლოვეს, რაც დაკავშირებული იყო პროექტთან. მათ 
ჰკითხეს, ახლა დაირგვება თუ არა ეს ხეები. შემდგომში MDF-მა აცნობა CRP-ს, მისი 
მოთხოვნის საპასუხოდ, რომ თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მე-6 და 28ა 
კორპუსებს შორის ფონიჭალას დასახლებაში მოჭრილი იყო 1,792 ხეხილი და გადახდილი იყო 
კომპენსაცია ჯამურად 153,293 ლარი. CRP-ის მონიტორინგის მანდატი პროექტთან 
მიმართებაში არ იძლევა კონკრეტულ საფუძველს ხეების ხელახლა დარგვის 
მონიტორინგისთვის ან SPS-ის ფარგლებში „არანაირი წმინდა დანაკარგი’’ ვალდებულების 
განხორციელებისთვის იმ ადგილებში, სადაც ხეები განადგურდა. ხეების დარგვის 
ღონისძიებები გათვალისწინებული იყო 2020 წლის აგვისტოს შემოთავაზებულ 
მოდიფიცირებულ RAP-ში, რომელიც ეცნობა CRP-ს, მაგრამ ოფიციალურად არ იქნა 
მიღებული. CWRD-მა აცნობა CRP-ს, რომ ხეების დარგვა დასრულდა 2021 წელს. თუმცა, CRP-
ს არ მიუღია დადასტურება, რომ ეს აქტივობა შეესაბამებოდა ხეების დარგვის ღონისძიებებს, 
რომლებიც გათვალისწინებული იყო შეცვლილ RAP-ში. ვერც დარგული ხეების 
ადგილმდებარეობის დაზუსტება ვერ მოხერხდა. CRP დამატებით აღნიშნავს, რომ 
შემოთავაზებული შეცვლილი RAP გულისხმობდა ხეების დარგვას მე-2 ფაზის II მონაკვეთის 
გასწვრივ, რომელიც მოიცავს ტერიტორიას, სადაც ზოგიერთი მომჩივნის სახლია 
განთავსებული. 
  

V. დასკვნა 

32. თავის მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშში და პროექტის სესხის დახურვის 
გათვალისწინებით, CRP ქვედა ცხრილში წარმოგიდგენთ გამოსასწორებელი ღონისძიებების 
სტატუსს.  
 
 

მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმის საკითხები განხორციელების სტატუსი და CRP-ის 
შენიშვნები 

ხმაურის ზემოქმედება  შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი 
შესრულება 
 



12 
 

 

მენეჯმენტის სამოქმედო გეგმის საკითხები განხორციელების სტატუსი და CRP-ის 
შენიშვნები 

სესხის დახურვამ და ფონიჭალაში ახალი გზის 
არ მშენებლობამ შემდგომი ქმედება ზედმეტი 
გახადა 

ვიბრაციის ზემოქმედება შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი 
შესრულება 
სესხის დახურვამ და ფონიჭალაში ახალი გზის 
არ მშენებლობამ შემდგომი ქმედება ზედმეტი 
გახადა 

მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედება შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი 
შესრულება 
სესხის დახურვამ და ფონიჭალაში ახალი გზის 
არ მშენებლობამ შემდგომი ქმედება ზედმეტი 
გახადა 

ზემოქმედება მდინარის ეკოლოგიაზე  შესაბამისობის სტატუსი: ნაწილობრივი 
შესრულება 
ამ მხრივ RAP-ში და RAP-FS-ში მითითებული 
გამოსასწორებელი ღონისძიებები, არ იძლევა 
საფუძველს შემდგომი ქმედებებისთვის, 
რომლებიც განხორციელდება 2021 წლის 
დეკემბრის ბოლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ 
სესხი დაიხურა და გზის ფონიჭალას მონაკვეთი 
არ არის აშენებული. 

კონსულტაციები შესაბამისობის სტატუსი: სრული შესრულება 
დაზარალებულ პირებს ეცნობათ სესხის 
დახურვასთან და ADB-ის მხრიდან პროექტის 
დაფინანსების შეწყვეტასთან დაკავშირებით 

პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაცია შესაბამისობის სტატუსი: სრული შესრულება 
 

 
 
33. ის გამოსასწორებელი ქმედებები, რომლებიც შეუსრულებელი დარჩა 2021 წლის 
დეკემბერში, განსაკუთრებით მდინარის ნაპირის აღდგენა (მათ შორის ძელების მოჭრა და 
საძირკვლის/ძირის ცემენტით ამოვსება მდინარეში), ასევე სამშენებლო ადგილის მოსწორება 
და გამწვანება, CRP-ის წევრების მიერ დაფიქსირდა შესრულებადად. და MDF-ის მხრიდან 
მოხდა დადასტურება რომ აღნიშნული სამუშაოები არის განხორციელების მოწინავე ეტაპზე. 
2021 წლის იანვარში, CRP-ს  CWRD-მა აცნობა, რომ აღნიშნული სამუშაოები დასრულდა. 
 

VI. მსჯელობანი და მიღებული გამოცდილება 

34. CRP გთავაზობთ, რომ წინამდებარე ანგარიში იყოს პროექტის მონიტორინგის ბოლო 
ოფიციალური ანგარიში. მას სურს დაასაბუთოს ზოგიერთი მოსაზრება შესაბამისობის 
ანალიზის შედეგად მიღებული გამოცდილების შესახებ, განსაკუთრებით ის, რაც გავლენას 
მოახდენს მომავალი პროექტების დიზაინზე და გამოსასწორებელ ქმედებებზე. CRP 
წარმოგიდგენთ მსჯელობას, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს ADB-ს მომავალი პროექტების 
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უკეთ შემუშავებაში და განხორციელებაში და ამით წვლილს შეიტანს ADB-ის განვითარების 
ეფექტურობის გაზრდაში. 
 
35. CRP-ს სურს თავისი შენიშვნების ნაწილი დაიწყოს იმის აღნიშნვით, რომ პროექტის 
სესხის დახურვა ფონიჭალის გზის მონაკვეთის დასრულების გარეშე ნიშნავდა რომ RAP-FS-ში 
რამდენიმე ღონისძიება, რომელსაც შეეძლო შეემცირებინა მშენებლობისა და გზის საბოლოო 
ექსპლუატაციის ზემოქმედება მომჩივნებზე (მაგ. ხმაურის და ვიბრაციის პრობლემის 
გადაწყვეტა და დაზარალებულთა კორპუსებზე სახიფათო მიშენებების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა), ფაქტობრივად ზედმეტი გახდა. შედეგად, მომჩივანთა შენობების 
ზოგიერთი გაუმჯობესება, რომელიც RAP-FS-ის სრული განხორციელების შედეგი იქნებოდა, 
არ განხორციელებულა. გარდა ამისა, მომჩივნები საკმაოდ გაურკვეველ მდგომარეობაში 
იმყოფებიან გზის პროექტის ნებისმიერ მომავალ განახლებასთან დაკავშირებით, რომელიც 
შეიძლება მოხდეს ADB0-ის აწ უკვე სესხის ფარგლებს მიღმაა. AMP 2012-ის მიხედვით, 
შესაბამისობის ანალიზის პროცესი არ აჩერებს პროექტის განხორციელებას. თუმცა 
შესაბამისობის მიმოხილვამ შესთავაზა მომჩივანებს პოტენციური მექანიზმი, რათა მიეღოთ 
გარანტია, რომ გზა აშენდება ADB-ის პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად. 
მსესხებლის საბოლოო გადაწყვეტილების გამო, რომ არ გამოიყენოს სესხის თანხები გზის 
ფონიჭალის მონაკვეთის მშენებლობისთვის, შესაბამისობის ანალიზმა ვერ უზრუნველყო 
აღნიშნული გარანტია გზის ფონიჭალის მონაკვეთის ნებისმიერი მომავალი 
მშენებლობისთვის. 
 
36. CRP გამოყოფს ქვემოთ ჩამოთვლილ ექვს გამოცილებას: 
 

i. მძლავრი საბაზისო მონაცემების საჭიროება: პროექტის დამტკიცებამდე საფუძვლიანი 
მონაცემების დადგენა გადამწყვეტია ისეთი პროექტებისთვის, რომლებსაც 
მოსალოდნელია რომ ჰქონდეთ გარემოსდაცვითი, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
ზემოქმედება. აღნიშნულ პროექტში საბაზისო მონაცემები ხმაურის, ვიბრაციის, 
მოწყვლადი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანებსა და მდინარის ეკოლოგიაზე 
ადეკვატურად არ იყო შეგროვებული. ADB-ის მიერ დაფინანსებულმა პროექტებმა 
უნდა უზრუნველყონ პროექტის განხორციელებამდე მყარი საბაზისო მონაცემების 
შეგროვება. 
 

ii. ზემოქმედების ყოვლისმომცველი და დეტალური შეფასება: შესაბამისობის ანალიზმა 
ხაზგასმით აჩვენა იმის მნიშვნელობა, რომ ზემოქმედების შეფასებები მოიცავდეს არა 
მხოლოდ ფიზიკურ გარემოზე ზემოქმედებას, არამედ მსგავსი გართულებების 
შედეგებს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებზე. ამ პროექტის კონკრეტულ გარემოებებში, 
ADB SPS შესაბამისობა მოითხოვდა ფოკუსირებულ კონსულტაციებს მხედველობა 
დაქვეითებულ, დაზარალებულ პირებთან, რომელთა სპეციფიკური მოწყვლადობა და 
საჭიროებები არ იყო გათვალისწინებული პროექტის შექმნისას და დამუშავებისას. 
საჭირო იყო ვიბრაციის ზემოქმედების უფრო ზუსტი გაზომვა ზემოქმედების ქვეშ 
მყოფი პირების შენობებზე. ეს ასევე მნიშვნელოვანი იყო, იმ შენობების 
მახასიათებლების გათვალისწინებით. ეს დამატებითი ელემენტები შესაძლებელს 
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გახდის ზემოქმედებების უკეთ იდენტიფიცირებას, რაც, თავის მხრივ, შეიძლება  
ფასდაუდებელი ინფორმაცია გახდეს პროექტის დიზაინისა და განხორციელების 
ფუნდამენტურ ელემენტებზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის, ამავდროულად 
გააძლიეროს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის მფლობელობა პროექტზე და 
პოტენციურად უზრუნველყოს ხედვა ზემოქმედების შერბილების უკეთესი ზომების 
შესახებ. შესაბამისობის მიმოხილვა ასევე ემსახურებოდა მდინარის ეკოლოგიაზე 
ზემოქმედების არაადეკვატური შეფასების მნიშვნელობის ხაზგასმას. მდინარე 
მტკვარი არის ტრანსსასაზღვრო მდინარე, რომელიც მოიცავს სამ ქვეყანას. პროექტი 
გულისხმობდა მშენებლობას პირდაპირ მდინარის კალაპოტში. მდინარის 
ეკონომიკური, ეკოლოგიური ან სატრანსპორტო მნიშვნელობის გათვალისწინების 
მიუხედავად, პროექტის შემუშავებისას მკაფიოდ არ მომხდარა მდინარის 
ეკოლოგიური შესწავლა, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო საბაზისო 
მდგომარეობის, ზემოქმედებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების სათანადო 
აღრიცხვა-დოკუმენტირება (საჭიროების შემთხვევაში) და თავიდან ყოფილიყო 
აცილებული მომავალში გაურკვევლობები ან პრობლემები.  
 

iii. მნიშვნელოვანი კონსულტაციები: მხედველობა დაქვეითებულ მაცხოვრებლებზე 
ზემოქმედების არასაკმარისი შეფასება იმ შენობებში, სადაც მომჩივანები 
ცხოვრობდნენ, ნიშნავდა, რომ მნიშვნელოვანი პერსპექტივები შეუმჩნეველი დარჩა. 
მნიშვნელოვანი კონსულტაცია აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 
პროექტზე ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ადამიანების საჭიროებები იქნას მოსმენილი და 
განხილული პროექტის შემუშავებისა და განხორციელებისას, რაც თავის მხრივ 
ამცირებს საჩივრების ესკალაციის და, შესაბამისად, საპროექტო ხარჯების ალბათობას. 
მნიშვნელოვანი კონსულტაცია გულისხმობს კონსულტაციის შესაბამისი 
მეთოდოლოგიების გამოყენებას მარგინალიზებულ დაზარალებულ პირებთან 
კომუნიკაციის დასამყარებლად.  ამ შემთხვევაში, საჭიროებების კარდაკარ შეფასების 
და ფოკუსირებული ჯგუფური დისკუსიის გამოყენებამ შეიძლება უზრუნველყოს 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება პროექტის შემუშავებისათვის და 
შემარბილებელი ღონისძიებებისათვის, გარდა ჩვეულებრივი ინფორმაციის 
გავრცელებისა და კონსულტაციის მეთოდოლოგიებისა. 
 

iv. გამოსასწორებელი ქმედებების განხორციელებისა და მონიტორინგის ეტაპობრივი 
მიდგომა: შესაძლოა საჭირო გახდეს ეტაპობრივი ან ფაზებიანი მიდგომა 
გამოსასწორებელი ქმედებების ფორმულირებისა და განხორციელებისას და პროექტის 
მონიტორინგის დროს. ამ პროექტში, MDF-მა, ADB-თან თანამშრომლობით, დაადგინა, 
რომ კონკრეტული კვლევები, ხმაურის და ვიბრაციის კვლევების ჩათვლით, უნდა 
დასრულდეს, სანამ მოხდება პროექტის შესაბამისობაში მოყვანისათვის გადაწყვეტის 
შეთავაზება. ეს უზრუნველყოფდა, რომ შემოთავაზებული გადაწყვეტილებები 
პირდაპირ შეხებოდა მომჩივანთა პრობლემებს პროექტის ზემოქმედებასთან 
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დაკავშირებით, რაც შექმნიდა მკაფიო და ტექნიკურად დეტალურ საფუძველს 
შემდგომი მონიტორინგისთვის. 
 

v. გასვლის პროცედურები, სადაც RAP-ები მოქმედებს: პროექტის სესხი დაიხურა გზის 
იმ მონაკვეთის დასრულების გარეშე, რომლის მიმართაც საჩივარი იქნა მიღებული. 
თუმცა, ამ მონაკვეთზე გარკვეული სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებული იყო. 
პროექტის დახურვა RAP-FS-ის ფარგლებში ყველა შესაბამისი აქტივობის 
განხორციელებამდე ნიშნავდა, რომ ADB-მ დაკარგა ფორმალური შესაძლებლობა, 
მოეთხოვა მსესხებლის მიერ მათი განხორციელება. მოცემულ შემთხვევაში, 
მსესხებელი დარჩა ვალდებული, ნებაყოფლობით საფუძველზე, არა მხოლოდ 
განახორციელებინა დარჩენილი შესაბამისი ქმედებები, არამედ თავად დაეფინანსებინა 
ისინი. ეჭვგარეშეა, რომ ეს ნაწილობრივ ასახავდა ADB-სა და MDF-ს შორის არსებულ 
პოზიტიურ ურთიერთობას. თუმცა, CRP მიუთითებს ADB-ის პროექტის გუნდების 
მხრიდან მართვის მორგებული სისტემის მნიშვნელობას გასვლის პროცედურების 
მოსამზადებლად, ჯერ კიდევ მაშინ როცა სესხები აქტიურია, რათა უზრუნველყოფილ 
იქნას არსებული გამოსასწორებელი ღონისძიების დროული შეფასება და 
საჭიროებისამებრ დარეგულირება.   
 

vi. პრევენციული მიდგომა პროექტის კლასიფიკაციისადმი: როდესაც შემოთავაზებული 
პროექტები არის B კატეგორიის და A კატეგორიის კლასიფიკაციის ზღვარზე, 
მიზანშეწონილია პრევენციული მიდგომის გამოყენება, რომელიც იწვევს A 
კატეგორიის უფრო მაღალ კლასიფიკაციას. ეს უზრუნველყოფს უფრო მკაცრ 
შემოწმებას და მონიტორინგს, რაც საშუალებას მისცემს ADB-ს მიაწოდოს უფრო 
მორგებული დახმარება მსესხებელს განვითარების საერთო შედეგების 
გასაუმჯობესებლად. 

