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ეპიგრაფი: 

„აღნიშნული ძირითადი შესაძლო ზემოქმედებისა  
და უმნიშვნელო ზემოქმედების უფრო დეტალური აღწერა ქვემოთ არის მოცემული“  

(წყარო: ქვეშეთი-კობი გზის მონაკვეთის (ლოტი 1 გვირაბი, ლოტი 2 გზა) პროექტის  
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (მარტი, 2019) 

 

 

ანალიზის მეთოდოლოგია 

 

ანგარიში გაანალიზებულია თანმიმდევრულად, ყოველი აბზაცის მიხედვით შესრულებულია 

ანალიზი და გენერირებულია შენიშვნები და წინადადებები, ფორმულირებულია სათანადო მიგნებები 

და დასკვნები. თანმიმდევრული ანალიზის შედეგები გაანალიზებული აბზაცის ან დოკუმენტის 

შესაბამისი ნაწილის მითითებით ასევე თანმიმდევრულადაა ჩამოყალიბებული წინამდებარე 

დოკუმენტში. ქვეთავების სათაურები კურსივით ავტორის მიერაა ფორმულირებული, ხოლო 

ქვესათაურები დახრილი კურსივით უშუალოდ დოკუმენტიდანაა გადმოღებული ორიენტირების 

მიზნით და არ არის ფორმულირებული ექსპერტიზის დასკვნის ავტორის მიერ. 

 

პროექტის არასაკმარისი დასაბუთებულობა 

 

1. აბზ. 131 ამტკიცებს, რომ „საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოიწყო პროგრამა ქვეყნის ძირითადი 

გზების განახლების მიზნით“, თუმცა არ არის მითითებული რა პროგრამა იგულისხმება 

კონკრეტულად და თუ როდის წამოიწყო ეს ყველაფერი საქართველოს მთავრობამ? 

 

2. აქვეა განცხადებული, რომ პროექტი მიზნად ისახავს „საქონლის სატრანსპორტო და სატრანზიტო 

გადაზიდვების გაუმჯობესებას საქართველოსა და მიმდებარე ქვეყნებში.“ საინტერესოა, მიმდებარე და 

მეზობელი ქვეყნები იხდიან თავის წილს პროექტის ხარჯებში თუ მხოლოდ საქართველო იღებს 

ასტრონომიულ სესხებს მათი ტრანზიტის გასაუმჯობესებლად? 

 

3. აბზ. 131 მიხედვით „გზა მცხეთიდან იწყება“. მცხეთის სამხრეთით რა ხდება, პროგრამა არ 

ვრცელდება? მხოლოდ მთების გადალახვაა მიზანი? რას იტყვიან ავტორები კუმულატიურ 

ზემოქმედებებზე გზის სხვა მონაკვეთებთან მიმართებაში, როგორც სამხრეთით, ისე ჩრდილოეთით? 

 

4. „ცხრილი4. წლიური მოთხოვნის პროცენტული მაჩვენებელი, რომელზეც გავლენას ახდენს 

მოძრაობის აკრძალვა“ გვიჩვენებს, რომ მსუბუქი ავტომობილებისთვის ამჟამად შეზღუდვა 

უმნიშვნელოა, სირთულეები ძირითადად ავტობუსებსა და ტრანზიტულ ტრაილერებზე მოდის. ისევ 

ისმის შეკითხვა, რას და ვის ემსახურება ეს პროექტი და რატომ უნდა გასწიოს მისთვის 

ასტრონომიული ხარჯი და ამისთვის აიღოს არაგასტუმრებადი სესხი საქართველოს მოსახლეობამ? 

 

5. აბზ. 138-ის მიხედვით პროექტის დანიშნულებაა „გარდაქმნას საქართველო სატრანსპორტო და 

ლოგისტიკურ ცენტრად ერთის მხრივ, ცენტრალურ აზიასა და შორეულ აღმოსავლეთს შორის, და 

მეორეს მხრივ თურქეთსა და ევროპას შორის.“ არადა წარმოდგენილი პროექტის მიმართულება არ 

ემსახურება არცერთი აქ გაცხადებული სატრანსპორტო ღერძის განვითარებას. აქვეა მოხსენიებული 

„აბრეშუმის გზის“ სატრანზიტო მნიშვნელობა, რომელიც ასევე ქმნის გაურკვევლობას, თუ რა 

მიმართულებისაა „აბრეშუმის გზა“ და წარმოდგენილი პროექტი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის თუ 

სამხრეთ-ჩრდილოეთის? 

 

6. აბზ. 139-ში მოხსენიებული სარგებელი „ა) გზის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობის გაუმჯობესება 

ზამთრის პერიოდშიც კი“ მიგვანიშნებს, რომ 100% პროცენტით აღნიშნული ფუნქცია როგორც ჩანს 
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მაინც ვერ მიიღწევა. ისმის კითხვა, კონკრეტულად რა მასშტაბისაა აღნიშნული „გაუმჯობესება“? ამავე 

აბზაცში განმარტებულია, რომ „არსებული გზა დარჩება ექსპლუატაციაში და მისი ფუნქცია თითქმის 

ექსკლუზიურად გუდაურზე წვდომა იქნება“, თუმცა არ არის განმარტებული, გუდაურის 

„ექსკლუზიურობიდან“ „თითქმის“ რა გამონაკლისებია მოსალოდნელი არსებული გზისთვის? 

 

საზოგადოების არასრული ინფორმირება 

 

7. სარჩევის მე-17 გვერდზე მოყვანილი განცხადებიდან ჩანს, რომ გზშ-ის ქართულ ვერსიაში 

მნიშვნელოვანი დანართები შეტანილი არ არის, რაც გზშ-ის და მისი შინაარსის თაობაზე 

საზოგადოების ინფორმირების არასრულყოფილებაზე მეტყველებს. დანართების სათაურებიც კი არ 

არის ნათარგმნი, შესაბამისად ეს დანართები არ არის გზშ-ის ნაწილი, იხ. ციტატა (გვ. 17): 

 

„დანართები - Available in the English version of the ESIA 

დანართი A – Environmental Management Plans 

დანართი B – Environmental Monitoring Plans 

დანართი C – Borrow Pit Mitigation 

დანართი D – Air Quality Model Mapping 

დანართი E – Chance Find Procedure 

დანართი F – Spoil Disposal Plan Template 

დანართი G – Bridge and Tunnel Plans 

დანართი H – Baseline Data Collection Methodology 

დანართი I – State Forest Fund Inventory 

დანართი J – Focus Group Maps 

დანართი K – Noise Model Methodology and Construction Noise Model Results დანართი L – 

Gudauri Recreational Area 

დანართი M – IBAT Report 

დანართი N – CV of PCR Specialist 

დანართი O – Potential Spoil Disposal Site Profiles 

დანართი P – Vibration Model 

დანართი Q – Air Quality Model Methodology 

დანართი R – Occupational, Community Health and Safety Plan Template 

დანართი S – Summary of Consultations 

დანართი T - Archeological Five Phase Strategy დანართი U – Villages in the Project Area 

დანართი V – Critical Habitat Assessment and Appropriate Assessment Screening 

დანართი W – Autumn Ecological Surveys 

დანართი X – SEMP Framework 

დანართი Y – Other Ecological Surveys 

დანართი Z – Zakatkari Visitor Centre Concept Illustrations“  

ციტატის დასასრული. 

 

დანაკარგისა და სარგებლის არასათანადო შეფასება 

 

8. შესავალში A.5 „ანგარიშის სტრუქტურა“ ნაწილი G: გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა 

შემარბილებელი ღონისძიებების  ხარჯების შეფასებასთან დაკავშირებით ფრჩხილებში მითითებულია 

ციტატა „(...ნაკლებად სავარაუდოა, წარმოადგენდეს სამშენებლო კომპანიის კორპორატიული 

პოლიტიკის ნაწილს და შესაძლოა არ იყოს ჩართული კონტრაქტის საერთო ღირებულებაში)“, 

საიდანაც გაუგებარი რჩება, უნდა იყოს თუ არა აღნიშნული ხარჯები ჩართული და შეფასებული გზშ-

ში.  

 



 

3 
 

9. აბზ. 1300-ში ასევე არარელევანტურია საუბარი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის „სავარაუდო“ 

ხარჯებზე. წარმოდგენილი უნდა იყოს დაახლოებითი ხარჯები და არა სავარაუდო - გზშ-ში 

გარემოსდაცვითი მართვის ბიუჯეტი უნდა იყოს საკმარისი დეტალობით შეფასებული. 

 

პროექტის არასათანადო აღწერა 

 

10. „გამოსახულება 3: საპროექტო გზის მდებარეობის რუკა“ 74-ე გვ. (გვერდი მითითებული არ არის): 

ამ გამოსახულებაზე არც ლეგენდა ჩანს და არც გამოსახულებაა ვიზუალურად გარჩევადი. იგი 

მოხსენიებული ტექსტში ასევე არ არის და გაუგებარია რჩება, რას ემსახურება. 

 

11. აბზ. 137 ამტკიცებს, რომ 9 კმ სიგრძის გვირაბია შემოთავაზებული, რაც არასწორია, რადგან 

გვირაბთან ერთად გზის მონაკვეთიც არის შემოთავაზებული, რომელზეც მოდის ზემოქმედებების 

დიდი წილი. 

 

12. აბზ. 145-ში არალოგიკურადაა ლოტები დანომრილი, ჯერ ლოტი 1 უნდა იყოს და შემდეგ ლოტი 2, 

თუკი ქვეშეთი-კობის მიმართულებაზეა საუბარი, რაც დამაბნეველია გზშ-თვის. თანაც, რას ნიშნავს 

ლოტებად დაყოფა და რატომ არის ასე დაყოფილი და არა სხვაგვარად ლოტები? „ლოტები“ 

ჩვეულებრივ არ არის გზშ-ში გამოსაყენებელი საუკეთესო დაყოფა და უფრო პროკურმენტის მიზნებს 

შეესაბამება და არა გზშ-ის. იგივე გაურკვევლობას ადასტურებს გამოსახულება 5, რომლითაც იწყება 

ლოტი 2-ის გრაფიკა და არა დოკუმენტში მიღებული ნუმერაციით, რაც ლოტი 1 იქნებოდა. 

 

13. გამოსახულება 5: ლეგენდის ტექსტი არ იკითხება და არც რუკაზე ჩანს რაიმე ნორმალურად, მათ 

შორის წარწერები, როლებიც რუკაზე უბრალოდ არ იკითხება. ლეგენდა არც ნათარგმნია ბოლომდე და 

არც თარგმანია მისაღები ხარისხის. რუკა საერთოდ არ იკითხება, რაც სრულიად მიუღებელია. მაგ. 

არსებული და საპროექტო გზა ერთი სიმბოლოთია აღნიშნული და პრაქტიკულად არ ჩანს. ავტორები 

ხედავენ და არჩევენ ალბათ, მკითხველები ვერაფერს გაარჩევს ასეთ რუკაზე/გამოსახულებაზე. 

 

14. გამოსახულება 5-ის შემდეგ გამოსახულებას ნომერი საერთოდ არ აქვს (რიგით შემდეგი 

გამოსახულება უკვე 6 ნომერია). ამავე ნახაზს ლეგენდა არ აქვს და არ ჩანს რა რის SDL ან UP.  

 

15. გამოსახულება 6-ზე ასევე არ ჩანს ნახაზზე წარწერები და ლეგენდები. 

 

16. გვ. 92-ზე კიდევ ერთი გამოსახულება 4 გვაქვს. ამ გამოსახულებაზე წარწერები ასევე არ იკითხება, 

ხოლო საექსპლუატაციო უბნისთვის არ არის შერჩეული საუკეთესო ადგილი (დახრილი ფერდი). 

 

17. გვ. 99-ზე (გვერდს ნომერი არ აწერია) აბზაცების ნუმერაცია თავიდან იწყება. აბზ. 1-ში 

გამოსახულება 20 და 21 როგორც ჩანს 10 და 11-ია სინამდვილეში. აქვე გასასწორებელია „მეშვეობით 

საშუალებით“. იქვე გამოსახულება 10 არ შეიცავს ლეგენდას, არ ჩანს ერთერთი წარწერა. შემდეგ 

გვერდზე აბზ. 2-ში გამოსახულება 22 და 23 როგორც ჩანს 12 და 13-ია სინამდვილეში.  

 

18. ლოტი 2-ის რეზიუმე იწყება მას შემდეგ, რაც მისი ნახაზებია მოყვანილი. 

 

19. აბზ. 150-ში ალბათ გამოსახულება 14 იგულისხმება ნაცვლად 24-ისა. 

 

20. გვ. 101-ის სქოლიო 8 უხეშადაა ნათარგმნი და პრაქტიკულად გაუგებარ ენაზეა წარმოდგენილი (ციტატა): 

„NATM ახდენს დატვირთვის ქვეშ კლდის მასების ქცევის პრინციპების და მშენებლობის პროცესში 

მიწისქვეშა სამშენებლო სამუშაოების ეფექტურობის მონიტორინგის ინტეგრირებას. ხშირად ამ მეთოდის 
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უწოდებენ "design as you go" (პროექტირება პროგრესის შესაბამისად) მიდგომას, რადგან იგი 

უზრუნველყოფს გრუნტის არსებული მდგომარეობის საფუძველზე ოპტიმიზებულ მხარდაჭერას. უფრო 

ზუსტად, იგი შეიძლება აღწერილ იქნა, როგორც მიდგომა „პროექტირება მონიტორინგისას“, რაც ეფუძნება 

არსებულ კონვერგენციასა და დივერგენციას არსებული ქანების რელიეფისათვის. იგი არ წარმოადგენს 

საექსკავაციო და საყრდენ ტექნიკების კონკრეტულ ნაკრებს.“ (ციტატის დასასრული). 

 

21. აბზ. 156-ში ნათქვამია რომ „მომავალში ნავარაუდევია ზაქათკარის გუდაურთან დამაკავშირებელი 

ახალი ადგილობრივი გზის მშენებლობა“. საინტერესოა, არის ეს სამომავლო გზა გზშ-ის ან მისი 

კუმულატიური და ინდუცირებული ზემოქმედების შეფასების ნაწილი თუ ფორმალობისთვის  არის 

მოხსენიებული რომ პრეტენზიის შემთხვევაში ავტორების მიერ ითქვას რომ გზშ-ში იგი 

მოხსენიებულია და ამით ჩაითვალოს ეს გზა პროექტის გზშ-ში განხილულად? აქვე მოხსენიებულია 

„სამომსახურეო ტექნიკური შენობა-ნაგებობის განთავსება“, თუმცა არ არის განმარტებული, თუ რა 

იგულისხმება ამ ნაგებობების ქვეშ, თუნდაც რომ გავარკვიოთ თუ როგორია მათი ზემოქმედება. 

 

22. გამოსახულება 17 შემოტრიალებულია 180 გრადუსით და ამის გამო მისი მდებარეობა გაუგებარია 

მკითხველისთვის. გაუგებარია ასევე თუ რა არის მონიშნული მწვანედ ფერით. 

 

23. აბზ. 154-ში უკვე სრულიად დამაბნეველია თუ რომელ გამოსახულებაზეა საუბარი, 26-ე თუ მე-18? 

იქვე აბზ. 155-ში გამოსახულება 30 და 31 სავარაუდოდ ალბათ 20 და 21 იგულისხმება, ხოლო ქვემოთ 

გამოსახულება 222 ალბათ 22-ია რადგან იგი 21-ის შემდეგ მოდის. 

 

24. აბზ. 158-ის ცხრილში 1 საპროექტო სიჩქარის ქვეშ მაქსიმალური სიჩქარე იგულისხმება თუ 

საშუალო (80 კმ/სთ)? 

 

25. აბზ. 191-ში მთავარი გვირაბის სიგრძე არ არის მითითებული, რაც დაუშვებელია ამ კრიტიკულ 

ადგილას (პროექტის აღწერა). აქვე საუბარია 36-ე გამოსახულებაზე, თუმცა გაუგებარია რომელ 

გამოსახულებაზეა საუბარი (ალბათ შემდეგ გვერდზე მოყვანილ გამოსახულებაზე ნომერი 266-ზე, ანუ 

ალბათ 26, რაც ასევე მიუთითებს შეცდომაზე ტექსტში). 

 

26. აბზ. 193-ში ისევე მოხსენიებულია, რომ „გვირაბი ერთ კილომეტრზე მეტი სიგრძისაა“, ანუ კვლავაც 

არ ჩანს თუ რა სიგრძისაა გვირაბი. 

 

27. აბზ. 196: ლოტი 2 გვირაბი 3-თვის მითითებულია რომ ამ მონაკვეთზე „ბურღვა-აფეთქებით 

გაყვანილი ძირითადი გვირაბი“ გვექნება. ისმის შეკითხვა, TBM-ით ვერ იქნება გაყვანილი ეს 

გვირაბიც? 

 

28. აბზ. 197-ში მითითებულია „PCI ნიშნები“, მაგრამ აბრევიატურა ახსნილი არ არის, ამდენად, არ 

ვიცით რა ნიშანი არ არის საჭირო. 

 

29. გამოსახულებაზე 39 ფრჩხილებში მითითებულია „(იხ. ტერიტორია A, გამოსახულება 37: ბუფერი, 

ქვეშეთი), რათა მოეცვათ ეს შენობა-ნაგებობებიც (იხ [1] და [2], Error! Reference source not found.)“, 

სადაც გაუგებარია, რომელია გამოსახულება 37. ასევე, გაუგებარია, თუ რომელია გამოსახულება 

„(იხ.[ACL-1.06], გამოსახულება ).“ გაუგებარია ასევე რომელი გამოსახულება იგულისხმება ციტატაში 

„(იხ. [UP-2.6], Error! Reference source not found.)“. არადა ორივე შემთხვევაში საუბარია საჯარო 

კონსულტაციების შედეგად მიღებულ სავარაუდოდ მნიშვნელოვან საპროექტო გადაწყვეტილებებზე. 
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30. იგივე მდგომარეობაა გამოსახულებაზე 40: აქაც გაუგებარია რომელი გამოსახულება იგულისხმება 

ციტატაში „(იხ. [UP-5.9], Error! Reference source not found.).“ აქაც საუბარია საჯარო კონსულტაციების 

შედეგად მიღებულ საპროექტო გადაწყვეტილებებზე. 

 

31. აბზ. 210-ის ცხრილში 11 მოყვანილია ლოტი 2-ის საყრდენი კედლები, მაგრამ გაუგებარი რჩება, თუ 

სად მდებარეობს ეს კედლები? ნახაზებზე მათი ნახვა შეუძლებელია. ცხრილში ასევე ნათქვამია, რომ 

სიმაღლე მერყეობს 2 მ-დან 10 მ-მდე, ხოლო იქვე მარჯვნივ მითითებული სიმაღლეები რეალურად 

მერყეობს 3 მ-დან 10 მ-მდე. 

 

32. აბზ. 213-ის ბოლოს მითითებულია, რომ „მილების დიამეტრი/გამტარიანობა შეფასებულ იქნა 100 

წლიანი განმეორებადობის პერიოდის გათვალისწინებით“. ითვალისწინებს განმეორებადობის 

აღნიშნული პერიოდი კლიმატის ცვლილების ფაქტორს (ანუ საკმარისია 100 წლიანი 

განმეორებადობის პერიოდი)? სად მდებარეობს ეს წყალგამტარი მილები? 

 

33. აბზ. 214-ში ნახსენებ გამოსახულებას არ აქვს ნომერი მითითებული. რა ნომერი იგულისხმება? 

 

34. აბზ. 217-ში მოხსენიებულია, თუ როგორია ეროვნული ან საერთაშორისო სტანდარტები, თუმცა 

აღნიშნული სტანდარტების პარამეტრები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დახასიათებული არ არის. ასევე 

დამაბინძურებელი „სითხისთვის“ მითითებულია „ლიცენზირებული კონტრაქტორის მიერ მისი 

მოშორება“, მაგრამ გაურკვეველი რჩება, როგორ და რამდენად მუშაობს მსგავსი გამოცდილება 

საქართველოში. 

 

35. აბზ. 220: რას ნიშნავს „დერეფანში მოძრაობა ვითარებითი იქნება“? 

 

36. აბზ. 226 განათების მახასიათებლებისთვის განმარტავს, რომ „სანათურები დამაგრებულია12მ 

სიმაღლის მოთუთიებული ფოლადის ბოძებზე.“ აუცილებელია გზის განათება? არ შეიძლება ეს 

განვიხილოთ ზემოქმედების და ხარჯების შესამცირებლად? იქნებ რაიმე სახის ინოვაციური 

გადაწყვეტილება შემოგვთავაზონ ავტორებმა ბიომრავალფეროვნებაზე და დასახლებებზე განათების 

ზემოქმედების შესამცირებლად ან თავიდან ასაცილებლად? 

 

37. აბზ. 229-ში განსახლებასთან მიმართებაში საუბარია რომ „მიწის შეძენისა და განსახლების გეგმა 

(LARP)“ ექვემდებარება ADB-ისა და EBRD-ის მიერ დამტკიცებას განხორციელებამდე.“ ADB-ისა და 

EBRD-ის მიერ წინასწარი დამტკიცება ვრცელდება თუ არა გზშ-ზე? დოკუმენტში არ ჩანს, იგი 

გავრცელებამდე დამტკიცდა თუ არა ამ საერთაშორისო საფინასო ინსტიტუტების მიერ. 

 

38. ამავე აბზ. 229-ში, ვინ არის „პროექტის განმახორციელებელი პირი“? ასევე, რას ნიშნავს ამავე 

აბზაცში ორჯერ მოხსენიებული „უტილიზაცია“? განთავსება/disposal იგულისხმება? 

 

39. აბზ. 230-ში მოყვანილია კრიტერიუმები გვირაბგამყვანი მანქანისთვის (TBM), სადაც 

განმარტებულია, რომ „სიგრძიდან, ნიადაგის ტიპიდან, დროითი შეზღუდვებისა და შეფასების 

ხარჯებიდან გამომდინარე ამ გვირაბისთვის საუკეთესო ვარიანტად მიიჩნევა მარტივი ფარისებრი 

მეთოდით გვირაბგამყვანი მანქანის გამოყენება“. საინტერესოა, გარემოსდაცვითი ფაქტორები არ 

მონაწილეობდა ამ ალტერნატივების ანალიზში? ასევე, ამ აბზაცში მოხსენიებულია TBM-ის გამოყენება 

„აფეთქებული ქანების და მსხვრეული ქანების შემთხვევაში“. ანუ აფეთქებები მაინც იგულისხმება? 

 

40. აბზ. 23-ის თანახმად ავარიული გვირაბი აშენდება „ახალი ავსტრიული მეთოდით“ და 

გულისხმობს საექსკავაციო (ასაფეთქებელ) სამუშაოებს. რაღა უპირატესობა აქვს TBM-ის გამოყენებას, 
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თუკი „ავარიული მეთოდით“ ავარიული გვირაბის გაყვანა აფეთქებებით იწარმოებს? ვერ გამოიყენებენ 

მეორე უფრო მცირე დიამეტრის TBM-ს? 

 

41. აბზ. 247-ის ცხრილი 16 ძირითად აღჭურვილობაში ითხოვს 2 დანადგარს „ბეტონმანაწილებელი - 

სიგანე არა ნაკლებ 9.0მ ორფენიან ბეტონის დაგებისთვის, მათ შორის ფირის მაფორმირებელი და

 ნადგარი“. ბეტონის საფარს ითვალისწინებს პროექტი თუ ასფალტის საფარს? 

 

42. აბზ. 248-ში ნახსენებია, რომ „მშენებლობის ეტაპი დაახლოებით 36 და 48 თვე გაგრძელდება #2 

ლოტისა და #1 ლოტისთვის შესაბამისად“. სავარაუდოდ, თითქმის იგივე დრო დასჭირდება 

მშენებლობას, მე-2 ლოტიც რომ გვირაბი იყოს, რაც არ მოახდენს საგრძნობ ზემოქმედებას პროექტის 

ხანგრძლიობაზე (იხ. გვირაბის გაგრძელების შემოთავაზებული წინადადება ალტერნატივებში). 

 

43. აბზ. 254-ში მითითებულია, რომ სანაყარო „(სავარაუდოდ განთავსდება ქვეშეთში ან პლატოზე)“. 

კონკრეტულად სად განთავსდება სანაყარო არ არის განსაზღვრული? 

 

44. აბზ. 255-ში „მისავალ“ და დროებით გზებთან დაკავშირებით ნათქვამია, რომ  „პროექტის ეს სქემები 

ინდიკატური და არასავალდებულოა“. ინდიკატიური და არასავალდებულო მიდგომები მიუღებელია 

გზშ-ის კონტექსტში. გზშ-ის მოთხოვნების შესრულება სავალდებულოა განმახორციელებლებისთვის. 

 

45. იქვე შემდეგ აბბ. 257-ში წერია, რომ „გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშში ნათქვამია (ნაწილები F და 

G), რომ გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკის კონკრეტული მეთოდების ანგარიში უნდა 

მომზადდეს ყველა დროებითი გზისთვის.“ აღნიშნული წინააღმდეგობაში მოდის წინა აბზაცთან: 

სავალდებულოა თუ არ არის სავალდებულო მისასვლელი გზების ზემოქმედების შეფასება? 

 

46. აბზ. 258-ში ისევ არეულია ლოტების აღწერა და „გამოსახულებების“ აღწერა, რაც ისედაც რთული 

ტექსტის კითხვას კიდევ უფრო აძნელებს. საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ პროექტის აღწერა სრულიად 

გაუგებარია თარგმანის ან გაუგებარი აღწერის გამო. 

 

47. აბზ. 259-ში მოყვანილია სამი ალტერნატიული გზა. რომელი ალტერნატივაა შერჩეული? 

 

48. აბზ. 262-ში საუბარია იმაზე, რომ „გვირაბგამყვანი აღჭურვილობის ადგილზე მიტანისთვის..“ 

„...საჭირო იქნება მისი [იგულისხმება გზის] გაძლიერება და გამაგრება“ რეალურად ახალი 

პარალელური გზის მშენებლობას გავს ძველის ნაცვლად ეს განცხადება. 

 

49. აბზ. 268-ში ასევე საუბარია კიდევ ერთ ახალი გზაზე, ციტატა: „გუდაურიდან მისავალი გზა იქნება 

მუდმივი გზა“, თუმცა არც ეს განიხილება პროექტის და შესაბამისად გზშ-ის ნაწილად. 

 

50. აბზ. 270-ში საუბარია კიდევ ერთ ახალი გზაზე, ციტატა: „ამ მარშრუტის ცვლილებები 

რეკომენდებული და განხილულია წინამდებარე ანგარიშის გარემოზე ზემოქმედების (ნაწილში F)“. 

 

51. გამოსახულება 29: ლოტი 2 „სამუშაო ტერიტორიები“ არ შეიცავს ლეგენდას. 

 

52. აბზ. 271-ში განცხადება „მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, უნდა მოხდეს ყველა მისავალი ან 

დროებითი გზის მოშორება გამოყენების შემდეგ, თუ სხვა მითითებები არ იქნება მოწოდებული 

დამსაქმებლის მიერ ან თუ ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან სამშენებლო ეტაპის დასასრულს 

ჩატარებული კონსულტაციებით გამოვლინდება, რომ მათ სურთ დროებითი გზის შენარჩუნება“ 

მიუღებელია, აღნიშნული უნდა განისაზღვროს დღესვე, რათა ვიცოდეთ დანამდვილებით, რომ გზები 

გაუქმდება და ტერიტორია აღდგება ბუნებრივთან მიახლოებულ დონემდე. 
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53. აბზ. 272-ში ციტატა „დამსაქმებელს ან მის ინჟინერს უნდა წარუდგინონ ამგვარი მისავალი გზების 

დეტალური გეგმა და უზრუნველყონ შესაბამისი ტერიტორიების დროებითი მიკუთვნება“ გზშ-ის 

შემთანხმებელ უწყებასაც უნდა წარედგინოს ეს ცვლილებები. 

 

54. აბზ. 273-ის ბოლოს განცხადებაში „კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება მოითხოვოს ნებართვა 

იმავე ინფრასტრუქტურის გამოყენებაზე შესაბამისი უფლებამოსილები უწყებისგან“ გაუგებარია რას 

ნიშნავს „პასუხისმგებელი იქნება“? ვინ ვის გადააბარა პასუხისმგებლობა? 

 

55. აბზ. 275-ში განცხადება „პროექტის ფარგლებში, შესაძლებელია გუდაურიდან მისავალი გზის 

მუდმივ გზად გადაკეთება“ თანხმობის გაცემას ჰგავს ახალ გზაზე. ეს ცალკე გზშ პროცედურად უნდა 

გაფორმდეს ან პროექტის სახელი შეიცვალოს და დაემატოს ამ გზის დასახელებაც. აქვე, გაუგებარია 

რას ნიშნავს ფრაზა „გზასთან აკავშირებული პოტენციური ზემოქმედებები დამატებით შესწავლილ 

იქნება წინამდებარე EIA-ის განახლების შესაბამისად, თუ აღნიშნული გზა მუდმივი გახდება.“ როგორ 

აპირებენ გზშ-ის განახლებას და როდის აპირებენ მუდმივად გამოაცხადონ გზა? 

 

56. გამოსახულებაზე 30 და სხვა გამოსახულებებზე სანაყაროები მწვანე ფერით არის შეფერადებული. 

სანაყაროებს წითლად შეაფერადებდა ნეიტრალური მკვლევარი და არა მწვანედ. 

 

57. აბზ. 276-ში რას ნიშნავს ეს ფრაზა მიწაყრილები „თავდაპირველად არ არის გათვალისწინებული“? 

როდის აპირებენ რომ მიწაყრილები „გაითვალისწინონ“? 

 

58. აბზ. 279-ში მოხსენიებულია „მთავარი გვირაბი“. დოკუმენტში არ არის განმარტებული, რომელი 

გვირაბი ითვლება როგორც მთავარი. 

 

59. ცემენტის წყაროდ დასახელებულია „საქცემენტი“ და „ქართული ცემენტი“, თუმცა რატომღაც 

მსოფლიო გიგანტი „ჰაიდელბერგცემენტი“, რომელიც მრავალი წელია ოპერირებს ქართულ ბაზარზეც,  

მოხსენიებული არ არის? 

 

60. აბზ. 281 იწყება მოსაზრებით „იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი გადაწყვეტს საკუთარი ასფალტის 

წარმოებას“. საინტერესოა, წარმოდგენილ გზშ-ში ვერ განისაზღვრება, საჭიროა თუ არა ასფალტის 

ქარხანა? 

 

61. აბზ. 283-ის თანხმად „სასმელი წყალი მოწოდებული იქნება მრავალჯერადი გამოყენებით 

ბოთლებით - დაუშვებელია ერთჯერადი ბოთლების გამოყენება.“ საინტერესოა, როგორ მოხდება 

აღნიშნულის დანერგვა, რომ შესაძლებელი იყოს პირობის შესრულების მონიტორინგი? ამავე აბზაცში 

მითითებულია უზრუნველყოფილ იქნება „შესაბამისობა საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ 

სასმელი წყლის სტანდარტებთან“, მაგრამ არ არის ახსნილი, თუ კონკრეტულად რომელ სტანდარტს 

გულისხმობენ. 

 

62. აბზ. 285-ში გაცხადებულია, რომ სანაყაროდ გათვალისწინებულია „2.15 მილიონი მ3 კობის მხარეს“, 

თუმცა არ არის ნაჩვენები, თუ საიდან გამომდინარეობს ამდენი ნარჩენის წარმოქმნა კობის მხარეს, ან 

თუ სად დასაწყობდება კობისკენ ამდენი ნარჩენი. აქვე ცხრილში 18 ჩამოთვლილია სანაყაროები, 

ხოლო აბზ. 286-ში მითითებულია მათი ადგილმდებარეობის ნახაზები, მაგრამ ამ ნახაზებით 

გაუგებარია სად არის სანაყაროები განთავსებული - ერთიანი რუკა არ არის მოცემული და ვერც 

მიხვდება მკითხველი, თუ სად მდებარეობს ის ადგილები სადაც დაყრიან მასალას სანაყაროებზე, 

მითუმეტეს რომ არცერთ ამ რუკაზე არ იკითხება ცხრილში მითითებული შესაბამისი ნომერი (ეს 
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გამოსახულებებია 31, შემდეგ ნუმერაცია უცბად ხტება 51, 52 და 53-ზე). იგივე შენიშვნები შეეხება 

ცხრილს 19 მე-2 ლოტის სანაყაროებისთვის და ადგილმდებარეობის გამოსახულებებს 54-56. 

 

63. აბზ. 291-ში გაუგებარია რას ნიშნავს ტერმინი „მწირი ბეტონი“. 

