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მთავარი თემა
⌂მთავარზე დაბრუნება

პროტესტი ქარხნის მშენებლობის წინააღმდეგ ურთიერთდაპირისპირებით დასრულდა _
ეკოლოგიის დაცვა თუ პირადი ინტერესები
2018 ივნ 28 13:35:25
გიორგი გირკელიძე
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ დვაბზუში, შპს “NEW ROAD“-მა ასფალტ-ბეტონის
ქარხანა რამდენიმე ხნის წინ დადგა. პროექტის ღირებულება 10 მილიონი ლარია და ის
„აწარმოე საქართველოს“ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ქარხანა ექსპლუატაციაში ჯერ არ გაშვებულა, დვაბზუს მიმდებარე
სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი მის დადგმას დაუშვებლად მიიჩნევს. მათ
შორის არის, სოფელ ცხემლისხიდში მცხოვრები, ოზურგეთის საკრებულოს ყოფილი
დეპუტატი ინგა დუმბაძე.
დუმბაძემ ამ თემაზე არა ერთი საჯარო განცხადება გააკეთა, მოსახლეობის ნაწილის
ხელმოწერით გააგზავნა წერილები სხვადასხვა უწყებებში, რომელშიც აღნიშნულია, რომ
„რძის ნაწარმში შეინიშნება მაზუთის სუნი, დაშრა ჭები, არის გაუსაძლისი ხმაური და
მტვერი“.
წერილების გაგზავნასთან ერთად, დუმბაძემ სოციალურ ქსელში პოსტებიც გაავრცელა და მასზე, სხვადასხვა უწყებებთან და თანამდებობის
პირებთან ერთად, „გურია ნიუსის“ მონიშნა:
„ვიგრძენივალდებულებაჩემიდაჩემითანასოფლელებისპოზიციაგაგაცნოთასფალტისსაწარმოსშესაძლოფუნქციონირებასთანდაკავშირებით.
არც ერთისახელმწიფოებრივადმოაზროვნეადამიანიარარისწინააღმდეგიამმასშტაბისინვესტიციისდახალხისდასაქმების. მით
უმეტეს,ინგადუმბაძე,რომელიცწლებია,ვმუშაობრეგიონულპროექტებზედაპირდაპირინვესტიციებზე“, _ აღნიშნულია 23 ივნისს გამოქვეყნებულ
გზავნილში, რომელშიც დუმბაძე ასევე წერს, რომ „რამდენიმეწარმატებულიპროექტისასევთქვათბიძგისმიმცემიდაგამახორციელებელია“:
„არავითარშემთხვევაშიარმიმაჩნიამიზანშეწონილადმსგავსიტიპისსაწარმოსფუნქციონირებაამზონაში. ჩვენგვინდაპროგრესი!
პროგრესიაღარგვექნება, როცატურისტულიკომპანიები,
ინდივიდუალურივიზიტორებიშეწყვეტენმიმოსვლასიმზონებში,რომლებმაცწარმატებულადდაიწყესპოზიციონირება,როგორცგურულიგასტრონომიისტურიზმი
აღარგვექნებაპროგრესი, როცაკანტიკუნტად, ფასეულობადშემორჩენილისაგვარეულომამულებიგამოიკეტება“, _ წერს ინგა დუმბაძე.
იგი ასევე მიმართავს მის მეგობრებს „როგორც საკანომდებლო ისე აღმასრულებელ ორგანოებში“, რომლებსაც მისივე თქმით „თემის სიმძიმის
არცოდნა“ შეატყო:
„ძალიანკარგადმესმის,რომამმასშტაბისსაწარმონებისმიერირეგიონისთვისარისსახარბიელოშემოსავლებისზრდისკუთხით,
მაგრამშესაბამისისტატუსისმქონეზონაში. ინვესტიციაარისღირებულიდასაჭირორაიონისთვისიმშემთხვევაში,
თუმისმიერმიყენებულიზარალიიქნებამინიმალური.
ამშემთხვევაშიმოგებაზეშეუძლებელიავისაუბროთ,როდესაცსაქმეეხებასამიდიდისოფლისმოსახლეობისჯამრთელობას, ეკოლოგიასდატურიზმს.
არიფიქროთ, რომპრინციპისსაკითხია. ვთქვითდადავამთავრეთ. უმძიმესია, როცაყოველდღიურადგაქვსშეხებასტრესთან: გაუსაძლისიხმაური,
მტვერი, სუნი. ამფონზევერცინვესტორიიფუნქციონირებსდავერმოსახლეობაშეეგუებაშექმნილმდგომარეობას.