ელისა გოზუნი 
თავმჯდომარე, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 
აჟაი დეშპანდე 
არასრულ განაკვეთზე მომუშავე წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 
ჰალინა ვარდი 
არასრულ განაკვეთზე მომუშავე წევრი, შესაბამისობის ანალიზის პანელი 
 
 
მანილა, ფილიპინები 
31 იანვარი, 2022 
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დანართები 1: შესაბამისობის ანალიზის მოთხოვნა (პირველი საჩივარი)             
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დანართები 4: მენეჯმენტის ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა      

 
 

 
 
 

სესხის ნომერი: 3063 
ივნისი 2017 
 

შეთავაზებული ხარვეზების გამოსასწორებელი  
სამოქმედო გეგმა 
საქართველო: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 
საინვესტიციო პროგრამა, ტრანში 3  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
წინამდებარე დოკუმენტის გასაჯაროება მოხდება ADB-ის ვებ-გვერდზე, შესაბამისობის ანალიზის პანელის მიერ, 
მენეჯმენტის მხრიდან შეთავაზებულ გამოსასწორებელი ღონისძიებების შესახებ საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების 
მიღების შემდეგ, ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) შესაბამისად 
 

აზიის განვითარების ბანკი 
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ნებისმიერი ქვეყნის პროგრამის ან სტრატეგიის მომზადების პროცესში, ან პროექტის 
დაფინანსებისას, ან წინამდებარე დოკუმენტში რაიმე კონკრეტულ ტერიტორიაზე ან 
გეოგრაფიულ არეალზე მინიშნებისა თუ მისი მოხსენიებისას, აზიის განვითარების ბანკი არ 
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ისახავს მიზნად გააკეთოს რაიმე შეფასება ტერიტორიის ან არეალის ლეგალური ან სხვა 
სტატუსის შესახებ. 
 
 
 
 

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

ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა 
1. წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია ADB-ის მენეჯმენტის მიერ 

შეთავაზებული ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა („სამოქმედო გეგმა’’), 
რომელიც წარდგენილია დირექტორთა საბჭოზე განსახილველად და 
დასამტკიცებლად, ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) („AM 
პოლიტიკა“) 191 პუნქტის შესაბამისად. სამოქმედო გეგმაში გათვალისწინებულია 
შესაბამისობის ანალიზის პანელის („CRP“) შენიშვნები, რომელიც მიღებულ იქნა 2017 
წლის 29 მაისს და რომელიც წარმოდგენილია მეორე დანართში. AM პოლიტიკის 190-ე 
პარაგრაფის შესაბამისად, აღმასრულებელ სააგენტოსთან სამოქმედო გეგმის 
გამოსასწორებელი აქტივობები შეთანხმებულ იქნა 2017 წლის 30 მაისს. 
ა. შესავალი 

2. შესაბამისობის ანალიზის პანელმა („CRP“) 2017 წლის 13 თებერვალს წარმოადგინა 
ზემოხსენებული პროექტის („პროექტი“) საბოლოო ანგარიში („CRP-ის ანგარიში“). CRP-
იმ აზიის განვითარების ბანკი („ADB’’) მიიჩნია მის ოპერაციულ პოლიტიკასა და 
პროცედურებთან შეუსაბამოდ, ექვს ასპექტში: (i) ხმაურის ზემოქმედება, (ii) ვიბრაციის 
ზემოქმედება, (iii) ზემოქმედება მოწყვლად ჯგუფებზე, (iv) ზემოქმედება წყლისა და 
მდინარის ეკოლოგიაზე, (v) კონსულტაციები, და (vi) პროექტის გარემოსდაცვითი 
კატეგორიზაცია. ანგარიშის მიხედვით ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება მიჩნეულია 
დამაკმაყოფილებლად.  

3. პირველ დანართში წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავს აქტივობებსა 
და მათი განხორციელების ვადებს, რამაც უნდა უზრუნველყოს პროექტის 
შესაბამისობაში მოყვანა ADB-ის შესაბამის პოლიტიკასთან. მიუხედავად იმისა, რომ 
ADB-ის პასუხისმგებლობაა ყველა საჭირო ღონისძიების გატარება პროექტის ADB-ის 
პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, აღნიშნული ღონისძიებების ‘ადგილზე’ 
გატარება მოხდება საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის („MDF“) - 
სესხის აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ, თუ სხვაგვარად არ იქნა მითითებული 
სამოქმედო გეგმაში. იმპლემენტაციის მონიტორინგს განახორციელებს ADB. 

4. ADB აფასებს მიმდინარე თანამშრომლობას MDF-თან, ADB-ის პოლიტიკასთან 
შეუსაბამობის აღმოფხვრის კუთხით განსახორციელებელი სხვადასხვა საკითხებთან 
დაკავშირებით. აღნიშნული მიუთითებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა (MRDI) და MDF-ის მზაობას უზრუნველყონ 
ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობა. მენეჯმენტი დარწმუნებულია, რომ MRDI-სა და 
MDF-ის მხარდაჭერით, ADB შეძლებს სამოქმედო გეგმის ეფექტურად შესრულებად, 
განსაზღვრულ ვადებში.  
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ბ. მიდგომა და მეთოდოლოგია 
5. CRP-ის ანგარიშის დასკვნების შესაბამისად, პროექტის კვლავ შესაბამისობაში 

მოსაყვანად, ADB და MDF გვთავაზობენ ინტეგრირებული მიდგომის 7 
განხორციელებას, რომელიც გულისხმობს ხმაურის, ვიბრაციის და მდინარის 
ეკოლოგიაზე ზემოქმედების დამატებით კვლევასა და სამიზნე კონსულტაციების 
ჩატარებას თემის დონეზე, განსაკუთრებული აქცენტით მოწყვლად ჯგუფებზე. 
ხელსაყრელი გადაწყვეტის განსაზღვრისათვის აღნიშნული მიდგომა იქნება 
ინსტრუმენტული, ტექნიკურად მიზანშეწონილი, ხარჯების მხრივ ეფექტური და 
შესაბამისობაში იქნება ყველა სტანდარტთან. ზემოხსენებული კვლევების 
დასრულების შემდეგ განისაზღვრება რამდენიმე კონკრეტული სამოქმედო 
ღონისძიება. ADB და MDF მოახდენენ კვლევების შედეგების და ასევე მის დროს 
გამოვლენილი ალტერნატიული ვარიანტების განხილვასა და შეფასებას და 
განსაზღვრავენ კონკრეტულ გამოსასწორებელ აქტივობებს, რომელთა 
განხორციელებაც ყველაზე ეფექტურად უზრუნველყოფს პროექტის კვლავ 
შესაბამისობაში მოყვანას. განსაზღვრული გადაწვეტილებები და აქტივობები , CRP-ის 
მეშვეობის მიწოდებული იქნება დირექტორთა საბჭოს შესაბამისობის ანალიზის 
კომიტეტის საბჭოსათვის (BCRC). ზემოხსენებული აქტივობების ხარვეზების  
გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმაში ჩართვამდე და მათ განხორციელებამდე, ADB 
და MDF მხედველობაში მიიღებენ BCRC-სა და CRC-ის შეხედულებებს. ასევე, როგორც 
ამას მოითხოვს ADB-ის უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადება, პროექტის 
მიმდინარეობისას ან იმ შემთხვევაში თუ პროექტში ცვლილებაა, უნდა გაგრძელდეს 
კონსულტაციები ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ყველა ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა 
უნდა ითარგმნოს ადგილობრივ ენაზე, გავრცელდეს და მოხდეს ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის დაზარალებულ პირებთან კონსულტაციების 
დროს მათი განხილვა. საბოლოო ანგარიშები გამოქვეყნდება ADB-სა და MDF-ის ვებ-
გვერდებზე. მთავრობასთან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმა წარმოდგენილია პირველ 
დანართში, ხოლო შეთავაზებული აქტივობების განრიგი წარმოდგენილია მეორე 
დანართში.  ADB უზრუნველყოფს დამატებითი კვლევების პროექტების CRP-თვის 
გაგზავნას, CRP-ის შეფასების მისაღებად, კვლევების შედეგების საბოლოო სახით 
წარმოდგენამდე. მესამე დანართში წარმოდგენილია აქტივობებთან დაკავშირებული 
ხარჯთაღრიცხვა.  

 გ. განხორციელების ვადები 
6. შემოთავაზებული სამოქმედო გეგმა უნდა განხორციელდეს სამი (3) წლის 

განმავლობაში და დასრულდეს 2020 წლის ივნისში. აღნიშნულ პერიოდში, ADB და 
MDF: (i) მიაწვდიან CRP-ს შემდგომი კვლევების საბოლოო ანგარიშებს, როგორც ეს 
აღნიშნულია სამოქმედო გეგმაში; (ii) უზრუნველყოფენ აქტივობების შესრულების 
მუდმივ მონიტორინგს; (iii) ყოველი წლის ივნისსა და დეკემბერში წარუდგენენ CRP-ის 

 
7 ინტეგრირებული მიდგომა გულისხმობს გადაწყვეტილების განსაზღვრას დამატებითი აქტივობების შედეგების საფუძველზე, 
იხილეთ ნაწილი დ. აღნიშნული ამ ეტაპზე გულისხმობს OCRP-ის დასკვნაში მითითებული 6 საკითხის გადაწყვეტას, მათი 
ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. აღნიშნული მოხდება OCRP-ის დასკვნაში მითითებული 
თითოეული ვარიანტის შესწავლით.  
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ნახევარი წლის ანგარიშებს. CRP-თვის წარდგენილ ანგარიშში მოცემული იქნება 
თითოეული ღონისძიების უახლესი სტატუსი, შესრულების კუთხით არსებული 
პროგრესი, ვადების მითითებით (მათ შორის ცვლილებების). აღნიშნული ნახერ-
წლიური ანგარიშების ამოცანაა დაეხმაროს CRP-ს ADB-ის საბჭო წინაშე სამოქმედო 
გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგსა და ანგარიშგებაში, AM პოლიტიკის 192-194 
პუნქტების შესაბამისად. ზემოხსენებული შესრულების ანგარიშების გასაჯაროება 
მოხდება ADB-ის ვებ-გვერდზე. CRP-ის მონიტორინგის ანგარიშების გამოქვეყნება 
მოხდება ADB-ის ვებ-გვერდზე, AM პოლიტიკის მე-9 დანართის 3 (viii) პუნქტის 
შესაბამისად.  

დ. განხორციელებული აქტივობები და ცვლილებები 
7. როგორც აღნიშნულ იქნა ბ. ნაწილში, ADB-მ და MDF-მა მოახდინეს აქტივობების 

ინიცირება, რომელიც გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმაში, რომლის მიზანიცაა 
პროექტის შესაბამისობაში მოყვანა. აღნიშნული აქტივობები წარმოდგენილია 
შესწავლის, გამოკითხვისა და კვლევის ფორმით, კერძოდ: 

8. ხმაურის ზემოქმედება: ADB-მ განახორციელა პროექტის ხმაურის ზემოქმედების 
კვლევა, WHO-ის ხმაურის სტანდარტების შესაბამისად, როგორც ეს ასახულია WB EHS-
ის სახელმძღვანელოში. აღნიშნული კვლევის ფარგლებში დადგინდა გარემო ხმაურის 
საწყისი დონე, რომელსაც მოჰყვა მშენებლობის და ოპერირების პროცესში ხმაურის 
დონეების მოდელირება სხვადასხვა დროში, მომავალში, და სხვადასხვა სცენარის 
პირობებში, განსხვავებული შემარბილებელი მეთოდების გამოყენებით. ანგარიშში 
ხდება ოთხი ვარიანტის კვლევა, WHO-ის ხმაურის სტანდარტების შესაბამისად, 
რომელიც ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში და რომელიც შესაძლებელია 
მიღწეულ იქნას: (i) რვა მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედლით და ხუთი 
შენობის ამოღებით (საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ, 16 ა/ბ და სასტუმრო); (ii) ცხრა 
მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედლით და ოთხი შენობის ამოღებით 
(საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ და 16 ა/ბ); (iii) ხუთი მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან 
დამცავი კედლით და ხუთი შენობის ამოღებით (საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ 
და 16 ა/ბ); და (iv) ხუთი მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედლით და 
ხმაურისგან დამცავი გვირაბით. აღნიშნული კვლევის დასრულების თარიღია 2017 
წლის ივნისი.  

9. ვიბრაციის ზემოქმედება. MDF-მა მოახდინა ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევის 
ინიცირება. აღნიშნული კვლევის მეშვეობით მოხდება ფონიჭალაში მდებარე 
შენობების ძირითადი კარკასისა და მიშენებების (თვითნებური მიშენებები) ბუნებრივი 
სიხშირის გაზომვა, ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელირება და ზემოქმედების 
შემთხვევაში შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების რეკომენდირება. აღნიშნული 
კვლევა მოიცავს ვიბრაციის მოდელირებას ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით 
არსებული ცვლილებების საფუძველზე, რომელიც შესაძლოა გამოწვეული იყოს 
სხვადასხვა ხმაურის შემარბილებელი სცენარებით და ასევე მოიცავს ზემოქმედების 
ქვეშ მყოფი შენობა-ნაგებობების ვიბრაციის შემამსუბუქებელ ღონისძიებებს. კვლევის 
ანგარიშის მეორე პროექტი მზად იქნება 2017 წლის ივნისში.  
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10. მიზნობრივი კონსულტაციები. MDF-მა დაიწყო პროექტისთვის ყოვლისმომცველი 
კომუნიკაციის სტრატეგიის შემუშავების პროცესი. MDF-ის მიერ მოხდა კომუნიკაციის 
ეროვნული სპეციალისტის დაქირავება ზემოხსენებული სტრატეგიის შემუშავების 
მიზნით, რომელიც მოიცავს საპროექტო არეალში მიზნობრივ კონსულტაციებს, 
რომელიც ორიენტირებული იქნება მოწყვლად ჯგუფებზე, კერძოდ 
მხედველობადაქვეითებულ პირებზე. აღნიშნული კონსულტაციები წარმოადგენს  
ოჯახების გამოკითხვის, ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების, ნახევრად სტრუქტურული 
ინტერვიუებისა და ღია შეხვედრების კომბინაციას და განხორციელდება ADB-ის 
ზედამხედველობით.  

11. მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება: მოხდა მდინარის ეკოლოგიის სკრინინგისა და 
ზემოქმედების შეფასების კვლევის ინიცირება, პროექტისადმი მდინარის ეკოლოგიის 
სენსიტიურობის დასადგენად, ზემოქმედების შესაფარებლად და სავარაუდო 
შემარბილებელი ღონისძიებების დასაგეგმად. კვლევაში ჩართული ექსპერტების მიერ  
მოხდება მდინარიდან სინჯების აღება, შემოწმება, შესწავლა და ანალიზი. 

12. წვიმის წყლის დრენაჟი:  MDF ინჟინერ დიზაინერის მეშვეობით განიხილავს წვიმის 
წყლის დრენაჟის სისტემის შექმნას, საგზაო შემთხვევების დროს მდინარის წყლის 
დაცვლის მიზნით. საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა მომზადდება როგორც 
კონკრეტული ადგილის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი. 