 

64.  აბზ. 298-ის განცხადება „მიუხედავად ამისა, სანაყაროს მდებარეობის საბოლოო შერჩევა 

კონტრაქტორის უფლებამოსილებაა“ მიუღებელია - კონტრაქტორების კონსულტანტები ზოგადად ვერ 

შეაფასებენ ისეთი ხარისხით, როგორც პროფესიონალი კონსულტანტები გზშ-ში. აქვე ნებადართულია 

ალტერნატიული ადგილის შერჩევა „ხარჯების შემცირების მიზნით“, რაც ლეგიტიმური სურვილია, 

მაგრამ სამშენებლო ხარჯების შემცირება არ წარმოადგენს გზშ-ის უშუალო მიზანს. 

 

65. აბზ. 298 გვთავაზობს, რომ „ნებისმიერი სანაყარო ადგილის გამოყენებამდე კონტრაქტორმა უნდა 

შეასრულოს რამდენიმე ქმედება, მათ შორის მოამზადოს ეროვნული მოთხოვნების შესაბამისი 

გამარტივებული მოკლე გარემოსდაცვითი შეფასება“, თუმცა ასეთი სახის (მოკლე გარემოსდაცვითი 

შეფასების) ეროვნული მოთხოვნა არ არსებობს საქართველოს სამართლებრივ სივრცეში. 

 

66. აბზ. 298-ის მიხედვით „ფუჭი ქანების უტილიზაციის გეგმა“ „უნდა დაამტკიცოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტმა, ინჟინერმა და გამსესხებელმა ორგანიზაციებმა“, თუმცა მითითებული არ 

არის ეროვნულმა პასუხისმგებელმა უწყებამ (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრომ) უნდა დაამტკიცოს თუ არა იგივე. 

 

67. აბზ. 303-ში განცხადებულია, რომ „დროებითი ობიექტების ზუსტი მდებარეობები ამ ეტაპზე არ 

არის ცნობილი, შესაბამისად წინამდებარე გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ფარგლებში მომზადდა 

შერბილების ღონისძიებები, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ამ უბნების დამტკიცებულ ადგილებზე 

განლაგება.“ სრულიად მიუღებელია მსგავსი განცხადება, რომელიც ნებართვას ჰგავს ნებისმიერ 

ქმედებაზე. თუკი ობიექტი ცნობილი არ არის, როგორ ხერხდება ადგილმდებარეობის დამტკიცება? 

 

68. აბზ. 304-ში და გამოსახულებაზე 57 მოყვანილია მხოლოდ ავტოავარიების სახეობების წილობრივი 

განაწილება, უბედური შემთხვევების რაოდენობები ცნობილი არ არის. აღნიშნული სტატისტიკა 

უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან წარმოადგენს მთავარ არგუმენტს პროექტის დასასაბუთებლად. 

დიაგრამის ლეგენდაში ასევე გაუგებარია, თუ რას ნიშნავს „ავტომობილთან გადაბრუნება“. იგივე 

შენიშვნა შეეხება გამოსახულებას 58. ორივე შემთხვევაში წყაროდ მოხსენიებულია საგზაო 

დეპარტამენტი, რაც კითხვის ნიშანს აჩენს მონაცემთა სანდოობასთან მიმართებაში, რადგან ავარიების 

და მათი მიზეზების შესახებ მონაცემების წყარო, სავარაუდოდ, პოლიცია უნდა იყოს. 

 

69. გამოსახულებებზე 59 და 60 არ არის განმარტებული ლეგენდის სახით, თუ რას ნიშნავს წითელი 

რგოლები. 

 

70.   ცხრილს 22 არ ახლავს დასკვნები. საინტერესოა, შეუძლებელია 2014 წლის შედეგის მიღწევა (0 

გარდაცვლილი), ან რამ გამოიწვია გარდაცვლილთა 10-მდე გაზრდა სულ 2 წელიწადში? იქნება 

სატრანსპორტო პროცესების სათანადო ხარისხით მართვის გზითაც არის შესაძლებელი 

სიკვდილიანობის თავიდან აცილება? 

 

71. აბზ. 306-ის თანახმად „საკვლევ გვირაბში მიღებული უსაფრთხოების ზომები ძირითადად 

დაეფუძნება ევროპულ დირექტივას 2004/54/EC „ტრანს-ევროპულ საგზაო ქსელში“ (TERN) შემავალ 

საავტომობილო გვირაბებში უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების დაცვის შესახებ.“ თუმცა, არ 

არის განმარტებული, თუ უსაფრთხოების რა მოთხოვნები იგულისხმება კონკრეტულად? 
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72. აბზ. 310-ში ასევე არ არის დასკვნები გამოტანილი სტატისტიკური მონაცემებიდან, რომლებიც 

წარმოდგენილია ცხრილში 21 სახელწოდებით „ტრანსპორტო მოძრაობის პროგნოზები“. 

 

ალტერნატივების არასრულყოფილი განხილვა 

 

73. გვ. 30, მოხსენიებული „ყოვლისმომცველი მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი“ რომელიღაც სხვა 

ნაშრომშია მოყვანილი და გზშ-ში არ ჩანს ალტერნატივების ანალიზი, მხოლოდ „შედეგია“ მოყვანილი. 

 

74. გვ. 31, „გზის ალტერნატიული საფარი“, ასკვნის, რომ, „უპირატესობა ასფალტის საფარს მიენიჭა“. 

ისმის კითხვა, რატომ მიენიჭა ბეტონს უპირატესობა სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან გზებზე, თუკი 

ასფალტს ამდენი უპირატესობა გააჩნია? არცერთი მოყვანილი არგუმენტის არ ადასტურებს, თუ რა 

არის განსხვავებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. 

 

75. აბზ. 312-ში მოხსენიებულია როგორც „„უმოქმედობის“ ალტერნატივა“, ისე „არსებული გზის 

რეკონსტრუქცია „ნულოვანი ალტერნატივა““. ნებისმიერი "რეკონსტრუქცია" უკვე არ არის ნულოვანი 

ალტერნატივა - არამედ იგივეა რაც უმოქმედობის ალტერნატივა („ნულოვანი“ და „უმოქმედობის“ 

ალტერნატივები სინონიმებია, მაგ. საქართველოს კანონმდებლობით, იხ. გარემოსდაცვითი შეფასების 

კოდექსი, მუხლი 10, პუნქტი 3ბ, "რომელიც გულისხმობს საქმიანობის განუხორციელებლობის 

შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების აღწერას, რომლის 

შეფასებაც შესაძლებელია არსებული ინფორმაციის გამოყენებით და მეცნიერულ ცოდნაზე 

დაყრდნობით"). 

 

76. აბზ. 315-ში აღწერილია არსებული გზა და განცხადებულია, რომ გზის მიმართულების 

„პარამეტრები სცილდება ეროვნული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს“. ისმის შეკითხვა გზშ-ის 

მიმართ: რა მიზეზით აშენდა წარსულში აღნიშნული გზა ეროვნული სტანდარტებით დადგენილი 

მოთხოვნების დარღვევით? რომელი ეროვნული სტანდარტები და რომელი მოთხოვნები 

იგულისხმება კონკრეტულად? 

 

77. ცხრილში 6 „უმოქმედობის“ ალტერნატივისა და პროექტის ალტერნატივის შედარება 159 გვერდზე 

ლანდშაფტზე ზემოქმედებაზე საუბრისას აღნიშნულია, რომ ადგილი აქვს „ვიზუალური ზემოქმედება 

ლანდშაფტზე, თუმცა, ეს სუბიექტურია.“. მსგავსი მიდგომა მიუღებელია - ლანდშაფტზე ზემოქმედება 

სწორედაც რომ „ობიექტური“ ფაქტორია. აღსანიშნავია, რომ ცხრილში თითქმის ყველა ზემოქმედება 

ასეთი „თუმცათი“ მთავრდება. მსგავსი მიდგომით გარემოს დაცვის სულისკვეთება დარღვეულია და 

ალტერნატივების ანალიზი რეალურად მხოლოდ პროექტის გამართლებას ემსახურება და არა 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრას. 

 

78. აბზ. 317-ში ნულოვანი ალტერნატივის განხილვა იწყება გადაწყვეტილებით „წინამდებარე ნაწილში 

აღწერილია თუ რატომ არ მოხდა ამ ალტერნატივის შერჩევა.“, ფაქტიურად რეალური ანალიზის 

ნაცვლად თავიდანვე გვაფრთხილებენ, თუ როგორია ალტერნატივების განხილვის გადაწყვეტილება. 

ნულოვანი ალტერნატივა იმთავითვე დაწუნებულია. 

 

79. აბზ. 326 გვაცნობებს შემდეგს (ციტატა): „ნულოვანი ალტერნატივა ასევე შეფასდა წინასწარი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების ეტაპზე ხარჯეფექტიანობის თვალსაზრისით. ყველა 

შემთხვევაში, შემოთავაზებული პროექტი (რომლის ფარგლებშიც შემუშავებული იქნა უპირატესი 

ალტერნატივა) ითვალისწინებს, რომ უკუგების შიდა ეკონომიკური განაკვეთი (EIRR) > სოციალურ 

დისკონტურ განაკვეთზე (SDR), რაც იმას ნიშნავს, რომ პროექტის სოციალური უკუგება ამართლებს 

შემოთავაზებული რესურსების გამოყენებას (CBA-ს მიზნებისათვის, მსოფლიო ბანკის 

შემოთავაზებების თანახმად, 8.0%-ის SDR გამოყენებული იქნა ეკონომიკური ანალიზის 
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მიზნებისათვის, საქართველო, როგორც პოტენციური ერთიანობის ქვეყანის ფარგლებში). მაშასადამე, 

ნულოვანი ალტერნატივა არ იქნა მიჩნეული რაციონალურად“ (ციტატის დასასრული). თავი რომ 

დავანებოთ იმას, რომ ტექსტი გაუგებრადაა ნათარგმნი და აბზაცის შინაარსი რეალურად გაუგებარია 

მკითხველისთვის, ისმის შეკითხვა, სად არის ეს გათვლები მოყვანილი გზშ-ში? კოდექსი ითხოვს 

ხარჯების და სარგებლის ანალიზის ჩატარებას, რაც დოკუმენტში მოყვანილი არ არის. 

 

80. SPA/IBA მხოლოდ აბრევიატურებშია განსაზღვრული და ალტერნატივების განხილვისას 

პირდაპირ ინგლისური აბრევიატურა გამოიყენება, იმის აღწერის გარეშე, თუ რას ნიშნავს 

მათი შინაარსი რეალურად. 
 

81. აბზ. 329-ში განმარტებულია, რომ „არსებული გზა ასევე მდებარეობს ფრინველების მიგრაციის 

დერეფნის გასწვრივ, რომელიც მიუყვება თეთრ არაგვს, ყაზბეგის ფრაგმენტული ეროვნული პარკის 

ნაწილის სიახლოვეს. შემოთავაზებული პროექტი მდინარე თეთრი არაგვის გასწვრივ გაცილებით 

მცირე მონაკვეთს მოიცავს, რაც ამ ტერიტორიასა და ახლად გაფართოებულ ყაზბეგის ეროვნულ 

პარკზე შესაძლო ზემოქმედება შეამცირებს.“ საინტერესოა, არასამთავრობო ორგანიზაცია „საბუკო“ 

ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ეს ალტერნატივა უარესია ახალი გზის მშენებლობაზე ფრინველებზე 

ზემოქმედების თვალსაზრისით? 

 

82. აბზ. 331-ში ნულოვანი ალტერნატივის განხილვის ბოლოშიც დაგვიდასტურეს იგივე, რაც 

იმთავითვე იქნა განცხადებული ალტერნატივების ანალიზის დასაწყისში“ „ზემოთ ჩამოთვლილი 

შეზღუდვების გათვალისწინებით, ნულოვანი ალტერნატივა გამოირიცხა შემდგომი განხილვიდან.“ 

 

83. აბზ. 334 მოიხსენიებს ალტერნატივების შეფასებას „ყოვლისმომცველი მრავალკრიტერიუმიანი 

ანალიზით“, მაგრამ აღნიშნული მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი არ არის წარმოდგენილი გზშ-ის 

ანგარიშში, რაც არ იძლევა ანალიზის შეფასების საშუალებას გზშ-ის ფარგლებში, აღნიშნული კი 

მიუღებელია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. „მულტიკრიტერიული“ ანალიზი 9 

ალტერნატივისთვის რეალურად სხვა დოკუმენტშია შესრულებული და მხოლოდ შედეგი 

შეგვატყობინეს გზშ-ში, რაც ვერ ჩაითვლება გზშ-ში ალტერტნატივების განხილვად. 

 

84. აბზ. 338-ში და ცხრილში 8 არ არის განმარტებული ფერების მნიშვნელობა. აქვე, I დერეფანში 

ნახსენებია მდინარე, მაგრამ არ არის განმარტებული, თუ რომელ მდინარეზეა საუბარი. 

 

85.  აბზ. 345 და გამოსახულება 37-თან მიმართებაში, საინტერესოა, რატომ არ განიხილება ერთიანი 

გრძელი გვირაბი ქვეშეთი-კოდი? ის ყველა შეზღუდვას აკმაყოფილებს და სავარაუდოდ გაცილებით 

ნაკლებ ზემოქმედებას ექნება ადგილი (როგორიცაა, მაგ. მასალის განთავსება სანაყაროზე ან 

ხელმეორედ გამოყენება სხვა გზების მშენებლობებზე).  რეალურად არ არის განხილული ეს 

თვალსაჩინო ალტერნატივა - პირდაპირი გვირაბი ქვეშეთიდან - კობამდე. გუგლითაც კი შეიძლებოდა 

ამ ალტერნატივის დანახვა (იხ. ქვემოთ), რომელიც აგვაცილებდა უამრავ ზემოქმედებას და 

კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობით დატვირთული უნიკალური ხეობის განადგურებას. 

სადაც 11.5 კმ ჯამური სიგრძის გვირაბებს და 1.5 ჯამური სიგრძის ხიდების, იქ ერთი საწყის ხიდის და 

15.5 კმ გვირაბის გაყვანასაც მოახერხებდნენ ინიციატორები (საჭირო თანხის ნახევარი, მთლიანად თუ 

არა, სხვათაშორის, სომხეთმა აიღოს ვალად). გუგლის დიაგრამის საფუძველზე განსახილველად 

შემოთავაზებული ალტერნატივა შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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86. იგივე საკითხი ისმის გამოსახულება 4-თან მიმართებაში (იხ. ქვემოთ, შემოთავაზებული 

ალტერნატივის  ჩვენებით გზშ-ის ამ გამოსახულებაზე), რომ განხილულ იქნას პირაპირ ქვეშეთიდან 

ბოლომდე, კობამდე გვირაბით გასვლა: სადაც 9 კმ-იანი გვირაბის გაყვანაა შესაძლებელი, იქ უნდა 

შეიძლებოდეს 18 კმ-იანი გვირაბის გაყვანა. შესაძლებელია გამოსვლა სადმე და ისევ შესვლა იქვე (მაგ. 

წკერესთან), თუკი ვერ ხერხდება და 18 კმ-იან გვირაბს ვერ ასრულებენ სირთულის და სიძვირის გამო. 

რაც შეეხება ნარჩენებს, სანაყარო მასალა შესაძლებელია დასაწყობდეს სადმე თბილისისკენ, უფრო 

ურბანიზებულ გარემოში, ან თუნდაც გამოყენებულ იქნას შემავსებლად სხვა გზების მშენებლობაზე. 

შემოთავაზებული ალტერნატივა გამოსახულებაზე იდეალურ სწორ ხაზზე ჯდება. რაც მთავარია, 

თავიდან იქნებოდა აცილებული მიწისზედა მშენებლობის უამრავი უარყოფითი ზემოქმედება.  
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87. აბზ. 355 შეიცავს დასკვნას, რომლის თანახმადაც „...ხადას ხეობის ვარიანტი, წკერეს გავლით, 

წარმოადგენს ტექნიკურად და ფინანსურად განხორციელებად ერთადერთ ვარიანტს.“, რასაც ვერ 

დავეთანხმებით. როგორც უკვე აღინიშნა მაღლა რამდენჯერმე, ისმის კითხვა, შესაძლებელია თუ არა 

ერთი გრძელი გვირაბის გაყვანა ქვეშეთიდან კობამდე? გვიშლის გეოლოგია ხელს? აღნიშნულ 

გადაწყვეტას აქვს არსებობის უფლება, მაგრამ მსგავსი ალტერნატივა არ არის განხილული. ამ 

ვარიანტისთვის გვირაბის ჯამური სიგრძე ჩვენი შეფასებით დაახლოებით 15.5 კმ-ია. პროექტის მიერ 

შერჩეული ალტერნატივის შესაბამისად გვირაბების ჯამური სიგრძე 11.5 კმ-ია, რასაც ემატება 

რამდენიმე 1.5 კმ ჯამური სიგრძის ძალზე მაღალი და ძვირადღირებული ხიდები. ჩვენი ვარაუდით 

ერთიანი გვირაბის გაყვანა აშენებადი ალტერნატივაა. ვიმეორებთ, რომ თუ ერთიანი გრძელი გვირაბის 

აშენებას ვერ შეასრულებენ, შესაძლებელია წკერესთან გამოსვლა და ისევ შესვლა გვირაბში. ამ გზით 

სოციალური მიზნებიც იქნებოდა მიღწეული (კავშირი გარე სამყაროსთან, ტურისტების მიღწევადობა 

ლანდშაფტის დაზიანების გარეშე), ამასთან, გადარჩებოდა კულტურული და ბუნებრივი ლანდშაფტი 

და ადგილობრივი თემის მემკვიდრეობა. მშენებლობაც მხოლოდ ქვედა ნაწილიდან იქნებოდა 

წარმოებული, სანაყაროს განთავსების ვარიანტები და ალტერნატივები ასევე უფრო მეტი და მოქნილი 

იქნებოდა, რადგან აქ ლანდშაფტები საკმარისად დაზიანებულია და როგორც ზემოთა უკვე აღნიშნა, 

მოინახება ათვისებული არეალები, სადაც სანაყაროს მოწყობას ნაკლები ზემოქმედებები ექნებოდა. 

 

88. აბზ. 346-ში მითითებულია არა საერთაშორისო სტანდარტები ზოგადად, არამედ კონკრეტული 

ბრიტანული სტანდარტი. რატომ არ არის განმარტებული, თუ რას მოითხოვს ეს კონკრეტული 

სტანდარტი ან/და ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტები ამ მნიშვნელოვან საკითხთან მიმართებაში 

(იგულისხმება მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი)? 

 

89. აბზ. 346-ის ჩამონათვალის ბოლო პუნქტში გამორჩენილია კულტურულ მემკვიდრეობაზე 

ზემოქმედება, არადა ეს ფაქტორი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ხადას ხეობაში. 

 

90. ცხრილი 8 დასათაურებულია როგორც „წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის MCA შეფასება 

- გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტები“. აღნიშნული საკითხების  შეფასება საქართველოს 

კანონმდებლობით გზშ-ის პრეროგატივაა და არა ე.წ. „წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის“. 

 

91. ამავე ცხრილში პირველივე სტრიქონში მითითებულია ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიაზე, 

მაგრამ არ არის დაკონკრეტებული თუ რომელი დაცული ტერიტორია იგულისხმება. 

 

92. იმავე ცხრილში იმავე 173-ე გვერდზე ბოლო პუნქტში ორჯერ არის მითითებული, რომ „ახალ 

ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით ვიზუალური ზემოქმედება ზომიერია“, რაც არასწორია - 

მიუღებელია მსგავსი ზემოქმედების „ზომიერება“ ხადას ხეობაში) - მითუმეტეს, რომ ზემოქმედებების 

ანალიზის დროს ამავე დოკუმენტში ლანდშაფტზე მაღალი ზემოქმედებაა მითითებული. 

 

93. იმავე ცხრილში 175-ე გვერდზე განცხადებულია „ზომიერი ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე 

იმ მონაკვეთში, სადაც ტყე იკვეთება.“ საინტერესოა, რა მოსაზრებით არის დადასტურებული ზომიერი 

ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე? საზოგადოდ რა განსხვავებაა ზომიერსა და საშუალოს შორის? 

 

94. იმავე ცხრილში 176-ე გვერდზე განცხადებულია, რომ გვირაბის გაყვანის შედეგად გრუნტის 

წყლებზე ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით „ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდება 

შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა“, მაგრამ არ არის მითითებული როგორია ეს "შემარბილებელი 

ზომები". 

 

95. აბზ. 351-ში 69-ე გამოსახულება სავარაუდოდ 39-ე გამოსახულებაა. 
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96. აბზ. 352-ში საუბარია ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოხმაურებაზე, მაგრამ ნახსენები არაა, 

თუ რომელია ეს ორგანიზაციები და რა საკითხებს ეხება კონკრეტულად მათი „გამოხმაურებები“. 

 

97. გამოსახულებაზე 40 არ ჩანს ალტერნატივები, ტექსტის განხილვა შეუძლებელია. 

 

98. აბზ. 359-ში ალტერნატივების განხილვისას ყველაზე მაღალი ხიდის სიმაღლე შეფასებულია 

როგორც 169 მ. 170 მ ხომ არ უნდა იყოს? რამდენად ზუსტად შეიძლება ალტერნატივების ანალიზისას 

ხიდის სიმაღლის შეფასება მსგავსი სიზუსტით? ალბათ პროექტი უკვე მზადაა, მისი სიმაღლე 

ზუსტადაა ცნობილი და ალტერნატივების ანალიზი უბრალოდ პროექტის „გამართლებას“ ემსახურება. 

 

99. აბზ. 362-ში ალბათ იგულისხმება ალტერნატივის „დამუშავება“ და არა „შემუშავება“. 

 

100. აბზ. 263-ში ნათქვამია, რომ (ციტატა) „(2014 წლიდან კანონმდებლობა გარემოს დაცვის შესახებ 

შეიცვალა. ზოგიერთი კანონი და სტრატეგიული დოკუმენტი ბიომრავალფეროვნების სფეროში 

(რომლის ჩამონათვალიც მოცემულია მითითებული სტრატეგიული დოკუმენტის დანართში II)...“, 

ციტატის დასასრული. მითითებული წლები აშკარად არეულია  დოკუმენტში, რადგან ამ აბზაცშივე 

ნახსენები „გარემოსდაცვით შეფასების კოდექსი“ 2018 წელს შევიდა ძალაში და არა 2014 წელს. თანაც, 

რა კავშირი აქვს აღნიშნულ საკანონმდებლო ცვლილებას პროექტის ალტერნატივების განხილვასთან? 

რაიმე განსხავებულს და სპეციფიკურს აღნიშნული კანონი არაფერს ითხოვს, რაც საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტებს ან საერთაშორისო ევროპელ კონსულტანტებს გაუკვირდებოდათ. 

 

101. აბზ. 362-ში გაურკვეველია რომელ „ალტერნატივა 2“-ზეა საუბარი? რაც აღნიშნულ აბზაცში 

განიხილება შინაარსით არ ჰგავს მე-7 ცხრილში ჩამოთვლილ მე-2 ალტერნატივას. ამავე აბზაცის 

ბოლოს განცხადებულია, რომ „ამ მონაკვეთზე აუცილებელია მდინარის ნაკადის მოდელირების 

შესრულება იმისათვის, რომ გარანტია გვქონდეს, რომ ჰიდროლოგიის ცვლილებას, მდინარის ფსკერის 

ფორმის ცვლილების შედეგად არ ექნება გავლენა (არ გამოიწვევს ეროზიას/ ჩარეცხვას) მდინარის 

მოპირდაპირე მხარეს არსებულ ტერიტორიაზე.“ ისმის შეკითხვა, ვინ შეასრულებს აღნიშნულ 

მოდელირებას, რათა პროექტმა არ გამოიწვიოს „ჩარეცხვა“? რატომ არ შესრულდა მოდელირება გზშ-ის 

ეტაპზე? 

 

102. აბზ. 366-ში და 367-ში ორჯერაა გამეორებული, რომ „(ლურჯი წარმოადგენს საბოლოო პროექტს)“. 

 

103. გამოსახულება 430 როგორც ჩანს შეცდომითაა დასათაურებული, როგორც „მინიმალური 

რადიუსის გაუმჯობესება გუდაურთან დასაკავშირებლად“. გუდაურთან კავშირის საკითხი ამ 

შემთხვევაში გაუგებარი რჩება. 

 

104. გამოსახულება 44: საინტერესოა, პრაქტიკულად ერთიდაიგივე ადგილზე როგორ ხერხდება 168 

მეტრიანი ხიდის და გვირაბის ალტერნატივა ერთდროულად?  

 

105. იქვე აბზ. 369-ში აღნიშნულია, რომ „მოსახლეობის შეწუხების მაქსიმალურად თავიდან არიდების 

მიზნით, გზამ გადაიწია კლდის საზღვრის (მინიმალური მანძილი კუთხიდან 5 მეტრი) 

მიმართულებით.“. გაურკვეველია, რამ გადაიწია 5 მეტრით და რატომ აწუხებს ეს 5 მეტრით გადაწევა 

ნაკლებად მოსახლეობას? 

 

106. აბზაცში ნახსენებია „ფერდობების გაკაფვა“. აქ ფერდობების გაკაფვა იგულისხმება თუ ფერდზე 

თაროს მოჭრა? რას გულისხმობენ, ტყის კაფვას თუ მიწის სამუშაოებს? 
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107. გამოსახულების 45 შენიშვნაში მითითებულია „ნარინჯისფერი“, როდესაც გამოსახულებაზე ფერი 

აშკარად ყვითელია. 

 

108. აბზ. 373-ში აღნიშნულია, რომ „გვირაბის ბოლო მონაკვეთი შეიცვალა იმ მიზნით, რომ 

შემცირებულიყო გაზსადენთან შეხება“. რომელი „გაზსადენი“ იგულისხმება? მაღალი წნევის 

გაზსადენი თუ იგულისხმება, შეხების შემცირება სრულიად უადგილოა - შეხება უნდა გამოირიცხოს, 

თანაც უსაფრთხოების გასხვისების მანძილის გათვალისწინებით. საკითხი სრულიად გაუგებარია. 

 

109. გაუგებარია გამოსახულება 47-ის შენიშვნაში განცხადება „გამოსახულება წარმოადგენს ძველ 

ვერსიას, რომელზეც არ არის ასახული გზის ახალი მიმართულება, Error! Reference source not found. 

შესაბამისად.“ რატომ ვიყენებთ ძველ ვერსიას? მომზადებულიყო ახალი ნახაზი. 

 

110. აბზ. 374-ში რა „აგრეგატებზეა“ საუბარი? 

 

111. აბზ. 375-ში მნიშვნელოვანი განცხადებაა მოყვანილი (ციტატა): „ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევის ფარგლებში განხორციელებული საწყისი და საბოლოო წერტილების შესწავლით გამოიკვეთა, 

რომ ჟინვალში ჩრდილოეთით, რუსეთის მიმართულებით დაწყებული მოძრაობა თითქმის თანაბრად 

იყოფა საქართველოსა და სომხეთს შორის. სამხრეთით, ლარსის მიმართულებით საგზაო მოძრაობის 

საბოლოო წერტილი, რომელიც რუსეთში (ასევე ბელარუსსა და უკრაინაში) იღებს სათავეს, ასევე, 

ანალოგიურად, თითქმის თანაბრად იყოფოდა სომხეთსა და საქართველოს შორის.“, ციტატის 

დასასრული. შესაბამისად, სომხეთმა აიღოს საკუთარ ანგარიშზე „ეიდიბის“ და „იბიარდის“ ვალის 

ნახევარი. უფრო მეტიც, განუხილველი ალტერნატივის (იხ. შესაბამისი კომენტარები, 

ალტერნატივების ანალიზში), ანუ მთლიანად ქვეშეთი-კობის 15.5 კმ გვირაბის გაბურღვას, რაც 

დამატებით დასჭირდება დაფინანსებას (0.5 მილიარდ დოლარზე დამატებით), სწორედ ის ხარჯი 

აიღოს სომხეთმა თავის თავზე და მაშინ ექნება ეკონომიკური აზრი ამ გზის მშენებლობას, თანაც 

სათანადოდ გაიზარდოს ტარიფი, რათა ჩვენმა მეზობლებმა სათანადო წვლილი შეიტანონ ტრანზიტში 

და საქართველოს არ დააწვეს ეკონომიკურად სატრანზიტო გზების შეკეთების ეს ტვირთი, თანაც ჩვენი 

გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაზიანების ხარჯზე. (იმავე ციტატაში, გაუგებარია, რა 

შუაშია ბელარუსის და უკრაინის მოხსენიება). 

 

112. აბზ. 377-ში ნათქვამია, რომ „ავარიული დერეფნების გზის საფარი იქნება ბეტონისაგან, ვინაიდან 

გალერეაში სატრანსპორტო მოძრაობა გარემოებებზე იქნება დამოკიდებული.“ რა გარემოებებზეა 

საუბარი? 

 

113. აბზ. 380-ში დასამტკიცებლად გეგმა წარედგინება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს. სხვა მრავალ ანალოგიურ შემთხვევაში რატომ არ არის სამინისტრო ნახსენები? 

 

საკანონმდებლო და ნორმატიული ჩარჩოს განხილვის ხარვეზები 

 

114. ცხრილში 10 „პროექტის შესაბამისი გარემოსდაცვითი კანონებისა და რეგულაციების 

ჩამონათვალი“ კონკრეტული სამართლებრივი აქტ(ებ)ი დაცული ტერიტორიების შესახებ საერთოდ არ 

არის მოხსენიებული. ამავე ცხრილის მე-3 სვეტში მიუღებელია საკანონმდებლო აქტის წლების 

წარმოდგენა შემდეგი სახით „კონსოლიდირებული ვერსია - ბოლო შესწორება“, რადგან ამ ფორმით არ 

ჩანს, რომელი კანონია ახალი და რომელი ძველი, რაც არ არის მართებული წარმოდგენა 

კანონმდებლობის დინამიკის. 
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115. აბზ. 395-ში არასწორად არის ციტირებული საქართველოს კონსტიტუცია, ციტატა „(37-ე მუხლის 

მე-3 ნაწილი)“, „(37-ე მუხლის მე-4 ნაწილი)“, „(37-ე მუხლის მე-5 ნაწილი; 41-ე მუხლის პირველი 

ნაწილი)“: განახლებულ კონსტიტუციაში სხვა მუხლებშია განხილული შესაბამისი საკითხები. 

 

116. აბზ. 400-ში ნარჩენების მართვის კოდექსის მიღების თარიღი (2015) მითითებულია. სამწუხაროდ 

სხვა კანონებს არ აქვთ მითითებული შესაბამისი თარიღები. 

 

117. აბზ. 424-ში მოხსენიებულია „კანონი სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის 

საფუძვლების შესახებ“, რომელიც აღარ არის ძალაში. 

 

118. ცხრილში 12 მოხსენიებულია „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია  

2015- 2020)“, თუმცა საქართველოში უკვე ახალი სტრატეგიაა დამტკიცებული. 

 

119. გვ. 212-ზე 36-ე სქოლიოში მითითებული ბმული არ იხსნება და ითხოვს პაროლს (იხ. 

http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=6164d012-744c-4077-bdc8-7943b43fe1f7). 

 

120. აბზ. 433-ში ნათქვამია, რომ ეკონომიკისა სამინისტრო მიუერთდა ენერგეტიკისასა, თუმცა 

რეალურად პირიქით მოხდა. 

 

121. აბზ. 443-ში IFC-ის სახელმძღვანელო პრინციპებთან მიმართებაში ფრჩხილებში ნახსენებია „(არა 

შუალედური სამიზნე მაჩვენებლებთან)“. გაუგებარია აქ რა იგულისხმება. იქვე ნათქვამია, რომ 

ცხრილში 13 მკაცრი სტანდარტები მწვანედ არის გაფერადებული, მაგრამ ცხრილში არაფერი არ არის 

მწვანედ გაფერადებული. 

 

122. ცხრილში 14 მოხსენიებულია „მცურავი მდინარეები“. გაუგებარია, რა იგულისხმება. 

