
Page 1 of 7 
შენიშვნები მოამზადეს: ირინე სვანიძემ და თინათინ არველაძემ 

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 

500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-
სტეფანწმინდას“ მშენებლობის და  ექსპლუატაციის პროექტის 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე 

24 ნოემბერი, 2017   
 
წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებსა და კომენტარებს 500 კვ 
ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდას“ მშენებლობის და  
ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვისათვის 2017 წლის 17 
ოქტომბერს გამოქვეყნებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის1 თაობაზე:    
 
საჯარო განხილვისათვის წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების ანგარიში ვერ ასრულებს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილ გარემოსდაცვით მოთხოვნებს. კერძოდ, პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა პროექტის სოციალურ გარემოზე და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება; ზედაპირულად არის განხილული  
პროექტის  გარემოზე ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები (რიგ 
შემთხვევებში საერთოდ არ არის განხილული); დოკუმენტში, არ არის 
აღწერილი გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო ისეთი ინფორმაცია, 
როგორიცაა: ინვესტიციის ოდენობა, ექსპლუატაციაში შესვლის  თარიღი და 
ა.შ.  
 
ყურადღებას გავამახვილებთ პრობლემატურ საკითხებზე, რომელიც 
მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს განსახილველი დოკუმენტის ხარისხს 
და ჩვენი აზრით, აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს, რათა თავიდან იქნას 
აცილებული ქსანი-სტეფანწმინდას 500 კვ-იანი ხაზის ძირითადი პროექტის 
განხილვისას დაშვებული შეცდომები.  

1. საზოგადოების ინფორმირებულობა / საზოგადოების 
დამოკიდებულების შესწავლა 
„„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულების დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის №31 ბრძანების მე-6 მუხლის თანახმად, 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კომპონენტი საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის 
შესწავლაა. განსახილველი დოკუმენტიდან ნათელია, რომ საქმიანობის 
განმახორციელებელს არ გაუწევია რაიმე სახის ძალისხმევა 
საზოგადოებასთან კომუნიკაციისათვის დოკუმენტის საჯარო 
განხილვისთვის გამოტანამდე. შესაბამისად, დოკუმენტში არ არის (და 
აღნიშნული მიზეზის გამო ვერც იქნებოდა) წარმოდგენილი სრულყოფილი 
ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შესაძლო ეკოლოგიური, სოციალური 

                                                
1 http://moe.gov.ge/res/images/file-manager/qsani_stefanwminda_2017/EIA.pdf     

 
 

 

 
გარემოსდაცვითი და სოციალური 
სამართლიანობისთვის  
საქართველოში 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
თბილისი, 0179, საქართველო  
ფალიაშვილის ქ. 39b, IV სართ. 
ტელეფონი:  995 (32) 2221574 
ფაქსი: (995 32) 222 38 74 
ელ.ფოსტა: 
greenalt@greenalt.org 
ვებ-გვერდი: www.greenalt.org 
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და ეკონომიკური შედეგების (რაც ბრძანების იმავე მუხლის თანახმად უნდა იყოს წარმოდგენილი 
განსახილველ დოკუმენტში)  შესახებ. 

2. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობა  
განსახილველად წარმოდგენილი დოკუმენტიდან არ ჩანს, მოსახლეობის რა ნაწილზე ექნება 
პროექტს ზემოქმედება.  
 
ფონური მდგომარეობის აღწერისას მოსახლეობის დახასიათება შემოიფარგლება ერთი აბზაციათ, 
რომელშიც აღნიშნულია: „5.3.2 მოსახლეობა - 2017 წლის მონაცემებით მცხეთა მთიანეთის 
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა შეადგენს 93.8 ათას ადამიანს, ეთნიკური შემადგენლობა 
ქართველები, ოსები, ასურელები, სომხები, რუსები ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით (წყარო: 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური) გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის 
რაოდენობა ნაჩვენებია ცხრილში 5.3.1.1“.  
 
ყოველივე აღნიშნულის ლოგიკური შედეგია ის, რომ პროექტის სოციალური ზემოქმედების 
შეფასების ნაწილი (6.12 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე) საერთოდ თეორიული 
ხასიათისაა და კომენტირებას არ ექვემდებარება.  
 