ე. შემდგომი ნაბიჯები 
13. პირველ დანართში მითითებული აქტივობების განხორციელება შეთანხმებულია ADB-

სა და MRDI/MDF-ს შორის, შეთავაზებული თარიღით.  
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დანართი 1 

შეთავაზებული სამოქმედო გეგმა 

შენიშვნა: ყველა განსაზღვრული თარიღი (თუ სხვაგვარად არაა მითითებული) წარმოადგენს 
შესაბამისი აქტივობის დასრულების თარიღს, კონკრეტული თვის ბოლომდე 

1 აქტივობები ხმაურის ზემოქმედების კუთხით არსებული ADB-
ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში8 

განსაზღვრული თარიღი 

1.1 ხმაურის ზემოქმედების კვლევა: 
ფონიჭალაში ხმაურის არსებული დონის დადგენა და 
განსხვავებული სცენარის ფარგლებში მოდელის განსაზღვრა, 
WHO-ის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც 
ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში. 

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

1.2 ხმაურის ზემოქმედების კვლევის ანგარიშის შემუშავება, 
რომელიც შეფასებულია ADB-ის და MDF-ის მიერ და CRP-თვის 
გაზიარება შეფასების მიზნით. 

მაისი 2017 

1.3 ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებელი ღონისძიებების 
შერჩევა, რომელიც პროექტს შესაბამისობაში მოიყვანს ADB-ის 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან 

ივნისი 2017 

1.4 შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების დაწყება, 
რომელსაც მოჰყვება ინტეგრირებული მიდგომა 

აგვისტო 2017 

2 აქტივობები ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით არსებული 
ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში9 

განსაზღვრული თარიღი 

2.1 ფონიჭალაში ძირითადი შენობებისა და მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირის შეფასება. პროექტით გამოწვეული 
ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელების შემუშავება და 
რეკომენდაციები შესაბამის შემარბილებელ ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით. 

აპრილი 2017 (ეროვნული 
სიხშირის ღონისძიება 
დასრულებულია) 

2.2 ADB-სა და MDF-ის მიერ განხილული ანგარიშის პროექტი 
შეფასებულ ბუნებრივ სიხშირესთან დაკავშირებით და მისი 
CRP-თვის მიწოდება.    

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

2.3   შენიშვნებისთვის  CRP-თვის ვიბრაციის ანგარიშის მეორე 
პროექტის გაგზავნა, მათ შორის ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასება ძირითად შენობებსა და მიშენებებზე, იმ შემთხვევაში 
თუ მიშენებები დიდია.   

ივნისი 2017 

2.4  ვიბრაციის შემარბილებელი მიდგომის შემუშავება, რომელიც 
პროექტს მოიყვანს ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში. 

ივნისი 2017 

2.5 შემარბილებელი ღონისძიების განხორციელების დაწყება, 
რომელსაც თან სდევს ინტეგრირებული მიდგომა. 

აგვისტო 2017 

 
8 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ა დასკვნებთან 
9 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ბ დასკვნებთან 
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2.6   ეფექტური მონიტორინგის სისტემის მუშაობა მშენებლობის 
პროცესში და კონტრაქტორებთან გაფორმებულ 
ხელშეკრულებებში შემდეგი დებულებების გათვალისწინება:  
(i) ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემის 
ადგილმდებარეობის გეგმა (საძირკველზე ვიბრაციის 
ზემოქმედების კარკასის შემოწმებისათვის, ბინების 
მაცხოვრებლებზე ზემოქმედების დასადგენად); 
(ii) ვიბრაციის მონიტორინგის მონაცემების ონლაინ 
ანალიზი (კარკასის შეფასებისათვის: DIN 4150-3; ხალხზე 
ზემოქმედებისათვის: DIN 4150-2); 
(iii) კრიტიკული დონეების განსაზღვრა (ადრეული 
სტადია, უკიდურესად მაღალი) გარკვეულ პირთა 
ჯგუფისათვის ავტომატური შეტყობინებების გასაგზავნად; 
(iv) სამოქმედო გეგმა ვიბრაციის უკიდურესად მაღალი 
დონის შემთხვევაში; და  
(v) ვიბრაციის მონიტორინგის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია და ანგარიში. 

მშენებლობის ფაზა 

2.7 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე იმ შენობის 
გაუმაგრებელი მორყეული ნაწილების (ცალკეული ნაწილები) 
მოხსნა, რომელიც ექვემდებარება ვიბრაციის ზემოქმედების 
კვლევას 

მშენებლობის დაწყებამდე 

2.8 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე მიშენებების 
შესაბამისად გამაგრება.   

მშენებლობის დაწყებამდე 

3 აქტივობები მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების კუთხით 
არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში10 

განსაზღვრული თარიღი 

3.1 კომუნიკაციის ეროვნული კონსულტანტის დაქირავება. მაისი 2017  
(დასრულებული) 

3.2 მოწყვლად პირებთან და ჯგუფებთან კონსულტაციების 
ჩატარებისათვის მეთოდოლოგიის მომზადება. 

მაისი 2017 

3.3 მოწყვლად ჯგუფებთან და პირებთან სამიზნე 
კონსულტაციების ჩატარება ზემოქმედების შეფასების მიზნით 
(i) მშენებლობის ფაზის დროს და (ii) ექსპლუატაციის ფაზის 
დროს. 

ივნისი 2017 

3.4 ანგარიშის პროექტის დასკვნების უნდა იქნას განხილული 
ADB-ის და MDF-ის მიერ და განსახილველად უნდა მიეწოდოს 
CRP-ს 

ივლისი 2017 

3.5 ანგარიშის დასკვნები და შეთავაზებული ღონისძიებები უნდა 
იქნას ნათარგმნი ადგილობრივ ენაზე და მიწოდებული 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის. 

ივლისი-აგვისტო, 2017 

3.6 განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების (მათ შორის 
სოციალური დახმარების პროგრამა 
მხედველობადაქვეითებულებისთვის, მშენებლობის 
პერიოდში) და შემდგომ მოწყვლადი პირების დაცვის 
ინტეგრირებული მიდგომის იმპლემენტაცია (i) მშენებლობის 
და (ii) ექსპლუატაციის პერიოდში 

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

 
10 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის გ დასკვნებთან 
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4 აქტივობა წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების 
კუთხით არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად 
CRP-ის დასკვნებთან მიმართებაში11 

განსაზღვრული თარიღი 

4.1 პირველადი კვლევის ჩატარება, ეკოლოგიური სკრინინგისა და 
ზემოქმედების შეფასების კვლევის ჩატარება პროექტის 
მშენებლობისა და ოპერირების ზემოქმედების დასადგენად 
მდინარეზე, განსაკუთრებით თევზების უნიკალურ ჯიშებზე. 

აპრილი 2017 

4.2 ანგარიშის პროექტის შეფასება ADB-სა და MDF-ის მიერ და 
შეფასებისათვის  CRP-თვის მიწოდება. 

ივნისი 2017 

4.3 ანგარიშის მოკლე შინაარსის თარგმნა ადგილობრივ ენაზე, 
გავრცელება და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან 
კონსულტაციების გამართვა 

 

4.4 გარემოსდაცვითი მართვის განახლებული გეგმის (EMP) 
საფუძველზე შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, 
რომელიც მოიცავს კონკრეტულ EMP-ს მდინარის 
ეკოსისტემაზე ზემოქმედების შესახებ და დამატებით 
შემამსუბუქებელ ღონისძიებებს მდინარის ეკოლოგიური 
ანგარიშის დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.    

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

4.5 წვიმის წყლის დრენაჟის სისტემის დიზაინის გადასინჯვა, 
მდინარის წყლის დასაცავად, საგზაო შემთხვევების დროს. 
საგანგებო გეგმები მომზადდება, როგორც საიტის 
სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი. 
წვიმის წყლის შემცველი აუზის მოცულობა უნდა მოიცავდეს 
სატვირთო მანქანის ერთი სრული ავზის მოცულობას. 

აგვისტო 2017 

5 აქტივობა კონსულტაციების კუთხით არსებული ADB-ის 
შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში12 

განსაზღვრული თარიღი 

5.1 კომუნიკაციების სპეციალისტი, პროექტის გუნდის 
ხელმძღვანელობით ამზადებს სხვადასხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან დამატებითი, მნიშვნელოვანი და გამიზნული 
კონსულტაციების ჩატარების მეთოდოლოგიას (აღნიშნული 
აქტივობა ხორციელდება 3.2 აქტივობის პარალელურად). 

2017 წლის მაისიდან 

5.2 კონსულტაციების გამართვა 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებში 
მითითებული ღონისძიებების შესაბამისად. 

ივნისი 2017 
(შემდეგ უწყვეტად) 

5.3 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებისთვის განხორციელებული 
კონსულტაციების ოქმები უნდა იქნას განხილული  ADB-სა და 
MDF-ის მიერ და მიწოდებული CRP-თვის შენიშვნებისთვის. 

ივლისი 2017 

5.4 შემდგომი კონსულტაციების დასკვნები უნდა მიეწოდოს CRP-
ს. 

როგორც ცვლილების 
ნაწილი 

6 აქტივობა გარემოსდაცვით კატეგორიზაციის კუთხით 
არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში13 

განსაზღვრული თარიღი 

 განისაზღვრება ყველა კვლევის დასრულების შემდეგ  
 

 
11 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის დ დასკვნებთან 
12 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ე დასკვნებთან 
13 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ვ დასკვნებთან 
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დანართი 2 

აქტივობების განრიგი 
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ანართი 3 

სამოქმედო გეგმის ხარჯთაღრიცხვა 

აქტივობის სავარაუდო ხარჯი 
(აშშ დოლარის ექვივალენტი) 

აქტივობა სავარაუდო ხარჯი 
(აშშ დოლარის ექვივალენტი) 

ხმაურის ზემოქმედების კვლევა 50,000 $ 
ხმაურის ზემოქმედების შემარბილებელი გეგმის 
განხორციელება 

განისაზღვრება შერჩეული ვარიანტის 
საფუძველზე 

გარემოს ვიბრაციის კვლევა და დინამიკის 
განსაზღვრა და ვიბრაციის მოდელის განახლება 

60,000 $ 

ვიბრაციის შემარბილებელი ღონისძიებების 
გეგმის განხორციელება 

დამატებითი ხარჯი განისაზღვრება  
(სამოქალაქო სამუშაოების შესახებ კონტრაქტი 
უკვე მოიცავს თვითნებური მიშენებების 
გამოსწორების ღონისძიებებს) 

ვიბრაციის მონიტორინგი  უკვე გათვალისწინებულია სამოქალაქო 
სამუშაოების შესახებ კონტრაქტში 

კომუნიკაციის ექსპერტის ჩართვა მიზნობრივი 
და მნიშნველოვანი კონსულტაციების 
განხორციელების მიზნით 

35, 000 $ 

მდინარის ეკოლოგიის სკრინინგი და 
ზემოქმედების შეფასება 

20,000 $ 

პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაცია არანაირი დამატებითი ხარჯი 
ADB-ის ან MDF-ის მიერ ტექნიკური დახმარების 
ჩართვა საჭიროების მიხედვით 

300,000$ 
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წერილი 
შესაბამისობის ანალიზი პანელი  
CRP2017DT023 
29 მაისი 2017 
 
ვის: ვენჩაი ჟანგს 
        ვიცე-პრეზიდენტი (ოპერაციები 1) 
ვისგან: დინგდინგ ტანგი 
 თავმჯდომარე, CRP-ის უფროსი, OCRP 
საგანი: ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის პროექტი - L3063-GEO: მდგრადი  
 ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა , ტრანში 3 – CRP-ის კომენტარები 

1. მადლობას მოგახსენებთ თქვენი 2017 წლის 19 მაისის წერილისთვის და შესაბამისობის 
ანალიზის პანელისთვის (CRP) ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის 
გაზიარებისთვის და ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (AMP) 190-ე 
პუნქტის შესაბამისად ჩვენი კომენტარებისა და შენიშვნების მოთხოვნისათვის.  

2. ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმასა და მის პირველ დანართთან 
დაკავშირებით ჩვენი კომენტარები წარმოდგენილია თანდართული მატრიცის სახით. 
მეორე დანართის განახლება უნდა მოხდეს ზემოხსენებული კომენტარების 
შესაბამისად. მეორე დანართს უნდა იქნას დამატებული ღონისძიებები, რომელიც CRP-
ის მიერ განსაზღვრული იყო 2.6, 2.7 და 2.8 აქტივობისთვის. ეს ასევე გამოიწვევს 
ვადების გაზრდის და ასევე შეეხება მშენებლობის ფაზას. ამასთანავე, CRP-ის მიერ 1.3, 
2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებში დასახელებული ღონისძიებები უნდა იქნას 
გათვალისწინებული მეორე დანართში მოცემულ აქტივობების ჩამონათვალში.  

დანართი: კომენტარების მატრიცა 
ასლები ეგზავნება: შესაბამისობის ანალიზის კომიტეტის საბჭოს თავმჯდომარეს; CWRD-ის გენერალურ 
დირექტორს; CWRD-ის გენერალურ დირექტორის მოადგილეს; SDCC-ის გენერალური დირექტორის 
მოადგილეს და ამავდროულად შესაბამისობის უფროს ოფიცერს, SDCC; OGC-ის გენერალურ მრჩეველს;  
ქვეყნის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორს, GRM 
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MFF0043: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP) 
სესხი 3063 (SF)-GEO: SUTIP ტრანში 3 

CRP-ის კომენტარები გამოსასწორებელი აქტივობების სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით 

მენეჯმენტის მიერ შეთავაზებული გამოსასწორებელი აქტივობები CRP-ის კომენტარები 
ა. შესავალი 

1. შესაბამისობის ანალიზის პანელმა („CRP“) 2017 წლის 13 
თებერვალს წარმოადგინა ზემოხსენებული პროექტის 
(„პროექტი“) საბოლოო ანგარიში („CRP-ის ანგარიში“). CRP-იმ 
აზიის განვითარების ბანკი („ADB’’) მიიჩნია მის ოპერაციულ 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამოდ, ექვს 
ასპექტში: (i) ხმაურის ზემოქმედება, (ii) ვიბრაციის 
ზემოქმედება, (iii) ზემოქმედება მოწყვლად ჯგუფებზე, (iv) 
ზემოქმედება წყლისა და მდინარის ეკოლოგიაზე, (v) 
კონსულტაციები, და (vi) პროექტის გარემოსდაცვითი 
კატეგორიზაცია. ანგარიშის მიხედვით ჰაერის ხარისხზე 
ზემოქმედება მიჩნეულია დამაკმაყოფილებლად.  

2. პირველ დანართში წარმოდგენილია სამოქმედო გეგმა, 
რომელიც მოიცავს აქტივობებსა და მათი განხორციელების 
ვადებს, რამაც უნდა უზრუნველყოს პროექტის 
შესაბამისობაში მოყვანა ADB-ის შესაბამის პოლიტიკასთან. 
მიუხედავად იმისა, რომ ADB-ის პასუხისმგებლობაა ყველა 
საჭირო ღონისძიების გატარება პროექტის ADB-ის 
პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, აღნიშნული 
ღონისძიებების ‘ადგილზე’ გატარება მოხდება საქართველოს 
მუნიციპალური განვითარების ფონდის („MDF“) - სესხის 
აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ, თუ სხვაგვარად არ იქნა 
მითითებული სამოქმედო გეგმაში. იმპლემენტაციის 
მონიტორინგს განახორციელებს ADB. 