 

123. ცხრილი 23-ის მე-2 პუნქტის კომენტარში მითითებული მოთხოვნები ვერ შესრულდება 

„სკოპინგის განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში“. აქვე მე-8 პუნქტის ბოლოს ორჯერ არის 

გამეორებული ფრაზა „საჯარო განხილვა ღიაა და მასში მონაწილეობის უფლება  აქვს საზოგადოების 

ნებისმიერ წარმომადგენელს“. მე-9 პუნქტში გაურკვეველია, რატომ არის მოხსენიებული 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 

 

124. ცხრილში 25 „გეოლოგიურ-საინჟინრო დასკვნა“-ზე პასუხისმგებელ ორგანოდ მოხსენიებულია 

„კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“. ალბათ ამ შემთხვევაში სხვა ორგანო 

იგულისხმება. ამავე ცხრილში ნახსენებია „ინერტული მასალების აბსტრაქციის ლიცენზია“, 

გაურკვეველია თუ რა იგულისხმება „აბსტრაქციის“ ქვეშ. იქვე ასტერისკებით მითითებულია ორი 

შენიშვნა, მაგრამ გაუგებარია რა არის მინიშნებული. ცხრილის ბოლოს განმარტებულია, რომ 

„ნიადაგის ზედა ფენის შენახვის დამტკიცება“-ს აწარმოებს „ადგილობრივი ადმინისტრაცია, მიწის 

მესაკუთრეები“, რაც არასწორია. 

 

125. აბზ. 462-ში ჩამოთვლილია საკანალიზაციო წყლების პარამეტრების დასახელება, მაგრამ მათი 

მნიშვნელობები მითითებული არ არის. იგივე შეეხება სამრეწველო ჩამონადენების პარამეტრებს 

მომდევნო პუნქტში. 

 

126. აბზ. 465-ში მითითებულია „გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაცემული გეოლოგიური 

დასკვნა“, მაგრამ იქვე მაღლა რატომღაც სხვა პასუხისმგებელი უწყებაა მითითებული „ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო“. 

 

http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=6164d012-744c-4077-bdc8-7943b43fe1f7
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127. აბზ. 468-ში მოხსენიებულია „კავკასიის ეკორეგიონის კონსერვაციის გეგმა“, თუმცა არ არის 

განმარტებული, როგორია ამ დოკუმენტის მიმართება პროექტის  არეალთან და საიტებთან. აქვე 

„აიტის“ მიზნების ნაცვლად უნდა იყოს „აიჩის“ მიზნები. 

 

128. აბზ. 470-ში ფრჩხილებში განცხადებულია, რომ „(პროექტი მიკუთვნებულია A კატეგორიის 

პროექტს)“, თუმცაღა არ არის მკაფიოდ ახსნილი, რას ნიშნავს ეს კატეგორია. ამავე გვერდის 42-ე 

სქოლიოში დასახელებულია კრიტიკულად მნიშვნელოვანი წყარო „ADB. 2009. უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დოკუმენტი, მანილა“, მაგრამ დოკუმენტის ინტერნეტ-მისამართი არ არის მითითებული. 

 

129. იქვე (ii) პუნქტში განმარტებულია, რომ შეფასების ინსტრუმენტად „საჭიროების შემთხვევაში 

სტრატეგიული  გარემოსდაცვითი შეფასების გამოყენება“ (სგშ) შესაძლებელია, თუმცაღა მიზეზი და 

არგუმენტაცია თუ რატომ არ ვიყენებთ სგშ-ს არ არის წარმოდგენილი. იმავე პუნქტის ბოლოს 

გამოცხადებულია, რომ „გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება არ არის ხელმისაწვდომი“, მაგრამ 

მიზეზი ან არგუმენტაცია არ არის მოყვანილი. აქვე (iii) პუნქტის ბოლოს არასწორად არის მოყვანილი 

დანართი A-ს სათაური „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები და ინსტიტუციური მოთხოვნები“ 

ინგლისურად მითითებულია მხოლოდ „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები“ და ისინი არ არის 

ნათარგმნი, როგორც აღინიშნა მაღლა).  

 

130. ამავე აბზაცის (vi) პუნქტში მკაფიოდაა მითითებული აუცილებელი მოთხოვნა, რომ საჭიროა 

„გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის (EMP) დროულად, პროექტის შეფასებამდე გასაჯაროება 

ხელმისაწვდომ ადგილას და დაზარალებული პირებისათვის და დაინტერესებული მხარეებისთვის 

გასაგები ფორმით და მათთვის გასაგებ ენაზე“, თუმცაღა რეალურად დოკუმენტის სარჩევში მკაფიოდ 

არის მითითებული, რომ დანართები ხელმისაწვდომი მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა. 

 

131. გვ. 240, პუნქტი (viii), ნაცვლად „იურიდიულად დაცულ ტერიტორიაზე“ ალბათ უნდა იყოს 

„სამართლებრივად დაცულ ტერიტორიაზე“. ამავე პუნქტში ორჯერ არის ნახსენები „კონვერსია“, 

გაუგებარია თუ რა იგულისხმება. ამ პუნქტის ბოლო ვრცელი ციტატა სრულიად გაუგებარია: 

„(პროექტის ფარგლებში არ არის მოსალოდნელი კრიტიკული ჰაბიტატის მოქმედებაში მოყვანა 

ტერიტორიის ფარგლებში დანიშნულების რომელიმე ადგილთან ან შემოთავაზებული პროექტის 

მარშრუტის ფარგლებში წარმოდგენილ ჰაბიტატებთან მიმართებაში. ასევე არ არის მოსალოდნელი 

რომელიმე ცალკეული სახეობის კრიტიკული ჰაბიტატის კრიტერიუმების მოქმედებაში მოყვანა, 

რომელიც შეიძლება პოტენციურად არსებობდეს საპროექტო ზონაში).“ იქნებ აგვიხსნან ავტორებმა 

გამართული ქართული ენით, რა იგულისხმება? დაბოლოს, “chance find” procedures არ ითარგმნება 

როგორც „აღმოჩენის შესაძლებლობის“ პროცედურა. 

 

132. გვ. 241-ზე ნაცვლად „იძულებითი“ განსახლებისა უნდა იყოს „არანებაყოფლობითი“. 

 

133. აბზ. 372-ის ბოლოს მითითებულია, რომ „(პროექტისთვის მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმა (LARP) ამჟამად მზადდება აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მოთხოვნების შესაბამისად )“. 

ისმის კითხვა, შეიძლება გავეცნოთ გზშ-ში, როგორია ძირითადი დასკვნები? აღნიშნული საკითხი, 

როგორც წესი, სრულფასოვნად უნდა იყოს რეზიუმირებული გზშ-ში. 

 

134. შემდეგ აბზ. 373-ში დასკვნის სახით ყოველგვარი არგუმენტაციის გარეშე განცხადებულია, რომ 

„(პროექტი არ გულისხმობს მკვიდრ მოსახლეობაზე ზემოქმედების მოხდენას და შესაბამისად, 

უსაფრთხოების აღნიშნულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით რაიმე შემდგომი ქმედებების 

განხორციელება სავალდებულო არ არის ).“ არანაირი დასაბუთება არ არის მოყვანილი ამ თემაზე. 
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135. აბზ. 481 „იბიარდისთან“ მიმართებაში ასკვნის, რომ კონსულტაციები დაინტერესებულ 

მხარეებთან უნდა წარმოებდეს „...გონივრული და კულტურულად მისაღები ფორმით.“ ისმის 

შეკითხვა, რამდენად მისაღებია დოკუმენტის მნიშვნელოვანი დანართების ქართულ ენაზე 

არმომზადება, როგორც ეს მაღლა არის ნაჩვენები „ეიდიბისთან“ მიმართებაშიც? შეიძლება მსგავსი 

მიდგომა ჩაითვალოს როგორც კონსულტაციები დაინტერესებულ მხარეებთან „...გონივრული და 

კულტურულად მისაღები ფორმით“? 

 

136. აბზ. 483-ში განცხადებულია, რომ „გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, თავის მხრივ, ამას 

უზრუნველყოფს EBRD-ი, ასევე, მოამზადებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების არატექნიკურ 

რეზიუმეს (NTS) და განათავსებს EBRD-ისა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ვებგვერდებზე“. საინტერესოა, ცალკე ამზადებს გზშ-ს „იბიარდი“? რამდენი გზშ და რამდენ ენაზე 

უნდა იკითხოს საზოგადოებამ? 

 

137. შემდეგ პუნქტში ნათქვამია, რომ „აღნიშნული პროექტის ფარგლებში არ არის 

გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემის შექმნა“. საინტერესოა 

ვიცოდეთ არგუმენტები, თუ რატომ არ არის მართვის სისტემის ამოქმედება გათვალისწინებული? 

 

138. აღნიშნულს მოსდევს პუნქტი განცხადებით, რომ „საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არ 

გააჩნია „გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა“, ვინაიდან იგი ითვალისწინებს საქართველოს 

მთავრობის საკანონმდებლო მოთხოვნებს“, რაც არ გამოდგება არგუმენტად: ის რომ საგზაო 

დეპარტამენტს გააჩნდეს გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და მართვის სისტემა სრულიადაც არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს. 

 

139. გაუგებარია, რომელ „მომარაგების ქსელთან“ დაკავშირებულ საკითხებზეა საუბარი 245-ე გვ. 

 

140. გვ. 246-ზე გაუგებარია რომელ „ოკუპაციაზეა“ საუბარი (ორჯერაა „ოკუპაციური“ ნახსენები).  

 

141. იქვე ქვემოთ განცხადებულია, რომ „(მიწის შესყიდვის, იძულებითი განსახლებისა და 

ეკონომიკური გადაადგილების გეგმა ამჟამად მზადების პროცესშია, როგორც პროექტის შემადგენელი 

ნაწილი. მიწის შესყიდვის, იძულებითი განსახლებისა და ეკონომიკური გადაადგილების გეგმა (LARP) 

გამოქვეყნდება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), აზიის განვითარების 

ბანკისა (ADB) და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებგვერდებზე“. აქაც ისმის შეკითხვა, 

რეზიუმირება არ შეიძლება ამ თემის გზშ-ში? 

 

142. გვ. 247-ის დასაწყისში „ჰაბიტატის წმინდა დანაკარგის დაუშვებლობის“ უზრუნველყოფის 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით „რეკომენდებულია დამატებითი კვლევის ჩატარება მშენებლობის 

დაწყებამდე, პროექტის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით“. საინტერესოა, ჩატარებულია ასეთი 

კვლევა? რატომ არ ტარდება ეს კვლევა გზშ-ის ეტაპზე? 

 

143. განმარტებულია ასევე ყოველგვარი არგუმენტების და არგუმენტაციის გარეშე, რომ „ფუნქციური 

მოთხოვნა (PR) 7: მკვიდრი მოსახლეობა. (ამ პროექტზე არ ვრცელდება ).“ 

 

144. „იბიარდის“ PR8 ფუნქციური მოთხოვნასთან დაკავშირებით: კულტურული მემკვიდრეობა, 247-ე 

გვერდზე განმარტებულია, რომ აუცილებელია „საპროექტო ზონაში იდენტიფიცირებულია ყველა 

კულტურული მემკვიდრეობა ადგილზე ვიზიტებისა და კონსულტაციების მეშვეობით. გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებისა და მისი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილის სახით, მომზადდა 

ღონისძიებები ამ ადგილებზე ზემოქმედების მართვისა და შერბილების მიზნით. ასევე, მომზადდა 

„აღმოჩენის შესაძლებლობის“ პროცედურა“.  რადგანაც ხადას „60 კოშკის“ ხეობა სენსიტიურია 
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აღნიშნული მიმართულებით, ისმის შეკითხვა, განხორციელდა კულტურულ მემკვიდრეობაზე 

ზემოქმედების შეფასება? 

 

145. იმავე 247-ე გვერდზე აღნიშნულია, რომ „(დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა (SEP) 

მომზადდება, როგორც ამ პროექტის შემადგენელი ნაწილი)“ და რომ იგი „გამოქვეყნდება“. მომზადდა 

და გამოქვეყნდა აღნიშნული გეგმა? 

 

146. აბზ. 486-ში ევროკავშირის მიმართ ვალდებულებების კუთხით ნახსენებია სგშ-ის საჭიროება და 

რომ „ბიომრავალფეროვნების ასპექტები ჯერ კიდევ ხშირად არის არასათანადოდ ინტეგრირებული 

სტრატეგიულ განვითარებაში“. არის თუ არა აღნიშნული თემა სათანადოდ ინტეგრირებული 

კონკრეტულად ამ პროექტის გზშ-ში? საჭიროებს თუ არა გზების ქსელის ეროვნული გეგმები სგშ-ს? 

 

147. ცხრილი 27 გვ. 251-ზე განმარტავს ბოლო სვეტში, რომ „გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და 

გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ანგარიშები დაცული იქნება აზიის განვითარების ბანკის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულებაში (SPS) (2009) წარმოდგენილ სარჩევთან შესაბამისობა. 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მიღებული გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების ანგარიში განხილული იქნება, როგორც ეროვნული მარეგულირებელი 

მოთხოვნები“. თუ გავითვალისწინებთ, რომ „იბიარდიც“ ითხოვს გზშ-ს თავისი პროცედურებით, 

რამდენი დოკუმენტი შემუშავდება და რამდენ ენაზე? ასევე, ხდება ქართულ ენაზე ინფორმაციის 

სრულად მიწოდება (მაგ. დანართები) რათა ადგილი ჰქონდეს (ციტატა ამავე გვ.) „ინფორმირებული 

მონაწილეობის ხელშეწყობას“? 

 

148. გვ. 252-ზე მითითებულია, რომ „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის პროექტი 

(ინგლისურ და ქართულ ენებზე) გამოქვეყნდება ევროპის  რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 

(EBRD), აზიის განვითარების ბანკისა (ADB) და საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ვებგვერდებზე“. სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი დანართები არ არის ქართულ ენაზე ხელმისაწვდომი. 

 

149. აბზ. 490-ში განსაზღვრულია, რომ „ბიომრავალფეროვნებისთვის, გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასებაში განხილულია პირდაპირი ზემოქმედების საპროექტო ზონა, რომელშიც მოიაზრება 300 მ-

იანი სამუშაო დერეფანი (150 მ შემოთავაზებული მარშრუტის თითოეული მხარეს)“. ისმის შეკითხვა, 

საკმარისი მანძილია 300 მეტრი ბიომრავალფეროვნების დასაცავად? 

 

150. იქვე, სქოლიოში 43 (გვ. 254) ჩამონათვალში (მგრძნობიარე რეცეპტორები) სრულიად უადგილოდ 

მითითებულია „...და კონფიდენციალობის საკითხები... “. რა შუაშია ამ შემთხვევაში 

კონფიდენციალობა? 

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სხვადასხვა პრობლემები 

 

151. როგორც ჩანს ხარისხის უზრუნველყოფა გზშ-ის ქართულ ვერსიაზე არ ჩატარებულა, რაც 

სარჩევიდან იწყება შეტყობინებით - Error! Bookmark not defined, რაც მიუღებელია, იხ. ასევე ანგარიშის 

გვ. გვ. 8-17, ასევე შეცდომის შეტყობინება (Error! Reference source not found) იხ. აბზ. 316, გამოსახულება 

47-ის შენიშვნა, აბზ. 382, და სხვა. 

 

152.  აბზ. 146-ში ორჯერ გვაქვს „გამოსახულება“ ნომრის გარეშე. პირველი ალბათ გამოსახულება 4-ია? 

ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს გამოსახულება არ იკითხება კარგად (ტექსტები არ არის კარგი 

გარჩევადობის) და მას არც ლეგენდა გააჩნია. 
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153. ამავე აბზ. 146-ში იგივე შეეხება შემდეგ გამოსახულებას. ამ კრიტიკულ ადგილზე შეიძლება რომ 

გამოსახულებებია თუ რუკები არ იყოს სწორად მითითებული? როგორც ჩანს ეს ანგარიში ვინმემ 

ქართულად თარგმნის შემდეგ არავის წაუკითხავს, რომ ტერმინოლოგია გაესწორებინა და ხარისხი 

გაეკონტროლებინა. 

 

154. აბზ. 147-ს პირდაპირ გადავყავართ მე-9 გამოსახულებაზე. ზოგადი მიმოხილვის რუკით არ 

აჯობებდა დაწყება? ეს გამოსახულება არ „წარმოადგენენ ორივე ლოტის თხუთმეტ დეტალურ რუკას“ 

და არც ის ვიცით რომელი რუკა (რუკები) იგულისხმება აქ. 

 

155. აბზ. 147-ის შემდეგ და აბზ. 148-მდე ქვეთავი „ლოტი 1 მიმოხილვა“ ისევ არალოგიკური და 

დამაბნეველია, რადგან რუკების ჩამონათვალი ლოტი 2-თ იწყება და ტექსტი კი ლოტი 1-ით. ალბათ 

ავტორებსაც მიაჩნიათ, რომ ლოტების დანომრვა არათანმიმდევრულია. 

 

156. აბზ. 358-ში მოხსენიებულია „ფიგურა“. ავტორები უნდა ჩამოყალიბდნენ და გამოიყენონ 

„გამოსახულებაა“ ან უმჯობესი იქნებოდა „ნახაზი“. „ფიგურა“ არ უნდა იქნას გამოყენებული. 

 

157. აბზ. 481 მოულოდნელად სრულდება წერტილის გარეშე სიტყვით ბანკი. ეს აბზაცი ალბათ არავის 

არ წაუკითხავს რომ ჩაესწორებინა.  

 

158. აბზ. 148 მიუთითებს ლოტი 1, მოიცავს 8.86 კმ. სიგრძის გვირაბს, ხოლო მანამდე ტექსტში 

ნათქვამია, რომ გვირაბი 9 კმ სიგრძისაა, რომელია მართალი? 

 

159. აბზ. 1361-ში ადმინისტრაციული მოწყობისთვის გამოყენებულია „რაიონი“ ნაცვლად 

„მუნიციპალიტეტისა“ 

 

160. მრავალი პრობლემაა დაკავშირებული ქართულ ტერმინოლოგიასთან და რედაქტირებასთან: 

 

გვ. 23: სათაურში „შემაჯამებელი შინაარსი“ როგორც ჩანს იგულისხმება Executive Summary? 

 

აბზ. 124, გამოყენებულია აბრევიატურა ინგლისურ ენაზე „EIA“, თუმცა „გზშ“ ასევე არ იქნებოდა 

ურიგო. აქვე ავტორები ამტკიცებენ, რომ გზშ წარმოადგენს „გარემოსდაცვითი ღონისძიებების 

გზამკვლევს“, რაც არ არის მართებული, რადგან გზშ არ გახლავთ "გზამკვლევი", ეს არ წერია არც ძველ 

კანონში და არც ახალ კოდექსში, გზშ სავალდებულოდ აღსასრულებელი დოკუმენტია და არა 

„გზამკვლევი“.  

 

აბზ. 143 თარგმანი „პროექტს მნიშვნელოვანი მრავალფეროვანი ზემოქმედება ექნება ფართო სფეროზე“ 

A კატეგორიის პროექტისთვის უფრო „რბილი“ ფრაზაა გამოყენებული ქართულ ენაზე, ინგლისურის 

ორიგინალისგან განსხვავებით, იხ. Category A  “… project is likely to have significant adverse environmental 

impacts that are irreversible, diverse, or unprecedented”. ამავე გვერდზე სქოლიოში მოყვანილ 

განმარტებაში ზემოქმედებისთვის ნაცვლად კატეგორიული ტერმინისა „შეუქცევადი“ გამოყენებულია 

ნაკლებად მკაფიო „არ არის უკუქცევადი“. 

 

გვ 78-ზე პირველ აბზაცში (რომელიც დაუნომრავია), არასწორი ტერმინია გამოყენებული 

„ინფორმაციის გამჟღავნებს“ (ალბათ disclosure იგულისხმება), ნაცვლად „გამოქვეყნებისა“. 

 

აბზ. 144. ალბათ თარგმანის უზუსტობაა ისევ: იხ. „...ადგილის მდებარეობის დეტალურ რუკებს“. 
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აბზ. 255-ის წინ სათაურია „ადგილზე მისავალი / დროებითი გზები“. ეს ტერმინი (მისავალი გზები) 

ქართულად მიუღებელია - რეალურად კუთხური გამოთქმაა. 

 

დოკუმენტში კრიტიკულ ადგილებში ხშირად არის მოხსენიებული 26 დანართი (დანომრილი A-დან 

Z-მდე), მაგრამ ისინი არცერთი თარგმნილი არ არის, ამდენად ვერ ჩაითვლება დოკუმენტის ნაწილად, 

იხ. კონკრეტულად: აბზ. 90 (დანართი G), აბზ. 193 (დანართი G), აბზ. 257 (ნაწილები F და G), აბზ. 270 

(ნაწილი F), აბზ. 277 (დანართი C), აბზ. 287 (დანართი O), აბზ. 294 (დანართი O), აბზ. 298 (დანართი F), 

გვ. 222 სქოლიო 40 (დანართი V), გვ. 239 (ნაწილები A და H), გვ 240 (დანართი G), გვ 242 (G ნაწილი, 

კიდევ ერთხელ G ნაწილი და შემდეგ E დანართი), გვ. 245 (დანართი A და დანართი B), გვ. 247 (H 

ნაწილი - სამჯერაა ეს ნაწილი ნახსენები), აბზ. 489 (დანართი H), აბზ. 533 (დანართი B), აბზ. 556 

(დანართი H), აბზ. 566 (დანართები V, Y და W ორჯერ), აბზ. 567 (დანართები V, H და W), აბზ. 576 

(დანართი H), აბზ. 504 (დანართი F), აბზ. 615 (დანართი H), აბზ. 619 (დანართი H), აბზ. 647 (დანართი 

V), აბზ. 652 (დანართები V და W), აბზ. 654 (დანართი V), აბზ. 659 (დანართი F, ორჯერ), აბზ. 600 

(დანართები H  და U), აბზ. 677 (დანართი J), აბზ. 737 (დანართი L), აბზ. 806 (დანართი T), აბზ. 816 

(დანართი H), აბზ. 821 (დანართები H და P), აბზ. 845 (დანართი Q), აბზ. 846 (დანართი D), აბზ. 865 

(დანართი C), აბზ. 913 (ნაწილი E), აბზ. 933 (დანართი V), აბზ. 949 (დანართი I), აბზ. 974 (დანართი Z), 

აბზ. 1016 (დანართი O), აბზ. 1029 (დანართი O), აბზ. 1145 (დანართი R), აბზ. 1159 (დანართი O), აბზ. 

1194 (დანართი K), აბზ. 1241 (დანართი P), აბზ. 1274 (დანართი E), აბზ. 1298 (დანართი Z), აბზ. 1300 

(დანართი F), აბზ.1303 (დანართი B), აბზ. 1305. (დანართი X), აბზ. 1306 და ცხრილი 153 (დანართი R), 

ცხრილი 154 (დანართი F), აბზ. 1313 (დანართი B), აბზ. 1354 (დანართი A და დანართი B), აბზ. 1357 

(დანართი D), აბზ. 1360 აბზ.  (დანართი ), აბზ. 1372 (დანართი S).  

 

გაურკვეველი საავტორო პასუხისმგებლობები და გზშ-ის რამდენიმე ვერსია 

 

161. საერთაშორისო კონსულტანტები მოხსენიებულნიც კი არ არიან ამ ანგარიშში. ისინი გზის 

ინჟინრები არიან ძირითადად და არა გარემოს დაცვის კონსულტანტები. ამასთან, ქართული კომპანია 

„გამა“ ზოგადად უარს ამბობს ხოლმე, რომ არ მოუმზადებია ანგარიში, თუკი იგი არაა წამყვანი (მაგ. 

„გამა“-ს განცხადებები სასამართლოებში აჭარისწყლის ჰესების კონსორციუმთან დაკავშირებით, რომ 

მათა არ მოუმზადებიათ აღნიშნული გზშ). საინტერესოა, მოამზადა გამამ ეს ანგარიში თუ არა? რატომ 

მომზადდა კოდექსის შესაბამისად გზშ იგივე გამამ დანარჩენი კონსულტანტების გარეშე? გამამ ორჯერ 

მიიღო ანაზღაურება ერთიდაიგივე შინაარსის დოკუმენტის მომზადებისთვის? რამდენი ვერსია უნდა 

განიხილოს საზოგადოებამ და რამდენ ენაზე? 

 

საბაზისო მონაცემების აღწერის ხარვეზები 

 

162. აბზ. 493-ში მითითებულია გამოსახულება 48 და ნახსენებია „ვულკანური ლავა“, მაგრამ 

აღნიშნულ თემაზე ამ გამოსახულებაზე გამოსახული არაფერი არ არის. 

 

163. ცხრილში 28 ნახაზებზე მითითებულია „დსა“, მაგრამ არ არის განმარტებული თუ რას ნიშნავს ეს 

აბრევიატურა. 

 

164. აბზ. 510 რატომღაც იხილავს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ნიადაგებს. 

 

165. აბზ. 518-ის ბოლოს წერია რომ „ისტორიულ მონაცემებზე დაყრდნობით, ტყვიის (Pb) 

კონცენტრაცია საპროექტო ზონის გზისპირა ზოლში 17-დან 29 მგ/კგ-მდე მერყეობს (იხ. - 1982 წელს 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ჩატარებული კვლევის მონაცემები).“ გაურკვეველია, რის 
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თქმა უნდათ ამით ავტორებს? როგორია გაერთიანებული სამეფოსა და იტალიის ნორმები ტყვიის 

შემთხვევაში? 

 

166. აბზ. 521-ში საუბარია რომ „2014 წლის მაისში, დევდორაკის მყინვარის დაცურების შედეგად 

წარმოიქმნა კატასტროფული მასშტაბის ღვარცოფი“. გაურკვეველია, რა შუაშია დევდორაკი 

წარმოდგენილ პროექტთან მიმართებაში? 

 

167. აბზ. 524-ის თანახმად წკერესა და მუღურეში „საშიში გეოლოგიური პროცესები არ ფიქსირდება.“. 

ისმის შეკითხვა, გააქტიურდება თუ არა აქ მეწყერები მშენებლობის შედეგად? 

 

168. აბზ. 529-ის თანახმად ჰაერის ხარისხის „გაზოვმა წკერესა და ხადას ხეობაში არ იქნა მიჩნეული 

საჭიროდ, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ არსებობს გამოფრქვევის მნიშვნელოვანი 

წერტილოვანი ან მოძრავი წყაროები“. აღნიშნული მიუღებელი არგუმენტაციაა. საბაზისო პირობები არ 

უნდა დაგვედგინა? ამ პირობებში როგორ გავიგებთ, თუ რა მოუვა ჰაერის ხარისხს პროექტის 

ზემოქმედებით? 

 

169. აბზ. 530-ის მიხედვით „ჰაერისგაზომვის  ხარისხის მონიტორინგი განხორციელდა ქართული 

სტანდარტების შესაბამისად“, თუმცაღა, დოკუმენტი მანამდე ირწმუნება რომ მსოფლიო ბანკის IFC-ის 

სტანდარტებით იხელმძღვანელებდა. 

 

170. ცხრილში 54 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი CO, N და SO2 თვის მხოლოდ 

დიაპაზონებში იზომება (<1000 <200 და <500 შესაბამისად), თუ გაზომვის კონკრეტული 

მნიშვნელობებით? 

 

171. აბზ. 531 ასკვნის, რომ „შედეგები, რომლებიც საპროექტო ზონის ჰაერის ხარისხის შესახებ იძლევა 

სურათს წლის ამ კონკრეტულ დღეს, აჩვენებს, რომ ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი ეროვნულ 

სტანდარტებს აკმაყოფილებს CO, TSP, NO2 და SO2-თან მიმართებაში“. არადა  პროექტის ძირითადი 

საჭიროება გუდაურის ჰაერის ცუდ ხარისხს ეყრდნობა და რატომ არ არის ჰაერის ხარისხი აქ 

გაზომილი? როგორ დავადგენთ გაუმჯობესდება თუ არა სიტუაცია დღევანდელთან შედარებით? 

 

172. აბზ. 532-ში განცხადებულია, რომ (ციტატა) „მიუხედავად იმისა, რომ ისინი პირდაპირ შედარებას 

არ ითვალისწინებს (სხვადასხვა გასაშუალების პერიოდების გამო), ჰაერის ხარისხის დასადგენი 

შედებები მნიშვნელოვნად შეესაბამება IFC-ის და ევროკავშირის სტანდარტებს. ამასთანავე, როგორც 

უკვე აღინიშნა, ჰაერში გაფრქვევის რაიმე ძირითადი წერტილოვანი წყარო პროექტის დერეფანში არ 

არსებობს და ერთადერთი მნიშნველოვანი გამონაფრქვევი ჰაერში არსებულ გზაზე მოძრავი 

სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის შედეგია. წინამდებარე ანგარიშის F.5.1 ნაწილში 

წარმოდგენილია ახალი მიმართულების ჰაერის ხარისხის მოდელი, აღნიშნული მოდელი აჩვენებს, 

რომ პროექტი თითქმის ყველა შემთხვევაში, გარდა ერთისა (2043-ში) (ეროვნული ზღვრული 

მაჩვენებლების ზემოთ, მაგრამ IFC-ით დადგენილ ზღვარს ქვემოთ)) არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხზე 

მნიშვნელოვან ზემოქმედებას“ (ციტატის დასასრული). გაუგებარია აქ რა დასკვნაა გაკეთებული და 

თუ რატომ აღმოჩნდა რომ ეროვნული სტანდარტები უნდა გამოვიყენოთ და არა IFC-ის? 

 

173. მომდევნო აბზ. 533-ის მიხედვით „კონტრაქტორი ვალდებული იქნება მშენებლობის დაწყებამდე 

განახორციელოს დამატებითი საბაზო მონიტორინგი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) 

სტანდარტების შესაბამისად ზემოთ მოცემული პარამეტრებისთვის იმავე ადგილმდებარეობებზე (და 

ხადას ხეობაში).“ რატომ არ სრულდება აღნიშნული კვლევები გზშ-ის ფარგლებში? 

 

174. გვ. 280 - რას ნიშნავს „ზედაპირული ჰიდროლოგია“? 
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175. აბზ. 549-ში მოცულობა მითითებულია როგორც „კვ. კმ“, რაც უზუსტობაა. 

 

176. აბზ. 550-ის მიხედვით მდ. ხადას სიღრმე 5-10 მეტრს აღწევს. სწორია აღნიშნული მონაცემი? 

 

177. გამოსახულებაზე 60 მდინარე და გზა ერთი ფერით არის აღნიშნული. 

 

178. აბზ. 557-ში ნათქვამია, რომ წყლის „სეზონური მონიტორინგი გარემოზე ზემოქმედების 

ანგარიშის ფარგლებში არ განხორციელებულა“, თუმცა აღნიშნული ახსნილია იმით, რომ 

„ადგილობრივი მოსახლეობა ზედაპირულ წყლებს შიდა მოხმარებისთვის არ იყენებს“. გაუგებარი 

არგუმენტია - პირიქით უნდა გაეზომათ რომ გაირკვეს, რატომ არ იყენებენ. შესაძლოა დავუშვათ, რომ 

იქნებ იმიტომ არ გაიზომა, რომ სოფლებთან დაბინძურება გამომჟღავნდებოდა? ან რომ საბაზისო 

მდგომარეობა არ იყოს დადგენილი? 

 

179. ცხრილში 48 რას ნიშნავს „მონაცემები არ არსებობს“ სვეტისთვის, სადაც ზდკ-ის მნიშვნელობაა 

წარმოდგენილი? 

 

180. სათაურში E.2 რას ნიშნავს „ბუნებრივი კონსერვაცია“? 

 

181. აბზ. 567-ში მოხსენიებულია, რომ „შემდგომი საკვლევი სამუშაო უნდა განხორციელდეს 2019 

წელს პროექტის ბიომრავალფეროვნების სამოქმედო გეგმის (BAP) ფარგლებში და ანგარიში 

მომზადდება აღნიშნული მექანიზმის მეშვეობით.“. საინტერესოა, მომზადდა სათანადო ანგარიში 

„აღნიშნული მექანიზმის“ მეშვეობით? 

 

182. ქვეთავი E.2.1. არ არის გამართულ ქართულ ენაზე დაწერილი (სავარაუდოდ ცუდი ხარისხის 

თარგმანია). პირველივე წინადადებაში სავარაუდოდ არ იგულისხმება „ტემპერატურული“ 

ეკოსისტემა. გაუგებარია რა იგულისხმება „უჩვეულო ნაკრების“ ქვეშ. ასევე, „ბუნების კონსერვაციის 

საერთაშორისო კავშირი“ არ წარმოადგენს Conservation International-ს, იგი სრულიად სხვა 

ორგანიზაციაა.  

 

183. აბზ. 570-ში არ არის სანდო მონაცემი, რომ საქართველოში 4300 „ძარღვოვანი“ მცენარეა. საერთოდ 

გაუგებარია, რას წარმოადგენს „ძარღვოვანი“ მცენარე? 

 

184. აბზ. 571 ასევე იწყება 16000 ფაუნის სახეობის ბრავადით და მხოლოდ 1 (!) სახეობის ხვლიკი 

აღმოჩნდა ქვეყანაში ენდემური. 