ბოდიშსვუხდიიმადამიანებს,თუჩემიგადაჭარბებულიემოციურობითშეურაცხყოფამივაყენე,
მაგრამმეარმქონდაუფლება,არდამეფიქსირებინაჩემიმოქალაქეობრივიპოზიცია, რადგანსაუბარიაათასწლოვანისოფლებისისტორიაზე,
ჯამრთელობაზე,ეკოლოგიაზე. ნუთუმოგებაკორპორაციულპასუხისმგებლობაზემნიშვნელოვანია?!
ნუთუმთელიპასუხიმგებლობაციფრებითგამოიხატება?
იმედსვიტოვებ.რომგაგაჩნიათსოციალურივალდებულებადაშეარჩევთისეთვარიანტს,რომელიცთავიდანაგაცილებთამუმძიმესიკომფლიქტისშედეგებს“,
_ წერდა დუ8მბაძე 23 ივნისს.
ამ გზავნილიდან მეორე დღეს „გურია ნიუსი“ დვაბზუს მიმდებარე სოფლებს ეწვია.
„გარემოსდეგრადაცია,უპირველესყოვლისა,დიდზიანსაყენებსადამიანისჯანმრთელობას. სწორედჯანსაღიგარემო,
ჟანგბადითსავსეატმოსფერო, საკმარისიმზისშუქიდასუფთაწყალიარისისაუცილებელიფაქტორი, რაზედაცადამიანისსიცოცხლეადამოკიდებული.
გურიაში, ჩემსსოფელში, სადაცზაფხულისდღეებისგატარებადიდისიამოვნებაა, აპირებენგახსნანასფალტისქარხანა,
რომელიცდიდზიანსმიაყენებსადამიანისჯამრთელობას.
ქარხანამნიშვნელოვნადდააზიანებსეკოსისტემას, გარემოს, მწვანებუნებას, ცოცხალარსებებს, რითიც ცნობილია გურია.
გარემომოიწამლებაშემდეგინივთიერებებით: ნახშირწყალბადებით, გოგირდისდიოქსიდით, ნახშირბადისმონოქსიდით,
აზოტისოქსიდებითადანახშირბადისმურით, რომლებიცუხილავიადასუნიარაქვს, ესნივთიერებებიიტრიალებსჩვენსირგვლივ,
მოხდებაჩვენსსასუნთქგზებშიდაუარყოფითადიმოქმედებსჩვენსჯანმრთელობაზე. ასფალტისქარხნისამოქმედებისშედეგადმოხდება:
ატმოსფერულიჰაერისხარისხობრივიმდგომარეობისმკვეთრიგაუარესება, მიწისქვეშაწყლების დაბინძურება,
ბიოლოგიურგარემოზენეგატიურიზემოქმედება, გარემოსდაბინძურებახმაურით,
ადამიანისჯანმრთელობაზესასიკვდილოშედეგებისმქონესაწარმოონარჩენებისწარმოქმნაწარმოებისადგილზე. ასფალტისქარხნის
7-წლიანიმუშაობისშედეგადდაბინძურებულიმიწისაღდგენასაჭიროებს 30 წელზემეტდროს.
თუროგორიძლიერებივართგურულები,ამასსულმალეგაიგებთ, როცამოხდებაამქარხნისმოშორებაიმტერიტორიიდან,
სადაცვცხოვრობთბავშვები, ახალგაზრდები, მოხუცები,
რომლებსაცსიცოცხლისთვისგვჭირდებაეკოლოგიურადსუფთაგარემოდამარადმწვანებუნება“, _ აღნიშნა „გურია ნიუსთან“ საუბრისას სოფელ
ბაღდათში მცხოვრებმა ირაკლისიამაშვილმა.
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კიდევ ერთი ადგილობრივის, ლალიბასილაშვილის თქმით, წლების წინ, მელექედურის და დვაბზუს საზღვარზე იყო ზუსტად ასეთი ქარხანა,
რომლის ფუნქციონირებას ცუდი შედეგები მოჰყვა:
„მდინარესმოყვებოდამკვდარითევზები, გაწყდაფუტკრებიდაძალიანბევრიადამიანიდაავადდასიმსივნით.კომუნისტების პერიოდში ვინ
მოგცემდა მაგის საშუალებას, რომ დამატებით კვლევები ჩატარებულიყო.