საჭიროა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლების იდენტიფიცირება და პროექტის 
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება.  

3. მანძილი ეგხ-სა და დასახლებულ ტერიტორიებს შორის 
როგორც გზშ ანგარიშის შესავალში არის აღნიშნული, 500 კვ-იანი ძაბვის ეგხ-ის მშენებლობის 
პროცესში მოსახლეობის უკმაყოფილების გამო აუცილებელი გახდა, პროექტის გარკვეული 
მონაკვეთის ცვლილება. პროტესტის ძირითად მიზეზს ეგხ-დან დასახლებული არეალის სიახლოვე 
წარმოადგენდა. გამომდინარე აქედან, ახალი გზშ ანგარიშის მომზადებისას განსაკურებული 
ყურადღება გამახვილებული უნდა ყოფილიყო, გადამცემი ხაზისა და საცხოვრებელი ზონის  
დაშორების საკითხზე. თუმცა, ეს საკითხი ძალიან არაზუსტად არის აღწერილი. უფრო 
კონკრეტულად, დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში, ერთიდაიგივე სოფლის თუ საცხოვრებელი 
სახლის დაცილება ეგხ-დან, განსხვავებული მონაცემებით არის მოცემული. ასე მაგალითად: 3.2.1 
ქვეთავში ნათქვამია, რომ ეგხ-ი სოფ. წინამხარის უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან  350-400 
მეტრით იქნება დაშორებული. შემდეგ, მე-18 გვერდზე, 4.1.1. ნახაზზე ნაჩვენებია, რომ რომ იგივე 
სოფლიდან დაშორება 650 მეტრია. 6.5.3.1 ქვეთავში ნათქვამია, რომ საცხოვრებელ სახლთან 
ყველაზე ახლოს N4 ანძა განთავსდება, დაცილების მანძილი კი 200 მეტრი იქნება. როცა 
დოკუმენტის სხვა ქვეთავებში ნათქვამია, რომ დაშორებები 150 მეტრს შეადგენს - „სოფ. ბახანის 
ერთერთი უბნის განაპირა საცხოვრებელი სახლიდან, რომელიც მდ. არაგვის მარცხენა სანაპიროს 
ფერდობზე მდებარეობს, ეგხ-ის დერეფანი დაცილებული იქნება 150-160 მ-ით“ – (იხ. გვ. 20).  

 
ამ ყველაფრის შემდეგ, 6.5.3.1 ქვეთავში მოყვანილი დასკვნა, რომ: „საპროექტო ეგხ-ს 
საცხოვრებელი სახლებიდან დაცილების მანძილები აკმაყოფილებს როგორც საერთაშორისო 
ნორმებს ასევე საქართველოში მიღებულ პრაქტიკას. „ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელებით 
ადგილობრივ მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ რაიმე 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ არსებობს“ - აზრს კარგავს, რადგან 
უახლოესი მანძილი დასახლებული არეალიდან არ არის დაზუსტებული და საჭიროებს გადახედვას. 
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4. პროექტის ადამიანის ჯანრთელობაზე ზემოქმედება 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მოსახლეობის წინააღმდეგობა 
გადამცემი ხაზების პროექტის განხორციელებისას უპირატესად განპირობებული იყო 
ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ნეგატიური ზემოქმედების რისკებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 
ამასთან, საქმიანობის განმახორციელებელი აღნიშნავს, რომ გადამცემი ხაზების განთავსებისას 
დაცული იყო საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები, რომლის თანახმადაც, 
გადამცემი ხაზი საცხოვრებელი ზონიდან 30 მ-ით უნდა ყოფილიყო დაშორებული: 
„ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით შეიძლება დავასკვნათ, რომ საპროექტო ეგხ-ს 
საცხოვრებელი სახლებიდან დაცილების მანძილები აკმაყოფილებს როგორც საერთაშორისო 
ნორმებს ასევე საქართველოში მიღებულ პრაქტიკას. ელექტრომაგნიტური ველების გავრცელებით 
ადგილობრივ მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის და ამ მხრივ რაიმე 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა არ არსებობს (გვ. 73)“  
 