 

185. აბზ. 573 იწყება მრავლისმეტყველი ქვესათაურით მიცემით ბრუნვაში: „ზეწოლას:“. საინტერესოა, 

რატომ არის მსგავსი აღწერა რელევანტური გზშ-თვის? ალბათ ავტორები ცდილობენ დაგვაფიქრონ და 

დაგვარწმუნონ, რომ არაუშავს, შევეგუოთ რომ მშენებლობამაც შეიძლება დაარღვიოს საქართველოს 

ბუნების სიმშვიდე. 

 

186. აბზ. 574-ში გადამეტებულად არის დახასიათებული ტყეები როგორც „ზღაპრული“ და რომ მათ 

„ადამიანის ხელი არ შეხებია“, ალბათ ჯერჯერობით, პროექტის დაწყებამდე. ჩლიქოსნებისათვის ასევე 

გამოყენებულია ტერმინი „ბალახისმჭამელი“, რომელსაც სავარაუდოდ ქართული ენა არ იცნობს. 

 

187. აბზ. 575 სრულდება ფრაზით „...ტყის   უკანონო   ჭრა, უწესრიგო ძოვება მაღალმთიან ადგილებში 

და ბრაკონიერობა და აღნიშნული საკითხები განხილულია „კუმულაციური ზემოქმედების“ ნაწილში.“ 

აღნიშნული სრულიადაც არ წარმოადგენ გზატკეცილის მშენებლობის კუმულაციურ ზემოქმედებას. 
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გზის (გზატკეცილის) შეყვანა მიუდგომელ ადგილებში რომ გაამძაფრებს აღნიშნულ პრობლემებს, ეს 

უკვე ნამდვილად ინდუცირებული ზემოქმედებაცაა და კუმულატიურიც, მაგრამ ეს ფაქტორი 

რატომღაც არ განიხილება. 

 

188. აბზ. 576-ის ბოლო წინადადებაში ეჭვი გვეპარება, რომ ჩამოთვლილი არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან რომელიმე „პრაქტიკულ მხარდაჭერას“ გაუწევდა „წინამდებარე ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (ESIA) ფარგლებში აღწერილ“ საკითხებში ავტორებს. 

 

189. აბზ. 583-ში საუბარია, რომ „ფრინველებისა და ბიომრავალფეროვნების მნიშვნელოვანი 

ადგილები (IBA) წარმოადგენს ბიომრავალფეროვნების ძირითადი ადგილების (KBA) ქოლგის 

ნაწილს...“. საინტერესოა ქოლგის ქვეშ აქ რა იგულისხმება და საერთოდ რატომ განიხილება 

პრიორიტეტულად საერთაშორისო საიტები, როდესაც ჯერ საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზეც კი 

არ არის საუბარი წამოწყებული ამ დოკუმენტში? 

 

190. აბზ. 586-ში საუბარია, რომ აფრიკისა და ევრაზიის მიგრირებადი მტაცებელი ფრინველების 

კონსერვაციის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმის მე-3 ცხრილში მოცემული ტერიტორიის 

„აღწერა მცირედ განსხვავდება საქართველოს მონაცემთა ბაზებში მოცემული აღწერისაგან“, თუმცა არ 

არის ახსნილი, რაში გამოიხატება ეს განსხვავება. ეტყობა ავტორებს აღიზიანებთ IBA/KBA-ს „ქოლგა“ 

და მათს ნებისმიერ უზუსტობას მკაფიოდ მოიხსენიებენ (თუმცა არ გვიხსნიან, რაშია ეს უზუსტობა). 

 

191. იმავე გვერდის 52-ე სქოლიოში მოხსენიებული ჰელსინკის და ბარსელონას კონვენციები 

საერთოდ არ ეხება საქართველოს და შავ თუ კასპიის ზღვებს, ხოლო შავი ზღვის დაბინძურებისგან 

დაცვის ბუქარესტის კონვენცია კი ავტორებს არც გახსენებიათ. 

 

192. გამოსახულებაზე 69 დატანილია „ხევის სპეციალური დაცული ტერიტორია“, თუმცაღა 

გაურკვეველია, ვინ იცავს ამ ტერიტორიას? ოფიციალურია ეს დეზიგნაცია? ხომ არ აჯობებდა, ჯერ 

ოფიციალურ დეზიგნაციაზე გვესაუბრა დოკუმენტის ამ ნაწილში? 

 

193. აბზ. 588-ში დაცული ტეროტორიები მოხსენიებულია როგორც „ეროვნული შემოსაზღვრული 

ტერიტორიები“. იქვე ნახსენებია „მკაცრი ბუნებრივი რეზერვატები“. ასეთი დაცული ტერიტორიის 

კატეგორიები საქართველოში არ არსებობს. არც „ბუნებრივი აღკვეთილის“ კატეგორია არსებობს 

საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემაში, სადაც თურმე „შესაძლებელია გაიცეს ნებართვა 

სუსტად დაცულ ნადირობაზე, თევზჭერასა და საკვების მოპოვებაზე. აკრძალულია ხის ჭრა და 

წყალარინება“. საქართველოში ასევე არ არსებობს „ეროვნული ძეგლის“ კატეგორია, სადაც თურმე 

„შესაძლებელია შეზღუდული სარგებლობის ნებართვის გაცემა“. ამავე აბზაცში ზემოთ საუბარია 

ეროვნულ პარკში „ტრადიციული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობაზე“, რაც ასევე გაუგებარია. 

დოკუმენტი გვამცნობს, ასევე რომ „მრავალფუნქციური ტერიტორიები - დღეის მდგომარეობით 

გამოყოფილი არ არის“ და სავარაუდოდ მათი დეზიგნირების არც გეგმები არსებობს რაიმე. ჩანს, ეს 

დოკუმენტი კვალიფიციურ ეკოლოგს არ წაუკითხავს ქართულ ენაზე. 

 

194. აბზ. 589-ში კიდევ ერთი უზუსტობაა დაშვებული: ტერმინი „ხელშემკვრელი მხარე“ არ 

გამოიყენება საერთაშორის კონვენციებთან მიმართებაში. 

 

195. გამოსახულებაზე 70 გამოსახულია „ყაზბეგის ეროვნული პარკი (2018 წლის 27 დეკემბრის 

გაფართოების დამტკიცებამდე)“.  გაფართოებულ დაცულ ტერიტორიაზე არ აჯობებდა ჯერ საუბარი 

და შემდეგ წარსულ დაცულ ტერიტორიაზე? როგორც ჩანს, გზშ-ის ავტორებს ძველი 

ფრაგმენტირებული დაცული ტერიტორია ურჩევნიათ. 
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196. გვ. 300-ის 57-ე სქოლიოში გზშ-ის ავტორები ზურმუხტის ქსელის საიტებს მოიხსენიებენ როგორ 

„დაკონსერვებულ“ ტერიტორიებს. ეჭვი გვეპარება, რომ ევროსაბჭო ზურმუხტის ქსელით ტერიტორიების 

დაკონსერვებას უწყობს ხელს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში.  

 

197. 58-ე სქოლიოში მოხსენიებული ვებგვერდი (www.apa.gov.ge/index.php?siteid=39&page=4&id=1) არ 

იხსნება. 

 

198. აბზ. 594-ში განცხადებულია, რომ ყაზბეგის ეროვნული პარკისთვის „ახლახან აშენდა ახალი 

ადმინისტრაციული და ვიზიტორთა ცენტრა კავკასიის ბუნების ფონდის (CNF) და სხვათა 

დახმარებით“. აღნიშნულ ფრაზაში არ იგრძნობა პატივისცემა მშენებლობის დამფინანსებელი 

გერმანული KfW-ს მიმართ, რომელსაც არ მოეწონებოდა „სხვათა“ რანგში მოხსენიება, როდესაც 

სინამდვილეში ბანკი ამ თვალსაჩინო მშენებლობის მთავარი დამფინანსებელია. 

 

199. აღნიშნული აბზაცი სრულდება ნეგატიური განწყობით: „თუმცა, პარკის მართვის გეგმა ჯერ არ 

არის შემუშავებული, მისი მართვა ჯერ კიდევ დროებითი რეგულაციების მეშვეობით ხორციელდება.“ 

რატომ არიან ავტორები ასე ნეგატიურ ტონალობაში განწყობილი პარკის და მენეჯმენტის გეგმის 

მიმართ? ჯერ ლაპარაკიც არ დაუწყიათ თემაზე და უკვე ნეგატიურ განწყობას ქმნიან, მიუხედავად 

იმისა, რომ ახალი ვიზიტორთა ცენტრი აშენდა და მნახველიც ბევრი ჰყოლია პარკს. 

 

200. ნეგატიური განწყობა პარკის მიმართ გრძელდება შემდეგ აბზ. 595-შიც, სადაც ავტორები 

გვატყობინებენ, რომ „წინამდებარე გზშ-ის მომზადების პერიოდში მთავრობამ დაწყო ყაზბეგის 

ეროვნული პარკის საზღვრების დამატებით გაფართოება, რათა მის ფარგლებში მოქცეულიყო როგორც 

მკაცრი ეკოლოგიური დაცვის ტერიტორიები, ისე ტერიტორიები, რომლებიც ტრადიციული 

შემოსავლის წყაროს წარმოადგენენ.“ საინტერესოა,  გარემოს დაცვის სპეციალისტები წერენ ამ გზშ-ის 

ანგარიშს თუ არა? 

 

201. გაურკვეველია, რატომ არიან ავტორები უარყოფითად განწყობილნი, თუკი შემდეგ აბზაცში 

ადასტურებენ, რომ „თუმცა, გაფართოებას ზეგავლენას არ ახდენს ხადას ხეობაზე რაიმე დონით, 

მხოლოდ უმნიშვნელოდ ზრდის იმ ფართობს, სადაც გვირაბი გადის კობის მხარეს, პროექტის 

ფარგლებში (იხ. გამოსახულება 71).“ ავტორები აქვე კმაყოფილებას გამოხატავენ იმ ფაქტით, რომ 

„მიუხედავად ყაზბეგის ეროვნული პარკის გაფართოებისა, ზურმუხტის ქსელის კანდიდატი არ 

გაფართოვდება და იგი ზემოთ განხილული ადრე ფრაგმენტირებული პარკის ტერიტორიის 

საზღვრებზე გავრცელდება.“ ეტყობა როგორც გზშ-ის ავტორებს, ისე ზურმუხტის ქსელის მესვეურთ 

თანაბრად მოსწონთ ყაზბეგის ნაკრძალის საბჭოთა „ფრაგმენტირებული“ საზღვრები. 

 

202. აბზ. 597-ში ავტორები მიუბრუნდნენ ეროვნული პარკის დამფინანსებლების თემას და ამჯერად 

სათანადო პატივით მოიხსენიეს გერმანული ბანკი, როგორც ვიზიტორთა ცენტრის და საერთოდ 

პარკის შექმნის დამფინანსებელი, ხოლო იქვე დააზუსტეს, რომ CNF-ი რეალურად საინვესტიციო 

დაფინანსებაში არ მონაწილეობდა და იგი ხარჯების საოპერაციო საქმიანობებზე გაღებით ეხმარება 

პარკს. 

 

203. სქოლიოში 60 (იხ. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4440030?publication=0) მოხსენიებული 

ვებგვერდი ასევე არ იხსნება. 

 

204. აბზ. 597-ის ბოლო პუნქტში მაინც არის აღიარებული, რომ პარკის გეგმის შემუშავება 

ხორციელდება, ციტატა: „ევროკავშირმა მხარი დაუჭირა პროექტს "საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების მართვის გაძლიერება" (TWINNING), რომელიც დაცული ტერიტორიების მართვის 

გეგმების შემუშავებაში ეხმარება.“ 

http://www.apa.gov.ge/index.php?siteid=39&page=4&id=1
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4440030?publication=0
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205. აბზ. 598-ში გაუგებარია რაზეა საუბარი ფრაზის ბოლოს ფრჩხილებში აღნიშვნით „(ისტორიული 

მიზნებისათვის).“ 

 

206. გაუგებარია აქვე სქოლიოში 61 რა იგულისხმება ფრაზით „დამტკიცებულია ოფიციალური 

სამართლებრივი მონაცემთა ბაზების მიხედვით“? დამტკიცებულია, თუ არ არის დამტკიცებული 

ავტორების შეხედულებით? ან რომელ „ოფიციალურ სამართლებრივ“ მონაცემთა ბაზებზეა საუბარი? 

 

207. აბზ. 599-ის ციტატაში „...ზურმუხტის ქსელის აღნიშვნებმა...“ როგორც ჩანს "დეზიგნაცია" 

"აღნიშვნებად" იქნა ნათარგმნი. ეს დოკუმენტი კვალიფიციურ ეკოლოგს არც წაუკითხავს დ არც 

გაუსწორებია. აქვე აღნიშნულია, რომ ავტორების გარკვეული დეზიგნაციის მიმართ ნაკლებად 

მეგობრული მოსაზრება თურმე „დადასტურდა ეროვნული პარკის მაღალი თანამდებობის პირებთან 

კონსულტაციებით“. ვინ არის არიან მაღალი თანამდებობის პირები? რამდენად მაღალია მათი 

თანამდებობები? არ უსაუბრიათ მათ, რომ ამ ადგილას გვირაბის პორტალი შეიძლება მისაღები 

სრულიადაც არ იყოს? 

 

208. ცხრილში 49, „დაცული და მნიშვნელოვანი ტერიტორიების შეჯამება“ „დასაბუთებულია“, რომ 

სამართლებრივად დაცულ ტერიტორიებზე პრობლემა არ არსებობს, მაგრამ "არასამართლებრივად"-

არაფორმალურად დაცულ არეალებზე არის პრობლემა, მაგრამ ვინ იჩივლებს ან დაიცავს  - მათ 

სამართლებრივად პატრონი არ ჰყავთ საქართველოში. 

 

209. აბზ. 501-ში ნახედნებია საქართველოს ამჟამინდელ „ჰაბიტატის კლასიფიკაციის ტრადიციული 

სისტემა“-ზე, თუმცა გაუგებარია, რომელ ტრადიციულ სისტემაზეა საუბარი, საბჭოთა ტრადიციებთან 

გვაქვს პრობლემა? იქვე ქვემოთ ჩამონათვალში ჰაბიტატებად მითითებულია „ქვაბულები“. ამ ტიპის 

ჰაბიტატის მნიშვნელობას ვერც ქართული ტრადიციული და ვერც ევროპული არატრადიციული 

კლასიფიკაციით ვერ ვხვდებით, იქნებ აგვიხსნან გზშ-ის ავტორებმა, რა იგულისხმება? 

 

210. გვ. 305-ზე, 63-ე სქოლიოში განცხადებულია, რომ „ზოგიერთი საფინანსო ინსტიტუტისაგან 

განსხვავებით, EBRD-ი არ იყენებს ტერმინს „ბუნებრივი ჰაბიტატი“. საინტერესოა, რა ტერმინს იყენებს 

„იბიარდი“ ბუნებრივი ჰაბიტატების ნაცვლად? 

 

211. გვ. 306-ზე ავტორები მიგვითითებენ, რომ ორ შემთხვევაში „სქემის მიხედვით მხოლოდ 

დაახლოებით 0.7 ჰექტარზეა მოსალოდნელი პირდაპირი ზემოქმედება“ და შემდეგ რომ „სქემის 

მიხედვით დაახლოებით 1.4ჰა ფართობი სამუდამო ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა“, თუმცა არ 

მიგვითითებენ სად აქვს აღნიშნულ ზემოქმედებას ადგილი. 

 

212. გამოსახულება 73-ზე გამოსახული რუკა მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა გამოსახული. იგივე შეეხება 

74-ე გამოსახულებას. 

 

213. ცხრილში 50 მითითებული კოდები ქართულია თუ ევროპული? იმავე ცხრილის ქვემოთ 

შენიშვნაში მოყვანილი ფრაზა „აღნიშნული 157ჰა-დან, 39ჰა დაცული იქნება გვირაბის გაყვანით“ 

გაუგებარია, თუ რას ნიშნავს. 

 

214. აბზ. 605-ში გაუგებარია, თუ ვინ იგულისხმება „ინჟინრის“ ქვეშ, მითუმეტეს, რომ იგი 

მონაწილეობს „ინდივიდუალური შეფასების საგნის“ „გადახედვასა და დამტკიცებაში“. საქართველოს 

მთავრობა არ გადახედავს და არ დაამტკიცებს რა ჰაბიტატებს დაარღვევენ სანაყაროები? აქვე ქვემოთ 

გამოყენებულია კურიოზული ტერმინოლოგია „ქაცვის მხარდაჭერა“. ასევე მოულოდნელად 

ყოველგვარი ახსნა-განმარტებების გარეშე გვევლინება „ეკოლოგიური ექსპერტი (ECoW)“, რომელიც 



 

26 
 

„განახორციელებს აღნიშნული ტერიტორიების დემარკაციას, რათა მოხდეს მათი გამორიცხვა ფუჭი 

ქანების სანაყაროდან.“, საინტერესოა, ვინ არის ასეთი ძლიერი უფლებამოსილებების მქონე 

„ეკოლოგიური ექსპერტი“? მისი კვალიფიკაცია უფრო მაღალია, ვიდრე საერთაშორისო 

კონსულტანტების, რომლებიც ამ ამოცანას გზშ-შიო არ წყვეტენ? 

 

215. ცხრილში 52 გამოყენებულია აბრევიატურა მ.ზ.დ. საინტერესოა, რა არის მ.ზ.დ.? 

 

216. აბზ. 608-ში რას ნიშნავს „დაწნული“ მდინარეები? 

 

217. აბზ. 610-ში ნახსენებია „IBAT-ის ინსტრუმენტი“. რა ინსტრუმენტია ეს, ქართულ ენაზე რომ 

გავიგოთ? არ არის განმარტებული არც აბრევიატურებში. 

 

218. აბზ. 616-ში ისევ გამეორებულია ტერმინი „ძარღვოვანი“ მცენარეები. 

 

219. სქოლიოში 69 ლათინურ დასახელებებში მხოლოდ ერთმა (ენძელა) დაიმსახურა ქართული 

შესატყვისის მითითება. 

 

220. აბზ. 618-ში მნიშვნელოვანი დასკვნაა გამოტანილი კურსივით: „მთლიანობაში, საპროექტო ზონაში 

კრიტიკულად გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობები ან გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

ფლორას სახეობები (არც IUCN-ის წითელი ნუსხით და არც საქართველოს წითელი ნუსხით) 

დაფიქსირებული არ არის.“ საოცარია, რომ მაღალმთის კავკასიონზეც კი არ ფიქსირდება რომელიმე 

წითელი ნუსხის ან საფრთხის ქვეშ ან გადაშენების პირას მყოფი სახეობა. აქაც თუ ვერ ხერხდება მათი 

დაფიქსირება გზშ-ში, რაღად გვინდა ეს ნუსხები, აღარ ყოფილან საჭირო. 

 

221. აბზ. 618-ში განცხადებულია, რომ „მშენებლობის დაწყებამდე განხორციელდება ენდემური 

მცენარეების სპეციალური დამატებითი კვლევები“. გზშ-ს დამთავრებამდე რომ განხორციელდეს ეს 

კვლევები უფრო აზრიანი და მიზანშეწონილი იქნებოდა, როგორც ამას კანონმდებლობა და საუკეთესო 

პრაქტიკა ითხოვს. 

 

222. აბზ. 619 შეიცავს კიდევ ერთ მსგავს განცხადებას, რომ თურმე „ხადას ხეობა არ არის მიიჩნევა 

მაღალი მნიშვნელობის ადგილად, როგორიც აუცილებელი იქნებოდა ადგილობრივი მთის 

მწვერვალებზე გადაფრენისთვის, აღნიშნული აღწერილია ქვემოთ და შედეგებში- H დანართში.“ 

(სტილი შენარჩუნებულია და ფრაზა გაუგებარი). ვის მიერ არ არის და არ მიიჩნევა? არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „საბუკო“ მსგავს განცხადებას მხარს, სავარაუდოდ, არ დაუჭერდა. 

 

223. გამოსახულებას 75 არც წყარო აქვს მითითებული, არც ლეგენდა და არც ინფორმაციულობით არ 

გამოირჩევა. არც გამოსახულებას 76 აქვს წყარო მითითებული, რომ დავრწმუნდეთ რამდენად სანდოა 

ზოგადი ხასიათის ისრები. სავარაუდოდ, ისინი მხოლოდ სქემატურად გვიჩვენებენ „ძაბრებს“. 

 

224. გვ. 317-ზე „კავკასიური შურთხი“ უნდა იყოს და არა „კავკასიური მურთხი“. თანაც „კავკასიური 

მურთხის“ ამ ბმულებზე მოყვანილი გავრცელების არეალები რატომღაც არ არის მოყვანილი ანგარიშში 

(იხ. ქვემოთ ჩვენს მიერ წარმოდგენილი ილუსტრაცია მითითებული წყაროდან): 

 



 

27 
 

 
 

ამასთან, კურსივით „ეროვნულ დონეზე ექსპერტებთას კონსულტაციის გავლის შემდეგ გამოიკვთა, 

რომ აღნიშნული სახეობების არსებობა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ დაბლობებზე 

მოსალოდნელი არ არის“. საინტერესოა, ვინ არიან ეს ექსპერტები? 

 

225. არც კავკასიური როჭოს (https://www.iucnredlist.org/species/22679483/92815595) და არც ღალღის 

(https://www.iucnredlist.org/species/22692543/86147127 ) ბმულებზე მოყვანილი გავრცელების არეალები 

რატომღაც ისევ არ არის მოყვანილი, თანაც ინტერნეტ-მისამართები არასწორად არის მითითებული 

(თუმცა ჰიპერლინკები მუშაობს, იხ. ქვემოთ): 

 

226. აბზ. 622 - რუსული „თერეკი“ არა - ქართულად „თერგი“. აქვე განცხადებულია, რომ „პროექტის 

მიერ ქაცვით დაფარული ტერიტორიების ზემოქმედების ქვეშ მოქცევა მოსალოდნელი არ არის, მაგრამ 

აღნიშნული დადასტურდება გარემოსდაცვითი ტექნიკური ზედამხედველობითა (ECoW) და 

https://www.iucnredlist.org/species/22679483/92815595
https://www.iucnredlist.org/species/22692543/86147127
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შემდგომი კვლევებით, რომელიც ბიომრავალფეროვნების მართვის გეგმის ფარგლებში 

განხორციელდება.“ ისმის შეკითხვა, აღნიშნულ მნიშვნელოვან კვლევებს გზშ-ის ფარგლებში ვერ 

ვახორციელებთ? 

 

227. აბზ. 623-ის ბოლოს ფასკუნჯებს ყველაფერი ემუქრება, გზატკეცილის მშენებლობის გარდა 

(ელექტროგადამცემი ხაზები და ქარის ტურბინებიც კი, რომელიც აქ ჯერჯერობით არ შენდება), 

ციტატა: „მათ საფრთხე ემუქრებათ ჩარევით, ტყვიით მოწამვლით (ნადირობის შედეგად), პირდაპირი 

მოწამვლით, ელექტროდენის დარტყმით (ელექტროგადამცემი ხაზებით), ქარის ტურბინებთან 

შეჯახებით, შემცირებული საკვებით და ჰაბიტატის მოსპობით/ცვლილებით.“ 

 

228. აბზ. 627-ში გვ. 321-ზე მურა დათვს ადამიანთან კონტაქტის დროს სიკვდილი ემუქრება (ალბათ 

ადამიანსაც მასთან შეხვედრისას), თუმცაღა რამდენად რელევანტურია ეს საფრთხეები მშენებლობის 

ზემოქმედებასთან მიმართებაში, რომელიც აქ საერთოდ არ არის ნახსენები? აქვე ფოცხვერის 

გავრცელების რუკა ნახსენებია და ისევ არ არის მოყვანილი გავრცელების არეალი IUCN-ის წითელი 

ნუსხის სახეობებისთვის: 

 

 
 

229. აბზ. 643-ში კალმახთან მიმართებაში ნახსენებია, რომ „კალმახის არსებობა დაადასტურეს 

როგორც ადგილობრივებმა/მეთევზეებმა, ასევე იმავე ტერიტორიაზე 2017 წელს სხვა ჯგუფის მიერ 

სხვა მიზნებისათვის ჩატარებულმა კვლევამ“, თუმცაღა, არ არის ინფორმაცია მოწოდებული, თუ რა 

მიზნით და რა კვლევა იყო ჩატარებული. გამოსახულებაზე 78 „ტერიტორიაზე საკონტროლო ჭერის 

დროს დაჭერილი კალმახის სახეობები“ აღარ არის მითითებული, კალმახის სურათები 2017 წლისაა 

თუ ახალი კვლევის. 

 

230. აბზ. 648-ში ისევ „მურთხზეა“ საუბარი. ეს უკვე შეცდომა აღარაა, არამედ არაკომპეტენტურობა. 

როჭო, შურთხი და ღალღა განსაკუთრებულის სახეობებია ამ რეგიონისთვის და მთლიანად 

საქართველოსთვის. ისინი სწორად მოხსენიებას მაინც იმსახურებენ. 

 

231. აბზ. 657-ში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო ტყის ფონდში „არც ერთი დაცული სახეობა 

აღრიცხული არ არის“. აღნიშნული ალბათ ტყის არაკვალიფიციური ინვენტარიზაციის დამსახურებაა 

და არა სახეობების არარსებობის. 

 

232. გამოსახულებაზე 79 სათაურით „ტყის ფონდის რუკა“ გაურკვეველია, რა არის გამოსახული და 

თუ რატომ არის მის ავტორად მხოლოდ „გამა“ მოხსენიებული. 
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233. ცხრილი 58 დასათაურებულია როგორს „სახელმწიფო ტყის ფონდის ინვენტარიზაციის 

რეზიუმე“, თუმცა დოკუმენტში არ ჩანს, თუ სად მდებარეობენ „რეზიუმეში“ წარმოდგენილი 

ნაკვეთები. 

 

234. აბზ. 660-ში არ არის განმარტებული, თუ კობთან რა დანიშნულება და აზრი აქვს „100 მეტრის 

სიგრძის ბუფერულ ზონას“ გვირაბისთვის? 

 

235. გამოსახულებაზე 81 ნაჩვენებია „საპროექტო ზონის სოფლები (ლოტი 2)“, ხოლო შენიშვნაში 

მითითებულია, რომ „მიუხედავად იმისა, რომ გუდაურთან მისასვლელი გზა გათვალისწინებულია 

საერთო საპროექტო ზონაში, მისი დეტალური შესწავლა არ მომხდარა გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების წინამდებარე ვერსიაში და როგორც ასეთ, ამ ზონის სოფლებიც დღემდე არ არის 

შეფასებული.“ ისმის შეკითხვა, რატომ არ არის ან გზშ-ში ეს სოფლები შესწავლილი, მათი სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა და მათზე პროექტის ზემოქმედებაც შეფასებული? 

 

236. აბზ. 661-ის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკა თურმე „შენელდა 2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს კონფლიქტის, ხოლო 2009 წელს გლობალური ეკონომიკური კრიზისის გამო“, ციტატის 

დასასრული. ამავე აბზაცში განმარტებულია, რომ „საქართველოს სტრატეგიას საქონლის ტრანზიტის 

პლატფორმის განვითარება წარმოადგენს“. რამდენად წარმატებულია ეს პლატფორმა და მისი წვლილი 

ქვეყნის ეკონომიკაში? მითუმეტეს, რომ განსახილველი პროექტი 0.5 მილიარდი დოლარი ვალის 

მომტანია, ხოლო ბენეფიციარები ტრანზიტის მონაწილე სხვა ქვეყნები არიან. 

 

237. აბზ. 662-ში განცხადებულია, რომ „სამრეწველო წარმოების ზრდის მოსალოდნელმა ტემპმა 2017 

წელს 7% შეადგინა.“ სქოლიოში 84 მითითებულ წყაროში (აშშ ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო) 

ზრდის ნაკლები ტემპია მითითებული. 

 

238. აბზ. 663-ში „ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი“ მოხსენიებულია როგორც „ყაზბეგის მხარე“. 

 

239. აბზ. 665-ში უარყოფით კონტექსტშია წარმოდგენილი სოფლის მეურნეობა „ტრადიციული, 

მომთაბარული პრაქტიკის გამოყენებით“. იქვე სქოლიოში 86 ვერ ვიგებთ, როგორია ავტორების 

პოზიცია ე.წ. „მომთაბარეობასთან“ დაკავშირებით. 

 

240. აბზ. 666-ში მითითებულია, რომ „ამჟამად ცხვარი ოჯახების დაახლოებით მხოლოდ 10%-ს ჰყავს“, 

თუმცაღა,  რეალურად ვინ აძოვებს ცხვარს რეგიონში არ არის დახასიათებული. 

 

241. გამოსახულება 83-ზე გამოსახული რუკა რატომღაც მეორე გვერდზეც გადადის. 

 

242. აბზ. 682-ის თანახმად „ზაქათკარი ჩამოიჭრება ხადისწყლის მდინარისგან სოფლის ქვემოთ და 

ხილისა და თხილის ხეებთან, რომლებიც მდინარესა და სოფელს შორის არსებულ ტერიტორიაზე 

ხარობს. გეგმარების თანახმად, ამ ტერიტორიებზე სოფლიდან მისასვლელი არ არის დაგეგმილი, 

ერთადერთი ალტერნატიულ მარშრუტს წარმოადგენს 2-კილომეტრიანი საფეხმავლო გზა ხეობის 

მიმართულებით და უკან თაღოვანი ხიდის ქვეშ.“ ისმის შეკითხვა, გათვალისწინებულია თუ არა 

გადასასვლელი ან რაიმე სხვა გამოსავალი გზშ-ში, თუ მხოლოდ ფაქტია კონსტატირებული? 

 

243. აბზ. 684-ის მიხედვით, საინტერესოა, რა შემოდის საქართველოში კანადიდან (უდიდესი 

იმპორტიორი ქვეყანა) და ირლანდიიდან (სიდიდით მე-4 იმპორტიორი ქვეყანა)? 

 

244. აბზ. 686-ში მოყვანილი მონაცემებით ტურიზმმა 2016 წელს ხელი შეუწყო მშპ-ის პირდაპირ 

ზრდას 3.1%-ით და 6 მილიონი სუფთა დამატებითი სამუშაოს შექმნას, რაც დაუჯერებელია, რადგან ეს 
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რიცხვი თითქმის ორჯერ აღემატება საქართველოს მოსახლეობას. მითუმეტეს, რომ წყაროდ სქოლიოში 

92 მითითებული ბმული არ იხსნება (https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-

research/countries-2017/georgia2017.pdf). 

 

245. აბზ. 687-ში მარნეული მიჩნეულია ყაზბეგზე უფრო პოპულარულ დესტინაციად, რაც ძნელი 

დასაჯერებელია. 

 

246. არ მუშაობს არც სქოლიოში 92 მითითებული ვებლინკი (http://www.mtskheta-

mtianeti.gov.ge/page/full/18/Economics). 

 

247. აბზ. 691-ში „რიფტინგის“ ნაცვლად „რაფტინგი“ უნდა იყოს ალბათ. 

 

248. აბზ. 692-ის მიხედვით „გზისპირა ბაზრობები ადგილობრივების ეკონომიკური უზრუნველყოფის 

შესაძლებლობას წარმოადგენს, როგორიცაა, ხელნაკეთის ნივთების, სხვადასხვა პროდუქციისა და 

თაფლის გაყიდვა.“ საინტერესოა, შეძლებენ ამ ეკონომიკურ საქმიანობების გაგრძელებას 

ადგილობრივები ახალი გზის გასწვრივ? იქვე განცხადებულია, რომ „წარსულში, არსებობდა მცირე და 

საშუალო საწარმოს დარეგისტრირების ვალდებულება, თუმცა ამჟამად ეს მკაცრად სავალდებულო 

აღარ არის.“ საინტერესოა, ეს ფრაზა დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ გარემოსდაცვითი 

გადაწყვეტილების გაცემით? ამავე აბზაცში ირონიულად გამოიყურება მოსაზრება, რომ „ფოკუს 

ჯგუფის დისკუსიების დროს მოქალაქეებმა გამოთქვეს, ფუჭი ქანების გამოყენებით გზის გვერდით 

მიმდებარე ადგილის მოსწორებისა და მისი ბაზრობის ადგილად გამოყენების სურვილი.“ 

დასაბუთებული ეჭვი გვაქვს (სხვა ახალი ტრასების გამოცდილებით), რომ ამ სანაყაროებსა და 

მოსწორებულ ადგილებზე ალბათ უფრო ან „დანკინი“ განთავსდება, ან „დონათსი“, ან ორივე ერთად, 

და არა ადგილობრივების ბიზნესი, მითუმეტეს რომ ეს საინტერესო სურვილი ვერ მოხვდა 

შემარბილებელ ღონისძიებებში. 