მახსოვს,ერთ-ერთშეხვედრაზექარხნისყოფილმაწარმომადგენელმათავი ასე იმართლა ჩვენთან შეხვედრის დროს:ქვიშასაღების
დროსპატარათევზები ნადგურდებაო. ძვლივსაღვადგინეთფუტკარი,ისეთითაფლიაგერმანიაშიდათურქეთშიგადის, დაიწმინდაწყალი,
ეკოლოგიურადსუფთაგახდაგარემოდარატომუნდადავუბრუნდეთ ძველ პრობლემებს და დროს?“ _ ამბობს ლალი ბასილაშვილი.
მისივე თქმით, ქარხანა მისი სახლის წინ მდებარეობს და იქ ცხოვრება უკვე გაუსაძლისია:
„ჩემისახლისწინხდებაესყველაფერი, დილითადრეგუგუნისხმამაღვიძებს, საღამოს 9 საათამდეგამუდმებითმუშაობენ. მე
იმისსაშუალებაარმაქვს,ახალისაცხოვრებელისახლივიყიდოდაგადავსახლდე“, _ გვითხრა ბასილაშვილმა.
ამავე სოფელში მცხოვრები ქეთი ანდღულაძე ამბობს, რომ ქარხანა სხვა ადგილზე უნდა დაიდგას:
“ესქარხანა მდებარეობსჩემიკარმიდამოსნაკვეთიდანსადღაცერთკილომეტრში, სადაცხეხილი, ვენახი,
თხილიმაქვსგაშენებულიდაახლაკაკლისგაშენებასვაპირებ. ამადგილასეკოლოგიურადსუფთაგარემოადაარგვინდა, რომჰაერი დაბინძურდეს.
ქარხანა ისეთ ადგილზე უნდა გადაიტანონ, სადაც მოსახლეობა არ არის.
ჩვენ არ გვინდა ეკოლოგიურიკატასტროფა, რომელიც ემუქრებაჩვენსსოფელს.
ოთხისოფლისმოსახლეობაამასითხოვსდა,აქედანგამომდინარე,ყველა,ვისაცეხებაესსაკითხი,უნდადაინტერესდეს“, _ ამბობს ქეთი ანდღულაძე.
მისივე თქმით, ამ საკითხზე ოზურგეთის მერს კონსტანტინე შარაშენიძესაც შეხვდნენ:
„შევხვდით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს, მაგრამარანაირიშედეგიჯერარმოყოლიაამშეხვედრას. მანმითხრა, რომ, თურმე,
მოსახლეობამუნდადავამტკიცოთ,ესქარხანააბინძურებსთუარაგარემოს. ამისდამტკიცებამოსახლეობასგაგვიჭირდება უახლოეს პერიოდში
დადროშიგაგვეწელება. ყველამვიცით, რომასფალტისქარხანაგამოყოფსექვსმავნებელნივთიერებას, რომელიცადამიანისჯანმრთელობას,
ნიადაგსდაჰავასუქმნისპრობლემას. ამისდამტკიცება ნამდვილადარარისპრობლემა, მაგრამდროშიგაიწელებადაამდროსქარხანა სრულით
დატვირთით დაიწყებს მუშაობას დამოსახლეობა დაზარალდება. ამწუთებშისატესტორეჟიმშიმუშაობს ქარხანა. რამდენჯერმე შევნიშნეთ
შავიკვამლიამოდის, გრუხუნისხმებიცხშირადმოდის.
იმასაც გეტყვი, რომ რატომაპირებენ ამ ქარხნის აშენებას დვაბზუში _ იმ ადგილას, ახლოს არისქვისსამტვრევისაამქროდააქედან გამომდინარე
მანქანებს შორი მანძილიდან არ მოუწევს სიარული, ნაკლები თანხა დაუჯდება და კომპანია თავის ბიუჯეტზე ფიქრობს.
არმინდახელისუფლებამისეგაიგოს, რომჩვენვეწინააღმდეგებით მუნიციპალიტეტში მშენებლობებს და ინვესტიციების შემოსვლას, მაგრამ ეს
ისე უნდა გაკეთდეს, ხალხი არ დაზარალდეს. მე პირადად მივესალმები, რაც შეიძლება მეტი ქარხნები იყოს ოზურგეთში, მაგრამ არავის არ
უნდა დაავიწყდეს, რომ ჩვენ უსაფრთხო გარემოში ცხოვრებას ვითხოვთ“, _ გვითხრა ქეთი ანდღულაძემ.