3. ADB აფასებს მიმდინარე თანამშრომლობას MDF-თან, ADB-ის 
პოლიტიკასთან შეუსაბამობის აღმოფხვრის კუთხით 
განსახორციელებელი სხვადასხვა საკითხებთან 
დაკავშირებით. აღნიშნული მიუთითებს საქართველოს 
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

აღნიშნული გამოსასწორებელი აქტივობა 
CRP-ის კომენტარებთან ერთად უნდა იქნას 
წარდგენილი საბჭოზე,  შეფასებისა და 
განხილვისათვის.  
 
 
 
 
 
 
 
CRP აფასებს ADB-ის მზაობას 
განახორციელოს გამოსასწორებელი 
ღონისძიებები, რათა პროექტი მოყვანილ 
იქნას ADB-ის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობაში. რადგან ვიბრაციისა და 
ხმაურის ზემოქმედების, ასევე მოწყვლად 
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სამინისტროსა (MRDI) და MDF-ის მზაობას უზრუნველყონ 
ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობა. მენეჯმენტი 
დარწმუნებულია, რომ MRDI-სა და MDF-ის მხარდაჭერით, 
ADB შეძლებს სამოქმედო გეგმის ეფექტურად შესრულებად, 
განსაზღვრულ ვადებში.  

 

ჯგუფებსა და ეკოლოგიაზე ზემოქმედების 
შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება 
დამოკიდებულია ჩასატარებელი 
კვლევებისა და კონსულტაციების 
შედეგებზე, CRP-თან კონკრეტული 
ღონისძიებების შეთანხმება მოხდება 
კვლევებისა და კონსულტაციების 
დასრულების შემდეგ. 

ბ. მიდგომა და მეთოდოლოგია  
5. CRP-ის ანგარიშის დასკვნების შესაბამისად, პროექტის კვლავ 
შესაბამისობაში მოსაყვანად, ADB და MDF გვთავაზობენ 
ინტეგრირებული მიდგომის  განხორციელებას, რომელიც 
გულისხმობს ხმაურის, ვიბრაციის და მდინარის ეკოლოგიაზე 
ზემოქმედების დამატებით კვლევასა და სამიზნე კონსულტაციების 
ჩატარებას თემის დონეზე, განსაკუთრებული აქცენტით მოწყვლად 
ჯგუფებზე. ხელსაყრელი გადაწყვეტის განსაზღვრისათვის 
აღნიშნული მიდგომა იქნება ინსტრუმენტული, ტექნიკურად 
მიზანშეწონილი, ხარჯების მხრივ ეფექტური და შესაბამისობაში 
იქნება ყველა სტანდარტთან. ზემოხსენებული კვლევების 
დასრულების შემდეგ განისაზღვრება რამდენიმე კონკრეტული 
სამოქმედო ღონისძიება. ADB და MDF მოახდენენ კვლევების 
შედეგების და ასევე მის დროს გამოვლენილი ალტერნატიული 
ვარიანტების განხილვასა და შეფასებას და განსაზღვრავენ 
კონკრეტულ გამოსასწორებელ აქტივობებს, რომელთა 
განხორციელებაც ყველაზე ეფექტურად უზრუნველყოფს პროექტის 
კვლავ შესაბამისობაში მოყვანას. განსაზღვრული გადაწვეტილებები 
და აქტივობები , CRP-ის მეშვეობის მიწოდებული იქნება 
დირექტორთა საბჭოს შესაბამისობის ანალიზის კომიტეტის 
საბჭოსათვის (BCRC). ზემოხსენებული აქტივობების ხარვეზების 
გამოსასწორებელი  სამოქმედო გეგმაში ჩართვამდე და მათ 
განხორციელებამდე, ADB და MDF მხედველობაში მიიღებენ BCRC-სა 
და CRC-ის შეხედულებებს. ასევე, როგორც ამას მოითხოვს ADB-ის 
უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადება, პროექტის 
მიმდინარეობისას ან იმ შემთხვევაში თუ პროექტში ცვლილებაა, 
უნდა გაგრძელდეს კონსულტაციები ადგილობრივ 

 
შეთავაზებული „ინტეგრირებული’’ 
მიდგომის უკეთ აღქმისათვის, სამოქმედო 
გეგმაში უნდა იქნას განსაზღვრული 
„ინტეგრირებული მიდგომის’’ მნიშვნელობა 
და თუ რა არის აღნიშნული მიდგომის 
საოპერაციო შესაბამისობა შერჩეულ 
გამოსასწორებელ ღონისძიებასთან 
მიმართებაში. CRP-ის ვარაუდით, 
აღნიშნული გულისხმობს, რომ ხმაურის 
ზემოქმედების შემცირებისთვის შერჩეული 
ვარიანტი, ასევე გავლენას ახდენს 
ვიბრაციის ზემოქმედების შემამსუბუქებელ 
აქტივობებზე და პირიქით. შესაბამისად, 
უნდა იქნას განმარტებული 
„ინტეგრირებული მიდგომის’’ ოპერაციული 
შესაბამისობა.  
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მოსახლეობასთან. ყველა ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა უნდა 
ითარგმნოს ადგილობრივ ენაზე, გავრცელდეს და მოხდეს 
ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის 
დაზარალებულ პირებთან კონსულტაციების დროს მათი განხილვა. 
საბოლოო ანგარიშები გამოქვეყნდება ADB-სა და MDF-ის ვებ-
გვერდებზე. მთავრობასთან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმა 
წარმოდგენილია პირველ დანართში, ხოლო შეთავაზებული 
აქტივობების განრიგი წარმოდგენილია მეორე დანართში.  ADB 
უზრუნველყოფს დამატებითი კვლევების პროექტების CRP-თვის 
გაგზავნას, CRP-ის შეფასების მისაღებად, კვლევების შედეგების 
საბოლოო სახით წარმოდგენამდე. მესამე დანართში წარმოდგენილია 
აქტივობებთან დაკავშირებული ხარჯთაღრიცხვა. 
გ. განხორციელების ვადები 
6. შემოთავაზებული სამოქმედო გეგმა უნდა განხორციელდეს სამი 
(3) წლის განმავლობაში და დასრულდეს 2020 წლის ივნისში. 
აღნიშნულ პერიოდში, ADB და MDF: (i) მიაწვდიან CRP-ს შემდგომი 
კვლევების საბოლოო ანგარიშებს, როგორც ეს აღნიშნულია 
სამოქმედო გეგმაში; (ii) უზრუნველყოფენ აქტივობების შესრულების 
მუდმივ მონიტორინგს; (iii) ყოველი წლის ივნისსა და დეკემბერში 
წარუდგენენ CRP-ის ნახევარი წლის ანგარიშებს. CRP-თვის 
წარდგენილ ანგარიშში მოცემული იქნება თითოეული ღონისძიების 
უახლესი სტატუსი, შესრულების კუთხით არსებული პროგრესი, 
ვადების მითითებით (მათ შორის ცვლილებების). აღნიშნული ნახერ-
წლიური ანგარიშების ამოცანაა დაეხმაროს CRP-ს ADB-ის საბჭო 
წინაშე სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის მონიტორინგსა და 
ანგარიშგებაში, AM პოლიტიკის 192-194 პუნქტების შესაბამისად. 
ზემოხსენებული შესრულების ანგარიშების გასაჯაროება მოხდება 
ADB-ის ვებ-გვერდზე. CRP-ის მონიტორინგის ანგარიშების 
გამოქვეყნება მოხდება ADB-ის ვებ-გვერდზე, AM პოლიტიკის მე-9 
დანართის 3 (viii) პუნქტის შესაბამისად.  
 

(i) ADB-იმ CRP-ის უნდა წარუდგინოს 
შესრულების ანგარიშები ყოველ ნახევარ 
წელიწადში, მანამ სანამ არ მოხდება 
გამოსასწორებელი აქტივობების 
დასრულება (3 წლამდე). 
გამოსასწორებელი აქტივობები უნდა 
აღემატებოდეს 2 წლიან ჩარჩოს, რადგან 
CRP-ს სურს გარკვეული ღონისძიებების 
დამატება, რომელიც უნდა 
განხორციელდეს მშენებლობის დაწყების 
შემდეგ (ასევე იხილეთ აქტივობების 
ღონისძიება 2.6, 2.7 და 2.8, დანართში 1) 

(ii) CRP-ის თხოვნით ანგარიშებისა და 
კომენტარების წარმოდგენა უნდა მოხდეს 
საბოლოო სახით შემუშავებამდე და CRP 
განიხილავს შერჩეული შემამსუბუქებელ 
ღონისძიებას.   

დ. განხორციელებული აქტივობები და ცვლილებები 
7. როგორც აღნიშნულ იქნა ბ. ნაწილში, ADB-მ და MDF-მა 
მოახდინეს აქტივობების ინიცირება, რომელიც 
გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმაში, რომლის მიზანიცაა 
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პროექტის შესაბამისობაში მოყვანა. აღნიშნული აქტივობები 
წარმოდგენილია შესწავლის, გამოკითხვისა და კვლევის ფორმით, 
კერძოდ: 
8. ხმაურის ზემოქმედება: ADB-მ განახორციელა პროექტის 
ხმაურის ზემოქმედების კვლევა, WHO-ის ხმაურის სტანდარტების 
შესაბამისად, როგორც ეს ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში. 
აღნიშნული კვლევის ფარგლებში დადგინდა გარემო ხმაურის 
საწყისი დონე, რომელსაც მოჰყვა მშენებლობის და ოპერირების 
პროცესში ხმაურის დონეების მოდელირება სხვადასხვა დროში, 
მომავალში, და სხვადასხვა სცენარის პირობებში, განსხვავებული 
შემარბილებელი მეთოდების გამოყენებით. ანგარიშში ხდება ოთხი 
ვარიანტის კვლევა, WHO-ის ხმაურის სტანდარტების შესაბამისად, 
რომელიც ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში და რომელიც 
შესაძლებელია მიღწეულ იქნას: (i) რვა მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან 
დამცავი კედლით და ხუთი შენობის ამოღებით (საცხოვრებელი 
კორპუსი 8, V, 12 Vგ, 16 ა/ბ და სასტუმრო); (ii) ცხრა მეტრი სიმაღლის 
ხმაურისგან დამცავი კედლით და ოთხი შენობის ამოღებით 
(საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ და 16 ა/ბ); (iii) ხუთი მეტრი 
სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედლით და ხუთი შენობის 
ამოღებით (საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ და 16 ა/ბ); და (iv) 
ხუთი მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედლით და 
ხმაურისგან დამცავი გვირაბით. აღნიშნული კვლევის დასრულების 
თარიღია 2017 წლის ივნისი.  

 

 
 
 
CRP-თვის ანგარიშის პროექტის წარდგენა 
შეფასებისა და კომენტარებისთვის უნდა 
მოხდეს მისი საბოლოო სახით 
შემუშავებამდე და შემარბილებელი 
ღონისძიების შერჩევამდე. უნდა მოხდეს 
ანგარიშის სულ მცირე მოკლე მონახაზის 
თარგმნა ადგილობრივ ენაზე და 
გავრცელება და დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის, განსაკუთრებით 
დაზარალებული პირებისთვის გაცნობა. 
საბოლოო ანგარიში შეძლებისდაგვარად 
უნდა იქნას გასაჯაროებული ADB-ის 
ვებგვერდზე და MDF-ის პროექტის 
ვებგვერდზე.  

9. ვიბრაციის ზემოქმედება. MDF-მა მოახდინა ვიბრაციის 
ზემოქმედების კვლევის ინიცირება. აღნიშნული კვლევის 
მეშვეობით მოხდება ფონიჭალაში მდებარე შენობების ძირითადი 
კარკასისა და მიშენებების (თვითნებური მიშენებები) ბუნებრივი 
სიხშირის გაზომვა, ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელირება და 
ზემოქმედების შემთხვევაში შესაბამისი შემარბილებელი 
ღონისძიებების რეკომენდირება. აღნიშნული კვლევა მოიცავს 
ვიბრაციის მოდელირებას ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით 
არსებული ცვლილებების საფუძველზე, რომელიც შესაძლოა 
გამოწვეული იყოს სხვადასხვა ხმაურის შემარბილებელი 
სცენარებით და ასევე მოიცავს ზემოქმედების ქვეშ მყოფი შენობა-

(i) უნდა მოხდეს ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასება შენობის ძირითად კარკასზე და 
მიშენებაზე, იმ შემთხვევაში თუ შენობებს 
გააჩნიათ მნიშნელოვანი ზომის 
მიშენებები. მხოლოდ ძირითადი 
კარკასზე ზემოქმედების შეფასება არ 
არის საკმარისი 

(ii)  CRP-თვის უნდა მოხდეს კვლევის 
პროქტის მიწოდება, განხილვისა და 
კომენტარებისთვის, სანამ მოხდება მისი 
საბოლოო სახით ჩამოყალიბება. 
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ნაგებობების ვიბრაციის შემამსუბუქებელ ღონისძიებებს. კვლევის 
ანგარიშის მეორე პროექტი მზად იქნება 2017 წლის ივნისში.  

 

(iii) უნდა მოხდეს კვლევის პროექტის 
გასაჯაროება და შესაბამისი 
დაინტერესებული მხარეებისთვის, 
განსაკუთრებით კი 
მხედველობადაქვეითებული პირებისთვის 
გაცნობა. საბოლოო ანგარიში უნდა იქნას 
გამოქვეყნებული ADB-ისა და MDF-ის 
საიტებზე.  

  
10. მიზნობრივი კონსულტაციები. MDF-მა დაიწყო 

პროექტისთვის ყოვლისმომცველი კომუნიკაციის 
სტრატეგიის შემუშავების პროცესი. MDF-ის მიერ მოხდა 
კომუნიკაციის ეროვნული სპეციალისტის დაქირავება 
ზემოხსენებული სტრატეგიის შემუშავების მიზნით, 
რომელიც მოიცავს საპროექტო არეალში მიზნობრივ 
კონსულტაციებს, რომელიც ორიენტირებული იქნება 
მოწყვლად ჯგუფებზე, კერძოდ მხედველობადაქვეითებულ 
პირებზე. აღნიშნული კონსულტაციები წარმოადგენს  
ოჯახების გამოკითხვის, ფოკუს ჯგუფების დისკუსიების, 
ნახევრად სტრუქტურული ინტერვიუებისა და ღია 
შეხვედრების კომბინაციას და განხორციელდება ADB-ის 
ზედამხედველობით.  
 

კონსულტაციების დაწყებამდე უნდა 
მოხდეს კომუნიკაციების სტრატეგიის CRP-
თვის მიწოდება განსახილველად და 
კომენტარებისთვის. კონსულტაციების 
ოქმები უნდა იქნას შენახული და 
მონიტორინგისთვის უნდა იქნას 
მიწოდებული CRP-თ 

11. მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება: მოხდა მდინარის 
ეკოლოგიის სკრინინგისა და ზემოქმედების შეფასების 
კვლევის ინიცირება, პროექტისადმი მდინარის ეკოლოგიის 
სენსიტიურობის დასადგენად, ზემოქმედების 
შესაფარებლად და სავარაუდო შემარბილებელი 
ღონისძიებების დასაგეგმად. კვლევაში ჩართული 
ექსპერტების მიერ  მოხდება მდინარიდან სინჯების აღება, 
შემოწმება, შესწავლა და ანალიზი. 
 

საბოლოო სახით ჩამოყალიბებამდე 
ანგარიში უნდა იქნას CRP-თვის 
მიწოდებული განსახილველად და 
კომენტარებისთვის. საბოლოო ანგარიში 
უნდა იქნას გამოქვეყნებული ADB-ისა და 
MDF-ის საიტებზე. 
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12. წვიმის წყლის დრენაჟი:  MDF ინჟინერ დიზაინერის 
მეშვეობით განიხილავს წვიმის წყლის დრენაჟის სისტემის 
შექმნას, საგზაო შემთხვევების დროს მდინარის წყლის 
დაცვლის მიზნით. საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა 
მომზადდება როგორც კონკრეტული ადგილის 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი. 