 

249. სქოლიოში 101 საინტერესო განმარტებაა მოცემული, რომელიც იმსახურებს გამეორებას და 

რამდენჯერმე გადაკითხვას, ვიდრე გავერკვევით მის შინაარსში: „გაუმჯობესებული სანიტარული 

ობიექტები მოიცავს ადამიანის კონტაქტისგან ჰიგიენურად განცალკევებულ ადამიანის ექსკრემენტებს 

(ხოლო ობიექტები გაუმჯობესების გარეშე - განცალკევების გარეშე).“ საინტერესოა, როგორი 

სანიტარიული პირობები ექნებათ მშენებლებს - „განცალკევებული“ თუ „განცალკევების“ გარეშე? 

 

250. აბზ. 719-ში ნაგავსაყრელები მოხსენიებულია როგორც „ობიექტები“. შემდეგ აბზ. 720-ში 

განცხადებულია, რომ „ყველა სოფელს გააჩნია ნარჩენების შეგროვების ცენტრალიზებული პუნქტი 

არაკომპოსტირებადი ნარჩენებისთვის, რომელიც კვირაში ერთხელ გააქვს მყარი ნარჩენების მართვის 

კომპანიას და ათავსებს ზემოხსენებულ ნაგავსაყრელებზე“, თუმცა არცერთ აბზაცში არ არის 

განმარტებული, თუ სად მდებარეობენ „ზემოხსენებული ნაგავსაყრელები“? ყაზბეგშიც და დუშეთშიც 

მდინარის კალაპოტში ხომ არ მდებარეობენ? ასევე არ არის კონკრეტულად წარმოდგენილი, თუ სად 

და როგორ ნაგავსაყრელზე განთავსდება პროექტის ნარჩენები. 

 

251. აბზ. 735-ში ძალზე შემოკლებულად და რეზიუმირებულად გამოიყურება კულტურული 

მემკვიდრეობის აღწერა ამ დარგის თვალსაზრისით უმდიდრესი ხეობისთვის, რომელსაც „60 კოშკის“ 

ხეობასაც უწოდებენ: „საკულტო ადგილებს მიეკუთვნება ხადას ხეობის სამლოცველოები (წკერეს 

თავზე არსებული მთის მაღლობზე; სვიანა-როსტიანის ზემოთ მთაზე) და არსებულ E11 გზაზე (წმ. 

გიორგის ეკლესია ქვემო მლეთაში, მართლმადიდებლური ეკლესია განისში/გუდაურში). ამასთან 

ერთად, საპროექტო ზონაში არსებობს სხვა ჯვრებიც, რომლებიც სამლოცველოებად გამოიყენება, მათ 

შორის, კობსა და ქვეშეთში. E.4.5 ნაწილში – ფიზიკური და კულტურული რესურსები მოცემულია 

მათი დეტალური აღწერა და რუკები.“ 

https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/georgia2017.pdf
https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/georgia2017.pdf
http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/18/Economics
http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/18/Economics
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252. გვ. 358-ზე ფრაზა „ტყეებს 4 790 ჰექტარი უკავიათ (საერთო ფართობის 4%). 3500ჰა ტყე სუბალპურ 

ზონაში მდებრეობს, 4000ჰა ყაზბეგის ეროვნული პარკის ტერიტორიას მიეკუთვნება.“ ორჯერ 

მეორდება. 

 

253. გამოსახულებაზე 89 გამოსახული მიწათსარგებლობის რუკა ვერ ახდენს შთაბეჭდილებას, რადგან 

მხოლოდ გზის გასხვისების ზოლს ფარავს და არა ფართო საპროექტო არეალს. 

 

254. აბზ. 749-ის მონაცემებით ტურიზმის განვითარების მიუხედავად მაინც მცირდება საპროექტო 

რეგიონის მოსახლეობა და რა გარანტიაა, რომ ამ საკითხს გზატკეცილი გადაჭრის? 

 

255. სქოლიოში 114 ვებლინკი არ იხსნება (http://mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/16/Population). ასევე 

არ იხსნება იგი სქოლიოში 122 (http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/15/History of the Region) და 

სქოლიოში 132 (http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=6164d012-744c-4077-bdc8-7943b43fe1f7), ეს 

უკანასკნელი ითხოვს პაროლს, ასევე არ იხსნება ვებგვერდი მითითებული სქოლიოში 137 

(http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/19/Social sphere). 

 

256. აბზ. 759-ის თანახმად სოფელ კობის 5 კომლიდან პროექტი ზემოქმედებას თურმე მხოლოდ 1 

კომლზე ახდენს. 

 

257. აბზ. 764-ში იეზიდების ნაცვლად „ისეზიდები“ წერია. 

 

258. აბზ. 805-ში რას ნიშნავს ეს ფრაზა „მიუხედავად საპროექტო ზონის ისტორიული როლისა და 

მნიშვნელობისა, რომელიც ზემოთ არის აღწერილი პარაგრაფში „მემკვიდრეობის კონტექსტი“, ამ 

ტერიტორიების ინტენსიური არქეოლოგიური კვლევა არ ხორციელდება. ხადასწყლის ხეობა ხშირად 

მოიხსენიება 60 კოშკის ხეობად“? გაუგებარია - ვიღაც სხვა იკვლევს კულტურულ მემკვიდრეობას? 

 

259. გამოსახულებაზე 99 ცხრილში მითითებულია „გიორგიწმინდა“, სურათზე „გორიჯვრის 

კომპლექსი“, თანაც ეს სხვებთან შედარებით უფრო ძველი მონუმენტი შორიდანაა გადაღებული და არ 

ჩანს კარგად მისი ღირებულება და მდგომარეობა. 

 

260. გამოსახულებაზე 100 გამოსახულებების ნომრები შემდეგ გვერდზეა გადასულია. ერთი ობიექტს 

(22-ე) გამოსახულება აკლია. აქვე შემდეგ გვერდზე სურათზე „#10, 11, 12 კოშკი“ ობიექტები საერთოდ 

არ ჩანს. 

 

261. გამოსახულებაზე 101 ობიექტისთვის ნომერი 23 ჩანაწერი „95 მთავარ მონაკვეთამდე, 2 მეტრი 

მისასვლელ გზამდე“ 2 მეტრი ფაქტიურად ნიშნავს "კოშკის ნაშთების" განადგურებას. არადა სურათზე 

23 ჩანს, რომ „კოშკის ნაშთები“ საკმარისად შენარჩუნებულ ობიექტს ჰგავს. 

 

262. გამოსახულებაზე 102 „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი F მახარობლიანთ ციხე, ზაქათკარი“  

ამ ძეგლის სურათი საერთოდ არ არის წარმოდგენილი. 

 

263. გამოსახულებაზე 103 ობიექტი 9 ჯვარი ფაქტიურად განწირულია, რადგან მანძილი  საპროექტო 

გზიდან 0-ს ტოლია. 

 

264. გამოსახულებაზე 104 ცხრილის ჩანაწერი ობიექტისთვის 3 სასაფლაო (წკერე) გვამცნობს, რომ „ამ 

მონაკვეთზე დაგეგმილია ტერიტორიის გაჭრა და დაფარვა (C&C). გაჭრილი ადგილის დაცვის 

http://mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/16/Population
http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/15/History%20of%20the%20Region
http://www.ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=6164d012-744c-4077-bdc8-7943b43fe1f7
http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/page/full/19/Social%20sphere


 

32 
 

უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული იქნება დაცვის სპეციალური ღონისძიებები.“, მაგრამ რა 

ღონისძიებები იგულისხმება კონკრეტულად, არ ჩანს. 

 

265. აბზ. 804 მეორდება, რადგან აბზაცების ნუმერაცია არ არის თანმიმდევრული (806-დან 

უბრუნდება 804-ს). აქვე ბოლოს განცხადებულია, რომ „მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელი იქნება 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტისა და კონტრაქტორის დამატებითი ჩართულობა 

გადაადგილების შესაძლებლობების დასადასტურებლად.“ (იგულისხმება ჯვრის გადატანა, #9 

გამოსახულება 103, ხოლო გამოსახულება 104 სავარაუდოდ აქ შეცდომითაა მოხსენიებული). ისმის 

შეკითხვა, ზემოაღნიშნული ვერ დადასტურდება გზშ-ში? 

 

266. აბზ. 807-ში „მინერალური გრუნტის შიშველი ქანები“ როგორც კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტი მდებარეობს „ხადას ხეობის მისასვლელი გზის თითქმის მიმდებარედ (1-ელი გზა - 

გამოსახულება 29: ლოტი 2 )“, მაგრამ ჩვენ ვერ დავადგინეთ დოკუმენტში სად არის ეს გამოსახულება 

29 გამოსახული. 

 

267. აბზ. 808 გვამცნობს, რომ „სატრანსპორტო კვანძზე, სოფელ ზაქათკართან დგას დიდი ზომის ქვით 

ნაშენი ციკლოპური წყობის ნაგებობ იყო რეგისტრირებული. იგი ამჟამად სალოცავად გამოიყენება. 

(იხ. #23, გამოსახულება 101).“ გაუგებარია, რა მოელის ამ ობიექტს - 2 მეტრია მანძილი მისასვლელ 

გზამდე. ნუთუ მცირედაც კი ვერ შევუცვლით დიზაინს ამ "მისასვლელ" გზას? სხვა რაღაა გზშ-ის 

დანიშნულება, თუკი ეს მარტივი საკითხიც კი ვერ გვარდება? აქვე, სრულიად არასაკმარისია 

განცხადება „რადგანად ადგილი ახალი მიმართულების სიახლოვეს იმყოფება, მშენებლობის 

დაწყებამდე აუცილებელია დამატებითი არქეოლოგიური დაზვერვის ჩატარება“ - რამდენადაც 

აშკარად ჩანს რომ მიწისქვეშა მემკვიდრეობის გამოვლენა ძალზე ალბათურია, ახლავე უნდა მოხდეს 

არქეოლოგიური კვლევა. შეგვიძლია კონკრეტული მაგალითით ვანახოთ კონსულტანტებს,  

მშენებლობის პროცესში რა მოელის არქეოლოგიურ ძეგლებს მეგზევეების ხელში. 

 

268. იგივე მეორდება აბზ. 809-ში, სადაც ისევ ნათქვამია, რომ „მშენებლობის დაწყებამდე, ამ ადგილზე 

აუცილებელია არქეოლოგიური კვლევის ჩატარება.“ არა, მანამდე უნდა ჩატარდეს, რომ არქეოლოგები 

არ იყვნენ მშენებლების ზეწოლის ქვეშ. ვიმეორებთ, მსგავსი მაგალითები შეგვიძლია მოვუყვანოთ 

კონსულტანტებს. იმავე აბზაცში აგრძელებენ ავტორები „ანალოგიურად, არქეოლოგიური 

თვალსაზრისით, წკერეს დასავლეთით მდებარე ტერიტორია მდინარის მარჯვენა ნაპირზე 

მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროებს დამატებით არქეოლოგიურ დაზვერვას. ეს ტერიტორია უნდა 

მოიცავდეს ბეგონის ხიდის მონაკვეთს, გვირაბი 5-ის პორტალისკენ.“ ვიმეორებთ ანალოგიურად - 

აღნიშნული კვლევა საჭიროა შესრულდეს გზშ-ის ეტაპზე. 

 

269. აბზ. 810-ში ახსნილია, რომ „სოფელ წკერეს მცხოვრებლებთან გამართული კონსულტაციების 

შედეგად, გამოიწვია პროექტის გეგმარების შეცვლა, რათა უზრუნველყოფილი ყოფილიყო სასაფლაოს 

დაცვა მოჭრილი ფერდობების გამაგრებით და მათი მდებარეობის ცვლილებით. ასევე შემუშავდა 

მშენებლობის დროს სასაფლაომდე მისასვლელი დროებითი გზის გეგმა.“ საინტერესოა, ვისთან იყო 

კონსულტაცია, წკერეს ორ მაცხოვრებელთან? საინტერესოა, სხვათაშორის, რატომ ესწრებოდნენ ამ 

კონსულტაციებს მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები, ისინიც აფინანსებენ პროექტს? 

 

270. აბზ. 812 ციტატა „კიდევ ერთი მონუმენტი (მემორიალი) მდებარეობს ტერიტორიაზე, რომელიც 

კობის პოტენციური სანაყაროა (იხ. #26, გამოსახულება 99).“ დოკუმენტში ვერ ვნახეთ, თუ რა მოელის 

მე-2 მსოფლიო ომის ამ მონუმენტს? 

 

271. აბზ. 814-ა თანახმად „ხმაურს მხოლოდ ქარი და ფრინველების ჭიკჭიკი წარმოქმნის“. საინტერესო 

ფრაზაა გარემოს დაცვის სპეციალისტების მხრიდან: მსგავსი „ხმაური“ მოსალოდნელი აღარ არის გზის 
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გაყვანის შემდეგ. კიდევ უფრო საინტერესოა გაგრძელება: „შესაბამისად, ხმის საბაზისო მონიტორინგი 

ამ ზონაში არ განხორციელებულა.“ ანუ, საბაზისო მდგომარეობა არ დაფიქსირებულა, ნიავსა და 

ჭიკჭიკს თუ არ ჩავთვლით საბაზისო დონედ. 

 

272. შესაბამისად, ქვეთავის „ხმაურის მონიტორინგი“ (გვ. 393) მიხედვით, ხმაურის საბაზისო 

გაზომვები ჩატარებულია მხოლოდ იქ, სადაც ზემოქმედება არ გაიზრდება საგრძნობლად (ანუ სადაც 

ნიავის და ჭიკჭიკის "ხმაური" არ ისმის), ანუ არსებული ტრასის გასწვრივ. 

 

273. აბზ. 818-ში ნათქვამია, რომ ცხრილში 77 გარკვეული მონაცემები წითლად არის გაფერადებული, 

მაგრამ ცხრილში სხვა ფერია გამოყენებული. რაც შეეხება მწვანე ფერით შეღებილს, აქ სრულიად 

გაუგებარია, რა არის ამ ფერად შეღებილი. დაბოლოს, მიღებული დასკვნა „ამგვარად, შესაბამისობა 

რომელიმე სტანდარტთან არ არის ნაჩვენები“ სრულიად გაუგებარია - ანუ დღესაც ვარღვევთ IFC-ის 

სტანდარტს, ალბათ იქაც კი, სადაც „ჭიკჭიკის და ნიავის ხმაურს“ აქვს ადგილი? 

 

274. აბზ. 820-ის მიხედვით „საპროექტო ზონაში ხმაურის საბაზისო დონის მოდელი მომზადდება 

საბაზისო ხმაურის მონიტორინგის შედეგების გამოყენებით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს 

მოდელთან შესაბამისობა.“ ანუ, მომზადდება თუ მომზადდა უკვე? ასევე „საბაზისო მოდელის 

შედეგების ნახვა ... გათვალისწინებულია გზის ახალი მიმართულების ყველა მონაკვეთში, მათ შორის 

... ხადას ხეობაშიც.“ საინტერესოა, ხადას ხეობაში რა აიღეს საბაზისო დონედ მოდელისთვის, თუკი 

გაზომვები არ შესრულებულა? 

 

275. აბზ. 824-ში განცხადებულია, რომ ვიბრაცია მხოლოდ ორ სოფელში იზომება, ქვეშეთსა და 

არახვეთში, ანუ მხოლოდ ხმაურიან მონაკვეთზე გაიზომა ვიბრაცია. ისევ ვერ ვადგენთ საბაზისო 

მდგომარეობას, შესაბამისად არ გვეცოდინება ზემოქმედების შედეგი. 

 

ზემოქმედებების შეფასების მეთოდოლოგიური ხარვეზები 

 

276. საინტერესოა, საბაზისო კვლევებმა ყველა სათანადო დარგი მოიცვა? გადასამოწმებელია 

(სკოპინგის ანგარიშთან, მაგალითად, თუკი მომზადდა ასეთი დონორებისთვის) რა არის 

გამოტოვებული. 

 

277. აბზ. 824 გვამცნობს, რომ „მეთოდოლოგიაში გამოყენებულია იგივე ფორმატი, რომელიც 

გამოყენებული იყო აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ საქართველოში დაფინანსებულ A 

კატეგორიის ორ გზშ-ში (ბათუმის შემოვლითი გზა და ხევი - უბისა).“ ხევი - უბისას დეტალებს არ 

ვიცნობთ, მაგრამ ბათუმის შემოვლით გზა არ არის კარგი მაგალითი - გზშ-ის თავიდან მომზადება 

დასჭირდათ, ქობულეთის ნაკრძალის გამო (გზას რამსარის საიტის გვერდზე ატარებდნენ და მოუწიათ 

რკინიგზის აღმოსავლეთით გადატანა). საინტერესოა, გზშ-ის რომელი ვარიანტით ისარგებლეს - 

დაწუნებულით თუ განახლებულით? 

 

278. ცხრილი 78 „კუმულატიურთან“ ერთად არ მოიხსენიებს „ინდუცირებულ“ ზემოქმედებებს, რაც 

მეთოდოლოგიური ხარვეზია.  

 

279. გვ. 401-ზე ციტატა „გრძელვადიანი/მაღალი სიხშირის ზემოქმედება სახეზეა პროექტის დროს და 

პროექტის ვადის დასრულების შემდეგ (30 წელზე მეტი)“. რა იგულისხმება პროექტის ვადის ქვეშ? გზა 

შეწყვეტს ფუნქციონირებას 30 წელიწადში? 
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280. გვ. 402-ზე „მაღალი“ ზემოქმედება ორჯერ ყვითელი ფერის ფონზე არის მითითებული. რატომ არ 

არის წითლად გამოყოფილი ასეთი ზემოქმედება? 

 

ზემოქმედებების არასათანადო ანალიზი და შემარბილებელი ღონისძიებების არასაკმარისობა 

 

281. აბზ. 124 აღნიშნავს, რომ აღწერა შეეხება ზემოქმედებებს „სამუშაოს შესრულების ძირითადი 

პერიოდების განმავლობაში“. აქ იგნორირებულია ექსპლუატაციის პერიოდი. 

 

282. გვ. 76-ის ბოლო აბზაცში (აბზაცები აქ არ არის დანომრილი) განცხადებულია, რომ 

„განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სახელმწიფო ტყის ფონდში რეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთების არსებობას“, თუმცაღა მსგავსი განსაკუთრებული ყურადღება იქვე არ არის 

გამახვილებული მაგ. დაცულ ტერიტორიებზე.  

 

283. გვ. 76-ის ბოლო აბზაცში (დაუნომრავია) შემარბილებელი ღონისძიებებისთვის გამოყენებულია 

„რეკომენდაციები“, რაც მიუღებელია, რადგან გზშ-ში დასახული ღონისძიებები შესასრულებლად 

სავალდებულო უნდა იყოს და არა „რეკომენდებული“. 

 

„ჰაერის ხარისხი“ 
 

284. ცხრილი 80: მშენებლობის ზემოქმედება ჰაერზე რატომ ითვლება საშუალოდ და არა მაღალ 

ზემოქმედებად? აქვე ციტატა „გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვი“ 

ჩათვლილია საშუალოდ, რასაც ვერ დავეთანხმებით - მძიმე ტექნიკის გამონაბოლქვი ვერ ჩაითვლება 

საშუალოდ. 

 

285. აბზ. 837-ში მითითებულია ზემოქმედება „შესაძენი სახლების დემონტაჟის შედეგად გამოწვეული 

მტვერი.“ მოხდება სახლების შეძენა? ამის შესახებ არსად არის საუბარი დოკუმენტში. 

 

286. აბზ. 838-შ მტვრის გამო მოსახლეობის მიერ გასაყიდად გამოტანილ „საკვებს ექნება ქვიშიანი 

ტექსტურა.“ საინტერესოა, ტურისტებს თუ მოეწონებათ ასეთი „ტექსტურის“ ხორცი? 

 

287. აბზ. 841-ში მითითებულია, რომ საპროექტო გზაზე დაბინძურების წყაროებია „მხოლოდ 

მოძრაობა არსებულ გზაზე და ასფალტის ქარხანა კობის მახლობლად.“ არ არის მითითებული, თუ 

როგორია ინტენსიობა არსებული მოძრაობის საპროექტო არეალის სხვადასხვა მონაკვეთებზე (მაგ. 

ხადას ხეობაში). ასევე არ არის მითითებული, თუ როდის შეიქმნა ეს ასფალტის ქარხანა. 

 

288. აბზ. 843-ის თანხმად ბანაკისა და სანაყაროების უბნების ადგილმდებარეობა ჯერჯერობით 

უცნობია. რა უდგას წინ მათ დადგენას? აქვე, მითითებულია, რომ „ადგილმდებარეობები 

შეთანხმებული იქნება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან“, თუმცაღა, იმავე 

საკითხზე მაღლა ერთერთ პუნქტში არ ეწერა რომ სამინისტრო ამტკიცებს აღნიშნულს. ამ აბზაცის 

ბოლოს შეჯამებულია, რომ „კონტრაქტორი ასევე პასუხისმგებელი იქნება მოამზადოს მოკლე 

გარემოსდაცვითი შეფასება ფუჭი ქანების სანაყაროს შესახებ, რომელიც უნდა წარადგინოს 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.“ მსგავსი მიდგომა 

მიუღებელია. გზშ ვერ გააკეთებს ამას? კონტრაქტორი უკეთ შეასრულებს? იქნებ გზშ-ის 

კონსულტანტმა იმუშაოს კონტრაქტორისათვის ამ გეგმის მოსამზადებლად და არა გადატანილი იქნას 

საკითხი კონსულტანტთან შედარებით ნაკლები კვალიფიკაციის მქონე სამშენებლო კონტრაქტორზე? 

დაბოლოს, „აწონილი ნაწილაკების“ ნაცვლად კორექტული ტერმინი იქნება „შეწონილი ნაწილაკები“. 
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289. აბზ. 845-დან ვიგებთ, რომ „გამონაბოლქვის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მახასიათებლები 

გაანგარიშებულია ‘Магистраль-город’, 3.0 ვერსიის გამოყენებით Copyright ©1997-2013 ФИРМА 

«ИНТЕГРАЛ“, ამდენად ისევ ქართულ-რუსული (შეიძლება ითქვას საბჭოთა) გამოცდილებაა 

გამოყენებული. რატომ ვერ მოხერხდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მოდელის გამოყენება? 

 

290. აბზ. 846-ის მიხედვით „მოდელის შედეგები წარმოდგენილია 106-ე ცხრილში“, თუმცაღა 

აღნიშნული ცხრილი არ ჩანს, რადგან 106-ში სულ სხვა სახის ინფორმაციია მოწოდებული. 

 

291. აბზ. 847-ის მიხედვით მოდელი რაღაცას გვიჩვენებს ცისფერ და ვარდისფერ ფერებად, მაგრამ 

არაფერი არ არის ამ ფერებად მონიშნული. დასკვნის სახით ნათქვამია, რომ „მოდელი ასევე 

გვიჩვენებს, რომ ჰაერში გამოფრქვეული NO2, PM2.5 და SO2 IFC-ის ზღვრულ მაჩვენებლებთან 

შედარებით გაცილებით დაბალია.“ საოცარია, რომ ახალი გზატკეცილი არ იწვევს მაღალ ემისიებს. 

 

292. ცხრილში 81 წარმოდგენილია „ჰაერის ხარისხის მოდელირების შედეგები შერჩეულ ადგილებში“. 

აღნიშნული მონაცემების გამომსახველი რუკა არ ერთვის, შესაბამისად შეუძლებელია სხვადასხვა 

ადგილმდებარეობის შედარებითი ვიზუალიზაცია და ანალიზი. 

 

293. აბზ. 848-ის მიხედვით „კონტრაქტორი შეიმუშავებს ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმას.“ 

კონსულტანტი ვერ შეიმუშავებს ასეთ გეგმას? ეჭვი გვეპარება, რომ მშენებელი უკეთ შეიმუშავებს. 

აბზაცის ბოლოს მითითებულია, რომ ემისიების გაანგარიშების შეთანხმება სამუშაოების დაწყებამდე 

მოხდება „გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან.“ გზშ-ის ფარგლებში არ 

ხდება აღნიშნულის შეთანხმება? სამინისტროს სახელიც კი არასწორად არის მითითებული. აქვე 

დასკვნის სახით საუბარია, რომ  „გვირაბში ჰაერის ხარისხის კონტროლის ცალკეული გეგმა/გრაფიკი 

წარმოდგენილი უნდა იქნეს როგორც კონტრაქტორის გვირაბის OHS გეგმის ნაწილი.“ გაუგებარია, ეს 

რა გეგმაა, გარემოს დაცვის თუ შრომის უსაფრთხოების? 

 

294. აბზ. 849-ში საუბარია, რომ კონტრაქტორი „მოამზადებს კონკრეტული ობიექტისთვის 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის ფარგლებში: მოძრაობის მართვის გეგმას; სამუშაო ადგილზე 

შრომის დაცვის და უსაფრთხოების გეგმას; საგანგებო რეაგირების გეგმას.“ ეს ყველაფერი გზშ-ის 

ნაწილი არ უნდა იყოს? 

 

295. აბზ. 850-ში ასევე საუბარია, რომ „პროექტის სამშენებლო ფაზის განმავლობაში, კონტრაქტორი 

ასევე იქნება ვალდებული მოამზადოს შემდეგი მეთოდოლოგიები:.“ ისმის იგივე შეკითხვა, ეს 

ყველაფერი გზშ-ის ნაწილი არ უნდა იყოს? 

 

296. აბზ. 851-ში საუბარია „ჰაერის ხარისხის მართვასთან, მათ შორის მტვერის კონტროლთან“ 

დაკავშირებულ მეთოდოლოგიებზე, რომელთა დამტკიცებაშიც საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არ მონაწილეობს, რაც მიუღებელია. 

 

297. აბზ. 852-ის მიხედვით „კონტრაქტორი ვალდებულია“ „მიიღოს ეკოლოგიური ზემოქმედების 

ნებართვა ასფალტის ქარხნისთვის (თუ იგეგმება საკუთარი ობიექტის მოწყობა).“ ასფალტის ქარხნის 

ზემოქმედებების შეფასება არ არის გზშ-ის ნაწილი? ასევე მოთხოვნილია კონტრაქტორმა 

უზრუნველყოს, რომ „სამშენებლო ბანაკი, ბეტონის ქარხანა, ასფალტის ქარხანა ან კლდის 

სამსხვრეველა არ მოეწყოს ნებისმიერი საცხოვრებელი ადგილიდან 1 კმ რადიუსში და ადგილობრივი 

ან საერთაშორისო მნიშვნელობის ადგილიდან 2 კმ რადიუსში.“ გზშ ვერ გააანალიზებდა, რა 

ტერიტორიებზე ვრცელდება მსგავსი შეზღუდვა? ასევე მოთხოვნილია, რომ „გამოიყენოს ისეთი 

სამშენებლო აღჭურვილობა და სატრანსპორტო საშუალებები, რომელიც აკმაყოფილებს ემისიის 

ეროვნულ სტანდარტებს“, თუმცაღა არ არის მსჯელობა იმაზე, თუ რამდენად მისაღებია 
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საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტისთვის ემისიის ეროვნული 

სტანდარტები. საუბარია ასევე „უსაფრთხო სიჩქარის ფარგლებში მოძრაობის შესახებ“ თუმცა, როგორც 

ჩანს სიჩქარის რაოდენობრივი შეზღუდვა არ წესდება. დაბოლოს, მოთხოვნილია, რომ კონტრაქტორმა 

„უზრუნველყოს გზისპირზე მცენარეების დარგვა ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შემცირების 

მიზნით“, რაც სამშენებლო ეტაპზე მოკლებულია ლოგიკას როგორც შემარბილებელი ღონისძიება 

(აღნიშნული ექსპლუატაციის ეტაპისთვის იქნებოდა მისაღები ქმედება). 

 

298. აბზ. 853-ში, სადაც საუბარია ექსპლუატაციის ეტაპის შემარბილებელ ღონისძიებებზე, 

განცხადებულია, რომ „როგორც აღინიშნა ზემოთ, ჰაერის ხარისხის მოდელი მიუთითებს იმაზე, რომ 

პროექტის ექსპლუატაციის ფაზის განმავლობაში ჰაერის ხარისხი იქნება ეროვნული ზღვარზე 

ნაკლები...“ და „...IFC -ის მიერ დადგენილზე ნაკლები.“ როგორც ჩვენს მიერ აღინიშნა ზემოთ, ეს 

დასკვნა არ არის სანდო - შეუძლებელია ახალი მაგისტრალი არ იწვევდეს მაღალ ემისიებს. 

 

299. აბზ. 854-ში ისევ არის საუბარი „აწონილ“ და არა „შეწონილ“ ნაწილაკებზე. ეს უკვე შეცდომის 

საკითხი აღარაა, არამედ კომპეტენციის. აქვე სქოლიო 125 უხეშადაა ნათარგმნი ქართულ ენაზე და ვერ 

ხერხდება შესაბამისი წყაროს მოძიება ინგლისურ ენაზე, რომ გავეცნოთ. 

 

300. აბზ. 855-ში საუბარია, რომ „სამშენებლო ფაზისთვის შემოთავაზებული შემარბილებელი 

ღონისძიებები ასევე უნდა იქნეს გამოყენებული საგზაო მომსახურების სამუშაოებთან მიმართებაში 

(ღონისძიებები უნდა შეესაბამებოდეს საქმიანობის სახეობას და ზემოქმედების მასშტაბს). ეს მოიცავს 

გვირაბის სავენტილაციო სისტემის სათანადო მომსახურებას“, თუმცა საერთოდ არ არის საუბარი 

გვირაბის ჰაერის ხარისხზე, რაც გასაოცარია 9 კმ სიგრძის გვირაბისთვის, სხვა გვირაბებზე რომ 

არაფერი ითქვას.  

 

301. სამწუხაროდ აბზ. 855-ის შემდეგ ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ჰაერის ხარისხზე 

მშენებლობის ეტაპზე შეფასებულია როგორც „უმნიშვნელო“, რაც დაუჯერებელია - როგორც ჩანს, 

კონსულტანტს არ უნახავს როგორ მიმდინარეობს პრაქტიკაში გზატკეცილის მშენებლობა 

საქართველოში და არც სხვაგან უნდა იყოს მსგავსი ზემოქმედებები უმნიშვნელო. დაუჯერებელია 

ასევე დაბალი/საშუალო ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე, მითუმეტეს, რომ გვირაბების ჰაერის 

ხარისხი ნახსენებიც კი არ არის, განსაკუთრებით 9 კმ-იანი უდიდესი გვირაბისთვის. ნარჩენი 

ზემოქმედებისთვის პოზიტიურ კონტექსტში განცხადებულია, რომ „სავარაუდოდ, 2043 წლისთვის 

ავტომობილების გამონაბოლქვი იქნება დღევანდელ დონეზე ნაკლები და გრძელვადიან 

პერსპექტივაში NO2-ის ასეთი მომატებული დონეები შეიძლება არ იქნეს მიღწეული.“ საკითხავია, 

კლიმატის ცვლილების და გლობალური შეთანხმებების პირობებში, ივლიან საერთოდ შიგაწვის 

ძრავიანი მანქანები 2043 წელს? თუმცა ეს კლიმატის ცვლილების საკითხია და შემდეგ თავში 

განვიხილავთ გზშ-ის ავტორებთან ერთად. 

 

„კლიმატის ცვლილება“ 
 

302. თავიდანვე შევნიშნავთ, რომ ქვეთავში F.5.2 „კლიმატის ცვლილება“ კლიმატის ცვლილების 

საკითხები და მისგან მომდინარე ზემოქმედებები მარტივადაა გადმოცემული, ყოველგვარი 

დასაბუთების, ჩაღრმავებული მსჯელობის და დამაჯერებლობის გარეშე, ზემოქმედებები კი 

რეალურად უგულებელყოფილია. 

 

303. ცხრილში 82 „ზემოქმედების სკრინინგი - კლიმატის ცვლილება“ სვეტების რამდენიმე სათაური 

არ იკითხება (ზემოქმედების ქვეშ მყოფი..., რეცეპტორების..., საზოგადოების...). სათბური აირების 

გაფრქვევა (მშენებლობის ეტაპზე) შეფასებულია როგორც „დაბალი“. საინტერესოა, როგორ აღმოჩნდა 

დაბალი ზემოქმედება ამ მასშტაბის სამუშაოების წარმოება? თუკი ეს გზატკეცილი არის სათბურის 
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გაზების დაბალი ემიტერი, რომელი გზა იქნება სათბურის გაზების საშუალო ან მაღალი ემიტერი 

საქართველოში? სათბური აირების გაფრქვევა (ექსპლუატაციის ეტაპზე) შეფასებულია როგორც 

„საშუალო“. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მხრიდან ალბათ ასეთი „საშუალო“ 

შეფასებების გამო აქვს ადგილი კლიმატის გლობალურ ცვლილებას. 