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე სატელეფონო საუბრის ამბობს, რომ “NEW ROAD“ კანონის შესაბამისად
მოქმედებს და სანერვიულო არავის არაფერი აქვს:
“არანაირიმუშაობაარმიმდინარეობს ტერიტორიაზე. მხოლოდ სატესტო რეჟიმშია ქარხანა. რამდენადაც ვიცი, კომპანიის დოკუმენტაციას მერიის
შესაბამისი სამსახურები უკვე სწავლობენ.
ვიცი, რომ მოსახლეობასაქვსგანცდაიმისა, რომესიქნებაადამიანების ჯანმრთელობისთვისმავნებელი, მაგრამ,
ჯერჯერობითარანაირისაშიშროებაარარსებობსმაგის, რადგანულტრათანამედროვექარხანაადათუგარემოზე ცუდად ახდენს
ზემოქმედებას,ამშემთხვევაშიშესაბამისსამსახურებიშეაჩერებენქარხნისმუშაობას. ასე, რომარავისსანერვიულოარაქვსამშემთხვევაში“, _ ამბობს
შარაშენიძე.
ოზურგეთის მერი მიიჩნევს, რომ ქარხნის ექსპლუატაციაში გასვლა არავისთვის იქნება საზიანო:
„ვფიქრობ, რომსაზიანოარუნდაიყოს. ველოდები დასკვნებს შესაბამისი სამსახურებიდან და უწყებიდან. თუ მოსახლეობის ვარაუდები
გამართლდა, რა თქმა უნდა, მე მათინტერესებსდავექვემდებარები. ისე, მსგავსიქარხნები ბევრი არსებობსქალაქში.
ჩვენსრეგიონშიმთლადსამიანოთხიქარხანაადაამიტომსადიყვნენაქამდეის ხალხი, ვინცახლა აღშფოთდა ამ საკითხით?! კიდევ ერთხელ ვამბობ
_ ჩვენთანახმავართ, ყველაფერიწესითდაკანონისმიხედვითმოხდეს. თუგამოიკვეთებარაიმეფაქტები, რომესქარხანააზიანებსგარემოს,
არვიქნებითთანახმა, რომ აშენდეს“, _ ამბობს შარაშენიძე.
შპს “NEW ROAD“-ის გენერალური დირექტორი დავით ჟღენტი „გურია ნიუსთან“ საუბრისას აღნიშნავს, რომ ასფალტ-ბეტონის ქარხანა
ევროპულ სტანდარტებს აკმაყოფილებს და მათ ამის დამამტკიცებელი ყველა დოკუმენტაცია აქვთ:
„ეს არის თანამედროვე ტიპის, გერმანული წარმოების ასფალტ-ბეტონის ქარხანა. ჩვენ ხელთ გვაქვს და სამინისტროშიც გავაგზავნეთ
გერმანელი ექსპერტების მიერ გაცემული სერთიფიკატი, როგორც გარემოზე ზემოქმედების უსაფრთხოებაზე, ასევე, თანამშრომლებზე. ამ
სერთიფიკატებით დასტურდება, რომ ეს ქარხანა ეკოლოგიას და ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხეს არ უქმნის“, _ ამბობს დავით ჟღენტი.
ასფალტ-ბეტონის ქარხნის სამეურნეო სამსახურის უფროსი ზაზა ცხოიძე არ გამორიცხავს, რომ ამ კამპანიის უკან დაინტერესებული პირები
იდგნენ:
„ქარხანას მუშაობა ჯერ არ დაუწყია და იმის თქმა, რომ უკვე რაიმე დაზიანდა, აბსურდულია.
რაც შეეხება „მაზუთს“, რომელზეც ყურადღებას ამახვილებენ წერილის ხელმომწერი პირები
_ არ ვიცი, ეს საიდან მოიტანეს, რადგან ქარხანა არ იყენებს მაზუთს _ ჩვენ ვმუშაობთ გაზზე.
გარდა ამისა, წარმოუდგენელია, ხმაურს შეეწუხებინა მოსახლეობა, რადგან, როგორც
გითხარით, ქარხანა ექსპლუატაციაში ჯერ არ გაშვებულა. ამავე დროს, ის დაახლოებით 500
მეტრითაა დაცილებული დასახლებულ პუნქტთან და ასევე, ძალიან უცნაური ის
განცხადებაც, რომ მტვერი დგას.
აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ეს სამრეწველო ზონაა. აქ ადრეც იყო ქარხნები და ახლაც არის
ბეტონიტის ქარხანა. ამ დრომდე არავის პრეტენზია არ ჰქონია და ვვარაუდობთ, რომ ამის
უკან ვიღაც დაინტერესებული პირები დგანან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენთვის
გაუგებარია, ჯერ ექსპლუატაციაში არგაშვებული ქარხნის ირგვლივ რატომ ატყდა ამხელა
სკანდალი და რატომ გავრცელდა ბევრი არასწორი ინფორმაცია“, _ ამბობს ზაზა ცხოიძე.
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არასამთავრობო ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივას“ პოლიტიკის ანალიტიკოსი ქეთი გუჯარაიძე “გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, რომ
2018 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა ახალი კანონი _ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომელიც ახლებურად
არეგულირებს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მქონე საქმიანობებზე გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. კონკრეტულად კი ასფალტის ქარხნის მოწყობის შემთხვევაში, ახალი
კოდექსით, სამინისტრომ, თავდაპირველად, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, საჭიროებს, თუ არა პროექტი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
(გზშ-ს) ჩატარებას (ანუ, მიიღოს სკრინინგის გადაწყვეტილება):
“ჩემი აზრით, ვინაიდან მოსახლეობა სადავოს ხდის სწორედ ქარხნის ადგილმდებარეობას, ამ ეტაპზე საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, თუ
სამინისტრო მიიღებს გადაწყვეტილებას, გზშ-ს ჩატარების აუცილებლობის შესახებ. ასეთ შემთხვევაში, ქარხნის მშენებელი ვალდებული იქნება,
განიხილოს ქარხნის განთავსების ალტერნატიული ადგილები და საბოლოოდ შეარჩიოს ისეთი ადგილი, სადაც ქარხნის მშენებლობითა და
ოპერირებით, არ მიდგება (ან მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი) ზიანი გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის“, _ გვითხრა გუჯარაიძემ.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ თემაზე კომენტარები „გურია ნიუსმა“ 24 ივნისს ჩაწერა. ამავე დღეს ჩვენ ისიც გავარკვიეთ, რომ სოფლის
მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო უკვე სწავლობდა კომპანიის დოკუმენტაციას, გარემოზე ზემოქმედების საკითხს და ოზურგეთში
ვიზიტსაც გეგმავდა.
სამინისტროს წარმომადგენლები ოზურგეთში გუშინ ჩამოვიდნენ. სოფელ დვაბზუში ქარხნის ხელმძღვანელებთან გამართულ შეხვედრაზე
მოსახლეობაც მივიდა და როგორც გვითხრეს, ადგილობრივებს შორის დაპირისპირებაც მოხდა.
რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებიც სოფელ დვაბზუში ცხოვრობენ, იმ ადამიანებს დაუპირისპირდნენ, რომლებმაც განცხადებები
გაავრცელეს და ქარხნის მშენებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელ საფრთხეებზე სხვადასხვა უწყებაში გასაგზავნი წერილები შეადგინეს.
შეხვედრას ინგა დუმბაძე არ დასწრებია, თუმცა, იქ მყოფი მოსახლეობის ნაწილს პრეტენზიები ჰქონდათ მის ქალიშვილთან _ანა
ბერძენიშვილთან, რომელიც მათი თქმით, პირადად არის ჩართული ამ პროცესებში.
ადგილობრივებს პრეტენზიები არც ლალი ბასილაშვილის მისამართით დაუმალავთ, რომელიც შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულეს და
უთხრეს, რომ ხელმოწერები ცარიელ ფურცელზე ისე გააკეთებინა მოსახლეობას, რომ წერილის შინაარს არც კი იცნობდნენ.
ლალი ბასილაშვილი „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ამბობს, რომ შეხვედრის შესახებ შემთხვევით გაიგო:
"ძალიანდამძიმებულიწამოვედიშეხვედრიდან. ერთირაცგავიგე,ესარის,რომქვეყანამუნდაშექმნასარასამეწარმეოზონა,
რადგანმოსახლეობისშორისდაპირისპირებაარმოხდეს.
ძალიანბევრიადგილიაისეთი,სადაცარაფერიადახომშეიძლებამსგავსიადგილებისათვისება?!
შეხვედრაზერამდენიმემათგანმახელიგაიშვირამეორექარხნისკენხელიდაითქვა,რატომარვართდაინტერესებულიეკოლოგიურისაკითხებით.