მნიშვნელოვანია, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში განიმარტოს, რომ საქართველოს 
კანონმდებლობით („ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის 
ზონების დადგენის შესახებ“ მთავრობის №366  დადგენილება) განსაზღვრული მანძილი (30 მ), 
რომლითაც ხელმძღვანელობს საქმიანობის განმახორციელებელი, წარმოადგენს გადამცემი ხაზის 
ექსპლუატაციის უსაფრთხოებისთვის დადგენილ მანძილს და არა - გადამცემი ხაზის მახლობლად 
მაცხოვრებლების დაცვის ზონას. აქედან გამომდინარე, საქმიანობის განმახორციელებლის მხრიდან, 
ნორმირებული მანძილის დაცვის მიუხედავად ვერ დავასკვნით რომ ელექტრომაგნიტური ველის 
ნეგატიური ზემოქმედების რისკები ადამიანთა ჯანმრთელობაზე შემცირებული იყო ან არ არსებობდა. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილება2, რომელიც უშუალოდ 
მოსახლეობის დაცვას ითვალისწინებდა გადამცემი ხაზების მიერ წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური 
ველისგან, 2007 წელს გაუქმდა და მასში ფიქსირებული უახლოესი მანძილი ელექტროგადამცემი 
ხაზების ღერძიდან დასახლებულ პუნქტამდე 500 კვტ-750 კვტ-მდე ძაბვის ხაზებისთვის -  250 მეტრი 
იყო. 
 
დოკუმენტში ვკითხულობთ: „პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისას არაა მოსალოდნელი 
რაიმე მნიშვნელოვანი დასხივება ახლომდებარე მაცხოვრებლებზე ან გარემოზე ელექტრული და 
მაგნიტური ველების გამო. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO) გამოაქვეყნა 
ელექტრომაგნიტური ველის კვლევების თავისი უახლესი მიმოხილვა 2007 წლის ივნისში და 
ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ ელექტრომაგნიტური ველი არ იწვევს რაიმე გრძელვადიან 
ჯანმრთელობისთვის საზიანო ეფექტებს (WHO, 2007)“ (გვ.71).  
 
უნდა აღინიშნოს, რომ გადამცემი ხაზების ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებასთან 
დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ 
ზემოქმედების თაობაზე შეთანხმებული პოზიციის არქონის პირობებზე, მთავრობებმა უნდა 
იხელმძღვანელონ ე.წ. „წინდახედულობის პრინციპით“. წინდახედულობის პრინციპით მოქმდება კი 
გულისხობს ახალი ხაზების მშენებლობის შემთხვევაში ნაგებობის დასახლებული პუნქტებიდან 
მაქსიმალური მანძილით დაშორებას.  
 
საგულისხმოა, რომ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა 
და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ 

                                                
2 საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება "საწარმოების, ნაგებობებისა 
და სხვა ობიექტების სანიტარიული დაცვის ზონებისა და სანიტარიული კლასიფიკაციის დამტკიცების შესახებ", 2003, 
მუხლი 17 
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მომზადებული „საქართველოში გარემოს ჯანმრთელობის სფეროში არსებული მდგომარეობის 
მიმოხილვისა და შეფასების 2011 წ. ანგარიშში“3 ელექტრომაგნიტური ველების ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების  თაობაზე განსხვავებული ინფორმაცია მოყვანილი. საინტერესოა, 
რომ ეს ინფორმაციაც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებს ეყრდნობა. კერძოდ, 
ანგარიშში აღნიშნულია: „მრეწველობის სხვადასხვა დარგში, კავშირგაბმულობის სფეროში, 
მედიცინაში და საყოფაცხოვრებო პირობებში ელექტრომაგნიტური ენერგიის წყაროების ფართო 
გამოყენების გამო ადამიანი ბუნებრივი ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებასთან ერთად, ასევე 
მუდმივად განიცდის ხელოვნური (ანთროპოგენული ხასიათის) ელექტრომაგნიტური ველის 
ზემოქმედებას, რამაც გარკვეულ პირობებში შეიძლება არახელსაყრელი გავლენა მოახდინოს 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დაბალსიხშირული ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შესახებ მონაცემები ძირითადად ეფუძნება ეპიდემიოლოგიურ 
კვლევებს, აგრეთვე ლაბორატორიულ ცხოველებსა და ქსოვილოვან კულტურებზე ცდებს. 
გამოვლენილია ბევრი ეფექტი რეპროდუქციული სისტემის დაზიანებიდან დაწყებული გულ-
სისხლძარღვთა და ნეიროდეგენერაციული დაავადებებით დამთავრებული, თუმცა დღეისათვის 
ყველზე სანდო შედეგები ეხება ბავშვებში ლეიკემიის განვითარებას. 2001 წელს კიბოს კვლევის 
საერთაშორისო სააგენტოსა და ჯანმო-ს ექსპერტების სამუშაო ჯგუფმა განიხილა დაბალასიხშირული 
ელექტრომაგნიტური ველების ზემოქმედების ეფექტების შესახებ კვლევები და მათ მიაკუთვნეს 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო კანცეროგენული ზემოქმედების მქონე ფაქტორების 
კლასიფიკაცია, ბავშვთა ასაკში ლეიკემიის დაავადებიანობის ზრდის ეპიდემიოლოგიური 
კვლევების4 საფუძველზე. 
 