პროექტი უნდა იქნას CRP-თვის 
მიწოდებული განსახილველად.  

შემდგომი ნაბიჯები 
13. პირველ დანართში მითითებული აქტივობების 

განხორციელება შეთანხმებულია ADB-სა და MRDI/MDF-ს 
შორის, შეთავაზებული თარიღით.  

გასაგებია.  
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დანართი 1 

შეთავაზებული სამოქმედო გეგმა 

შენიშვნა: ყველა განსაზღვრული თარიღი (თუ სხვაგვარად არაა მითითებული) წარმოადგენს შესაბამისი აქტივობის 
დასრულების თარიღს, კონკრეტული თვის ბოლომდე 

 
1 აქტივობები ხმაურის ზემოქმედების კუთხით არსებული 

ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში1  

განსაზღვრული 
თარიღი 

CRP-ის კომენტარები 

1.1 ხმაურის ზემოქმედების კვლევა: 
ფონიჭალაში ხმაურის არსებული დონის დადგენა და 
განსხვავებული სცენარის ფარგლებში მოდელის 
განსაზღვრა, WHO-ის სტანდარტების 
დასაკმაყოფილებლად, რომელიც ასახულია WB EHS-ის 
სახელმძღვანელოში. 

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

გასაგებია.  

1.2 ხმაურის ზემოქმედების კვლევის ანგარიშის შემუშავება, 
რომელიც შეფასებულია ADB-ის და MDF-ის მიერ და CRP-
თვის გაზიარება შეფასების მიზნით. 

მაისი 2017 CRP-თვის ანგარიშის პროექტის 
წარდგენა შეფასებისა და 
კომენტარებისთვის უნდა მოხდეს მისი 
საბოლოო სახით შემუშავებამდე. 

1.3 ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებელი ღონისძიებების 
შერჩევა, რომელიც პროექტს შესაბამისობაში მოიყვანს 
ADB-ის პოლიტიკასა და პროცედურებთან 

ივნისი 2017 CRP-ის აზრით, აღნიშნული უნდა 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:  
„ხმაურის ზემოქმედების 
შემარბილებელი მიდგომის შერჩევა, 
უზრუნველყოფს პროექტის 
შესაბამისობაში მოყვანას ADB-ის 
პოლიტიკასა და მოთხოვნებთან’’. 
 
საბოლოო სახით ჩამოყალიბებამდე 
CRP-თან კონსულტაციების გავლა 
ხმაურის ზემოქმედების 
შემარბილებელი მიდგომის 
შერჩევასთან დაკავშირებით.  

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ა დასკვნებთან 
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ანგარიშის მოკლე მიმოხილვის 
თარგმნა ადგილობრივ ენაზე, 
გავრცელება და ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებისთვის, 
განსაკუთრებით 
მხედველობადაქვეითებული 
პირებისთვის გაცნობა საბოლოო სახით 
ჩამოყალიბებამდე. საბოლოო 
ანგარიშის განთავსება ADB-ისა და 
MDF-ის ვებ-გვერდებზე. 
 

1.4 შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების 
დაწყება, რომელსაც მოჰყვება ინტეგრირებული მიდგომა 

აგვისტო 2017  

2 აქტივობები ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით 
არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-
ის დასკვნებთან მიმართებაში1 

განსაზღვრული 
თარიღი 

 

2.1 ფონიჭალაში ძირითადი შენობებისა და მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირის შეფასება. პროექტით გამოწვეული 
ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელების შემუშავება და 
რეკომენდაციები შესაბამის შემარბილებელ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით. 

აპრილი 2017 
(ეროვნული 
სიხშირის 
ღონისძიება 
დასრულებულია) 

ვიბრაციის ზემოქმედება უნდა იქნას 
მოდელირებული, როგორც შენობის 
მთავარი კარკასის, ისე მიშენების 
შემთხვევაში, თუ მიშენება 
მნიშვნელოვანი ზომისაა.  

2.2 ADB-სა და MDF-ის მიერ განხილული ანგარიშის პროექტი 
შეფასებულ ბუნებრივ სიხშირესთან დაკავშირებით და 
მისი CRP-თვის მიწოდება.    

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

CRP-თვის ანგარიშის პროექტის 
წარდგენა შეფასებისა და 
კომენტარებისთვის 

2.3   შენიშვნებისთვის  CRP-თვის ვიბრაციის ანგარიშის მეორე 
პროექტის გაგზავნა, მათ შორის ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასება ძირითად შენობებსა და მიშენებებზე, იმ 
შემთხვევაში თუ მიშენებები დიდია.   

ივნისი 2017 (i) საბოლოო სახით ჩამოყალიბებამდე 
ვიბრაციის ანგარიშის პროექტის 
CRP-თვის წარდგენა კომენტარებისა 
და შეფასებისათვის.  

(ii) ვიბრაციის ზემოქმედება უნდა იქნას 
შეფასებული როგორც შენობის 
მთავარი კარკასის, ისე მიშენების 

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ბ დასკვნებთან 
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შემთხვევაში, თუ მიშენება 
მნიშვნელოვანი ზომისაა. 

(iii) ანგარიშის მოკლე მიმოხილვის 
თარგმნა ადგილობრივ ენაზე, 
გავრცელება და ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებისთვის, 
განსაკუთრებით 
მხედველობადაქვეითებული 
პირებისთვის გაცნობა საბოლოო 
სახით ჩამოყალიბებამდე. საბოლოო 
ანგარიშის განთავსება ADB-ისა და 
MDF-ის ვებ-გვერდებზე. 
 

2.4  ვიბრაციის შემარბილებელი მიდგომის შემუშავება, 
რომელიც პროექტს მოიყვანს ADB-ის პოლიტიკასთან 
შესაბამისობაში. 

ივნისი 2017 CRP- გთავაზობთ შემდეგ ვორდინგს:  
„ხმაურის ზემოქმედების 
შემარბილებელი მიდგომის შერჩევა, 
უზრუნველყოფს პროექტის 
შესაბამისობაში მოყვანას ADB-ის 
პოლიტიკასა და მოთხოვნებთან’’. 
გთხოვთ, განმარტეთ „შემდგომი 
ინტეგრირებული მიდგომა“? 

2.5 შემარბილებელი ღონისძიების განხორციელების დაწყება, 
რომელსაც თან სდევს ინტეგრირებული მიდგომა. 

აგვისტო 2017 CRP გთავაზობთ 2.6 -2.8 აქტივობის 
ღონისძიებების დამატებას 
შემოთავაზებული განრიგის 
შესაბამისად (წინამდებარე მატრიცის 
მე-3 სვეტი).  
 

2.6.  ეფექტური 
მონიტორინგის სისტემის 
მუშაობა მშენებლობის 
პროცესში და 
კონტრაქტორებთან 
გაფორმებულ 
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ხელშეკრულებებში შემდეგი 
დებულებების 
გათვალისწინება:  
(i) ვიბრაციის 

მონიტორინგის 
სისტემის 
ადგილმდებარეობის 
გეგმა (საძირკველზე 
ვიბრაციის 
ზემოქმედების 
კარკასის 
შემოწმებისათვის, 
ბინების 
მაცხოვრებლებზე 
ზემოქმედების 
დასადგენად); 

(ii) ვიბრაციის 
მონიტორინგის 
მონაცემების ონლაინ 
ანალიზი (კარკასის 
შეფასებისათვის: DIN 
4150-3; ხალხზე 
ზემოქმედებისათვის: 
DIN 4150-2); 

(iii) კრიტიკული დონეების 
განსაზღვრა (ადრეული 
სტადია, უკიდურესად 
მაღალი) გარკვეულ 
პირთა ჯგუფისათვის 
ავტომატური 
შეტყობინებების 
გასაგზავნად; 

(iv) სამოქმედო გეგმა 
ვიბრაციის 
უკიდურესად მაღალი 
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დონის შემთხვევაში; 
და  

(v) ვიბრაციის 
მონიტორინგის 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია და 
ანგარიში.  

2.7 სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე იმ შენობის 
გაუმაგრებელი მორყეული 
ნაწილების (ცალკეული 
ნაწილები) მოხსნა, რომელიც 
ექვემდებარება ვიბრაციის 
ზემოქმედების კვლევას 

2.8 სამშენებლო სამუშაოების 
დაწყებამდე მიშენებების 
შესაბამისად გამაგრება.   

 
3 აქტივობები მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების კუთხით არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 

დასკვნებთან მიმართებაში1 
3.1 კომუნიკაციის ეროვნული კონსულტანტის დაქირავება. მაისი 2017  

(დასრულებული) 
გასაგებია 

3.2 მოწყვლად პირებთან და ჯგუფებთან კონსულტაციების 
ჩატარებისათვის მეთოდოლოგიის მომზადება. 

მაისი 2017 კონსულტაციების დაწყებამდე უნდა 
მოხდეს კონსულტაციების 
მეთოდოლოგიის CRP-თვის გაცნობა 
შეფასებისა და კომენტარებისათვის.  

3.3 მოწყვლად ჯგუფებთან და პირებთან სამიზნე 
კონსულტაციების ჩატარება ზემოქმედების შეფასების 
მიზნით (i) მშენებლობის ფაზის დროს და (ii) 
ექსპლუატაციის ფაზის დროს. 

ივნისი 2017 ტექსტი უნდა იყოს მოცემული შემდეგი 
სახით: „მიზნობრივი კონსულტაციების 
ჩატარება მოწყვლად ჯგუფებთან და 
პირებთან ზემოქმედების 
შესაფასებლად (i) მშენებლობის ფაზის 
დროს, და (ii) ოპერირების დროს.’’ 

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის გ დასკვნებთან 



Appendix 4 61 
  

 

ორივე მშენებლობისა და ოპერირების 
ფაზების სპეციფიკაცია 
მნიშვნელოვანია რადგან ზემოქმედება 
მკაფიოდ იქნება აღქმული 
განსაკუთრებით მოწყვლადი პირების 
მიერ მშენებლობის ფაზის დროს.  

3.4 ანგარიშის პროექტის დასკვნების უნდა იქნას განხილული 
ADB-ის და MDF-ის მიერ და განსახილველად უნდა 
მიეწოდოს CRP-ს 

ივლისი 2017 გასაგებია.  

3.5 ანგარიშის დასკვნები და შეთავაზებული ღონისძიებები 
უნდა იქნას ნათარგმნი ადგილობრივ ენაზე და 
მიწოდებული ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის. 

ივლისი-აგვისტო, 
2017 

CRP გთავაზობთ 3.5-ის ჩანაცვლებას 
„ანგარიშის დასკვნები და 
შეთავაზებული ღონისძიებები უნდა 
ითარგმნოს ადგილობრივ ენაზე, 
გავრცელდეს და გაცნობილ იქნას 
დაზარალებული პირებისთვის’’.  
 
ამასთანავე, CRP გთავაზობთ 3.5-ისა და 
3.6 გადაადგილებას და მის 
ჩამოყალიბებას შემდეგი სახით: 
„განსაზღვრული შემარბილებელი 
ღონისძიებების განხორციელება 
მოწყვლადი პირების დასაცავად (i) 
მშენებლობის ეტაპზე და (ii) 
ოპერირების ეტაპზე.’’ 

3.6 განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების (მათ 
შორის სოციალური დახმარების პროგრამა 
მხედველობადაქვეითებულებისთვის, მშენებლობის 
პერიოდში) და შემდგომ მოწყვლადი პირების დაცვის 
ინტეგრირებული მიდგომის იმპლემენტაცია (i) 
მშენებლობის და (ii) ექსპლუატაციის პერიოდში 
 
 

მშენებლობის და 
ოპერირების 
ფაზები 
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4 აქტივობა წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების კუთხით არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად 
CRP-ის დასკვნებთან მიმართებაში1 

4.1 პირველადი კვლევის ჩატარება, ეკოლოგიური 
სკრინინგისა და ზემოქმედების შეფასების კვლევის 
ჩატარება პროექტის მშენებლობისა და ოპერირების 
ზემოქმედების დასადგენად მდინარეზე, განსაკუთრებით 
თევზების უნიკალურ ჯიშებზე. 

აპრილი 2017 საბაზისო კვლევის ჩატარება და 
ეკოლოგიური სკრინინგის და 
ზემოქმედების შეფასების კვლევის 
ჩატარება პროექტის მშენებლობის და 
ოპერირების ზემოქმედების 
დასადგენად მდინარეზე, კერძოდ 
თევზის უნიკალურ ჯიშებზე.  

4.2 ანგარიშის პროექტის შეფასება ADB-სა და MDF-ის მიერ და 
შეფასებისათვის  CRP-თვის მიწოდება. 

ივნისი 2017 CRP-თვის ანგარიშის პროექტის 
მიწოდება შეფასებისა და 
კომენტარებისთვის  
 
CRP გთავაზობთ შემდეგი აქტივობის 
დამატებას.  
 
4.3 ანგარიშის პროექტის მოკლე 
მონახაზის თარგმნა ადგილობრივ 
ენაზე და გავრცელება და ადგილობრივ 
დაინტერესებულ მხარეებთან 
კონსულტაციების გამართვა.  
 
4.4 საჭიროების შემთხვევაში 
შემარბილებელი ღონისძიებების 
გატარება. 

4.3 ანგარიშის მოკლე მიმოხილვის თარგმნა ადგილობრივ 
ენაზე, გავრცელება და ადგილობრივ დაინტერესებულ 
მხარეებისთვის გაცნობა 

 აღნიშნული უკვე გახდება 4.5  
 
არსებული 4.3-თვის შემდეგი 
კონკრეტიკის დამატება (რომელიც 
საბოლოოდ გახდება 4.5): წვიმის წყლის 
შემცველი აუზის მოცულობა უნდა 
მოიცავდეს სატვირთო მანქანის ერთი 
სრული ავზის მოცულობას.    

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის დ დასკვნებთან 
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5 აქტივობა კონსულტაციების კუთხით არსებული ADB-ის 
შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში1 

 CRP-ის აზრით კონსულტაციები უნდა 
გაიმართოს 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 
აქტივობებში მითითებული 
ღონისძიებების შესაბამისად და 
მნიშვნელოვანი კონსულტაციები უნდა 
გაიმართოს კონკრეტული კვლევებისა 
და შემარბილებელი ღონისძიებების 
განსაზღვრის შემდეგ. 
 

5.1 კომუნიკაციების სპეციალისტი, პროექტის გუნდის 
ხელმძღვანელობით ამზადებს სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარეებთან დამატებითი, 
მნიშვნელოვანი და გამიზნული კონსულტაციების 
ჩატარების მეთოდოლოგიას (აღნიშნული აქტივობა 
ხორციელდება 3.2 აქტივობის პარალელურად). 

2017 წლის მაისიდან კონსულტაციების დაწყებამდე უნდა 
მოხდეს CRP-ის მიერ 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 
აქტივობების ფარგლებში 
მნიშვნელოვანი კონსულტაციების 
განსახორციელებელი შეთავაზებული 
მეთოდოლოგიის განხილვა და 
კომენტირება. 

5.2 კონსულტაციების გამართვა 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 
აქტივობებში მითითებული ღონისძიებების შესაბამისად. 

ივნისი 2017 
(შემდეგ უწყვეტად) 

CRP გთავაზობთ დამატებულ იქნას 
„1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებში 
მითითებული ღონისძიებების 
შესაბამისად’’. 