აქციაზეუმეტესადიყოდასაქმებულიადამიანებისოჯახისწევრებიდაისინისხვასაბარასიტყოდნენ?!“ _ გვითხრა ბასილაშვილმა.
რაც შეეხება ანა ბერძენიშვილს, იგი მიიჩნევს, რომ „მოსახლეობა ინფორმაციულ ვაკუუმშია, იმის შესახებ თუ რა საფრთხეებს შეიცავს
ასფალტის ქარხანა, რომელიც დასახლებულ პუნქტშია და არა საწარმოო ზონაში“:
„გავრცელდახმებითანამდებობისპირებისმხრიდან, რომთითქოსჩვენიოჯახიფულსვითხოვთ _ 20 000
დოლარს.ხელისუფლებაგვიპირისპირდებაბინძურიაპრობირებულიმეთოდებით, რაცმოსალოდნელიიყო.ჩვენათეულობითვართ,
ჩვენსწინააღმდეგკიჯიბესქელი, ქველმოქმედისსახელქვეშამოფარებულიბიზნესიდაკორუმპირებულისამწუხაროა,
მათფანტაზიადაგასაქანიმეტიარააქვთდამათისაზომითზომავენ _ 20 000 დოლარსარა, 1 მილიონსვითხოვთ. ეს,რათქმაუნდა,ხუმრობით,
ჩვენარვიყიდებით, ესარისჩვენიმამაპაპისეულისახლი-კარი, საფლავებიდაწინაპრები“, _ ამბობს ბერძენიშვილი, რომელსაც თანასოფლელების
ნაწილი არ ეთანხმება.
მის ბრალდებებს, ასევე, უარყოფენ კომპანიის წარმომადგენლები და განმარტავენ, რომ საწარმოს ჯერ მუშაობა არ დაუწყია:
„კიდევ ერთხელ ვამბობთ _ ვმუშაობთ სატესტო რეჟიმში. ჯერ ქარხანას მუშაობა არ დაუწყია. ყველაფერს კანონის შესაბამისად ვაკეთებთ. ამ
ეტაპზე ქარხანაში 20 ადგილობრივია დასაქმებული და ეს ადამიანები ვინმეს ნათესაობის მიხედვით არ შერჩეულა. ჩვენ ვგეგმათ წარმოების
გაფართოებას და შესაბამისად დასაქმებულთა რიცხვის გაზრდას“, _ აღნიშნა „გურია ნიუსთან“ საუბრისას ზაზა ცხოიძემ.
ნახვა: 820

ახალი ამბები
სიგუა ზარებს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა_,,რატომ არ არის ის აქ?“ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის
დროებითი კომისიის სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს უფროსი,
იოსებ სიგუა არ ესწრება. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე დაინტერესდა, რატომ არ იმყოფება სხდომაზე იოსებ სიგუა. ,,ჩვენ ვერ
ვხედავთ ბატონ იოსებ სიგუას, მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობთ მასთან დაკავშირებას. ის ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ
პასუხობს, არც გაგზავნილ მოკლეტექსტურ შეტყობინებებს არ პასუხობს და ჩვენ მასთან არ გვქონია არანაირი კომუნიკაცია თუ რატომ არ
არის დღეს ის აქ“,_ განაცხადა კაპანაძემ. როგორც შსს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ბედოიძემ განაცხადა,
სიგუას მაღალი ტემპერატურა აქვს, რის გამოც მოსვლა ვერ მოახერხა. ,,ბატონ იოსებს აქვს მაღალი ტემპერატურა, მისი განცხადებით
გუშინაც მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, მაგრამ მაინც მოახერხა მოსვლა, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ შეძლო. გამოჯანმრთელების შემდეგ
მობრძანდება“, _ განაცხადა ... ...
,,ის აუცილებლად მოვა აქ და პასუხს აგებს“_ კაპანაძე შსს მაღალჩინოსანზეამ წუთებში პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის
სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს უფროსი, იოსებ სიგუა არ
ესწრება. აღნიშნულმა ფაქტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიისა და თავმჯდომარის, სერგი კაპანაძის გაღიზიანება გამოიწვია. ,,ისე
ცუდადა არის, რომ სატელეფონო ზარებს ვერ პასუხობს და მარტივი სმს-ების გამოგზავნა ვერ შეძლო? ეს არის უპატივცემულობა კომისიის
მიმართ და პირდაპირ კანონის დარღვევა! ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან მალე, თუ რას ნიშნავს ეს. ეს არ არის
ნინიას ბაღი და სკოლა, რომ ვიღაცას, როცა უნდა, მაშინ მოვიდეს. როცა უნდა საშინაო დავალება არ მოიტანოს და არ გამოცხადდეს
რაღაც მიზეზების გამო. ბატონ იოსებს მოუწევს აქ მოსვლა, როცა უკეთ იქნება. მინდა აქედან მოვუწოდეო, რომ ის აუცილებლად მოვა აქ
და ყველა კითხვას, რომელიც მის მიმართ აქვთ კომისიის წევრებს, უპასუხებს ისევე, როგორც პასუხს აგებს თუ ის არღვევს კანონს და
ამიტომ არ იმყოფება აქ“, _ განაცხადა ... ...