გზშ ავტორები აღნიშნავენ რომ არსებობს „შეზღუდული ემპირიული მონაცემები“ , რომლებიც 
აჩვენებს ელექტროგადამცემი ხაზების მიერ გამოწვეული ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებას 
ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. მეოცე საკუკუნის 70-იანი წლებიდან დაიწყო ადამიანთა ჯანმთელობაზე 
ელექტროგადამცემი ხაზების მიერ წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედების 
შესწავლა და შესაბამისად ამ საკითხზე მრავალი მეცნიერული და არა „შეზღუდული ემპირიული“ 
მონაცემები არსებობს. აგრეთვე, მართალია არ არსებობს იმის მტკიცებულება რომ 
ელექტრომაგნიტური ველი აუცილებლად გამოიწვევს კიბოს, მუტაციური ცვლილებებს და ა.შ (რაც 
გზშ ანგარიშში წერია), თუმცა მნიშვნელოვანია განიმარტოს მეორე საკითხიც, რომელიც რატომღაც 
კვლევის ავტორებს ავიწყდებათ. მეცნიერული კვლევების თანახმად, ელექტრომაგნიტური ველის 
ზემოქმედებით შესაძლოა გაზრდილი იყოს სხვადასხვა დაავადების (მათ შორის კიბოს) წარმოქმნის 
რისკი, რაც გადამცემი ხაზების სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობის დაავადებების რიცხოვნების 
ზრდაში გამოიხატება.  
 
ყოველივე აღნიშნული გათვალისწინებული უნდა იყოს პროექტის ადამიანის ჯანრთელობაზე 
ზემოქმედების შეფასებისას, რომელიც დოკუმენტში არ არის წარმოდეგნილი.  

5. „წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობები  
როგორც ალტერნატიული ვარიანტების განხილვიდან ირკვევა, იმისათვის, რომ თავიდან 
აერიდებინათ სოციალურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედება, შეირჩა პროექტის შეცვლილი 
მონაკვეთის ისეთი  ვარიანტი, რომელიც ორმაგად ზრდის ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედებას.  
ზემოქმედების არეალში ხვდება ფლორისა და ფაუნის მრავალი სახეობა, მათ შორის საქართველოს 

                                                
3 http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/EnviHealth%20SituAnalysis%202012_486ddc95-de62-4cfa-860c-
523b031f8f8a.pdf  
4 WHO handbook on Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields, who, 2002 
http://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/index.html  

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/EnviHealth%20SituAnalysis%202012_486ddc95-de62-4cfa-860c-523b031f8f8a.pdf
http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/EnviHealth%20SituAnalysis%202012_486ddc95-de62-4cfa-860c-523b031f8f8a.pdf
http://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/index.html


Page 5 of 7 
შენიშვნები მოამზადეს: ირინე სვანიძემ და თინათინ არველაძემ 

„წითელი ნუსხით“ დაცული სახეობები. ანგარიშის გაცნობის შემდეგ არ არის ნათელი და 
განსაზღვრული რა რაოდენობის „წითელი ნუსხის“ სახეობების ამოღება მოხდება ბუნებიდან. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ტერიტორიაზე ვხვდებით ისეთ უნიკალურ სახეობებს როგორიცაა უთხოვარი 
(Taxus baccata), რომლის დაცვითი სტატუსი ეროვნულ დონეზე არის - მოწყვლადი.   
 