 

304. აბზ. 858-ში საუბარია დაშვებაზე „თუ გზის სიგრძე იქნება 22.7 კმ“. საუბარი უნდა იყოს არა მარტო 

გზაზე, არამედ გზასა და გვირაბებზე (5 გვირაბი), განსაკუთრებით 9 კმ სიგრძის. შესაბამისად, 

მიღებული მაჩვენებელი გადასახედია. 

 

305. მომდევნო ქვეთავში „პოტენციური ზემოქმედება პროექტზე“ წყალდიდობები და მათ მიერ 

გამოწვეული გზების დაზიანება არ არის განხილული. 

 

306. აბზ. 861-ში კლიმატის ცვლილების კონტექსტში მართვის ღონისძიებებში მითითებულია „არხის 

და კულვერტის სიმძლავრის გაზრდა“. ისმის საკითხი, გავზარდეთ თუ არა აღნიშნული 

სიმძლავრეები? აქვე ნახსენებია „გაკვალვის მიმართ მდგრადობის გაზრდა“. რას ნიშნავს „გაკვალვა“, რა 

იგულისხმება? გაუგებარია, ასევე რა იგულისხმება ღონისძიებაში „ფოროვანი ზედაპირების ნარევების 

დასხურების/შეშხეფების შემცირება“, ან რას ნიშნავს „აწეული ზედაპირის ნაწილის უფრო ხშირი 

გამოყენება“, ან კიდევ რას ნიშნავს „ყველა ნაყარზე დათესვის უზრუნველყოფა სტაბილურობის 

გაზრდის ხელშეწყობის მიზნით.“ 

 

307. სქოლიოში 127 მოყვანილი წყარო (სატრანსპორტო დარგში აზიის განვითარების ბანკის 

ინვესტიციების კლიმატური დაცვა. აზიის განვითარების ბანკი, 2014) ორიგინალის ენაზე უნდა იყოს 

მოწოდებული, რათა მისი მოძიება და გაცნობა იყოს შესაძლებელი. ნიშანდობლივია, რომ გზშ-ში 

თარგმნილია ის, რის თარგმნაც სასურველი არ არის და იმავდროულად არ ითარგმნება მთელი 

დანართები, სადაც გზშ-თვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია აღწერილი. 

 

308. ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ მშენებლობის ეტაპზე „მიჩნეულია, რომ მშენებლობის ეტაპზე 

გამოფრქვეული სათბური აირების დონე მნიშვნელოვან ზეგავლენას არ მოახდენს სათბური აირების 

რეგიონალურ თუ გლობალურ დონეზე.“ ძნელია იმაზე დათანხმება, რომ ამხელა მასშტაბის 

მშენებლობას უმნიშვნელო ზემოქმედება ექნება ემისიებზე და კლიმატზე. სრულიად მიუღებელია 

ასევე შეფასება „უმნიშვნელო“. საინტერესოა, „ეიდიბის“ (და/ან „იბიარდის“) გზის რომელიმე 

პროექტში მითითებულია თუ არა მსგავს შემთხვევაში „მნიშვნელოვანი“ ნარჩენი ზემოქმედება?  

 

309. იმავე ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ექსპლუატაციის ეტაპზე აღიარებულია, რომ „სათბური 

აირების წარმოქმნით გამოწვეული ნარჩენი ზემოქმედება პროექტის მთლიანი ვადის განმავლობაში 

შენარჩუნდება. ეს არის პროექტის გარდაუვალი შედეგი, მაგრამ როგორც ამ ანგარიშის სხვა თავებში 

აღინიშნა, უფრო ეკონომიური ავტომობილების გამოყენებამ შეიძლება შეამციროს გამონაბოლქვი 

საპროექტო გზაზე.“ კარგია, რომ, „გარდაუვალი“ შედეგი აღიარებულია. იქნებ ეკონომიური 

ავტომობილების პროექტი დავგეგმოთ და არა გზატკეცილის „მწვანე გარემოში“? მიუხედავად 

აღიარებისა, ნარჩენი ზემოქმედება მაინც მიჩნეულია როგორც „დაბალი/ზომიერი“, რასაც 

კატეგორიულად ვერ დავეთანხმებით. 

 

„ნიადაგები“ 
 

310. ცხრილში 83 სათაურები ისევ არ ჩანს. აქვე „სამართლებრივი ზღვარის გადაჭარბების რისკი“-ს 

შემთხვევაში  საინტერესოა, რომ სამართლებრივი ზღვარი არ არის დაწესებული ფერდობებზე 

ნიადაგების ეროზიის გამოწვევისთვის, რაც მიუღებელია. 
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311. მშენებლობის ეტაპზე მიუღებელია საშუალოვადიანი ზემოქმედება ნიადაგის კარგვისთვის, რაც 

აშკარად გრძელვადიანი კი არადა შეუქცევადიცაა. 

 

312. აბზ. 863-ში, სადაც ნათქვამია, რომ „ეს ძირითადი პოტენციური ზემოქმედებები სხვა 

უმნიშვნელო ზემოქმედებები“ მიუღებელია, რომ ნიადაგზე ზემოქმედებები უმნიშვნელოდაა 

მიღებული, საკმარისია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის მიმდინარე მშენებლობას შევხედოთ 

(ჩინელი კონტრაქტორი), რომ დავრწმუნდეთ შეფასების უმართებულობაში. 

 

313. აბზ. 864-ში „მოსამზადებელი და სამშენებლო ეტაპების ზემოქმედება ნიადაგზე ძირითადად 

დაკავშირებულია ბანაკების/ტექნიკის განლაგებასთან, ორგანიზებასთან და ექსპლუატაციასთან; 

მანქანებიდან საწვავის/ზეთის დაღვრასთან; საწვავის შენახვასთან (თუ ის ხელმისაწვდომია ბანაკის 

ტერიტორიაზე/შენობის ადგილზე); პროექტთან დაკავშირებულ საგზაო გადაადგილებასთან და 

ეროზიასთან, ბუნებრივი პირობების მოდიფიცირების გამო.“ უშუალოდ გზის მშენებლობა არ იწვევს 

ნიადაგის კარგვას და სხვა ზემოქმედებებს? მხოლოდ ბანაკები იწვევს ზემოქმედებას? უშუალოდ 

ახალი გზის გაყვანა არ არის ნიადაგზე ზემოქმედებებთან დაკავშირებული? 

 

314. აბზ. 865-ში „წიაღისეულის“ ნაცვლად „გრუნტი“ იგულისხმება სავარაუდოდ. 

 

315. აბზ. 866-ში ფერდობების დასაცავად ბეტონის კედლები იქნება მხოლოდ ეროზიასთან ბრძოლის 

გზა? აქვე მითითებულია, რომ „კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს გვირაბის წყლის 

უსაფრთხო ჩაშვება (გვირაბის წყლის მართვის გეგმის შესაბამისად, რომელიც დამტკიცებული იქნება 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის და ინჟინერის მიერ).“ გზშ-ის დროს არ შემუშავდება ეს გეგმა?  

სამინისტრო არ ამტკიცებს ამ გეგმას? მსგავსი მიდგომა მიუღებელია 9-კმ სიგრძის და რამდენიმე სხვა 

გვირაბისთვის. 

 

316. აბზ. 867-ში მოხსენიებული „ნიადაგის დაბინძურება მძიმე მეტალებით ვიწრო ზოლში“. რა არის 

მძიმე ლითონების წყარო? ტყვია იგულისხმება? რატომ არ არის აღწერილი ეთილირებული საწვავის 

ტყვიით დაბინძურება და მისი შედეგები? ადამიანის ჯანმრთელობაზე არ ექნება ზემოქმედებას 

ადგილი? აბზაცის ბოლოს ნახსენებია „სარეკრეაციო ზონები“. სად მდებარეობს ეს სარეკრეაციო 

ზონები? 

 

317. მართვის და შემარბილებელი ღონისძიებების ქვეთავის აბზ. 868-ში ნახსენებია „მიწის შესყიდვის 

და განსახლების გეგმის (LARP)“. სად შეიძლება გავეცნოთ აღნიშნულ დოკუმენტს? რატომ არაფერია 

ნათქვამი მისი შინაარსის შესახებ დოკუმენტში? 

 

318. აბზ. 869 გვაუწყებს, რომ „ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის ფარგლებში 

კონტრაქტორი მოამზადებს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მართვის გეგმას. გეგმაში აღწერილი უნდა იყოს 

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის პროცედურები და წესები, სიღრმე და მოცულობა, 

ზედამხედველობა, ტრანსპორტირება და დასაწყობების მოთხოვნები, დასაწყობების 

ადგილმდებარეობა, საწყობის პროექტი, მართვა, ეროზიის საშიშროება და ეროზიის კონტროლი, 

დრენაჟი/განყენება, ნიადაგის დაცვის ღონისძიებები დასაწყობების ადგილზე, ნაყარის მომსახურება 

და ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის გამოყენების პროცედურა.“ მსგავსი მიდგომა მიუღებელია - გეგმა 

მომზადებული უნდა იყოს გზშ-ში და ეს ყველაფერი გზშ-ში უნდა იყოს აღწერილი. 

 

319. იგივე კომენტარი შეეხება აბზ. 870-ს და რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმას. 

 

320. აბზ. 871 ციტატა „კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს დაღვრის მართვის გეგმა. გეგმაში მოცემული 

იქნება პროცედურების, მოვალეობების, რესურსების, დოკუმენტაციის და ანგარიშგების დეტალები, 
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ტრენინგების უზრუნველყოფა პერსონალისთვის და ა.შ. სახიფათო ნივთიერებების დაღვრის თავიდან 

ასაცილებლად და ასეთ ინციდენტებზე ეფექტური რეაგირების უზრუნველსაყოფად. 

გათვალისწინებული უნდა იქნეს  გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში მოცემული რეკომენდაციები.“  

კომენტარი იგივეა - ეს ყველაფერი გზშ-ში უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. ამასთან, რომელ 

"რეკომენდაციებზეა" საუბარი? არ არის გზშ-ის მოთხოვნები შესასრულებლად სავალდებულო? 

 

321. აბზ. 872-ში ციტატა „კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს უნდა მომზადდეს კონკრეტული 

ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის ფარგლებში“. ეს კიდევ ერთი ახალი გეგმა 

იმისთვის, რომ გზშ-ში არ იყოს აღწერილი ყველაფერი, რაც საჭიროა. თუკი კონტრაქტორმა არ იცის რა 

დაუჯდება გეგმის შესრულება, საიდან გაითვალისწინებს და ანუ შეასრულებს გარემოსდაცვითი 

მართვის გეგმას ხარისხიანად? აქვე მოთხოვნილია სხვა გეგმებიც მშენებლობის ეტაპზე: „სამშენებლო 

ბანაკის მართვის გეგმას; ფუჭი ქანების სანაყაროს გეგმას; ნარჩენების მართვის გეგმას“. „სხვა გეგმების“ 

ჩამონათვალი გრძელდება აბზ. 873-შიც „დროებითი გზის მეთოდოლოგია; დროებითი სასაწყობო 

ფართის მეთოდოლოგია; დროებითი მდინარის კვეთის მეთოდოლოგია“. კომენტარი იგივეა - ეს 

გეგმები გზშ-ში უნდა იყოს მოცემული. 

 

322. აბზ. 874-თან დაკავშირებით, კომენტარი იგივეა, გზშ-ში უნდა იყოს მოცემული, თანაც 

სამინისტროსაც უნდა წარედგინოს შესათანხმებლად და დასამტკიცებლად. 

 

323. აბზ. 877-შიც „წიაღისეულის“ ნაცვლად „გრუნტი“ იგულისხმება ნამდვილად, ხოლო „ბიტუმის 

დოლების“ ნაცვლად ალბათ კასრები იგულისხმება. აქვე, ბოლოში „რეკომენდებულია“ 

შემარბილებელი ღონისძიება (არ მოხდეს წყლის ჩაშვება სადაც ხორციელდება მარცვლეულის 

კულტივაცია), თუ „სავალდებულო“? 

 

324. ქვეთავში ბოლოს ცხრილში ნიადაგზე „ნარჩენი ზემოქმედება“ მშენებლობის ეტაპზე 

„უმნიშვნელოდ“ შეფასება მიუღებელია არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე (მაგ. თუ 

გავითვალისწინებთ იგივე ჩინელი კონტრაქტორების რეალურ პრაქტიკას მშენებარე აღმოსავლეთ-

დასავლეთის საგზაო მაგისტრალზე). 

 

„ჰიდროლოგია“ 
 

325. ცხრილში 84 იგივე სათაურები ისევ არ ჩანს. 

 

326. აბზ. 880-ში შეფასება ამ გზშ-თვის ტრადიციულად იწყება ფრაზით „ეს პოტენციური 

ზემოქმედება და სხვა უმნიშვნელო ზემოქმედება ქვემოთ უფრო დეტალურადაა აღწერილი.“ 

იმთავითვე ხდება ზემოქმედების მნიშვნელობის დაკნინება, ამჯერად  ჰიდროლოგიურ 

რეცეპტორებთან მიმართებაში. არადა, თვალის ერთი გადავლებაც საკმარისია იმაზე, თუ როგორ 

მუშაობენ ჩინელები მშენებარე ობიექტზე (აღმოსავლეთ-დასავლეთის საგზაო მაგისტრალი), რომ 

ადგილი აღარ ჰქონდეს ზემოქმედების დაკნინებას ჰიდროლოგიურ რეცეპტორებზე. 

 

327. აბზ. 889-ში რომელ მძიმე ლითონებზეა საუბარი, ტყვიაზე? დოკუმენტში აღნიშნულზე საუბარი 

არ არის. აქვე მითითებულია „ცხრილი 102, საგანგებო სიტუაციები“, მაგრამ ეს სხვა ცხრილია, ნომერი 

არასწორია. 

 

328. ცხრილში 85 ისევ არის გამოყენებული  ტერმინი „აწონილი“ ნაცვლად „შეწონილი“ ნაწილაკებისა. 

ასევე ცხრილის შენიშვნაში წყარო ქართულ ენაზეა მოყვანილი, უზუსტო თარგმანით, შესაბამისად 

ციტირებული ლიტერატურის იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება (იხ. ციტატა გზშ-დან: „წყარო: USEPA. 

სახელმძღვანელო, რომელიც განსაზღვრავს მართვის ზომებს არა-წერტილოვანი სანაპირო წყლების 
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დაბინძურების წყაროებისთვის, ვაშინგტონი, წყლის ოფისი 1997 და გზატკეცილების ფედერალური 

ადმინისტრაცია. გზატკეცილებზე ჩამონადენით დაბინძურების წყაროები და შემარბილებელი 

ზომები, ვაშინგტონი, გზატკეცილების ფედერალური ადმინისტრაცია, 1984“).  

 

329. აბზ. 890-ში არასწორი ნომერია მითითებული ცხრილი 109. 

 

330. ცხრილი 86-ის შენიშვნაში ისევ წყარო ქართულ ენაზეა მოყვანილი, უზუსტო თარგმანით, 

შესაბამისად ციტირებული ლიტერატურის იდენტიფიცირება აქაც ვერ ხერხდება (იხ. ციტატა გზშ-

დან: „წყარო: ე. დრისკოლი, პ. შელი და ე. სტრეკერი. დატვირთვა დამაბინძურებლების გამო და 

ზემოქმედება ავტომაგისტრალიდან წვიმის წყლის ჩამონადენის გამო, ტომი I. ვაშინგტონი: 

ფედერალური მაგისტრალის ადმინისტრაცია, 1990“). 

 

331. აბზ. 893-ში საუბარია ჰიდროტექნიკური ნაგებობებისთვის გამოყენებულია „100-წლიანი 

გამეორება“. გარდა იმისა, რომ „გამეორება“ არასწორი ტერმინია, როგორც ჩანს, კლიმატის ცვლილების 

ფაქტორი გათვალისწინებული არ არის, რადგან 100 წ. განმეორებადობისთვის სტანდარტული 

მოთხოვნაა. აღნიშნულ თემაზე კლიმატის ცვლილების ნაწილშიც არაფერია აღწერილი. 

 

332. აბზ. 897-ში მოხსენიებული „გრუნტის წყლის მართვის გეგმა“, „ჩამდინარე წყლების მართვის 

გეგმა“, „ხიდის მშენებლობის გეგმა“, „რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმა“,  

„რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმა“, „ნარჩენების მართვის გეგმა“,  „დაღვრის მართვის გეგმა“, 

„საგანგებო  სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“, „დროებითი გზის მეთოდოლოგია“, „დროებითი 

სასაწყობო ფართის მეთოდოლოგია“, „დროებითი მდინარის კვეთის მეთოდოლოგია“, ყველა ეს გეგმა 

გზშ-ის პროცესში უნდა მომზადებულიყო, რასაც საუკეთესო პრაქტიკის გარდა, ზოგიერთ 

შემთხვევაში უშუალოდ „გარემოსდაცვით შეფასების კოდექსი“ ითხოვს. 

 

333. აბზ. 899-ში ისევ იგნორირებულია სამინისტრო ზემოთ ჩამოთვლილი გეგმების დამტკიცებისას. 

 

334. აბზ. 901-ში გრძელდება მშენებლობის პროცესში შესამუშავებელი და შესათანხმებელი გეგმების 

ჩამონათვალი „დაღვრის მართვის დამტკიცებული გეგმა“, „გვირაბის წყლის მართვის გეგმა“ და „ფუჭი 

ქანების მართვის გეგმა“, რომლებიც ყველა ასევე გზშ-ის ეტაპზე უნდა მომზადებულიყო. ამავე 

აბზაცში „მშთანთქველი“ მასალის ქვეშ „აბსორბენტები“ იგულისხმება სავარაუდოდ. 

 

335. ამავე აბზაცში ქვემოთ სედიმენტების კონტროლის მეთოდებზე უნდა იყოს საუბარი, მაგრამ  

თარგმანის გამო სრულიად გაუგებარია რა იგულისხმება (ციტატა): „დარღვეული  გრუნტის 

ადგილებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჭუჭყის დამჭერი, ხრეშის ტომარები ან ნალექის 

კონტროლის სხვა დამტკიცებული ღონისძიებები. აუცილებელია ღია გრუნტის დაცვა წვიმის 

დაწყებამდე. გამოყენებული უნდა იყოს გრუნტის გასამაგრებელი ბიომარავალფეროვნების მართვის 

გეგმები, როგორიცაა ანათალი, გრუნტის სტაბილიზატორები, პოლიმერული საფარი ან ეროზიის 

კონტროლის საფარი ღია გრუნტის დასაცავად“ (ციტატის დასასრული). 

 

336. ისევ, ნაცვლად მოთხოვნისა „მასალის და ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს 

კონტრაქტორის მიერ შემუშავებული გეგმის შესაბამისად (ნარჩენების მართვის გეგმა)“, აღნიშნული 

გეგმა გზშ-ში უნდა მომზადებულიყო, როგორც ამას კოდექსი ითხოვს. 

 

337. აბზ. 903-ში დასახელებული გეგმები გზშ-ში უნდა მომზადებულიყო: „ხიდის მშენებლობის 

გეგმები თითოეული ხიდისთვის“, „დროებითი გზებისთვის და დროებითი მდინარეების 

გადაკვეთაზე“. აქვე დაუშვებლადაა მიჩნეული „სატრანსპორტო საშუალებებში საწვავის ჩასხმა წყლის 

ნაკადიდან 50 მეტრის მანძილზე“, თუმცა იმავე შემთხვევისთვის მაღლა 100 მეტრის მანძილია 
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დასახელებული. აქვე, გაუგებარია რას ნიშნავს „გაფართოების ნაკერებიდან“. ისევ მოთხოვნილია, რომ 

„დაუშვებელია სახიფათო ნივთიერებების განთავსება მდინარიდან 10 მეტრის მანძილზე“, მაგრამ 

აშკარად 100 მეტრი იგულისხმება. დაბოლოს, თევზის ქვირითობის პერიოდის დადგენის მიზნით 

კონსულტაციები სამინისტროსთან გზშ-ის ეტაპზე უნდა იყოს გავლილი და არა მშენებლობის. 

 

338. ნარჩენი ზემოქმედების ცხრილში ისევ „უმნიშვნელო“ და „დაბალი“ ზემოქმედებები გვაქვს, 

ამჯერად ჰიდროლოგიაზე, როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპებზე. 

 

„ბუნებრივი საფრთხეები“ 
 

339. აბზ. 905-შე საუბარია ზვავების ზემოქმედებაზე, მშენებლობის ეტაპზე. როგორც ჩანს, 

გამორჩენილია  წყალდიდობები, მეწყერები და ქვათაცვენა. 

 

340. აბზ. 905 მიწისძვრების შემთხვევაში ითხოვს შესაბამისობას „საქართველოს მთავრობის მიერ 

დადგენილ სეისმურ სტანდარტებთან“. საინტერესოა, საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან 

შესაბამისობაშია საქართველოს სეისმური სტანდარტები? 

 

341. აბზ. 906-ში მეორდება, რომ „ხიდები/მდინარეების გადაკვეთა დაპროექტებულია ნაკადის 100-

წლიანი ციკლიურობის გათვალისწინებით.“ ისმის შეკითხვა, რამდენად საკმარისია აღნიშნული 

მოთხოვნა კლიმატის ცვლილებიდან გამომდინარე? 

 

342. მართვის და შემარბილებელი ღონისძიებებისთვის აბზ. 910 მოკლე და კონკრეტულია „არ არის 

საჭირო“. შესაბამისად, არ გვიკვირს, რომ ბუნებრივი საფრთხეებისთვის მთიან რელიეფზე მიმდინარე 

გზის მშენებლობისთვის და ექსპლუატაციისთვის ნარჩენი ზემოქმედებების შესაბამისად 

„უმნიშვნელო“ და „დაბალია“. მსგავსი შეფასებები მიუღებელია. 

 

„ბიომრავალფეროვნება და ბუნების დაცვა“ 
 

343. ცხრილის 88 შენიშვნაში შეფასება „შტრიხით“ არ არის გათვალისწინებული, მაგრამ გაუგებარია 

რა უნდა ვიგულისხმოთ ამგვარი შეფასებისას. რამდენიმე სვეტის სათაური ისევ არ ჩანს სრულად. 

ამავე ცხრილის პირველ მწკრივში „გაუარესება/ უბნის გაწმენდისას გამოწვეული ჰაბიტატის 

ფრაგმენტაცია (ბანაკებისთვის, მისასვლელი გზებისთვის და ა.შ.)“ როგორც ჩანს გამოტოვებულია 

იგივე ფაქტორები უშუალოდ გზასთან მიმართებაში, რაც მიუღებელია. 

 

344. ნიშანდობლივია და ირონიულიც კი, რომ ექსპლუატაციის ეტაპზე მხოლოდ ბრაკონიერობამ 

დაიმსახურა „მაღალი“ შეფასება! ამხელა გზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის ზემოქმედება 

შესადარია ბრაკონიერობასთან? და ეს მიუხედავად იმისა, რომ რეცეპტორების რაოდენობა „დაბალია“? 

საფრთხე რათქმაუნდა ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან „მომდინარეობს“ ექსპლუატაციის ეტაპზე. 

შემდეგ პუნქტში გზის ოპერირების ზემოქმედება „საშუალოდ“ განიხილება. 

 

345. აბზ. 912-ში ტრადიციულად „შესაძლო“ „უმნიშვნელო“ ზემოქმედებებზე ისევ საუბარი, ციტატა 

„აღნიშნული ძირითადი შესაძლო ზემოქმედებისა და უმნიშვნელო ზემოქმედების უფრო დეტალური 

აღწერა ქვემოთ არის მოცემული შემდეგი დასათაურებებით“. 

 

346. ქვეთავი F.6.1 „ჰაბიტატი და ზოგადი ეკოლოგიური ზემოქმედება“ იწყება აბზ. 913-ით, სადაც 

ფრაზა იწყება ნეგატიური განცხადებით „მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის ტერიტორია ჰაბიტატის 

და სახეობების კუთხით არ არის უჩვეულო კავკასიონის კონტექსტში...“, რაც მხოლოდ რეგიონის 

მნიშვნელობის დაკნინებას ემსახურება ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით. 
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347. აქვე, ბოლო სტრიქონში ენდემური „ჯიშები“ არა - „სახეობები“. 

 

348. აბზ. 914 გვამცნობს (ფრჩხილებში), რომ ცხრილში 89 გადმოცემული „ზემოქმედების შესაძლო 

წყაროების საწყისი შეფასება“ „(მომზადებულია ეროვნული გზშ-ის პროცესის ფარგლებში).“ ისმის 

შეკითხვა, რას წარმოადგენს ეროვნული გზშ-ის პროცესი და რატომ განიხილება იგი განყენებულად 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მომზადებული გზშ-ებისგან? რომელი პირობები 

მოქმედებს განხორციელებისას, თუკი ეს დოკუმენტები ეწინააღმდეგება ერთმანეთს? ამასთან, 

აღნიშნული ცხრილი წარმოადგენს მიქსს ყველანაირი ტიპის ზემოქმედების, ბიომრავალფეროვნება აქ 

სპეციფიკურად არ განიხილება. ისიც საინტერესოა, „საწყისი შეფასების“ საფუძველზე როდის 

მომზადდება „საბოლოო შეფასება“? 

 

349. ქვეთავში „ზოგადი ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები“ პირველივე აბზ. 915 

შეიცავს სქოლიოს 130, რომლიდანაც სრულიად გაუგებარია, თუ რა არის ამ სქოლიოს დანიშნულება - 

სქოლასტიკის ხასიათი აქვს ამ მსჯელობას, ციტატა სრულად მოგვყავს, რომ გაგვაგებინონ ავტორებმა, 

რას გულისხმობენ, ჩვენ ვერ გავერკვიეთ ამ სქოლასტიკაში (ციტატა):  „ეს კონცეფცია ცვლის EBRD -ის 

მიერ გამოყენებული ბუნებრივი ჰაბიტატის წინა განმარტებას და იყენებს ისეთ კრიტერიუმებზე 

დაფუძნებულ მიდგომას, რომელიც უკვე გამოიყენება კრიტიკული ჰაბიტატის განმარტებისთვის. 

EBRD - ის ყველა განმარტებაში პრიორიტეტი აერთიანებს შეუცვლადობას (იმ ადგილების 

შეზღუდული რაოდენობა, სადაც არის ეს მახასიათებელი) და მოწყვლადობა (იმის რისკი, რომ 

მახასიათებელი დაიკარგება დროთა განმავლობაში). პრიორიტეტულ ბიომრავალფეროვნების 

მახასიათებლებს აქვს შეუცვლადობის და/ან მოწყვლადობის მაღალი, თუმცა არა უმაღლესი დონე. 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი იმყოფებიან კრიტიკული სენსიტიურობის ქვემოთ, ისინი მაინც 

საჭიროებენ ზედმიწევნით განხილვას პროექტის შეფასების და ზემოქმედების შერბილების დროს.“ 

(ციტატის დასასრული). 

 

350. ცხრილში 91 „ჰაბიტატზე ზოგადი ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები“ გაუგებარია 

(არეულია) მშენებლობის ზემოქმედებებია თუ ექსპლუატაციის, თუმცა ყველა ზემოქმედება მაინც 

შეფასებულია როგორც „დაბალი“. ცხრილში მოყვანილია ნარჩენი ზემოქმედება, მაგრამ არ ჩანს 

ზემოქმედების დონე შერბილებამდე. პუნქტში „ჰაბიტატის დაბინძურება; მათ შორის, ნალექი და 

ჩამონადენი“ ტყვია არ არის მოხსენიებული. სტრიქონში „სიმშვიდის დარღვევას (მათ შორის, 

ვიზუალური და ხმაური)“ „გამას“ სტილში, ორჯერ არის გამეორებული დასკვნა „თუმცა ბევრი 

ცხოველი შეეჩვევა ხმაურს“. 

 

351. აუცილებლად გავეცნობოდით ლიტერატურულ წყაროს სქოლიოში 131, მაგრამ რთულია 

მიხვედრა, როგორია ორიგინალის სათაური ინგლისურ ენაზე: „რჯ დულინგი, ან პოპერი, (2007). 

ავტომაგისტრალის ხმაურის ზემოქმედება ფრინველებზე. შპს გარემოს ბიოაკუსტიკა კალიფორნიის 

ტრანსპორტირების დეპარტამენტისთვის, გარემოს ანალიზის განყოფილება.“ 

 

352. ქვეთავი „სპეციფიკური ზემოქმედება და შემარბილებელი ღონისძიებები“ აბზ. 922-ით ისევ 

იწყება „პოზიტიური“ განწყობის შემქმნელი ფრაზით: „საერთო ჯამში, მოსალოდნელია, რომ 

ზემოქმედებათა უმრავლესობა, რომელიც დაკავშირებულია პროექტთან, იქნება მხოლოდ დაბალი 

ეკოლოგიური მნიშვნელობის.“ 

 

353. შესაძლო ზემოქმედებების შემაჯამებელ ცხრილში 92 ზემოქმედებები ისევ უმნიშვნელოდაა 

შეფასებული, მიუხედავად იმისა, რომ პირველივე სტრიქონის პირველ წინადადებაში „მარშრუტი 

პირდაპირ კვეთს ყაზბეგის ეროვნული პარკის მცირე ფრაგმენტს 200 მეტრზე მეტ სიღრმეზე“ 



 

43 
 

სავარაუდოდ კანონდარღვევაა დაშვებული, რადგან დაცულ ტერიტორიებზე დაუშვებელია მსგავსი 

საქმიანობის განხორციელება. 

 

354. აბზ. 924-ში განცხადებულია, რომ „აღნიშნული აღსადგენი ზონების ზუსტი ადგილმდებარეობა 

დადასტურდება და დაექვემდებარება კონტროლს ეკოლოგიური ექსპერტის მიერ“, რაც მიუღებელია, 

რადგან აღნიშნული გზშ-ში უნდა დადგინდეს. 

 

355. რაც შეეხება „ნარჩენი ზემოქმედების“ შემაჯამებელ ცხრილს, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო 

გზშ-ის ავტორებისგან, არცერთი ზემოქმედება არ არის შეფასებული როგორც  „მაღალი“ ან „საშუალო“. 

ცხრილის პირველივე წინადადებაში „მნიშვნელოვან ჰაბიტატებზე ნარჩენი ზემოქმედება უმნიშვნელო 

/ ზომიერი იქნება.“ ოქსიმორონს აქვს ადგილი, ანუ თვით-წინააღმდეგობრივი შინაარსის მქონე 

გამოთქმას: საკითხი ერთდროულად „მნიშვნელოვანია“ მაგრამ იმავდროულად „უმნიშვნელო“. 

 

356. გვ. 454-ზე მოყვანილია აბრევიატურა GIP, რაც რამდენჯერმე სხვაგანაც მეორდება დოკუმენტში 

და როგორც ჩანს განმარტებულია როგორც „მშენებლობის ზოგადი შემარბილებელი ღონისძიებები“, 

თუმცა, გაურკვეველია, თუ რას ნიშნავს კონკრეტულად და როგორც იშიფრება ინგლისურ ენაზე 

აბრევიატურა GIP. ამავე გვერდზე ისევ გამოიყენება ფრაზა „თუმცა ბევრი ცხოველი მიეჩვევა ხმაურს.“ 

 

357. ცხრილი 95 სახელწოდებით „მშენებლობის ზოგადი შემარბილებელი ღონისძიებები 

მნიშვნელოვან სახეობებზე ზემოქმედების შესამცირებლად“ იწყება სტრიქონით „ზემოქმედება 

მონაცემთა უკმარისობის გამო“. ამგვარ „ზემოქმედებას“ ნაკლებად ექნებოდა ადგილი, გზშ-ის ეტაპზე 

რომ ყოფილიყო ეკოლოგიური ექსპერტი მობილიზებული და სათანადო კვლევები ჩატარებული. იქვე 

ნიშანდობლივის წინადადება „(დაწვრილებითი ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ).“ რატომღაც 

ყველაფერი "ქვემოთ არის მოცემული", რაც დოკუმენტის წაკითხვას ართულებს. აქვე ერთერთი 

წინადადება მოულოდნელად მთავრდება უადგილო ფრაზით „BAPs (ბიომრავალფეროვნების 

სამოქმედო გეგმები).“ შემდეგ საუბარია სიჩქარის შეზღუდვის აუცილებლობაზე, მაგრამ ისევ არ არის 

მითითებული რაოდენობრივი მაჩვენებლები. გვ. 457-ზე ნახსენებია ტერმინი „კესონი“, რომლის 

მნიშვნელობაც გაურკვეველია. სტრიქონი სათაურით „ახალი ჰაბიტატები“ ერთი წინადადებით არის 

დახასიათებული „ჰაბიტატის ახალი მახასიათებლები შეიცავენ რიყის ქვის ხიმინჯებს, გამომშრალი 

ხის ხიმინჯებს და სათანადო ტბორების შექმნას.“ ამ ფრაზით გაუგებარია, თუ რა იგულისხმება, 

მითუმეტეს რომ ერთ წინადადებაში მოხერხდა ახალი ჰაბიტატების შექმნის ურთულესი საკითხის 

განმარტება. 