5.3 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებისთვის განხორციელებული 
კონსულტაციების ოქმები უნდა იქნას განხილული  ADB-
სა და MDF-ის მიერ და მიწოდებული CRP-თვის 
შენიშვნებისთვის. 

ივლისი 2017 CRP გთავაზობთ შემდეგ ვორდინგს: 
1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობების 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით 
ჩატარებული კონსულტაციების ოქმები 
უნდა იქნას განხილული ADB-სა და 
MDF-ის მიერ და კომენტარებისთვის 
უნდა იქნას მიწოდებული CRP-თვის.  

5.4 შემდგომი კონსულტაციების დასკვნები უნდა მიეწოდოს 
CRP-ს. 

როგორც 
ცვლილების 
ნაწილი 
 

გასაგებია. 

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ე დასკვნებთან 
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6 აქტივობა გარემოსდაცვით კატეგორიზაციის კუთხით არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში1 

 განისაზღვრება ყველა კვლევის დასრულების შემდეგ  გასაგებია.  
 

 
1 აღნიშნული თანხვედრაშია CRP-ის ანგარიშის ვ დასკვნებთან 
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მენეჯმენტის ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტა 
L3063-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP) 

ტრანში 3 
ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტა20 

 
1. წინამდებარე დოკუმენტში წარმოდგენილია ხარვეზების გამოსასწორებელი 

სამოქმედო გეგმის საბოლოო გადაწყვეტა („სამოქმედო გეგმა’’), რომელიც 
შესაბამისობის ანალიზის პანელის მიერ წარდგენილია დირექტორთა საბჭოს 
შესაბამისობის ანალიზის პანელის კომიტეტის საბჭოზე განსახილველად. აზიის 
განვითარების ბანკი (ADB) და საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
(MDF) - სესხის აღმასრულებელი სააგენტო, გაითვალისწინებენ BCRC-სა და CRC-ის 
შეხედულებებს აღნიშნული აქტივობების გამოსასწორებელ სამოქმედო გეგმაში 
საბოლოოდ შეტანამდე. აღმასრულებელი სააგენტოს მიერ საბოლოო 
გამოსასწორებელი აქტივობების სამოქმედო გეგმის დამტკიცება მოხდა 2017 წლის 12 
დეკემბერს.  

2. აქტივობების კონკრეტული ღონისძიებების განსაზღვრა მოხდება ტექნიკური 
კვლევების დასრულების შემდეგ. ADB-მ და MDF-მა განიხილეს და შეაფასეს კვლევების 
შედეგები და გამოვლენილი ალტერნატიული ვარიანტები. განსაზღვრული 
გამოსასწორებელი ღონისძიებები წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ ღონისძიებებს, რაც 
უზრუნველყოფს პროექტის შესაბამისობაში მოყვანას. ქვემოთ წარმოდგენილია 
განსაზღვრული გადაწყვეტები და აქტივობები.  
 

ა. შესავალი 
3. CRP-იმ 2017 წლის 13 თებერვალს წარმოადგინა ზემოხსენებული პროექტის („პროექტი 

“) საბოლოო ანგარიში („CRP-ის ანგარიში “). CRP-იმ აზიის განვითარების ბანკი მიიჩნია 
მის ოპერაციულ პოლიტიკასა და პროცედურებთან შეუსაბამოდ, ექვს ასპექტში: (i) 
ხმაურის ზემოქმედება, (ii) ვიბრაციის ზემოქმედება, (iii) ზემოქმედება მოწყვლად 
ჯგუფებზე, (iv) ზემოქმედება წყლისა და მდინარის ეკოლოგიაზე, (v) კონსულტაციები, 
და (vi) პროექტის გარემოსდაცვითი კატეგორიზაცია. ანგარიშის მიხედვით ჰაერის 
ხარისხზე ზემოქმედება მიჩნეულია დამაკმაყოფილებლად.  

4. ანგარიშვალდებულების მექანიზმის პოლიტიკის (2012) (AM პოლიტიკა) 191-ე 
პარაგრაფის შესაბამისად, ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმა 2017 წლის 
7 ივნისს გაეგზავნა დირექტორთა საბჭოს, ხოლო სამოქმედო გეგმის შესწორება 2017 
წლის 29 ივნისს. დირექტორთა საბჭოს მიერ სამოქმედო გეგმის დამტკიცება მოხდა 2017 
წლის 30 ივნისს. სამოქმედო გეგმის მეხუთე პუნქტის შესაბამისად, ADB-მ საბოლოო 
გეგმის BCRC-თვის განსახილველად წარდგენა უნდა მოახდინოს CRP-ის მეშვეობით. 

5. ADB აფასებს მიმდინარე თანამშრომლობას MDF-თან, ADB-ის პოლიტიკასთან 
შეუსაბამობის აღმოფხვრის კუთხით განსახორციელებელი სხვადასხვა საკითხებთან 

 
20 წინამდებარე ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმაში - საბოლოო გადაწყვეტა გათვალისწინებულია CRP-გან და 
BCRC-გან მიღებული კომენტარები 
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დაკავშირებით. აღნიშნული მიუთითებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა 
და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა (MRDI) და MDF-ის მზაობას უზრუნველყონ 
ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობა. მენეჯმენტი დარწმუნებულია, რომ MRDI-სა და 
MDF-ის მხარდაჭერით, ADB შეძლებს სამოქმედო გეგმის ეფექტურად შესრულებად, 
განსაზღვრულ ვადებში.  

ბ. განხორციელებული აქტივობები და შესწორებები 
6. ADB-იმ და MDF-მა მოახდინეს იმ ქმედებების ინიცირება, რომელიც უზრუნველყოფს 

პროექტის შესაბამისობაში მოყვანას და გათვალისწინებულია სამოქმედო გეგმაში. 
პირველ დანართში მოცემულია ინიცირებული ქმედებების მოკლე მონახაზი და მათი 
ამჟამინდელი სტატუსი. ყველა კვლევა დასრულებულია და ანგარიშები მიწოდებულია 
CRP-თვის შეფასებისათვის და კომენტარები გასაჯაროებულია. შესწავლის, 
გამოკითხვებისა და კვლევების შედეგები და შენობებზე ზემოქმედება წარმოდგენილია 
მეორე დანართში და მოკლედ მოცემულია ქვემოთ: 

7. ხმაურის ზემოქმედება: ხმაურის ზემოქმედების შესწავლა მოხდა  ჯანდაცვის 
მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) ხმაურის სტანდარტების მოთხოვნის შესაბამისად, 
როგორც ეს ასახულია მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვით, ჯანდაცვის და 
უსაფრთხოების სახელმძღვანელო პრინციპებში (EHS-ის სახელმძღვანელო 
პრინციპები). კვლევის ფარგლებში მოხდა ყოვლისმომცველი საბაზისო გარემო 
ხმაურის დადგენა, რომელსაც მოჰყვა ხმაურის დონეების მოდელირება პროექტის 
მშენებლობისა და ოპერირების ეტაპებზე მომავლის სხვადასხვა დროისა და სცენარის 
მიხედვით, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა შემარბილებელ მეთოდებს. ოპერირების 
ეტაპისათვის ანგარიში გვთავაზობს ოთხ ვარიანტს, რომლითაც შესაძლებელია 
მიღწეულ იქნას შესაბამისობა WHO-ის სტანდარტებთან, რომელიც ასევე ასახულია 
EHS სახელმძღვანელო პრინციპებში: (i) მაქსიმუმ 8 მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან 
დამცავი კედელი (კედელი1: 988 მ x 6მ და კედელი 2: 640 მ x 8 მ) და ხუთი შენობის 
დანგრევა (საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ, 16 ა/ბ და სასტუმრო); მაქსიმუმ 9 მეტრი 
სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედელი (კედელი 1: 1,120 მ X 6მ, კედელი2:  240 მ X 8მ 
და კედელი 3: 268 მ X 9მ და ოთხი შენობის დანგრევა (საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 
Vგ, 16 ა/ბ); (iii) მაქსიმუმ 5 მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან დამცავი კედელი (კედელი 1: 
1, 628მ X 5მ), გზის ზედაპირის გაუმჯობესება და ხუთი შენობის დანგრევა 
(საცხოვრებელი კორპუსი 8, V, 12 Vგ, 16 ა/ბ) და (iv) ხუთი მეტრი სიმაღლის ხმაურისგან 
დამცავი კედელი (კედელი 1: 880 მ X 5მ, და კედელი 2: 188 მ X 8მ) ხმაურისგან დამცავი 
გვირაბით (სიგრძე: 560 მ, სიგანე: 29.5 მ და სიმაღლე: 5 მ). ანგარიში გთავაზობთ 
მშენებლობის პერიოდში დროებითი ხმისგან დამცავი ბარიერები განთავსებას მთელს 
სამუშაო არეალზე.  

8. ქმედებები: როგორც ADB-ის ისე MDF-ის მხრიდან ადგილობრივ მოსახლეობასა და 
სამოქალაქო საზოგადოებასთან აქტიური კონსულტაციების შემდეგ, ყველაზე 
ეფექტურ ქმედებად მიჩნეულ იქნა 5 მეტრიანი ხმაურისგან დამცავი კედლის აშენება, 
რომელიც აკმაყოფილებს WHO-ის ხმაურის სტანდარტებს და უზრუნველყოფს 
პროექტის შესაბამისობაში დაბრუნებას. აღნიშნული გადაწყვეტა მოახდენს არსებულ 
კონტრაქტში გათვალისწინებული ხმაურისგან დამცავი ბარიერის შეცვლას (654.8 
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მეტრი სიგრძისა და 5-ან 3 მეტრამდე სიმაღლის, ლოკაციის მიხედვით) ერთი 
გვირაბითა და ხმაურისგან დამცავი კედლებით. გვირაბი იქნება 560 მეტრი სიგრძის, 
დაფარავს ორივე სავალ გზას და ორი ხმაურისგან დამცავი კედელი, ერთი 5 მეტრი 
სიმაღლის და  880 მეტრი სიგრძის და მეორე 8 მეტრი სიმაღლისა და 188 მეტრი სიგრძის 
კედელი. კედლების მთლიანი ფართობი ჯამში დაახლოებით 46%-ით ნაკლები იქნება 
იმ ხმაურისგან დამცავი კედლისგან. როგორც შეთავაზებული იყო თავდაპირველად, 
აღნიშნულ მონაკვეთზე დასაშვები სიჩქარე იქნება 80 კმ/სთ. დამატებითი ხარჯი იქნება 
არსებულ კონტრაქტში მე-11 დებულების დამატება, არანაირი იძულებითი 
განსახლებით და არანაირი დამატებით დროით სამუშაოების შესასრულებლად.  

9. ვიბრაციის ზემოქმედება: MDF-მა დაასრულა ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევის ორი 
ეტაპი. პირველი კვლევით მოხდა ფონიჭალაში ბუნებრივი სიხშირეების დადგენა 
შენობის ძირითადი კარკასისა და უნებართვო მიშენებების შემთხვევაში. მეორე კვლ 
ევაში მოხდა ვიბრაციის მოდელირება ბუნებრივი სიხშირეებისა და ვიბრაციის 
ზემოქმედების საფუძველზე, რომელიც შესაძლოა გამოწვეულ იქნას სხვადასხვა 
ხმაურისგან დამცავი შემარბილებელი ღონისძიებების მშენებლობით. ანგარიშის 
დასკვნით, ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ ვიბრაციის ზემოქმედება 
უფრო დაბალია ვიდრე UNI 9916-ით (იტალიური კრიტერიუმი ვიბრაციის გასაზომად 
და შენობებზე მისი ზემოქმედების შესაფასებლად) ან საერთაშორისო სტანდარტების 
ორგანიზაციის (ISO) 4866-ით განსაზღვრული დონეები შენობებისა და მათი 
მიშენებებისთვის. ანგარიში იძლევა რეკომენდაციას: (i) მოხდეს კონტრაქტორისათვის  
მითითებების მიცემა იურიდიულ ვალდებულებასთან ერთად, რომ მკაცრად მოხდეს 
მშენებლობის მეთოდისა და ხელსაწყო-დანადგარების ჩამონათვალის და კონტრაქტით 
გათვალისწინებული სამშენებლო საზღვრების დაცვა; (ii) მიშენებების გამაგრება, 
თავდაპირველ კვლევაში განსაზღვრული გამაგრებითი სამუშაოების საინჟინრო 
პროექტის სრული დაცვით; და (iii) მოსახლეობის ჩართულობით ყველა შენობის 
ტექნიკური დათვალიერების ჩატარება.  

10. ქმედებები: ADB და MDF მუდმივად დააკვირდებიან ვიბრაციის ზემოქმედებას 
მშენებლობის ეტაპზე ელექტრონული ლაზერული აქსელერომეტრის გამოყენებით, იმ 
სამოქმედო პროგრამის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრავს პროცედურას 
ვიბრაციების გადაჭარბების შემთხვევაში. პროგრამა განხორციელდება ძირითადი 
დაინტერესებული მხარეების  მათ შორის, მაცხოვრებლების მონაწილეობით. როგორც 
შეთავაზებული იყო პირველადი კვლევითა და განახლებული ტექნიკური კვლევით, 
ყველა შენობაში მიღებული იქნება უსაფრთხოების ზომები მიშენებების გამაგრების 
მიზნით. ხელშეკრულებაში არსებული დებულებები და მათი რაოდენობა შეიცვლება, 
რომ მასში მოხდეს ცხრავე კორპუსის გათვალისწინება, აღნიშნული მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად.  მიშენებების გამაგრებამდე მოხდება უსაფრთხოების 
ინსტრუქციები გაცემა ყველა მაცხოვრებლისთვის. 

11. მიზნობრივი კონსულტაციები: MDF-მა და ADB-მ დაასრულეს კონსულტაციები 
ფონიჭალაში მოწყვლად მოსახლეობასთან, რათა შეესწავლათ და განესაზღვრათ 
ზემოქმედების შემარბილებელი შესაძლო ღონისძიებები. აღნიშნულ ძალისხმევას 
ხელმძღვანელობდა და კოორდინაციას უწევდა კომუნიკაციის სპეციალისტი 
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(ეროვნებით ქართველი), რომელიც დაქირავებულ იქნა MDF-ს მიერ, ADB-ის მჭიდრო 
ზედამხედველობით. კონსულტაციების მეთოდოლოგიის კუთხით შეთავაზება 
მოიცავდა: (i) ინდივიდუალურ ინტერვიუებს ოჯახებთან; (ii) მიზნობრივი ფოკუს 
ჯგუფების დისკუსიებს; და (iii) ღია საჯარო კონსულტაციებს დაზარალებული 
მოსახლეობის მახლობლად მდებარე ლოკაციაზე. მოსახლეობას ესაუბრნენ პროექტის 
მშენებლობისა და ოპერირების ფაზების მოსალოდნელი ზემოქმედების შესახებ, ასევე 
მათი ყოველდღიური ცხოვრებისეული გამოწვევების და დამატებით კვლევების 
შედეგად გამოვლენილი შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ. 
კონსულტაციები გაიმართა წინასწარ დაგეგმილ დროზე გვიან, მეთოდოლოგიის 
დამტკიცების შეფერხებისა და ზაფხულის არდადეგებისას მოსახლეობის 
მოუცლელობის გამო. 