წითელი ნუსხის სახეობების ზემოქმედების ერთ-ერთ შემარბილებელ ღონისძიებად დაგეგმილია 
ხეების გადარგვა: „ღეროს 8 სანტიმეტრზე მცირე დიამეტრის მქონე წითელი ნუსხით დაცული ხე 
მცენარეთა ინდივიდები სამშენებლო საქმიანობის განსახორციელებელი ტერიტორიებიდან და იმ 
ტერიტორიებიდან, რომელზეც მცენარეული საფრის მოცილება მოხდება მისავალი გზების 
შესაქმნელად, უნდა გადაირგოს უსაფრთხო ტერიტორიებზე. გადარგვა უნდა მოხდეს უსაფრთხოების 
წესების დაცვით იმავე ჰაბიტატში, საიდანაც მოხდება აღნიშნული ინდივიდების ამოძირკვა“, -  არ 
არის ჩამოთვლილი წითელი ნუსხის რომელ სახეობებზე არის საუბარი, ასევე, არ არის 
დასაბუთებული წლის რა პერიოდში მოხდება აღნიშნული მცენარეების გადარგვა. ამ და სხვა ზოგადი 
სახის ჩანაწერებს ვხვდებით დოკუმენტში; მეტიც,  6.9.2.2 ქვეთავის შესავალში აღნიშნულია, რომ 
შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა არასრულყოფილია, ამჯერად მოცემული გეგმა დეტალური 
არ არის, რადგან მისი შემუშავება მშენებლობის დასრულების შემდგომ მოხდება - (იხ. 6.9.2.2)  რაც 
გზშ კანონის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს.  
 
გარდა ზემოთაღნიშნულისა, იმას, რომ (ფლორისა და ფაუნის სახეობების) შემარბილებელი 
ღონისძიებების შემუშავებას პასუხისმგებლობით არ მოეკიდნენ, კიდევ უფრო თვალნათლივ აჩვენებს 
შემდეგი სახის ჩანაწერი: „წითელი ნუსხის სახეობების გარდა ფლორისტული კვლევით დადგინდა 
13 ენდემური სახეობის გავრცელება საკვლევ ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში. მათგან 9 სახეობა 
ვრცელდება ელ. გადამცემი ხაზის დერეფანში და ანძების განთავსების წერტილებზე, უმეტეს წილად 
მდელოს ჰაბიტატში (იხ. დანართი A1,2). აღნიშნული ენდემური მცენარეები არ განეკუთვნებიან 
საფრთხეში მყოფი სახეობების კატეგორიას. „აქედან გამომდინარე კრიტიკული მნიშვნელობის 
ამოცანას არ წარმოადგენს მათი დაცვის ღონისძიებების გატარება“ - იხ. გვ. 50. 

6. ზემოქმედება ფრინველებზე  
როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, ელ. გადამცემი ხაზების მშენებლობა განსაკუთრებით დიდ 
ზეგავლენას იქონიებს ფრინველებზე. გზშ დოკუმენტში განსაზღვრული შემარბილებელ ღონისძიებები 
ძირითადად თეორიული ხასიათის არის და არა კონკრეტული და მიზანმიმართული. დოკუმენტში 
აღნიშნულია, რომ ელ. გადამცემი ხაზის დერეფანში ელექტრული ველით გამოწვეული ფრინველთა 
მოკვდინების მაღალი რისკის უბნის გამოვლენის შემთხვევაში, უნდა მოხდეს პრევენციული ზომების 
გატარება, რაც მოიცავს ელ. სადენი ხაზის აღჭურვას ფრინველთა დამაფრთხობელი 
მოწყობილობებით; თუმცა, არ არის  განხილული თავად მოწყობილობის ტიპები  და დადგენილი 
რომელ მათგანს მიენიჭება უპირატესობა და რა კრიტერიუმების საფუძველზე.  
 
დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ „ელ. გადამცემი ხაზის დერეფანში და მის შემოგარენში 
არსებულ ჰაბიტატებში საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული ფრინველებიდან უნდა 
განხორციელდეს პრევენციული ზომები ბუკიოტის (Aegolius funereus) გავრცელების ჰაბიტატების: 
წიფლნარ რცხილნარი და ჭალის მურყნარი ტყეების მასიური ფრაგმენტაციის და დესტრუქციის 
თავიდან ასარიდებლად“, თუმცა რა ღონისძიებებზეა საუბარი ასევე გაურკვეველია.  
 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში (88 გვ.) ფრინველებთან დაკავშირებით წერია: 
„მათი რიცხოვნობის ზრდის შემთხვევაში უნდა მოხდეს ელ.სადენის ანძების აღჭურვა მათ 
მწვერვალებზე სავარცხლისებური დანამატებით ე.წ „კომბებით“. რათა მათზე ბუდე არ გაიკეთონ 
ფრინველებმა“.  
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ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იყოს ჰაბიტატის მდგომარეობა, რომელშიც 
ანძა განთავსდება, რადგან გადამცემ ანძაზე ფრინველის დაბუდების ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება 
იყოს არასაკმარისი საბუდარი ადგილი. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა ე.წ „კომბებით“ ანძის 
აღჭურვამ უარყოფითად იმოქმედოს ფრინველების პოპულაციაზე. მიზანშეწონილია, რომ 
საქმიანობის განმახორციელებელმა შემარბილებელ ღონისძიებებში განიხილოს ალტერნატიული 
საბუდარი ადგილების მოწყობა ფრინველებისთვის. 

7. პროექტის პარამეტრები 
გზშ ანგარიშის შესავალ ნაწილში ნათქვამია, რომ "საპროექტო დერეფანი ითვალისწინებს 
თავდაპირველი პროექტით განსაზღვრული დერეფნის 134 და 162 საყრდენებს შორის მოქცეული 
მონაკვეთის შეცვლას ახალი დერეფნით“; დოკუმენტის, სხვა ნაწილში კი საუბარია 133-ე და 151-ე 
ანძების შორის მოქცეული მონაკვეთის ცვლილებაზე -  საბოლოო ჯამში, გაუგებარია კონკრეტულად 
რა მონაკვეთს ეხება პროექტი.  
 
დოკუმენტის 5.2.3 ქვეთავი ეძღვნება საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლას. როგორც 
ქვეთავის განხილვისას ირკვევა, საპროექტო ტერიტორია ძირითად გაივლის ზვავსაშიშ, 
ღვარცოფულ და მეწყრულ ტერიტორიებზე. სულ 500 კვ ეგხ-ის ხამუშა-წინამხარის ალტერნატიულ 
უბანზე 21 ზვავსაშიში კერაა. ანგარიშის ამავე ქვეთავში მსგავსი სახის ჩანაწერებს არაერთგან 
ვხვდებით: „ღვარცოფული ხევების ტრანზიტის ზონაში ნატანი მასალის საკმაოდ ჭარბი მოცულობა 
შეიმჩნევა, რომლის სიმაღლითი ნიშნული ზოგ ადგილებში საავტომობილო გზას უტოლდება“; 
„ძირითადი არახელსაყრელი გეომორფოლოგიური ფაქტორია ის ფაქტი, რომ ტრასის ზოლის 
უმეტესი ნაწილი დამრეცი და ციცაბო დახრით ხასიათდება, რაც სეისმურად არახელსაყრელია“; 
„სოფელ ბანცურის სამხრეთით ფერდობი მთლიანად ზვავსაშიშია და მრავლად არის ასევე 
ეროზიულ-ღვარცოფული კერები“; შემდეგ კი მოცემულია დასკვნა, რომელიც მთლიანი ქვეთავის 
შინაარს ეწინააღმდეგება: „საინჟინრო გეოლოგიური თვალსაზრისით, ელექტროგადამცემი ხაზის 
ზოლის ახალი ალტერნატიული უბანი ძირითადად დამაკმაყოფილებელ პირობებშია, ვინაიდან 
ისეთი არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები, როგორიცაა მეწყერი, ზვავი, კარსტი, 
მდინარეული ეროზიები და ზვავები ტრასის ზოლის უმეტეს ნაწილში არ არის გავრცელებული“. 
ამავე დასკვნის ბოლოს აღნიშნულია, რომ საინჟინრო გეოლოგიური პირობების სირთულის 
მიხედვით ტრასის ზოლი, მე-3 კატეგორიას (რთული) მიეკუთვნება.  
 