 

358. აბზ. 928-ში ჩამოთვლილი „სამუშაოების დაწყებამდე განხორციელებული კვლევები“ 

მიუღებელია გზშ-ის პროცესში არ შესრულდეს - გზშ-ის დამტკიცებამდეა საჭირო მსგავსი კვლევების 

შესრულება. 

 

359. აბზ. 931-ში გამოყენებული აბრევიატურა KPI ერთადერთხელ არის გამოყენებული დოკუმენტში 

და არსად არ არის განმარტებული, თუ რას ნიშნავს. ალბათ Key Performance Indicators იგულისხმება? 

რა კონტექსტში ხდება მათი გამოყენება? 

 

360. აბზ. 934.-ში ნახსენებია, რომ გარკვეული შემარბილებელი ღონისძიებები „შემუშავდება პროექტის 

ბიომრავალფეროვნების მართვის უფრო ფართო გეგმის ფარგლებში.“ შემუშავდა უკვე, თუ 

შემუშავდება? ამავე აბზაცში შემდეგ 461-ე გვერდზე ღალღის შემთხვევაში განცხადებულია, რომ „ამ 

კონკრეტული სახეობებისთვის საჭიროა დამატებითი ინფორმაციის მიღება ეკოლოგიური 

ექსპერტისგან...“, თუმცაღა, აღნიშნული კვლევა და მოკვლევა ამ მნიშვნელოვანი სახეობისათვის გზშ-

ის ფარგლებში უნდა განხორციელდეს. 
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361. ცხრილში გვ. 465 ტერმინის „ცხიმის სეპარატორების“ ნაცვლად ალბათ უპრიანია 

„ნავთობპროდუქტების (ზეთების) სეპარატორების“ გამოყენება. 

 

362. აბზ. 935 „ღამურები“ ახალი კორონავირუსის ფატორის გამო მთლიანად გადასახედია გზშ და 

გარემოსდაცვითი მართვის პარადიგმა, მითუმეტეს ჩინელი კონტრაქტორის პირობებში. 

 

363. აბზ. 936-ის მიხედვით „საჭიროა დამატებითი მუშაობა, რათა დადგინდეს ღამურების ის 

სახეობები რომლებიც წარმოდგენილია შემოთავაზებულ მარშრუტზე და მათთვის შემარბილებელი 

ღონისძიებები.“ გზშ-ში უნდა ჩატარდეს ეს „დამატებითი მუშაობა“, მითუმეტეს ახალი 

კორონავირუსის პანდემიის პირობებში. 

 

364. აბზ. 936-ის ქმედება „ეკოლოგიურმა ექსპერტმა პრიორიტეტულად უნდა წარმოადგინოს 

დამატებითი ინფორმაცია ღამურების შესახებ, რათა დადგინდეს სახეობებისთვის დამახასიათებელი 

ბიომრავაფეროვნების სამოქმედო გეგმები საჭიროება ზემოქმედების შესარბილებლად“ მიუღებელია - 

გზშ-ში უნდა იყოს წარმოდგენილი და შემუშავებული შესაბამისი გეგმები. 

 

365. ცხრილში 92 მითითებულ საფრთხეებში გამორჩენილია ძირითადი: სწორედ გზის მშენებლობა 

და ექსპლუატაცია წარმოადგენს ძირითად საფრთხეს ამ შემთხვევაში, და არა ის ზოგადი საფრთხეები, 

რომლებიც მითითებულია ამ პუნქტში. 

 

366. აბზ. 942-ში ჩამოთვლილია: „(*) იმ პოპულაციების მონიტორინგი, რომლებიც გადაადგილდებიან 

ტერიტორიაზე (მაგ., იარლიყების მიმაგრების მეშვეობით); (*) მსხვილი ხორცისმჭამელი ცხოველების 

დაცვის ღონისძიებების შესწავლის დაფინანსება; და (*) ყაზბეგის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა 

მსხვილი ხორცისმჭამელი მტაცებლების პოპულაციებისათვის მართვის გეგმების შექმნით, მათ შორის, 

პარკის ტერიტორიაზე მსხვილი ხორცისმჭამელი მტაცებლების გადაადგილების საბაზისო 

მონაცემების მიღება.“ ეს ქმედებების უნდა განხორციელდეს თუ რეკომენდაციებია მხოლოდ? 

 

367. აბზ. 943-ში გაუგებარია რას ნიშნავს ფრაზა „დევნის და ნადირობის გაზრდილი დონეები, 

ტერიტორიაზე დაშვების გაუმჯობესებასთან ერთად“. 

 

368. აბზ. 945-ში ფრაზა „ზემოთაღნიშნული არცერთი სახეობისთვის ამ ეტაპზე არ არის 

შემოთავაზებული რაიმე კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები“ მიუღებელია გზშ-ისთვის, 

რომლის დანიშნულება შემარბილებელი ღონისძიებების ფორმულირებაა. სამწუხაროდ დოკუმენტში 

ვრცლადაა და ზოგადად ზემოქმედებები დახასიათებული, თუმცა, შერბილებაზე რომ მიდგება საქმე, 

არაფერი კონკრეტული აღარ არის განსაზღვრული. როგორც ჩანს, მხოლოდ დაქირავებული 

ადგილობრივი ეკოლოგის იმედად უნდა ვიყოთ, რადგან პროფესიონალი საერთაშორისო 

კონსულტანტები არ გვთავაზობენ არაფერს კონკრეტულს. ეს აბზაცი სრულდება ზოგადი 

განცხადებით „...რომელიც უკვე დაგეგმილია“, თუმცაღა არ ჩანს, სად არის დაგეგმვის მტკიცებულება? 

ან კონკრეტულად როგორ აპირებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი თანამშრომლობას 

ეროვნულ პარკთან? 

 

369. დაბოლოს, „ნარჩენ ზემოქმედებებში“ „ძლიერი“ ზემოქმედებისთვის ისევ არ მოიძებნა ადგილი, 

ზემოქმედებები ისევ ზომიერია ორივე ეტაპზე (მშენებლობა, ექსპლუატაცია). 

 

370. ქვეთავი F.6.3 „სახელმწიფო ტყის ფონდი“ ისევ იწყება ტრადიციული ფრაზით აბზ. 947-ში 

„აღნიშნული ძირითადი შესაძლო ზემოქმედებისა და უმნიშვნელო ზემოქმედების უფრო დეტალური 

აღწერა ქვემოთ არის მოცემული.“ ეს ფრაზა ალბათ ეპიგრაფად უნდა წავუმძღვაროთ ნაშრომს. 
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371. აბზ. 949-ში განცხადებულია, რომ „საავტომობილო გზების დეპარტამენტი გადაიხდის პროექტის 

ფარგლებში მოჭრილი ხეების შესაბამის საფასურს“. რამდენს გადაიხდის დეპარტამენტი და რას 

მოხმარდება ეს თანხა? 

 

372. აბზ. 950-ში ნათქვამია, რომ „ნერგები მოპოვებული იქნება შესაბამისი ადგილობრივი სანერგე 

მეურნეობებიდან.“ ნერგების ხარჯებს ვინ გაიღებს? 

 

„ეკონომიკური განვითარება“ 
 

373. ცხრილში 103 “ზემოქმედების სკრინინგი - ადგილობრივი მეურნეობა და შემოსავლის წყაროები”, 

ბოლო პუნქტად მითითებულია „ტურიზმის შესაძლებლობების შექმნა“. ამ შემთხვევაში „დადებითი“ 

ზემოქმედებისთვის ავტორებს არ დაენანათ „საშუალო“ შეფასება, რაც ასე ეძვირებათ რეალურ 

ზემოქმედებებთან მიმართებაში (იხ. შენიშვნაში „ლურჯად მონიშნული უჯრედები აღნიშნავენ 

დადებით ზემოქმედებას“). არადა ტურიზმის შესაძლებლობებს ვკარგავთ თუ ვქმნით? ტურიზმის 

ასოციაციის თავმჯდომარის აზრით ვკარგავთ: იხ. http://radiotavisupleba.ge/a/30100051.html და 

https://www.radiotavisupleba.ge/a/30158984.html. 

 

374. აბზ. 952-ში დასახელებულია უარყოფითი ეკონომიკური ზემოქმედება „მიწაზე დამოკიდებული 

საოჯახო მეურნეობის მიერ მიწის ნაკვეთების დაკარგვა“, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღნიშნული 

ფაქტორი რატომღაც არ არის მოხსენიებული უარყოფით ზემოქმედებებში ქვეთავის ბოლოს. 

 

375. აბზ. 954-ში მითითებულია, რომ კონტრაქტორი შეირჩევა ადგილობრივი დასაქმების ფაქტორის 

გათვალისწინებით - „ქართველი მუშა-მოსამსახურეებისთვის ხელმისაწვდომი ადგილების წილის 

მითითებით“ - თუმცაღა, რამდენი უნდა იყოს რაოდენობრივად ეს წილი მინიშნებული არ არის. 

 

376. აბზ. 955-ის თანახმად „ბანაკის ადგილის შერჩევა განხორციელდება ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან, საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და ინჟინერთან კონსულტაციის 

საფუძველზე“, სამწუხაროდ გარემოსდაცვით უწყებასთან/სამინისტროსთან შეთანხმების გარეშე. 

 

377. აბზ. 956-ში განსაზღვრულია, რომ „საჭირო იქნება დაახლოებით 600 მუშა-მოსამსახურე 48 თვის 

განმავლობაში, საიდანაც 58% იქნება კვალიფიციური მუშახელი, 20% ნახევრად კვალიფიციური 

მუშახელი და 22% არაკვალიფიციური მუშახელი, თუმცა ზუსტი რიცხვი დამოკიდებულია 

კონტრაქტორების რესურსების სტრუქტურაზე.“, მაგრამ რამდენი იქნება ქართველი მითითებული არ 

არის. 

 

378. აბზ. 963-ის თანახმად, „ბიზნესის არაპირდაპირი განვითარება...“ უზრუნველყოფს „... 

გაუმჯობესებული სატრანსპორტო კავშირებით შექმნილ შესაძლებლობებს, როგორიცაა 

ტურიზმისთვის საპროექტო ტერიტორიაზე და მაცხოვრებლებისთვის არსებული და ახალი ბაზარის 

უკეთესი ხელმისაწვდომობა.“ თუმცაღა, საქართველოს ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ასე არ 

ფიქრობს, იხ. https://www.radiotavisupleba.ge/a/30158984.html. 

 

379. იგივე შეეხება აბზ. 964-ს, სადაც ავტორები ცდილობენ დაასაბუთონ, რომ გზის მშენებლობა ხელს 

შეუწყობს „ყაზბეგის ტურიზმის პოლიტიკის/გეგმის ჩამოყალიბებას, რომლის მიზანია უფრო მეტი 

ადგილობრივი და უცხოური ტურისტის მიზიდვა სათხილამურო ტრასებზე სასრიალოთ, ფეხით 

სეირნობისთვის და სუფთა ჰაერზე განსახორციელებელი სხვა აქტივობებისთვის.“ საქართველოს 

ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი არ ეთანხმება მსგავს მოსაზრებებს (იხ. წინა აბზ. ვებლინკი). 

 

http://radiotavisupleba.ge/a/30100051.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30158984.html
https://www.radiotavisupleba.ge/a/30158984.html
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380. აბზ. 967-ში მითითებულია „გარემოს სამოქმედო გეგმა“, რაც გაურკვეველია, თუ რომელ გეგმას 

წარმოადგენს. 

 

381. აბზ. 970 ცინიკურად აცხადებს, რომ „შესაძლებელია დასათვალიერებელი მოედანის შექმნა, 

საიდანაც შესაძლებელი იქნება ხადას ხეობის გადამკვეთი მთავარი ხიდის ნახვა.“ ანუ თვითონ ხიდი 

გახდება ღირსშესანიშნაობა?! 

 

382. აბზ. 971 ასკვნის, „ადგილობრივი მცირე ბიზნესების რეგისტრაცია იცვლება ბოლო წლებში და 

კონსულტაციების დროს დადგინდა, რომ ის არ არის სავალდებულო.“ გაუგებარია, რა არ არის 

სავალდებულო და რა კავშირი აქვს ამ საკითხს გზშ-თან? 

 

383. აბზ. 972-ში საუბარია კონსულტაციებზე „ტურიზმის ასოციაციებთან, არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან“. როგორია ასოციაციის და არასამთავრობოების მოსაზრებები კონსულტაციების 

შედეგად? საჯარო განცხადებებით ისინი პროექტის მხარდამჭერებად არ გამოიყურებიან. 

 

384. აბზ. 974-ში განცხადებულია, რომ „დანართი Z წარმოადგენს კონცეპტუალურ ილუსტრაციას, თუ 

როგორ შეიძლება გამოიყურებოდეს ვიზიტორთა ცენტრი.“ ეს დანართი არ ერთვის დოკუმენტს, არც 

ქართულ და არც ინგლისურ ენაზე. 

 

385. აბზ. 975-ში ვითარდება საინტერესო და მისასალმებელი იდეები ტურისტული ცენტრის შესახებ. 

არ შეიძლებოდა ეს ცენტრი გზის გარეშეც რომ გაკეთებულიყო? იქნებ გზის მშენებლობის ვალის 

ნაცვლად ტურისტული ცენტრის განსავითარებელი გრანტი გამოეყო „ეიდიბის“ და „იბიარდის“? 

 

386. ცხრილში 104 „ზემოქმედების სკრინინგი - სოციალური ინფრასტრუქტურა“ სოციალურ 

გარემოზე ზემოქმედება ისევ ძლიერი ზემოქმედებების გარეშეა შეფასებული. იმავდროულად, ნარჩენი 

ზემოქმედება მაღლა რათქმაუნდა „ხელსაყრელად“ არის შეფასებული. 

 

387. აბზ. 984-ში დასახელებული „ტრანსპორტის მართვის გეგმა“ გზშ-ის ნაწილი უნდა იყოს, თუკი ის 

მნიშვნელოვნად განიხილება ამ დოკუმენტში, ისევე როგორც აქვე დასახელებული „კონკრეტული 

ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებები გეგმა“ (რომლის ქართული თარგმანი ნამდვილად  

საჭიროებს ტერმინოლოგიურ დახვეწას). იქვე აბზ. 985-ში მითითებული „გზის პირობების კვლევა“ 

(რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს დოკუმენტი) ასევე გზშ-ის ეტაპზე უნდა მომზადებულიყო. 

 

388. აბზ. 988-ში უნდა აგვიხსნან ავტორებმა, თუ რას ნიშნავს „F.7.9 ნაწილის“ სათაური „დაშვება და 

მისასვლელი გზები“. 

 

389. დაბოლოს, სოციალური საკითხებისთვის „ნარჩენი ზემოქმედება“ ისევ შეფასებულია როგორც 

„უმნიშვნელო“, საერთოდ არ გვაქვს არანაირი ზემოქმედება. ისმის კითხვა, რატომ არის ეს პროექტი A 

კატეგორიის, თუკი ძლიერი ნარჩენი ზემოქმედებები არ გვაქვს? იგივე შეეხება ცხრილს 105 

„ზემოქმედების სკრინინგი - მოსახლეობა და შიდა მიგრაცია“, სადაც ძლიერი ზემოქმედებები ასევე არ 

ფიქსირდება არც მშენებლობის და არც ექსპლუატაციის ეტაპებზე. 

 

390. აბზ. 991-ში მოხსენიებულია „სოციალური პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია 

ალკოჰოლის ან სხვა ნივთიერებების მოხმარებასთან და ასევე სექს მომსახურების მოთხოვნასთან“, 

მაგრამ ამ პრობლემების შემარბილებელი ღონისძიებები პრაქტიკულად დასახული არ არის. 

 

391. აბზ. 992-ში მოწოდებული მაჩვენებლები (600 მუშიდან მხოლოდ 60 იმუშავებს ერთდროულად) 

და დასკვნა, რომ ამ მიგრანტების შემოდინება „არ მოახდენს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას 
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მოსახლეობაზე“, რომელიც სულ ასევე 600-ს შეადგენს, უბრალოდ დაუჯერებელია! 0.5 მილიარდი 

დოლარის პროექტი ამ თითქმის დაცლილი ხეობას თურმე დემოგრაფიულად საერთოდ არ დაეტყობა! 

ჩვენი ვარაუდით, ხეობის ქართული მოსახლეობა მკვეთრი დემოგრაფიული ცვლილების საფრთხის 

ქვეშ დადგება. ეს ალბათ არც კონსულტანტებს აინტერესებს, არც „ეიდიბის“ და არც „იბიარდის“. 

ვიღებთ უდიდეს ვალს, ვუშენებთ სხვებს გზას და დემოგრაფიულად ვცვლით ქართულ რეგიონს! 

გარემოზე ზემოქმედებებზე შეგვიძლია აღარც ვისაუბროთ, სულ სხვა საფრთხეებთან გვაქვს საქმე 

(გეოპოლიტიკურ საფრთხეებზე არ ვსაუბრობთ, ეს სხვა ფორმატში განსახილველი თემაა)! 

 

392. აბზ. 995-ში საუბარია პერსონალისთვის ადგილობრივებთან თანაცხოვრებისთვის კონტრაქტორი 

მოამზადებს ქცევის კოდექსს, მაგრამ კონსულტანტებმა რომ მოამზადონ უკვე, რა უშლით ხელს? 

 

393. ცხრილში 146 „ზემოქმედების სკრინინგი - მიწათსარგებლობა და ბუნებრივი რესურსები“ 

როგორც იქნა დაფიქსირდა „მაღალი“ ზემოქმედება, თუმცაღა, დაკავშირებული განსახლებასთან, რაც 

არ არის გარემოსდაცვითი პრობლემა და ემსახურება უბრალოდ LARP-ის გამართლებას, რომელიც 

კიდევ ერთი წყაროა თანხების პოტენციურად უკონტროლო ხარჯვის (სათანადოდ მაგალითები 

მოგვეპოვება საქართველოს სინამდვილიდან). 

 

394. აბზ. 1005-ში განცხადებულია, რომ „ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული საოჯახო მეურნეობების 

გადაადგილება და ყველა კომპენსაცია (ნებისმიერი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული აქტივის 

სანაცვლოდ) გაიცემა ფულადი სახით. მფლობელი მიიღებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სახლის და 

სხვა აქტივების აღდგენის ღირებულებას და დასახლდება სადაც ისურვებს“, რაც ადასტურებს მაღლა 

გამოთქმულ შეშფოთებას დემოგრაფიულ საფრთხეებთან  დაკავშირებით. ქეშით კომპენსირება 

მიუღებელია. რამდენია მთლიანი მოსახლეობა და რამდენია წილი ზემოქმედებაში მოყოლილი 

მოსახლეობის? ისედაც დემოგრაფიული სტრესის ქვეშ მყოფი მოსახლეობა ძლიერ ზემოქმედების ქვეშ 

მოექცევა და პროექტის განხორციელება დემოგრაფიულ კოლაფსს გამოიწვევს. 

 

395. აბზ. 1006-ში ნახსენებია „ETCIC-ში კომპენსაციების და დახმარების მოთხოვნა.“ რას ნიშნავს  

აბრევიატურა? არ არის არსად ახსნილი ტექსტში. 

 

396. აბზ. 1008-ში ახსნილია „მიწის დროებითი დაკავება“, მაგრამ მიწის მუდმივი დაკავება ახსნილი არ 

არის. 

 

397. აბზ. 1012-ში მტვერი და ჰაერის დაბინძურება ნახსენებია „ბეტონის ქარხნებთან“ დაკავშირებით, 

მაგრამ ასფალტის ქარხნებთან დაკავშირებით არაფერია ნათქვამი. 

 

398. სოციალური „ნარჩენი ზემოქმედება“ შეფასებულია როგორც „უმნიშვნელო / ზომიერი“ 

მშენებლობისას და „არ არსებობს“ ექსპლუატაციისას, რაც ნაკლებად დასაჯერებელია: საეჭვოა, ქეშით 

ანაზღაურების პირობებში, რომ ზემოქმედება აღარ იარსებებს და ეს ძალიან კარგად იციან 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ უკანასკნელ (და არა მთავარ) 

ვარიანტად განიხილავენ ქეშით კომპენსირებას, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კიდევ უფრო 

ცუდ მდგომარეობაში ჩავარდნის რეალური საფრთხის გამო. 

 

399. აბზ. 1017-ში გაუგებარია, რა ნომრებია მითითებული SDL-22.7, SDL-22.3 და SDR-22.3, მითუმეტეს, 

რომ ნახაზებზე არ ჩანს კარგად ეს ნომრები. 

 

400. ნახაზზე (თუ გამოსახულებაზე?) 110 „ბიომრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები 

ფუჭი ქანების სანაყაროზე“. კარგი იქნებოდა დაეწერათ წინა შენიშვნას მითითებული ნომრები 

მონიშნულ სანაყაროების ნაკვეთებზე. 
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401. აბზ. 1018 გვამცნობს „ლიცენზირებული ჭაბურღილის ტერიტორია (ქვიშა და ხრეში)“. 

ჭაბურღილი იგულისხმება თუ ქვიშა-ხრეშის კარიერი? რა ჭაბურღილია კონკრეტულად? 

 

402. აბზ. 1019-ში ისევ გაუგებარია ნომრები, ამჯერად SDR-22.3 (#24). რას ნიშნავს ასევე კვეთი 

წინადადებაში „ამ კვეთის კულტურული მნიშვნელობის გათვალისწინებით“? 

 

403. აბზ. 1021-ში ამჯერად გაუგებარია ნომრები LFR-5.8 და LFL-5.8. ეს ნომრები არ არის ნაჩვენები 

ნახაზზე 113 „ეფემერული ჭაობები“ და გაუგებარია რომელი კონტური რომელია. 

 

404. აბზ. 1022-ის მიხედვით „Birdlife-თან კონსულტაციები“ გაიმართა. კონკრეტულად ვისთან იყო 

კონსულტაციები გამართული? 

 

405. ცხრილში 112 გამოყენებული ტერმინი „ეროვნული გზშ“ მიუღებელია და გაუგებარი! რამდენი 

გზშ უნდა ვიკითხოთ და რამდენ ენაზე? 

 

406. აბზ. 1035-ში აღნიშნულია ფრჩხილებში შენიშვნის სახით, რომ თურმე „(...სრული გზშ არ არის 

სავალდებულო ცალკეული ფუჭი ქანების სანაყაროებისთვის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული ეროვნული გზშ-ის პირობების თანახმად).“ 

მიუღებელია ერთი გზშ-ის მიერ მეორე გზშ-ის პირობების გამოყენება ზემოქმედების 

გასამართლებლად, როცა ეს გზშ-ები ერთი პროექტის შესახებაა. თუკი უნდათ ერთიანი პირობები, 

უნდა მოახერხონ ერთიანი გზშ-ის მომზადება როგორც „ეროვნული“ ისე „არაეროვნული“ 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებებისთვის. 

 

407. აბზ. 1024-ში მოხსენიებული „ფუჭი ქანების განკარგვის“ გეგმა გზშ-ში უნდა მომზადდეს. 

 

408. აბზ. 1028-ის მე-4 პუნქტის განცხადებით „კონტრაქტორი მოამზადებს და წარუდგენს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გზშ-ს განსახილველად და დასამტკიცებლად. გზშ 

უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის რეგულაციებს და მოიცავდეს ყველა საჭირო კვლევას ამ მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად, მაგ., ბიომრავალფეროვნების კვლევებს, არქეოლოგიურ კვლევებს და ა.შ.“ 

კატეგორიულად მიუღებელია ამ კვლევების ცალკე წარმოება, ისინი გზშ-ში უნდა შესრულდეს. 

 

409. იმავე აბზაცის მე-5 პუნქტის თანახმად „ფუჭი ქანების სანაყაროს გეგმა ფუჭი ქანების სანაყაროს 

მოსაწყობად და რეკულტივაციის გეგმა“. აღნიშნული მიუღებელია, ეს გეგმები გზშ-ში უნდა 

მომზადდეს. 

 

410. ფუჭი ქანების სანაყაროსათვის შემაჯამებელ ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ისევ არცერთი 

ნარჩენი ზემოქმედება არ არის „მაღალი“, მხოლოდ „დაბალი“. 

 

411. ცხრილში 113, „ზემოქმედების სკრინინგი - ნარჩენების მართვა“, პუნქტში „სამშენებლო 

ნარჩენები“ იგულისხმება 9-კმ პლიუს რამდენიმე გვირაბის გაყვანის ნარჩენები თუ არა? რომც არ 

იგულისხმებოდეს, საშუალო დონის ზემოქმედება მიუღებელია გზატკეცილის მშენებლობისთვის. 

 

412. ცხრილში 113, „ნარჩენი მასალების აღწერილობა, კატეგორია და ნარჩენების მიახლოებული 

მოცულობა“ ნარჩენების მოცულობები აშკარად არასაკმარისია ამ მასშტაბის მშენებლობისთვის, ყველა 

კატეგორიის ნარჩენებისთვის. 
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413. სქოლიოში 140 „რამდენადაც შესაძლებელია, აზბესტის შემცველი მუხრუჭები უნდა აიკრძალოს 

პროექტის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის“ მოთხოვნიდან ამოსაღებია ფრაზა „რამდენადაც 

შესაძლებელია“. 

 

414. სქოლიოში 141 პოზიტიურ კონტექსტში განიხილება რეგიონში მდებარე ორი ნაგავსაყრელი. 

ორივე ეს ნაგავსაყრელი მდინარის კალაპოტშია განთავსებული და რეალურად გამოუსადეგარია 

ნარჩენების განსათავსებელად. მსგავსი აღწერა ინდულგენციას ჰგავს პროექტისთვის, რომ საუკეთესო 

პრაქტიკად ჩაითვალოს არასანიტარიული ნაგავსაყრელების გამოყენება, სრული ციტატა: „საპროექტო 

ტერიტორიაზე არის ორი ნაგავსაყარი დუშეთის და ყაზბეგის ნაგავსაყრელი. ნაგავსაყრელებს მართავს 

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია. დუშეთის ნაგავსაყრელი ფუნქციონირებს 1940 

წლიდან. ნაგავსაყრელები განახლდა 2015 წელს. ნაგავსაყრელი აღჭურვილია ტუტეს მართვის 

სისტემით. ტერიტორია შემოღობილია. მოწყობილია საკონტროლო-გამშვები პუნქტი, ხანძარმაქრების 

სტენდები. რაიონი ელექტრიფიცირებულია. ნარჩენების უტილიზაცია ხდება უჯრებში. ნარჩენები 

რეგულარულად იფარება ნიადაგის ფენით. ნაგავსაყრელს სტეფანწმინდაში 2013 წლიდან მართავს 

საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია. ტერიტორია შემოღობილია, მოწყობილია შიდა 

გზები, დრენაჟი და ტუტეს შეგროვების სისტემა. ნარჩენები იფარება საიზოლაციო ფენით. 

ნაგავსაყრელის უზრუნველყოფილია ფუნქციონირებისთვის საჭირო მანქანა-

დანადგარები/ინსტრუმენტები. მოწყობილია სატრანსპორტო საშუალებების სადგომი. ნაგავსაყრელის 

წყალდიდობისგან და თერგის ნარჩენებით დაბინძურებისგან დასაცავად მოწყობილია რისბერმი.“ 

აღნიშნული ციტატისთვის ძირითად ტექსტშიც კი ვერ მოიძებნა ადგილი და სქოლიოში იქნა 

ჩატანილი. 

 

415. აბზ. 1039-ში ზედაპირული წყლისგან დაბინძურების პოტენციური წყაროების და ოპერაციების 

მოშორებისთვის 100 მ-ია მითითებული. აღნიშნულ თემებზე სხვადასხვა მანძილებია დოკუმენტში 

მითითებული, ხან 20 მ, ხან 50 მ, ხანაც 100 მ. 

 

416. აბზ. 1042-ში გამოყენებულია არგუმენტი, რომ დაღვრის ან სხვა ავარიის ალბათობა „(ნაკლებად 

სავარაუდოა სხვა მცირე პროექტების გამოცდილებიდან გამომდინარე)“. ავტორები არ 

ითვალისწინებენ, რომ ეს პროექტი არ გახლავთ მცირე - იგი A კატეგორიის პროექტია საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტების გარემოს დაცვის კატეგორიზაციით. აქვე რეკულტივაცია 

„რეკომენდებულია, რომ აღნიშნული მომსახურება გაწიოს უფლებამოსილმა კომპანიამ“, რაც 

მიუღებელია - პირობა მოთხოვნილი უნდა იყოს და არა რეკომენდებული. 

 

417. აბზ. 1043 იშველიებს შეფასებას „ჭარბი რაოდენობა“ ნარჩენების დაგროვების თავიდან აცილების 

კრიტერიუმთან დაკავშირებით. მსგავსი მიდგომა მიუღებელია, „ჭარბი რაოდენობა“ რაოდენობრივად 

უნდა იქნას გამოსახული. 

 

418. აბაზ. 1046-1047-ში მოყვანილი გეგმები და მეთოდოლოგიები ყველა გზშ-ის ნაწილი უნდა იყოს: 

ნარჩენების მართვის გეგმა, დაღვრაზე რეაგირების გეგმა, დროებითი გზის მეთოდოლოგია, 

დროებითი საწყობის მეთოდოლოგია, მდინარის დროებითი გადაკვეთის მეთოდოლოგია. ამასთან, 

აბზ. 1051-ის მითითება რომ ეს დოკუმენტები „უნდა მომზადდეს და დამტკიცდეს დაგეგმილ 

ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყებამდე“ მიუღებელია (გზშ-ის ეტაპზე უნდა დამტკიცდეს), თანაც 

გაუგებარია, თუ ვის მიერ უნდა დამტკიცდეს და თუ სამინისტრო რატომ არ არის მითითებული? 

 

419. აბზ. 1055-ის მიხედვით „ასფალტის მასალა უნდა დაიმსხვრეს და გამოყენებულ იქნეს 

ადგილობრივი გზებისთვის, ან როგორც საბაზისო მასალა, თუ ის აკმაყოფილებს სათანადო ტექნიკურ 

სპეციფიკაციებს.“ რეციკლირება და ხელმეორედ გამოყენება არ არის შესაძლებელი? აქვე „ნარჩენების 



 

50 
 

(პლასტმასი, ლითონი, ქაღალდი...)“ გაგზავნა განსაზღვრულია „გადასამუშავებლად“, მაგრამ რას 

ნიშნავს კონკრეტულ შემთხვევაში „გადამუშავება“? 

 

420. აბზ. 1056-ში საუბარია, რომ ხელშეკრულებით გარკვეული კომპანია „გაიტანს თხევად ნარჩენებს“, 

მაგრამ გაურკვეველია, სად გაიტანს? აქვე, საინტერესოა, რას ნიშნავს „შეფუთეთ ჩამდინარე წყლის 

გამწმენდი ნაგებობები“, რა უნდა შეიფუთოს? 

 

421. აბზ. 1057-ში გაუგებარია ტერმინი „მემძორეები“. 

 

422. აბზ. 1058-ში ნათქვამია „გაიტანეთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენები უახლოეს ნაგავსაყრელზე“, მაგრამ 

რომელია უახლოესი ნაგავსაყრელი? რამდენად აკმაყოფილებს იგი სანიტარიული ნაგავსაყრელის 

პირობებს და რამდენადა მისაღებია მათი მდგომარეობა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისთვის? 

 

423. აბზ. 1062-ში შემოთავაზებულია „გამოიყენეთ ნარჩენების ყველა სახეობისთვის ცალკე 

კონტეინერები“. კონკრეტულად რომელი სახეობებისთვის, არ არის დაკონკრეტებული, მიუხედავად 

იმისა, რომ საუბარია სახიფათო ნარჩენებზე. ყველა სახის სახიფათო ნარჩენი იქნება მისაღები? აქვე 

ქვემოთ გაუგებარია, თუ რა იგულისხმება „მეორად ლოკალიზაციაში“? 

 

424. აბზ. 1065 მოგვიწოდებს „სახიფათო სითხეების მასშტაბური დაქცევის შემთხვევაში, დაიცავით 

დაღვრის რეაგირების გეგმა“, თუმცა სად არის მოცემული აღნიშნული გეგმა? 