2 წლის ბავშვი მანქანაში დაიწვასაჩხერის მუნიციპალიტის სოფელ ვაკისაში 2 წლის ბავშვი მანქანაში დაიწვა. თვითმხილველთა
ინფორმაციით, ავტომობილი ეზოში იყო გაჩერებული, სადაც ბავშვი თამაშობდა, რა დროსაც მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა და
აფეთქდა. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი, სავარაუდოდ, ბუნებრივი აირის ბალონის
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გაუმართაობა გახდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, აფეთქება მოულოდნელად მოხდა. ადგილზე მისულ
ჯგუფს ხანძარი უკვე ჩამქვრალი დახვდა. მათივე ინფორმაციით, სოფელი მიუვალ ადგილზე არის და დაზიანებული გზის გამო ადგილზე
მხოლოდ პიკაპის ავტომობილით შეძლეს ასვლა, სამედიცინო დახმარების ჯგუფის აყვანაც მათ მოახდინეს. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისმხობს. ...
...
ყველა საგამოცდო ცენტრში კონდიციონერები 6 ივლისამდე დამონტაჟდებაგანათლების მინისტრის მოადგილის თემურ მურღულიას
განცხადებით, ამ ეტაპზე კონდიციონერები 5 ცენტრში მონტაჟდება, 6 ივლისიდან კი, როდესაც ეროვნული გამოცდების შუა დღის
სესიები დაიწყება, ყველა საგამოცდო ცენტრი გაგრილების სისტემით უზრუნველყოფილი იქნება. "ჩვენი ამოცანაა საქართველოს ყველა
საგამოცდო ცენტრში პარასკევამდე კონდიციონერები იყოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გეგმას 100%-ით თუ არა, მაქსიმალურად
მივუახლოვდებით. ახლა ვენტილატორები ყველგან აყენია, საუბარია კონდიციონერების მონტაჟზე. არის ასევე ტექნიკური პრობლემებიც:
ქუთაისის პირველი სკოლა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და იქ გარედან კონდიციონერის დაყენება სრულიად
გამორიცხულია. შიდა კონდიცირება ანუ მობილური სისტემები იქნება ასეთ შემთხვევაში",- განაცხადა ... ...
მაშველებმა დახრჩობას 18 წლის ბიჭი გადაარჩინესმაშველებმა განმუხურის სანაპიროზე დახრჩობას 18 წლის ბიჭი გადაარჩინეს. ის
ზღვაში შევიდა და უკან გამოსვლას ვერ ახერხებდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ბიჭის ჯანმრთელობას
საფრთხე არ ... ...
სიგუა ზარებს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა_,,რატომ არ არის ის აქ?“ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის
დროებითი კომისიის სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს უფროსი,
იოსებ სიგუა არ ესწრება. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე დაინტერესდა, რატომ არ იმყოფება სხდომაზე იოსებ სიგუა. ,,ჩვენ ვერ
ვხედავთ ბატონ იოსებ სიგუას, მთელი დღის განმავლობაში ვცდილობთ მასთან დაკავშირებას. ის ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ
პასუხობს, არც გაგზავნილ მოკლეტექსტურ შეტყობინებებს არ პასუხობს და ჩვენ მასთან არ გვქონია არანაირი კომუნიკაცია თუ რატომ არ
არის დღეს ის აქ“,_ განაცხადა კაპანაძემ. როგორც შსს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსმა შალვა ბედოიძემ განაცხადა,
სიგუას მაღალი ტემპერატურა აქვს, რის გამოც მოსვლა ვერ მოახერხა. ,,ბატონ იოსებს აქვს მაღალი ტემპერატურა, მისი განცხადებით
გუშინაც მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა, მაგრამ მაინც მოახერხა მოსვლა, მაგრამ ამ ეტაპზე ვერ შეძლო. გამოჯანმრთელების შემდეგ
მობრძანდება“, _ განაცხადა ... ...