12. ინდივიდუალური ინტერვიუები ოჯახებთან: სულ 75 ოჯახში გამოვლენილი იქნა 95 
მხედველობადაქვეითებული პირი, ხოლო ხვა მოწყვლად კატეგორიაში გამოვლენილ 
იქნა 71 ოჯახი, კერძოდ (ა) სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი პირები, რომლებსაც 65000 
სარეიტინგო ქულაზე დაბალი აქვთ მინიჭებული საქართველოს მთავრობის  
სოციალურად დახმარების სარეიტინგო სისტემაში (36 ოჯახი); (ბ) იძულებით 
გადაადგილებული პირები (IDO-ები) და ლტოლვილები (5 ოჯახი); (გ) შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე და ავადმყოფი პირები (9 ოჯახი). მხედველობადაქვეითებული 
და სხვა დაუცველი ოჯახების იდენტიფიცირება მოხდა: ა) 9 საცხოვრებელი კორპუსის 
კარდაკარ გამოკითხვის პრინციპით;  (ბ) უსინათლოთა კავშირის მიერ მოწოდებული 
მხედველობადაქვეითებულ პირთა სიით; გ) 9 საცხოვრებელი კორპუსის 
თავმჯდომარეების მიერ მოწოდებული სიით. აღნიშნული იდენტიფიცირებული 
ოჯახების მისამართები და რაოდენობა კორპუსების მიხედვით მოცემულია მეორე 
დანართში.  მხოლოდ 19 მხედველობადაქვეითებული პირი ცხოვრობს მდინარის პირას 
და შეთავაზებული გზის მიმდებარედ. დანარჩენი მოსახლეობა ცხოვრობს ძველი გზის 
პირას ან მის მოპირდაპირედ. 

13. ოჯახების ინდივიდუალური ინტერვიუები დაიწყო 2017 წლის მაისში და დასრულდა 
2017 წლის სექტემბერში. მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი იყო ყველა 
მხედველობადაქვეითებული პირის გამოკითხვა, მოხდა მხოლოდ 87%-თან 
გასაუბრება. ზოგიერთმა მათგანმა უარი განაცხადა პროცესში მონაწილეობაზე 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სახლში არყოფნის ან სხვა მიზეზების გამო.  
სიღარიბის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის შემთხვევაში მიზანი იყო 25%-ის 
გამოკითხვა, თუმცა მოხდა 67%-თან გასაუბრება. გამოიკითხა IDP-ების ოთხმოცდარვა 
პროცენტი (88%). სხვა მოწყვლადი ოჯახების 100% იქნა გამოკითხული. გამოყენებული 
იქნა ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუს ფორმატი, მთელი რიგი 
სახელმძღვანელო კითხვებით და მოსაზრების დასადგენად, ხოლო დამატებითი 
კითხვები დაისვა მიღებული კონკრეტული პასუხების საფუძველზე. 

14. ფოკუს ჯგუფის დისკუსიები: სხვადასხვა კატეგორიის მოწყვლად ჯგუფთან ფოკუს 
ჯგუფის დისკუსიები (FGD) გაიმართა ფონიჭალაში, 2017 წლის სექტემბერში. 
მოწყვლადი მოსახლეობის ადვილად გადაადგილებისა და შეხვედრისთვის 
კომფორტული გარემოს უზრუნველყოფის მიზნით, FGD-ები გაიმართა ფონიჭალაში 
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მდებარე უსინათლოთა კავშირის კულტურულ ცენტში. საერთო ჯამში მოეწყო ხუთი 
FGD შემდეგ მოწყვლადი კატეგორიის ჯგუფებთან: სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი 
პირები (65000 სარეიტინგო ქულის დაბლა), მხედველობადაქვეითებული პირები (ორი 
FGD), IDP-ები/დევნილები/შშმპ და ქალთა მიერ დომინირებული ოჯახები. 
თითოეული FGD-ის მოდერატორი იყო კომუნიკაციების სპეციალისტი. შეხვედრის 
მონაწილეებს შეხვდნენ ADB-ის წარმომადგენლები, ინდივიდუალური გამოკითხვების 
შედეგებთან, ხმაურისა და ვიბრაციის ზემოქმედების დამატებით ტექნიკურ კვლევასა 
და მდინარის ეკოლოგიის შესწავლასთან დაკავშირებით. მოხდა აღნიშნული 
კვლევებისას გამოვლენილი შემარბილებელი ღონისძიებების განხილვა.  

15. FGD-ებისას მხედველობადაქვეითებულ მონაწილეებს თხოვეს ესაუბრათ მათი 
ყოველდღიური ცხოვრებისეული პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ. 
მონაწილეების მიერ დასახელებულ იქნა ისეთი პრობლემები, როგორიცაა შიდა 
გზებისა და ტროტუარების ცუდი მდგომარეობა, დრენაჟის სისტემის გაუმართაობა, 
გადატვირთული მოძრაობა (მოძველებული, გადატვირთული ავტობუსები) და 
მიწისქვეშა გადასასვლელისა და რამდენიმე, ხმოვანი სიგნალის მქონე შუქნიშნის 
დამატების აუცილებლობა. შეთავაზებულ პროექტთან დაკავშირებით მოსახლეობამ 
გამოთქვა განსხვავებული მოსაზრებები. ზოგიერთი თავაზობდა მათ განსახლებას, 
ხოლო ზოგიერთი არა. ისინი ვინც განსახლების წინააღმდეგი იყო აცხადებდნენ, რომ 
ისინი მიჩვეულნი არიან არსებულ მეგობრულ გარემოს, კარგად იცნობენ მეზობლებს, 
რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში აღმოუჩენენ დახმარებას. მათი აზრით რთული 
იქნება სადმე სხვაგან ცხოვრება. მონაწილეებმა ისაუბრეს თავიანთი შეშფოთების 
შესახებ ახალი გზით გამოწვეული ხმაურისა და ვიბრაციის შესაძლო ზემოქმედებასთან 
დაკავშირებით და გამოთქვეს შიში, რომ შენობები შესაძლოა დაინგრეს. ექსპერტის 
მიერ განმარტებულ იქნა, რომ ლაზერული აქსელერომეტრის საშუალებით, რომელიც 
დამონტაჟდება დასახელებულ კორპუსებში, მოხდება ვიბრაციის დონის ცვლილებების 
ადვილად განსაზღვრა.  

16. ჯამში 9 კორპუსის რამდენიმე მაცხოვრებელს აქვს განსახლების სურვილი, 
ძირითადად ხმაურისა და ვიბრაციის კუთხით არსებული შეშფოთების გამო. თუმცა 
განსახლებასთან დაკავშირებით მოსახლეობის აზრი მნიშვნელოვნად განსხვავდება. 8 
კორპუსში 65 მხედველობადაქვეითებულ პირთან ჩატარებული ინდივიდუალური 
ინტერვიუს შედეგები ცხადჰყოფს რომ მხედველობადაქვეითებული მოსახლეობის 
მნიშნველოვან რაოდენობას (465) გარკვეული ეჭვები გააჩნიათ და ყოყმანობენ 
განსახლებასთან დაკავშირებით, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ პროცესი იქნება რთული 
და სტრესული. მხოლოდ 15%-ს სურს უპირობო განსახლება, ხოლო 19%-ს მიაჩნია, რომ 
პროექტის გაუქმება იქნება ყველაზე მისაღები შედეგი. მოსახლეობის 9 პროცენტმა 
თავი შეიკავა საკუთარი აზრის დაფიქსირებისგან.  

17. ქმედებები: მოსახლეობის მოთხოვნები პროექტთან მიმართებაში განსხვავდება. 
მოწყვლადი მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს სურს პროექტის გაუქმება, ხოლო სხვები 
ფიქრობენ, რომ პროექტი გააუმჯობესებს ხალხის, განსაკუთრებით კი 
მხედველობადაქვეითებული და მოწყვლადი მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხს. 
კონკრეტული მოთხოვნები ეხება ფონაჭალაში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 
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გაუმჯობესებას, უფრო მეტი ხმოვანი სიგნალის მქონე შუქნიშნების დამატებას, 
ფუნქციონალური მიწისქვეშა გადასასვლელების გაკეთებას, ტროტუარებისა და შიდა 
გზების,  დრენაჟის სისტემისა და ავტობუსების გაჩერებების გაუმჯობესებას და 
მხედველობადაქვეითებული და შშმ პირებისთვის ადაპტირებული საჯარო 
ტრანსპორტის დამატებას, სარეკრეაციო ზონისა და პარკების შექმნას ფონიჭალაში და 
გზებზე ხმაურისგან დამცავი ბარიერების დამონტაჟებას.  

18. ღია საჯარო კონსულტაციები: 2018 წლის 17-20 ნოემბერს MDF-მა და ADB-მ ჩაატარეს 
რამდენიმე ღია საჯარო შეხვედრა 9 საცხოვრებელი კორპუსის მოსახლეობასთან. ორი 
შეხვედრა ჩატარდა 9 საცხოვრებელი კორპუსის მოსახლეობასთან, ხოლო ერთი 
შეხვედრა გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (CSO-ები) 
წარმომადგენლებთან. წინასწარ მოხდა ყველა ტექნიკური კვლევის გასაჯაროება. MDF-
ის ვებგვერდზე მოხდა სრული ტექნიკური ანგარიშების ინგლისურ ენაზე და მათი 
მოკლე მონახაზების ქართულ ენაზე გასაჯაროება 2017 წლის 10 და 13 ნოემბერს. ორივე 
ენაზე დაბეჭდილი ტექნიკური ანგარიშების შეხვედრის მონაწილეებისთვის მიწოდება 
მოხდა წინასწარ. საჯარო განხილვებზე 9-ვე კორპუსის მოსახლეობის მოწვევა მოხდა 
წინასწარ, მათ ვინც ვერ შეძლო 2017 წლის 17 ნოემბრის შეხვედრაზე მოსვლა 
შესთავაზეს 2017 წლის 20 ნოემბრის შეხვედრაზე დასწრება.  

19. სამივე ღია საჯარო შეხვედრაში ჯამში მონაწილეობა მიიღო 67 ადამიანმა - 37 პირი 17 
ნოემბრის შეხვედრაზე და 28 პირი 20 ნოემბრის 2 შეხვედრაზე. შეხვედრაში 
მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი CSO-ს წარმომადგენლებმა: უსინათლოთა კავშირი, 
დედამიწის მეგობრები/მწვანეთა მოძრაობა, REC-Caucasus და მწვანე ალტერნატივა. 
MDF-მა უზრუნველყო მოსახლეობის ტრანსპორტირება შეხვედრის ადგილამდე და 
უკან ფონიჭალაში.  

20. საჯარო შეხვედრების დროს, ADB-იმ და MDF-მა წარმოადგინეს ტექნიკური კვლევების 
ძირითადი დასკვნები, მათ შორის მოწყვლად პირებთან გამართული მიზნობრივი 
კონსულტაციების შედეგები  და განმარტეს შეთავაზებული გადაწყვეტა, რომელიც 
უზრუნველყოფს პროექტის შესაბამისობაში მოყვანას ADB-ის პოლიტიკასთან 
(გასაჯაროებული ტექნიკური დოკუმენტებისთვის იხილეთ დანართი 6). 
პრეზენტაციას მოჰყვა ფართო დისკუსიები, რომლის დროსაც მოხდა კონკრეტული 
შემარბილებელი ღონისძიებების, მონიტორინგის მოთხოვნებისა და გარანტიების 
განხილვა. ორივე შეხვედრისას მოსახლეობის მიერ დასმული ძირითადი შეკითხვები 
და პრობლემები ეხებოდა: (i) გზას, ხმაურის ბარიერებს/გვირაბსა და კორპუსებს შორის 
ზუსტ მანძილს; (ii) კორპუსებისა და მიშენებების უსაფრთხოებას მშენებლობის 
პროცესში (მაგ. მძიმე ტექნიკის გამოყენება, სამშენებლო მეთოდები, მდინარეში გზის 
შესვლის სიგანე); (iii) ხმაურის ბარიერებისა და გვირაბის დიზაინს (მაგ. 
ბარიერების/გვირაბის სიმაღლე, რა რაოდენობის დღის სინათლეს მიიღებს 
კორპუსები); (iv) პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი გაუმჯობესებებს, ფონიჭალაში 
მცხოვრები მხედველობადაქვეითებული და სხვა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის; (v) 
ხმაურისგან დამცავი კედლებისა და გვირაბის ღირებულებას 9 კორპუსის 
მაცხოვრებლების განსახლების ღირებულებასთან შედარებით; (vi) მოსახლეობისთვის 
დისკომფორტის გამოწვევის კომპენსირებას, როგორიცაა ახალი ფანჯრები, 
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კონდიციონერები, ან სხვა სახის ვალდებულებები; (vii) პროექტში 
მხედველობადაქვეითებული პირებისა და მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებების  
გათვალისწინებას; (viii) უნებართვო მიშენებებისა და აივნების გამაგრებას. 
შეხვედრების ოქმებში გათვალისწინებულია კითხვა-პასუხები. მონაწილეების მიერ 
შეთავაზებულ იქნა შემდგომი შეხვედრების ჩატარების შესაძლებლობა, კონკრეტული 
საკითხების განსახილველად.  

21. მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება: მოხდა მდინარის ეკოლოგიის სკრინინგისა და 
ზემოქმედების შეფასების კვლევის ჩატარება პროექტისადმი მდინარის ეკოლოგიის 
სენსიტიურობის დასადგენად, ზემოქმედების შესაფარებლად და სავარაუდო 
შემარბილებელი ღონისძიებების დასაგეგმად. კვლევა ჩატარდა კვალიფიციური 
ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. ანგარიშის დასკვნაში ნათქვამია, 
რომ პროექტის ზემოქმედება მდინარე მტკვრის ეკოსისტემაზე იქნება მინიმალური. 
თუმცა მდინარის ეკოლოგიური კვლევა არ ასკვნის, რომ დონის დაწევის შემთხვევაში 
მდინარე მტკვარი კვლავაც განხილულ იქნება ბუნებრივ ჰაბიტატად. შესაბამისად, 
ADB-ის SPS-ის მოთხოვნების შესასრულებლად, მოხდება კონკრეტული ადგილის 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP) მომზადება დამატებითი შემარბილებელი 
ღონისძიებებით, მდინარის ეკოლოგიური კვლევის ანგარიშის დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების საფუძველზე. ამასთან, ბუნებრივ ჰაბიტატზე მცირე უარყოფითი 
ზემოქმედების შერბილების მიზნით მოხდება ჰაბიტატის აღდგენა მდინარის ნაპირის 
გასწვრივ, პარკების მიმდებარედ დამატებითი გამრავლების ადგილების შექმნით. 

22. ქმედებები: მშენებლობის დაწყების შემდეგ, ADB და MDF ყურადღებით 
დააკვირდებიან პროექტს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას EMP-სა და მდინარის 
ეკოლოგიურ ანგარიშში განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებებისა შესრულება. 
მონიტორინგი ასევე ორიენტირებული იქნება იმ მონაცემების შეგროვებაზე, რომელიც 
ადასტურებს პროექტის სტანდარტებთან, ადგილობრივ კანონმდებლობასა და EMP-ის 
დებულებებთან შესაბამისობას. ამასთან, ADB და MDF აქტიურად ითანამშრომლებენ 
ინჟინერ-დიზაინერებთან რათა შექმნან ჰაბიტატების გამრავლების ადგილები, 
რომელიც ინტეგრირებული იქნება საერთო პარკების სივრცესთან, რომელიც უკვე 
დაპროექტებულია.  

23. პროექტის კატეგორიზაცია: ზემოხსენებულის საფუძველზე პროექტით გამოწვეული 
გარემოსდაცვითი ზემოქმედება დადასტურებულად ჯდება პროექტის საზღვრებში, 
წინასწარ განსაზღვრულია, ექვემდებარება შემარბილებელ ღონისძიებებს და 
შექცევადია. შესაბამისად, პროექტის გარემოსდაცვით კატეგორიზაცია რჩება 
უცვლელი. 