გარდა იმისა, რომ ქვეთავში ვხვდებით ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას, ასევე, არ არის 
დაზუსტებული ანძების განთავსების ზუსტი წერტილები და ნათქვამია, რომ „ეგხ-ს პროექტირებისას 
ანძების დამონტაჟების წერტილებისათვის შეძლებისამებრ უნდა ავირჩიოთ წყალგამყოფი ქედები, 
ზვავსაშიში კერების გამყოფი შემაღლებები, ზვავების გამონატანის დამუხრუჭებისა და აკუმულაციის 
შემდგომი ზონები“. აღნიშნული საკითხი, უკვე დეტალურად უნდა იყოს შესწავლილი, რადგან 
სათანადოდ მოხდეს გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება.  
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზვავსაშიშროების თავიდან ასაცილებლად მოცემულია გარკვეული ტიპის 
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, მაგალითად, ზვავგამჭრელი კონსტრუქციების 
დამონტაჟება; თუმცა, ღვარცოფთან და მეწყერთან დაკავშირებით არაფერია ნათქვამი.  
 
ყურადსაღებია, რომ უკვე გააქტიურებული მეწყერების გამო გუდამაყრის ხეობაში ადგილობრივი 
მაცხოვრებლების უმეტესმა ნაწილმა უკვე განიცადა მიგრაცია და საქართველოს სხვადასხვა 
რეგიონებში მოუხდათ გადასახლება. დოკუმენტის მომდევნო ქვეთავშიც აღნიშნულია, რომ „2016 წ. 
შემოდგომის პერიოდში ძლიერ დაიმეწყრა გუდამაყრის სათემოს სოფელ მაქართას ტერიტორია, 
რომლის შემოგარენშიც ქსანი-სტეფანწმინდის შემოვლითი 12 კმ-იანი ელ. გადამცემი ხაზის 
დერეფანი გადის“. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის თანახმად, მეწყრული 
პროცესების გააქტიურება სწორედ ტყის გაჩეხვამ გამოიწვია, რასაც შედეგად მოსახლეობის 
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მიგრაციის უფრო გააქტიურება მოჰყვა. ანგარიშიდან ნათელი ხდება, რომ ელ. გადამცემი ხაზის 
მშენებლობას მოყვება დიდი რაოდენობით ხე-ტყის ჭრა, რაც მეწყრული პროცესის გააქტიურებას და 
მთის სოფლების დაცლის პროცესს უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ამასთან, როგორც ირკვევა, ჯერ 
კიდევ არ არის დაგეგმარებული ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და მომსახურებისთვის 
სატრანსპორტო (მისასვლელი) გზების ქსელი, რომელიც მცენარეული საფარით დაფარულ 
ტერიტორიაზე შესაძლოა გავიდეს, შესაბამისად, არ ვიცით რა რაოდენობის ხე-ტყის მოჭრა იქნება 
საჭირო - (იხ. გვ.87).  
 
ფაქტიურად, გვაქვს იგივე სიტუაცია რაც ქსანი-სტეფანწმინდას 500 ეგხ-ს მთელი მარშრუტის 
პროექტთან მიმართება იყო მთავრი პრობლემა და კანონის უხეშ დარღვევას წარმოადგენს - არ არის 
დაზუსტებული პროექტის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომლებიც განაპირობებს პროექტის 
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედებას. გამომდინარე აქედან, აუცილებელია სათანადოდ 
იქნას დადგენილი ანძების დამონტაჟების წერტილები, ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და 
მომსახურებისთვის მისასვლელი გზების ქსელი, სათანადოდ შეფასდეს მისი გარემოზე და 
მოსახლეობაზე ზემოქმედება და დეტალურად იქნას წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებები 
- ანუ, ჩატარდეს სრულფასოვანი გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნას 
დოკუმენტი გამოტანილი საჯარო განხილვისათვის.  
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