,,ის აუცილებლად მოვა აქ და პასუხს აგებს“_ კაპანაძე შსს მაღალჩინოსანზეამ წუთებში პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის
სხდომა მიმდინარეობს, რომელსაც თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამმართველოს უფროსი, იოსებ სიგუა არ
ესწრება. აღნიშნულმა ფაქტმა დროებითი საგამოძიებო კომისიისა და თავმჯდომარის, სერგი კაპანაძის გაღიზიანება გამოიწვია. ,,ისე
ცუდადა არის, რომ სატელეფონო ზარებს ვერ პასუხობს და მარტივი სმს-ების გამოგზავნა ვერ შეძლო? ეს არის უპატივცემულობა კომისიის
მიმართ და პირდაპირ კანონის დარღვევა! ჩვენ ვიმსჯელებთ ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან მალე, თუ რას ნიშნავს ეს. ეს არ არის
ნინიას ბაღი და სკოლა, რომ ვიღაცას, როცა უნდა, მაშინ მოვიდეს. როცა უნდა საშინაო დავალება არ მოიტანოს და არ გამოცხადდეს
რაღაც მიზეზების გამო. ბატონ იოსებს მოუწევს აქ მოსვლა, როცა უკეთ იქნება. მინდა აქედან მოვუწოდეო, რომ ის აუცილებლად მოვა აქ
და ყველა კითხვას, რომელიც მის მიმართ აქვთ კომისიის წევრებს, უპასუხებს ისევე, როგორც პასუხს აგებს თუ ის არღვევს კანონს და
ამიტომ არ იმყოფება აქ“, _ განაცხადა ... ...
2 წლის ბავშვი მანქანაში დაიწვასაჩხერის მუნიციპალიტის სოფელ ვაკისაში 2 წლის ბავშვი მანქანაში დაიწვა. თვითმხილველთა
ინფორმაციით, ავტომობილი ეზოში იყო გაჩერებული, სადაც ბავშვი თამაშობდა, რა დროსაც მანქანას ცეცხლი გაუჩნდა და
აფეთქდა. შემთხვევა რამდენიმე დღის წინ მოხდა. შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი, სავარაუდოდ, ბუნებრივი აირის ბალონის
გაუმართაობა გახდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, აფეთქება მოულოდნელად მოხდა. ადგილზე მისულ
ჯგუფს ხანძარი უკვე ჩამქვრალი დახვდა. მათივე ინფორმაციით, სოფელი მიუვალ ადგილზე არის და დაზიანებული გზის გამო ადგილზე
მხოლოდ პიკაპის ავტომობილით შეძლეს ასვლა, სამედიცინო დახმარების ჯგუფის აყვანაც მათ მოახდინეს. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება 116 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისმხობს. ...
...
ყველა საგამოცდო ცენტრში კონდიციონერები 6 ივლისამდე დამონტაჟდებაგანათლების მინისტრის მოადგილის თემურ მურღულიას
განცხადებით, ამ ეტაპზე კონდიციონერები 5 ცენტრში მონტაჟდება, 6 ივლისიდან კი, როდესაც ეროვნული გამოცდების შუა დღის
სესიები დაიწყება, ყველა საგამოცდო ცენტრი გაგრილების სისტემით უზრუნველყოფილი იქნება. "ჩვენი ამოცანაა საქართველოს ყველა
საგამოცდო ცენტრში პარასკევამდე კონდიციონერები იყოს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ გეგმას 100%-ით თუ არა, მაქსიმალურად
მივუახლოვდებით. ახლა ვენტილატორები ყველგან აყენია, საუბარია კონდიციონერების მონტაჟზე. არის ასევე ტექნიკური პრობლემებიც:
ქუთაისის პირველი სკოლა არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და იქ გარედან კონდიციონერის დაყენება სრულიად
გამორიცხულია. შიდა კონდიცირება ანუ მობილური სისტემები იქნება ასეთ შემთხვევაში",- განაცხადა ... ...
მაშველებმა დახრჩობას 18 წლის ბიჭი გადაარჩინესმაშველებმა განმუხურის სანაპიროზე დახრჩობას 18 წლის ბიჭი გადაარჩინეს. ის
ზღვაში შევიდა და უკან გამოსვლას ვერ ახერხებდა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით, ბიჭის ჯანმრთელობას
საფრთხე არ ... ...
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