გ. დასკვნა 
24. როგორც ADB-მ ისე MDF-მა განიხილეს და შეაფასეს კვლევის შედეგები და 

გამოვლენილი ალტერნატიული ვარიანტები და დაზარალებულ მოსახლეობასთან 
გამართეს მნიშვნელოვანი კონსულტაციები. მიღწეულ იქნა კონსესუსი, რომ 
წარმოდგენილი გამოსასწორებელი ღონისძიებები წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ 
საშუალებას პროექტის შესაბამისობის აღსადგენად. განსაზღვრული გადაწყვეტა 
გაზრდის პროექტის ხარჯებს დაახლოებით 18.5 მილიონი აშშ დოლარით. აღნიშნული 
ხარჯების დაფინანსება მოხდება სამოქალაქო სამუშაოების კონტრაქტის 
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დანაზოგებიდან და გამოუყენებელი თანხებიდან. აღნიშნული გადაწყვეტა არ 
გაზრდის მშენებლობის დროს.  

დ. განხორციელების ვადები 
25. შემოთავაზებული სამოქმედო გეგმა უნდა განხორციელდეს სამი (3) წლის 

განმავლობაში და დასრულდეს 2020 წლის ივნისში (იხილეთ დანართი 3). აღნიშნულ 
პერიოდში, ADB და MDF მიაწვდიან CRP-ს შემდგომი კვლევების საბოლოო ანგარიშებს, 
როგორც ეს აღნიშნულია ხარვეზების გამოსწორების სამოქმედო გეგმაში. 

ე. შემდგომი ნაბიჯები 
26. განხორციელება დაიწყება დირექტორთა საბჭოს BCRC-ის მიერ საბოლოო გადაწყვეტის 

განხილვის დასრულების შემდეგ.  
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 დანართი 1 

ხარვეზების გამოსასწორებელი სამოქმედო გეგმის სტატუსი 

შენიშვნა: ყველა განსაზღვრული თარიღი (თუ სხვაგვარად არაა მითითებული) წარმოადგენს შესაბამისი აქტივობის 
დასრულების თარიღს, კონკრეტული თვის ბოლომდე 

1 აქტივობები ხმაურის ზემოქმედების კუთხით არსებული ADB-
ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი სტატუსი 

1.1 ხმაურის ზემოქმედების კვლევა: 
ფონიჭალაში ხმაურის არსებული დონის დადგენა და 
განსხვავებული სცენარის ფარგლებში მოდელის განსაზღვრა, 
WHO-ის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად, რომელიც 
ასახულია WB EHS-ის სახელმძღვანელოში. 

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

დასრულებული 

1.2 ხმაურის ზემოქმედების კვლევის ანგარიშის შემუშავება, 
რომელიც შეფასებულია ADB-ის და MDF-ის მიერ და CRP-თვის 
გაზიარება შეფასების მიზნით. 

მაისი 2017 დასრულებული 

1.3 ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებელი ღონისძიებების 
შერჩევა, რომელიც პროექტს შესაბამისობაში მოიყვანს ADB-ის 
პოლიტიკასა და პროცედურებთან 

ივნისი 2017 დასრულებული 

1.4 შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელების დაწყება, 
რომელსაც მოჰყვება ინტეგრირებული მიდგომა 

აგვისტო 2017 დასრულებული 

1.5 ხმაურის მონიტორინგის პროგრამის შემუშავება და 
იმპლემენტაცია მშენებლობისა და ოპერირების ეტაპზე (სულ 
მცირე გზის ოპერირების დაწყებიდან 3 წლის განმავლობაში) 

ივნისი 2018  
(მიუთითეთ დაწყების 
თარიღი) 

ივნისი 2021 
(მიუთითეთ 
მშენებლობის 
დამთავრებიდან 3 წელი) 

1.6 პროექტის მშენებლობის პერიოდში, კონტრაქტორთან 
გაფორმებულ ხელშეკრულებაში შემდები დებულებების 
გათვალისწინება:  

- სამუშაო საათების განსაზღვრა ორშაბათიდან 
პარასკევამდე დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე; 

მაისი 2018  
(მიუთითეთ დაწყების 
თარიღი) 

დეკემბერი 2019 
(მიუთითეთ 
მშენებლობის 
დასრულების თარიღი) 
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- ხმაურის დროებითი ბარიერების დაყენება 
სამშენებლო ადგილებში, რომელიც მდებარეობს 
საცხოვრებელი კორპუსების მიმდებარედ  

 
2 აქტივობები ვიბრაციის ზემოქმედების კუთხით არსებული 

ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი სტატუსი 

2.1 ვიბრაციის ზემოქმედების კვლევა:  
ფონიჭალაში ძირითადი შენობებისა და მიშენებების 
ბუნებრივი სიხშირის შეფასება. პროექტით გამოწვეული 
ვიბრაციის ზემოქმედების მოდელების შემუშავება და 
რეკომენდაციები შესაბამის შემარბილებელ ღონისძიებებთან 
დაკავშირებით. 

აპრილი 2017 (ეროვნული 
სიხშირის ღონისძიება 
დასრულებულია) 

დასრულებული 

2.2 ADB-სა და MDF-ის მიერ განხილული ანგარიშის პროექტი 
შეფასებულ ბუნებრივ სიხშირესთან დაკავშირებით და მისი 
CRP-თვის მიწოდება.    

აპრილი 2017 
(დასრულებული) 

დასრულებული 

2.3   შენიშვნებისთვის  CRP-თვის ვიბრაციის ანგარიშის მეორე 
პროექტის გაგზავნა, მათ შორის ვიბრაციის ზემოქმედების 
შეფასება ძირითად შენობებსა და მიშენებებზე, იმ შემთხვევაში 
თუ მიშენებები დიდია.   

ივნისი 2017 დასრულებული 

2.4  ვიბრაციის შემარბილებელი მიდგომის შერჩევა, რომელიც 
პროექტს მოიყვანს ADB-ის პოლიტიკასთან შესაბამისობაში. 

ივნისი 2017 დასრულებული 

2.5 შემარბილებელი ღონისძიების განხორციელების დაწყება, 
რომელსაც თან სდევს ინტეგრირებული მიდგომა. 

აგვისტო 2017 დასრულებული 

2.6   ეფექტური მონიტორინგის სისტემის მუშაობა მშენებლობის 
პროცესში და კონტრაქტორებთან გაფორმებულ 
ხელშეკრულებებში შემდეგი დებულებების გათვალისწინება:  
(i) ვიბრაციის მონიტორინგის სისტემის 
ადგილმდებარეობის გეგმა (საძირკველზე ვიბრაციის 
ზემოქმედების კარკასის შემოწმებისათვის, ბინების 
მაცხოვრებლებზე ზემოქმედების დასადგენად); 
(ii) ვიბრაციის მონიტორინგის მონაცემების ონლაინ 
ანალიზი (კარკასის შეფასებისათვის: DIN 4150-3; ხალხზე 
ზემოქმედებისათვის: DIN 4150-2); 

მშენებლობის ფაზა მშენებლობის ფაზა 
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(iii) კრიტიკული დონეების განსაზღვრა (ადრეული 
სტადია, უკიდურესად მაღალი) გარკვეულ პირთა 
ჯგუფისათვის ავტომატური შეტყობინებების გასაგზავნად; 
(iv) სამოქმედო გეგმა ვიბრაციის უკიდურესად მაღალი 
დონის შემთხვევაში; და  
(v) ვიბრაციის მონიტორინგის დამადასტურებელი 
დოკუმენტაცია და ანგარიში. 

2.7 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე იმ შენობის 
გაუმაგრებელი მორყეული ნაწილების (ცალკეული ნაწილები) 
მოხსნა, რომელიც ექვემდებარება ვიბრაციის ზემოქმედების 
კვლევას 

მშენებლობის დაწყებამდე 2017 წლის იანვარი და 
შემდგომ 

2.8 სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე მიშენებების 
შესაბამისად გამაგრება.   

მშენებლობის დაწყებამდე მშენებლობის 
დაწყებამდე 

3 აქტივობები მოწყვლად ჯგუფებზე ზემოქმედების კუთხით 
არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი  

3.1 კომუნიკაციის ეროვნული კონსულტანტის დაქირავება. მაისი 2017  
(დასრულებული) 

დასრულებული 

3.2 მოწყვლად პირებთან და ჯგუფებთან კონსულტაციების 
ჩატარებისათვის მეთოდოლოგიის მომზადება. 

მაისი 2017 დასრულებული 

3.3 მოწყვლად ჯგუფებთან და პირებთან სამიზნე 
კონსულტაციების ჩატარება ზემოქმედების შეფასების მიზნით 
(i) მშენებლობის ფაზის დროს და (ii) ექსპლუატაციის ფაზის 
დროს. 

ივნისი 2017 დასრულებული 

3.4 ანგარიშის პროექტის დასკვნების უნდა იქნას განხილული 
ADB-ის და MDF-ის მიერ და შესაფასებლად უნდა მიეწოდოს 
CRP-ს 

ივლისი 2017 დეკემბერი 2017 

3.5 ანგარიშის დასკვნები და შეთავაზებული ღონისძიებები უნდა 
იქნას ნათარგმნი ადგილობრივ ენაზე და მიწოდებული 
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის. 

ივლისი-აგვისტო, 2017 დასრულდა და 
განთავსებულია ADB-სა 
და MDF-ის 
ვებგვერდებზე. 
მატერიალური სახით 
მიწოდებულია 
მოსახლეობისთვის 
(იხილეთ დანართი 6) 
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3.6 განსაზღვრული შემარბილებელი ღონისძიებების (მათ შორის 
სოციალური დახმარების პროგრამა 
მხედველობადაქვეითებულებისთვის, მშენებლობის 
პერიოდში) და შემდგომ მოწყვლადი პირების დაცვის 
ინტეგრირებული მიდგომის იმპლემენტაცია (i) მშენებლობის 
და (ii) ექსპლუატაციის პერიოდში 

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

4 აქტივობა წყალსა და მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედების 
კუთხით არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად 
CRP-ის დასკვნებთან მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი სტატუსი 

4.1 მდინარის ეკოლოგიაზე ზემოქმედება:  
პირველადი კვლევის ჩატარება, ეკოლოგიური სკრინინგისა და 
ზემოქმედების შეფასების კვლევის ჩატარება პროექტის 
მშენებლობისა და ოპერირების ზემოქმედების დასადგენად 
მდინარეზე, განსაკუთრებით თევზების უნიკალურ ჯიშებზე. 

აპრილი 2017 დასრულებული 

4.2 ანგარიშის პროექტის შეფასება ADB-სა და MDF-ის მიერ და 
შეფასებისათვის  CRP-თვის მიწოდება. 

ივნისი 2017 დასრულებული 

4.3 ანგარიშის მოკლე შინაარსის თარგმნა ადგილობრივ ენაზე, 
გავრცელება და ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებთან 
კონსულტაციების გამართვა 

 დასრულდა და 
განთავსებულია ADB-სა 
და MDF-ის 
ვებგვერდებზე. 
მატერიალური სახით 
მიწოდებულია 
მოსახლეობისთვის 
(იხილეთ დანართი 6) 

4.4 გარემოსდაცვითი მართვის განახლებული გეგმის (EMP) 
საფუძველზე შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, 
რომელიც მოიცავს კონკრეტულ EMP-ს მდინარის 
ეკოსისტემაზე ზემოქმედების შესახებ და დამატებით 
შემამსუბუქებელ ღონისძიებებს მდინარის ეკოლოგიური 
ანგარიშის დასკვნებსა და რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.    

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

მშენებლობის და 
ოპერირების ფაზები 

4.5 წვიმის წყლის დრენაჟის სისტემის დიზაინის გადასინჯვა, 
მდინარის წყლის დასაცავად, საგზაო შემთხვევების დროს. 
საგანგებო გეგმები მომზადდება, როგორც საიტის 
სპეციფიკური გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი. 

აგვისტო 2017 დასრულებული 
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წვიმის წყლის შემცველი აუზის მოცულობა უნდა მოიცავდეს 
სატვირთო მანქანის ერთი სრული ავზის მოცულობას. 

5 აქტივობა კონსულტაციების კუთხით არსებული ADB-ის 
შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის დასკვნებთან 
მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი სტატუსი 

5.1 კომუნიკაციების სპეციალისტი, პროექტის გუნდის 
ხელმძღვანელობით ამზადებს სხვადასხვა დაინტერესებულ 
მხარეებთან დამატებითი, მნიშვნელოვანი და გამიზნული 
კონსულტაციების ჩატარების მეთოდოლოგიას (აღნიშნული 
აქტივობა ხორციელდება 3.2 აქტივობის პარალელურად). 

2017 წლის მაისიდან დასრულებული 

5.2 კონსულტაციების გამართვა 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებში 
მითითებული ღონისძიებების შესაბამისად. 

ივნისი 2017 
(შემდეგ უწყვეტად) 

დასრულებული 

5.3 1.3, 2.3, 3.3 და 4.3 აქტივობებისთვის განხორციელებული 
კონსულტაციების ოქმები უნდა იქნას განხილული  ADB-სა და 
MDF-ის მიერ და მიწოდებული CRP-თვის შენიშვნებისთვის. 

ივლისი 2017 მოკლე მიმოხილვა 
წარმოდგენილია ზემოთ, 
მთავარ ანგარიშში 

5.4 შემდგომი კონსულტაციების დასკვნები უნდა მიეწოდოს CRP-
ს. 

როგორც ცვლილების 
ნაწილი 

გასაკეთებელია და ჯერ 
არაა სავალდებულო  

6 აქტივობა გარემოსდაცვით კატეგორიზაციის კუთხით 
არსებული ADB-ის შეუსაბამობის აღმოსაფხვრელად CRP-ის 
დასკვნებთან მიმართებაში 

განსაზღვრული თარიღი სტატუსი 

 განისაზღვრება ყველა კვლევის დასრულების შემდეგ  არანაირი ქმედება არაა 
საჭირო 
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დანართი 6 
 
 

იმ პირთა სია, რომლებთან შეხვედრაც მოხდა მონიტორინგის ფარგლებში 
 

შესაბამისობის ანალიზის პანელი (CRP) შეხვდა შემდეგ პირებს როგორც აზიის 
განვითარების ბანკის (ADB) შიგნით ისე მის ფარგლებს გარეთ პროექტის მონიტორინგის 
საბოლოო მისიის დროს. ეს სია არ არის ამომწურავი, რადგან ის არ შეიცავს პირებს, რომლებმაც 
მოითხოვეს მათი ვინაობის კონფიდენციალურობის დაცვა.  

 
ADB-ის თანამშრომლები 
1. შეინ როზენტალი - მისიის დირექტორი, აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი 

წარმომადგენლობა საქართველოში, CWRD 
2. სეზარ ლორენსი - ურბანული განვითარების უფროსი სპეციალისტი - პროექტის 

ოფიცერი, ურბანული განვითარებისა და წყლის განყოფილება (CWUW), CWRD 

  მუნიციპალური განვითარების ფონდი 
1. გიორგი შენგელაია, აღმასრულებელი დირექტორი 
2. ბექა თორია, MDF-ის აზიის განვითარების ბანკის პროგრამების მენეჯერი 

(კონსულტანტი)  
3. გუჯა კვანჭილაშვილი, გარემოს დაცვისა და განსახლების განყოფილების უფროსი 

მომჩივანი პირები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები 
 

1. მომჩივანი პირები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები, კორპუსიდან 12 
ვ/გ 

2. მომჩივანი პირები და პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები კორპუსიდან 16 
ა/ბ 

3. მომჩივანი პირები კორპუსიდან 28ა 
 
არასამთავრობო ორგანიზაცია (NGO) 
მანანა ქოჩლაძე, მწვანე ალტერნატივა  
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