 

425. აბზ. 1066-ის თანახმად „კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს აზბესტის უსაფრთხო მართვის 

მეთოდოლოგია“, რაც მიუღებელია: აღნიშნული დოკუმენტი გზშ-ის ნაწილი უნდა იყოს. აქვე უნდა 

გავითვალისწინოთ „საუკეთესო პრაქტიკა, როგორიცაა HSE-A14“, მაგრამ არ არის ახსნილი რას 

წარმოადგენს HSE-A14. შემოთავაზებულია ასევე კონტრაქტორის დაქირავება „აზბესტის/აზბესტის 

შემცველი მასალის გატანის/განკარგვის მიზნით ლიცენზირებულ ნარჩენების მართვის ობიექტზე.“ 

საინტერესოა, არსებობს თუ არა და სად მდებარეობს მსგავსი ლიცენზირებული ობიექტი საქართველოში? 

 

426. აბზ. 1067-ში შემოთავაზებულია, რომ განიკარგოს „ნაგავი ყაზბეგის და დუშეთის ნარჩენების 

მართვის კომპანიებთან ხელშეკრულების შესაბამისად“. ისმის შეკითხვა, გააჩნიათ აღნიშნულ 

დასახლებებს სანიტარიული ნაგავსაყრელები, რომლებიც მისაღები იქნებოდა საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებისთვის? 

 

427. ნარჩენებისთვისაც „ნარჩენი ზემოქმედებები“ ისევ „უმნიშვნელო“ (მშენებლობა) და „დაბალია“ 

(ექსპლუატაცია). საინტერესოა, რომელიმე გზაზე საქართველოში განიხილებოდა თუ არა ნარჩენების 

„ნარჩენი ზემოქმედება“ მეტი ხარისხის ზემოქმედების კატეგორიად? 

 

428. ცხრილში 115 „ზემოქმედების სკრინინგი - გვირაბები“ ისევ საშუალო ზემოქმედება გვაქვს! ამ 

ნაშრომში, როგორც ჩანს, არცერთი ზემოქმედება და არც ნარჩენი ზემოქმედება არ არის ძლიერი! 

პრაქტიკულად გარემოზე ზემოქმედება 9 კმ-იანი გვირაბის მშენებლობის პირობებში არ გვაქვს! 

 

429. აბზ. 1073-ში „გრუნტის წყლების დაშრობა“ ნათქვამია, რომ „საპროექტო ტერიტორიაზე მდებარეობს 

რამდენიმე მიწისქვეშა წყლის ჭა და სახლების და კომპანიების მომარაგება წყლით ხორციელდება 

მილსადენის მეშვეობით, რომელსაც გადააქვს მიწისქვეშა წყალი რამდენიმე კილომეტრზე მთაში. 

შესაბამისად, როგორც ჩანს, გვირაბის მშენებლობა სავარაუდოდ არ მოახდენს მასშტაბურ ზემოქმედებას 

ადგილობრივ თემზე მიწისქვეშა წყლის ამოწურვის კუთხით.“ სრულიად გაუგებარი დასკვნაა - თუკი 

გრუნტის წყალს ინტენსიურად იყენებენ მომხმარებლები, რატომ არ ექნება მის გაქრობას ზემოქმედება? 
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430. აბზ. 1074-ში დასტურდება, რომ „მე-5 გვირაბის სამუშაოებმა შეიძლება ზემოქმედება მოახდინოს ამ 

[შპს „აქვა ჯეოს“] ჭაბურღილების წყლის ხარისხსა და რაოდენობაზე.“. რატომ არ არის ეს ზემოქმედება 

მაღლა ცხრილში 115 მითითებული? როგორია შპს „აქვა ჯეოს“ შეხედულება მის ბიზნესზე აღნიშნულ 

ზემოქმედებასთან მიმართებაში? 

 

431. აბზ. 1076-ში მეორდება აბზ. 1074-ის მსგავსი გაუგებარი დასკვნა: „მიუხედავად იმისა, რომ ... 

რამდენიმე ჭა და თემის უმეტესი ნაწილი იღებს წყალს მილსადენიდან, კვლავაც მიზანშეწონილია 

მიწისქვეშა წყლის შემცირების მონიტორინგის განხორციელება სამშენებლო ფაზის დროს“  - თუკი 

არსებობს პოტენციურად დაზარალებული მომხმარებლები და თემი, რატომ ჩაითვალა „კვლავაც 

მიზანშეწონილად“? თანაც „მიწისქვეშა წყლების მართვის გეგმა“ (რომელიც უნდა მოიცავდეს „მიწისქვეშა 

წყლის ჭების რუკას“) არ მზადდება გზშ-ის პროცესში და არ თანხმდება სამინისტროსთან. 

 

432. აბზ. 1077-ში პირობაა დადებული, რომ „თუ არ მოხდება წყლის შევსება მშენებლობამდე არსებულ 

დონეებამდე ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მხარეებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული 

წყლის მიწოდება, ეს შეიძლება მოიცავდეს, მაგალითად, მათი ჭების სიღრმის გაზრდას, ან წყლის 

მიწოდებას სხვა ადგილიდან, რაც, როგორც აღვნიშნეთ ზემოთ, აღმოჩნდა საკმაოდ ეფექტური ვარიანტი.“ 

აღნიშნული არ შეესაბამება რეალობას - დოკუმენტში არაფერი „ეფექტურობის“ მსგავსი „ზემოთ“ არ არის 

„აღნიშნული“. 

 

433. აბზ. 1078-ში განცხადება, რომ „მშენებლობის ფაზის დროს ... საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

ვალდებული იქნება შეათანხმოს სათანადო კომპენსაცია აქვა ჯეოსთან მათი ბიზნესისთვის მიყენებული 

ნებისმიერი ზიანის ასანაზღაურებლად“ უმართებულოა - ეს შეთანხმება უნდა შედგეს დღეს, გზშ-ის 

ეტაპზე და არა გაურკვეველ მომავალში! 

 

434. აბზ. 1079-ში „გვირაბებში მუშაობისას შრომის დაცვის და უსაფრთხოების გეგმა“ შემუშავდება ასეთი 

„სპეციალური გეგმები (ყველა ერთი გეგმის ფარგლებში)“, რაც მიუღებელია - ეს გეგმები დღეს უნდა იყოს 

შემუშავებული, გზშ-ის ეტაპზე. აქვე გაუგებარია რა იგულისხმება „ქარხნებთან“ დაკავშირებით -  რა 

„ქარხნებზეა“ საუბარი? 

 

435.  რაც შეეხება „ნარჩენი ზემოქმედებებს“, გვაქვს ისევ იგივე დასკვნა - არცერთი ზემოქმედება არ არის 

თურმე მაღალი! აქვე ცინიკურად არის განცხადებული, რომ „აქვა ჯეოს ჭაბურღილებზე პოტენციური 

ზემოქმედების გამო, ნარჩენი ზემოქმედება არის მცირე/საშუალო დონეზე.“ სინამდვილეში „აქვა ჯეოს“ 

რეალურად ეგზისტენციალური რისკი აქვს და არა მცირე ზემოქმედება. ცინიკური მიდგომა გრძელდება 

„ნარჩენი ზემოქმედების“ ცხრილის შემდეგ პუნქტშიც: „გვირაბების მშენებლობამ შეიძლება გამოლიოს 

მიწისქვეშა წყალი და გავლენა მოახდინოს მიწისქვეშა წყლის მოსარგებლეებზე, მათ შორის, აქვა ჯეოზე. 

თუ ასე მოხდება, ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სოფლის მაცხოვრებლები მიიღებენ სასმელი წყლის 

ალტერნატიულ წყაროს და გამოყენებული იქნება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული საწარმოების 

კომპენსაციის მეთოდები.“ ამგვარი ფრაზეოლოგია მეტყველებს კონსულტანტების ეთიკაზე. 

ეგზისტენციალურ საკითხს მოსახლეობისთვის და განსაკუთრებით კომპანიისთვის ამ „კოსმეტიკური“ 

ფრაზით იშორებს თავიდან. 

 

436. სქოლიოში 142 აღნიშნულია „რომ ბანაკების, ქარხანა-დანადგარებისა და დროებითი ობიექტების 

სპეციალური სკრინინგი არ განხორციელებულა. განხორციელებულა, რამდენადაც აღნიშნულ საკითხზე 

მნიშვნელოვანი ყურადღებაა გამახვილებული თავებში ჰაერის ხარისხის, ხმაურის, წყლის ხარისხის, 

ნარჩენების მართვის და ა.შ. შესახებ.“ რას ნიშნავს "სპეციალური სკრინინგი" და საერთოდ რა არის ამ 

მთელი ფრაზის დანიშნულება?. 
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437. აბზ. 1085-ში „“ მოხსენიებულია სახიფათო მასალა „კრატონი“. რა მასალაა კრატონი და რა საფრთხე 

მომდინარეობს მისგან? აქვე ასფალტის ქარხნებისთვის მოთხოვნილია (ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების სათანადო პოლიტიკის დანერგვა.). ეს დღეს (გზშ-ის ეტაპზე) უნდა იყოს მომზადებული 

დოკუმენტალურად და არა მოთხოვნილი მომავალში. 

 

438. აბზ. 1088-1089 ში შემოთავაზებული „სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა“ და „სამშენებლო ბანაკის 

განლაგების სქემა“ გზშ-ის ეტაპზე უნდა იყოს შემოთავაზებული, კონტრაქტორმა მხოლოდ უნდა 

განაახლოს იგი. ამ გეგმასთან და სქემასთან დაკავშირებით ნათქვამია, რომ „ა.შ. გზშ მოიცავს 

კრიტერიუმებს/რეკომენდაციებს ადგილის შერჩევის, მოთხოვნების და საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ დამტკიცების პროცედურებს.“. სად არის ეს კრიტერიუმები წარმოდგენილი? ასევე 

მოთხოვნილია, რომ „ბანაკი, ისევე, როგორც სხვა ანალოგიური ობიექტები, ექვემდებარება ADB-ის და 

EBRD-ის მიერ განხილვას, დეტალურ შესწავლასა და დამტკიცებას. შენიშვნა: სამშენებლო ბანაკის 

განთავსებამდე აუცილებელია კონსულტაციების გამართვა ადგილობრივებთან.“ საზოგადოდ ეს წესი კი 

არა გამონაკლისია. მიუღებელია დოკუმენტის წინასწარი ვარიანტის გარეშე შემდეგში რაიმეს 

დამტკიცება. ასევე, სად არის სამინისტროს მიერ დამტკიცების ვალდებულება? 

 

439. აბზ. 1091-1093-ში წარმოდგენილი გეგმები და მეთოდოლოგიები „ასფალტის ქარხნის მართვის 

გეგმა“, „ბეტონის ქარხნის მართვის გეგმა“,  „შრომის და სამუშაო პირობების მართვის გეგმა“, „მოძრაობის 

მართვის გეგმა“, „დაღვრის მართვის გეგმა“, „ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა“, „სამუშაო ადგილზე 

შრომის დაცვის და უსაფრთხოების გეგმა“, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“, „ნარჩენების 

მართვის გეგმა“, „ჩამდინარე წყლის მართვის გეგმა“, „დროებითი გზის მეთოდოლოგია“ და „დროებითი 

საწყობის მეთოდოლოგია“ გზშ-ში უნდა იყოს მოყვანილი. ამასთან, აბზ. 1094-ში მოთხოვილისგან 

განსხვავებით, ამ დოკუმენტებს სამინისტროც უნდა ამტკიცებდეს. 

 

440. აბზ. 1095-ში განცხადებულია, რომ „სამშენებლო ბანაკების და ობიექტების ადგილმდებარეობა არ 

არის ცნობილი პროექტის ამ ეტაპზე“. რატომ არ არის - მოვთხოვოთ პროექტის ავტორებს და შემდეგ 

შევაფასოთ გზშ-ში! 

 

441. აბზ. 1096-ში კი ვლინდება რომ ზემოაღნიშნული ობიექტების ადგილმდებარეობა არ თანხმდება 

სამინისტროსთან. ამასთან ბანაკი არ უნდა განთავსდეს „ზედაპირული წყლის ნაკადიდან სულ მცირე 50 

მეტრის რადიუსში“, თუ 100 მეტრის? 

 

442. აბზ. 1097-ში ნახსენებია „სამშენებლო ბანაკის ობიექტის გეგმა.“ რა გეგმაა ეს და რატომ არ არის მზად 

გზშ-ის ეტაპზე? ამავე აბზაცში ქვემოთ, იხ. (xi) დაშვებულია მანქანების რეცხვა ხიდზე, რაც მიუღებელია. 

აქვე (xii)(a)-ში გაუგებარია რას ნიშნავს "შეკავების ზონა". 

 

443. აბზ. 1098-ის მიხედვით „ინჟინერის მოთხოვნის შემთხვევაში, კონტრაქტორი უზრუნველყოფს 

სარეცხ ორმოს ან ბორბლების გარეცხვის და/ან სატრანსპორტო საშუალებების გაწმენდის ნაგებობას 

ობიექტების გასასვლელებში.“ აღნიშნული უპირობო მოთხოვნა უნდა იყოს. 

 

444. აბზ. 1099 ითხოვს გრუნტის წყლის შემოწმებას „31-ე ცხრილში მოცემული საქართველოს მთავრობის 

მიერ დადგენილი სასმელი წყლის სტანდარტებთან მისი შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.“ 31-ე 

ცხრილში არაფერი მსგავსი არ არის ჩამოთვლილი, ამ ცხრილში ნიადაგის ხარისხზეა საუბარი. 

 

445. აბზ. 1100-ში პირობაა დადებული, რომ „უნდა განხორციელდეს სამშენებლო ბანაკების აღდგენა, 

თუმცა ამ ადგილებში შესწავლილი იქნება თემის ობიექტების განვითარების გრძელვადიანი 

შესაძლებლობა.“ მსგავსი პირობის დადება გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ არ მოხდეს ბანაკის 

ტერიტორიის აღდგენა - ამოსაღებია! 
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446. აბზ. 1101-ში, რომელიც შეეხება კონტრაქტორის ვალდებულებას ბეტონის ქარხნებისთვის 

„მოამზადოს ობიექტზე მორგებული ბეტონის ქარხნის მართვის გეგმები“, უშუალოდ გზშ-ის 

ფარგლებში უნდა მომზადდეს და არსებობდეს ეს გეგმა და შემდეგ შეიძლება "მოერგოს" ადგილზე. 

 

447. აბზ. 1102, პუნქტში (d) გაუგებარია ფრაზის შინაარსი „უნდა იშლებოდეს ორი მეტრით წინა 

მხრიდან“. აქვე პუნქტში (o)(iii) ასევე გაუგებარი რას ნიშნავს „დაცული ნაყარით“ ფრაზაში „ჩამდინარე 

წყლის ყველა წყარო უნდა იყოს დაფარული და დაცული ნაყარით“. 

 

448. აბზ. 1103-ში „ასფალტის ქარხანა“ მოთხოვნა „კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ობიექტზე 

მორგებული ქარხნის მართვის გეგმები...“ მიუღებელია, რადგან გზშ-ში უკვე უნდა არსებობდეს 

მინიმუმ ზოგადი გეგმა, რომელიც შემდეგ „მოერგება“ „ობიექტს“. 

 

449. აბზ. 1104-ის პუნქტში (iv) (e) გაუგებარია ტერმინი „ოკუპაციური“. 

 

450. ქვეთავის „F.7.8 სამშენებლო ბანაკები, ასფალტის ქარხნები, ბეტონის ქარხნები და დროებითი 

შენობა-ნაგებობები“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ისევ -უმნიშვნელო, დაბალი 

ზემოქმედებებია დაფიქსირებული, „მაღალი“ ზემოქმედება როგორც ჩანს არ გვაქვს ამ გზშ-ში! 

 

451. ქვესათაურში „F.7.9 დაშვება და მისასვლელი გზები“ რას ნიშნავს „დაშვება“? აქვე ცხრილში 116 

„ზემოქმედების სკრინინგი - წვდომა და მისასვლელი გზები“ ისევ - დაბალი და საშუალო - მაღალი 

ზემოქმედებები არ გვაქვს! 

 

452. აბზ. 1110-ში მოხსენიებული „პირველი გზის მარშრუტი“ გაუგებარია რას ნიშნავს. აქვე ნახსენებია 

„სოფლის ჩრდილოეთ მხარეს უნდა აშენდეს ახალი მისასვლელი გზა.“ რომელი სოფელი 

იგულისხმება? 

 

453. აბზ. 1111-ში უკვე ნახსენებია „მე-2 გზა ქვეშეთიდან პლატომდე“. რომელია ეს მეორე გზა? 

 

454. აბზ. 1112-ში ნახსენებია „ქვემოთ მოცემულ ნახაზებში (ნახაზი , ნახაზი და ნახაზი ) ნაჩვენებია 

მარშრუტები“. რომელია ეს „ნახაზები“? 

 

455. აბზ. 1114-ში მოხსენიებულია გამოსახულება 113, რომელზეც გამოსახული უნდა იყოს 

ადგილობრივებთან კონსულტაციების შედეგები, მაგრამ ნახაზზე 113 სრულიად სხვა რამ არის 

გამოსახული (ეფემერული ჭაობები), ხოლო გამოსახულება 113 დოკუმენტში არ არსებობს. აქვე 

განცხადებულია, რომ „შემოთავაზებული გზა ვერ უზრუნველყოფს სათანადო მისასვლელს ამ 

ტერიტორიაზე სოფლის მაცხოვრებლებისთვის“. რაიმე შემარბილებელი ღონისძიება 

განსაზღვრულია? 

 

456. აბზ. 1115-ში მითითებულია რომ კონტრაქტორი მოამზადებს „ტრანსპორტის მართვის გეგმა“-ს 

მობილიზაციის დაწყებამდე და შეიყვანს გეგმას კონკრეტული ობიექტისათვის გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებების მის გეგმაში. აღნიშნული გეგმა გზშ-ში უნდა იყოს მომზადებული და გზშ-ის 

გარემოსდაცვითი გეგმის ნაწილი უნდა გახდეს, „კონკრეტული ობიექტისათვის გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებების მის გეგმას“-თან ერთად. აქვე აღნიშნულია, რომ „მშენებლობის ფარგლებში 

გადაადგილების მოცულობა მიიჩნევა ინტენსიურად“. საინტერესოა, ძლიერად თუ არის მიჩნეული 

შესაბამისი ზემოქმედებები? 
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457. აბზ. 1117-ის „დროებითი გზის მეთოდოლოგია“, ისევე როგორც „დროებითი მდინარის 

გადაკვეთის მეთოდოლოგია“ (ქართული ტერმინოლოგია გასასწორებელია) უნდა მომზადდეს გზშ-ის 

ფარგლებში. 

 

458. ქვეთავის „F.7.9 დაშვება და მისასვლელი გზები“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ 

დადასტურდა, რომ ისევ არ გვაქვს ძლიერი ზემოქმედება, მხოლოდ „უმნიშვნელო“ და 

„დაბალი/ზომიერი“ (უნდა შევთავაზოთ ავტორებს იცხოვრონ რამდენიმე თვე ასეთი ზემოქმედების 

ქვეშ რომ მიხვდნენ რამდენად „ზომიერია“ ავტოტრასის ხმაურის ზემოქმედება ადამიანზე). ამ 

ცხრილში ასევე ისევ საუბარია „მე-2 გზა“-ზე - გაურკვეველია, თუ რომელია ეს მე-2 გზა. დაბოლოს, 

ფრაზა „ალტერნატიული მარშრუტები ... შეიძლება არ იყოს ისეთი მოსახერხებელი, ან ისევე კარგად 

მოვლილი, როგორც არსებული გზა“ კარგად მეტყველებს, რომ ზემოქმედება სინამდვილეში ძლიერია. 

 

459. ქვეთავის „F.7.10 საგანგებო რეაგირების დაგეგმვა“ ცხრილში 117 „ზემოქმედების სკრინინგი - 

საგანგებო სიტუაციები“ ზემოქმედებები ისევ არ გვაქვს მაღალი. რას იტყვიან კონსულტანტები 9 კმ-

იან (ამ თუნდაც 1 კმ-იან) გვირაბში აფეთქების ან ხანძრის შემთხვევაზე? მომხდარა მსგავსი რამ 

იტალიაში, ან თუნდაც შვეიცარიაში?  

 

460. აბზ. 1120-ის თანხმად „კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმა (ERP),“ რაც მიუღებელია - კონსულტანტია ვალდებული მოამზადოს ეს გეგმა გზშ-

ის ფარგლებში. 

 

461. აბზ. 1121-ის თანახმად ზემოაღნიშნული გეგმა დასამტკიცებლად წარედგინება მხოლოდ 

„ინჟინერს“ და არ წარედგინება სამინისტროს, არც დამფინანსებელს, რაც მიუღებელია. 

 

462. აბზ. 1122-ის თანახმად „საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ვალდებულია მოამზადოს 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის პროექტის ექსპლუატაციის ფაზისთვის.“ დეპარტამენტს 

ეს არ შეუძლია გააკეთოს. ეს მისმა კონსულტანტებმა უნდა გააკეთონ გზშ-ის და პროექტირების 

დოკუმენტაციის ფარგლებში. ამ ფრაზით დასტურდება, რომ ობიექტს არ ექნება ექსპლუატაციისას 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა. ეს წარმოუდგენელია თუნდაც 9 კმ-იანი გვირაბისთვის! 

 

463. ქვეთავის F.7.10 საგანგებო რეაგირების დაგეგმვა დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ 

ისევ არ გვაქვს „მაღალი“ ზემოქმედებები, მხოლოდ „უმნიშვნელო“ და „დაბალი“. 

 

„სოციალური და კულტურული ასპექტები“ 
 

464. ქვეთავის „F.8.1 თემის და შინაური საქონლის უსაფრთხოება“ ცხრილში 118 „ზემოქმედების 

სკრინინგი - მოსახლეობისა და პირუტყვის დაცვა და უსაფრთხოება“ ზემოქმედება მაღალი ისევ არ 

გვაქვს. საერთოდ, რა შუაშია ისევ ტერმინი „სკრინინგი“ ამ შემთხვევაში? 

 

465.  აბზ. 1128-ს სადაც საუბარია  მოსახლეობის უსაფრთხოებაზე მშენებლობისას, ნათქვამია რომ ეს 

არეალები „ქვემოთ წარმოდგენილ გამოსახულებებზეა მოცემული“. გაუგებარია, რომელ 

გამოსახულებებზეა საუბარი? ქვემოთ ასეთი რამ წარმოდგენილი არ არის. 

 

466. აბზ. 1131-ში გამოცხადებულია, რომ „არსებული გზის ქვეშეთი-არაკვეთის მონაკვეთზე 

შეჯახებები საქონელთან არ არის ხშირი (წელიწადში 1 ან 2 შემთხვევა)...“ არ ითვლება რომ ხშირია, 

რადგან ალბათ კონსულტანტი არ იჯდა ინციდენტში მოყოლილ მანქანაში. ალბათ იმავე მიზეზით 
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(დაზარალებულ მანქანაში არჯდომით) ასკვნის კონსულტანტი, რომ (ციტატა) „...ამ რიცხვის 

გადამოწმება შეუძლებელია.“ 

 

467. აბზ. 1135-ის თანახმად „კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს ოკუპაციური და საზოგადიებრივი 

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების (OCHS) გეგმა.“ ეს გზშ-ში უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი. 

 

468. აბზ. 1136-ში საუბარია „სიჩქარის შეზღუდვის მკაცრი დაცვა“-ზე. რამდენია ეს შეზღუდვა 

რაოდენობრივად? 

 

469. ქვეთავის „F.8.1 თემის და შინაური საქონლის უსაფრთხოება“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი 

ზემოქმედება“, როგორც მოსალოდნელი იყო, რათქმაუნდა ზემოქმედებები არ არის „მაღალი“. 

 

470. ქვეთავში F.8.2 მომუშავეთა უფლებები და შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა ცხრილში 119 

„ზემოქმედების სკრინინგი - მუშა-მოსამსახურეები“ მაღალი ზემოქმედება ისევ არ გვაქვს. 

 

471. აბზ. 1143 იმეორებს, რომ „კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს შრომისა და 

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის (OCHS) გეგმა“ (იმ განსხავებით, რომ „ოკუპაცია“ 

აღარ არის ნახსენები). ეს გეგმა გზშ-ში უნდა იყოს მომზადებული, მითუმეტეს იმ პირობებში, 

როდესაც საქართველოს კანონმდებლობას სერიოზული ხარვეზები გააჩნია. აქვე ქვემოთ პუნქტში (e) 

ნახსენებია „ელექტრიკული“ სამუშაოები - რა ენაზეა ეს ტერმინი დაწერილი? ასევე პუნქტში (iii) 

გაურკვეველია რომელ „ქარხნებზეა“ საუბარი. 

 

472. აბზ. 1146-ში რომელ „კენჭისყრის“ სისტემაზეა საუბარი? 

 

473. აბზ. 1147-ში ჩანართი ფრაზა „რამდენადაც ეს შესაძლებელია“ პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის 

კოლექტიურ მოლაპარაკებასთან, ხარჯების შემცირებასთან, პერსონალის საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფასთან, ILO-ს და კრედიტორის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნებთან 

დაკავშირებული პუნქტების გათვალისწინებას ხელშეკრულებებში ადგილობრივ დასაქმებულებთან. 

აქვე, სიტყვა „პოლიტიკები“ ქართულ ენაში არ გამოიყენება მრავლობით რიცხვში. ასევე, რას ნიშნავს 

მოპყრობა „ევროკავშირის არადისკრიმინაციის მოთხოვნის შესაბამისად“? კონკრეტულად რა 

მოთხოვნებია ეს და რა დოკუმენტი იგულისხმება სახელმძღვანელოდ? შემდეგ ისევ ნახსენებია 

„პოლიტიკები ... ბავშვების ან იძულებითი შრომის გამოყენება...“, მაგრამ ეს "პოლიტიკები" ვიცით რომ 

ირღვევა შერჩეული ჩინური კომპანიების მიერ საქართველოში. 

 

474. აბზ. 1150-ის თანახმად „პროექტის ყველა ქვეკონტრაქტორი მიიღებს კონკრეტული 

ობიექტისათვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის ასლს.“ გზშ-ს ასლი არ იქნება საჭირო? აქვე 

ბოლოს ნახსენებია, რომ „კონტრაქტორი გამოყოფს კვალიფიციურ გარემოსდაცვით, ჯანმრთელობის 

და უსაფრთხოების პერსონალს.“ მაგრამ ეს კატეგორიულად არ არის გარემოს დაცვის პერსონალი - ეს 

რეალურად მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების პერსონალია. 

 

475. ქვეთავის „F.8.2 მომუშავეთა უფლებები და შრომის უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა“ დასკვნით 

ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ისევ არამარტო არ იგულისხმება „ძლიერი“ ზემოქმედება, არამედ 

მხოლოდ „უმნიშვნელო“ (მშენებლობა), ხოლო ექსპლუატაციის დროს ჯანდაცვის და უსაფრთხოების 

საკითხები თურმე უბრალოდ „არ არსებობს“. 

 

476. ქვეთავის „F.8.3 ლანდშაფტი და ვიზუალური ზემოქმედება“ ცხრილში 120 „ზემოქმედების 

სკრინინგი - ლანდშაფტი და ვიზუალი“ როგორც იქნა აღიარებულ იქნა ძლიერი ზემოქმედება! 

საინტერესოა, შერბილდება თუ არა. 
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477. აბზ. 1154-ში მოყვანილია „ვიზუალური ზემოქმედების განმარტება: „ვიზუალური ზემოქმედება 

არის ცვლილებების ზემოქმედება ადამიანებზე (რეცეპტორებზე), ხელმისაწვდომი წარმოდგენით 

შეჭრის ან ობსტრუქციის მეშვეობით და შესაძლებელია თუ არა წარმოდგენის მნიშვნელოვანი 

შესაძლებლობების გაუმჯობესება ან შემცირება.“ განმარტება გაუგებრადაა ფორმულირებული. 

 

478. აბზ. 1159-ში მოყვანილია მტკიცება „გაითვალისწინეთ, რომ ფუჭი ქანების სანაყაროების ნახაზები 

არ არის წარმოდგენილი, ვინაიდან ისინი შეიძლება შეიცვალოს, რაც დამოკიდებულია 

კონტრაქტორზე და კონტრაქტორის ფუჭი ქანების სანაყაროების გეგმის შედეგებზე.“ აღნიშნული ვერ 

იქნება „გათვალისწინებული“, რადგან ნაჩვენები არ არის ფუჭი ქანების ვიზუალური ზემოქმედება, 

თუნდაც წინასწარ განსაზღვრულ არეალში, ან თუნდაც შესაბამისი მაგალითის ჩვენებით. განცხადება, 

რომ „მოსახლეობის მცირე რიცხვის გათვალისწინებით, რომელიც ცხოვრობს კობში ... ვიზუალური 

ზემოქმედება გავრცელდება მხოლოდ მგზავრებზე“ მიუღებელია, რამეთუ კობი პოტენციურად 

საუკეთესო რეკრეაციული და ტურისტული დანიშნულების სოფელია საინტერესო კულტურული 

მემკვიდრეობით; თანაც, გაუგებარია რას ვერჩით ადგილობრივ მოსახლეობას? კობი საკმაოდ დიდი 

და მნიშვნელოვანი სოფელია. ასევე, საინტერესოა, როგორ შეიცვლება ულამაზესი ხედი კობის 

გვერდზე განლაგებული კლდის პლატოდან, ძლიერი ხომ არ იქნება ეს ზემოქმედება? 

 

479. აბზ. 1160-ში „გამოსახულება -ე და გამოსახულება -ე ნახაზებზე“ გამოსახულებების ნომრები არ 

არის მითითებული. 

 

480. აბზ. 1162-ში „მრუდი ფორმის გრძელი ვიადუკი სავარაუდოდ გადაკვეთს მდინარე არაგვს“, თუ 

დანამდვილები გადაკვეთს? 

 

481. აბზ. 1164-ში ასევე „(იხილეთ ნახაზი , ნახაზი და ნახაზი )“ რომელ ნახაზებზეა საუბარი არ არის 

მითითებული. ეს ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილიც კი დოკუმენტში არ არის გადაკითხული და 

გასწორებული. 

 

482. აბზ. 1166-ში ხაზი თურმე გაივლის „ძალიან ახლოს ესკარპთან“. ესკარპი რაღა არის? 

 

483. აბზ. 1168 რა „ჯაჭვზეა“ საუბარი? 

 

484. აბზ. 1169-ის თანახმად „ზოგიერთი მგზავრისთვის ლანდშაფტი შეიძლება არ იყოს ნაცნობი-

რეცეპტორების ამ კატეგორიისთვის ცვლილება არ იქნება კრიტიკული.“ კარგია, თუ არ იცი, ესე იგი 

ზემოქმედება არც  არსებობს. ერთი თაობის შემდეგ არავის ეცოდინება დღევანდელი მდგომარეობა, 

ასე რომ ვიზუალური ზემოქმედება გაქრება! 

 

485. აბზ. 1170 აგრძელებს მსგავს პათოსს „დროთა განმავლობაში, ადგილობრივი საზოგადოება 

შეეჩვევა ახალ ინფრასტრუქტურას, ცვლილებასთან დაკავშირებული ვიზუალური დისკომფორტი  

გაქრება.“ მაშინ რაღა საჭიროა საერთოდ გზშ, ეს ისედაც მოხდება, გზშ-ის გარეშე.“ ავტორები კომპანია 

„გამაზე“ უარესი ეთიკის არიან, გზშ-ში კი არ აყალბებენ არგუმენტებს - უბრალოდ უარს ამბობენ გზშ-

ზე. (აქვე შევნიშნავთ, რომ გამა, როგორც წესი, არ იღებს გზშ-ის ხარისხზე პასუხისმგებლობას 

კონსორციუმის ფარგლებში - მაგ. „აჭარისწყლის ჰესის პასუხისმგებლობაზე გზშ-ზე უარი აქვს 

ნათქვამი სასამართლოში ხელედულა-3 ჰესის პროცესზე“.) აქვე ავტორები აგრძელებენ 

„ზოგიერთებისთვის ახალი ინფრასტრუქტურა შეიძლება იყოს მისაღები, სხვებისთვის-ნაკლებად 

მისაღები ან მიუღებელი ცვლილება.“ კარგი კონსულტანტი მსგავს ფრაზას არ გამოიყენებდა, ან სულაც 

თანმიმდევრობას მაინც შეაბრუნებდა - ჯერ იმათ ახსენებდა, ვისთვისაც მიუღებელია ცვლილება. 
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486. აბზ. 1172-ის თანახმად თავისივე გემოვნებით კონტრაქტორი აირჩევს ისეთ ფერებს, რომელიც 

„შეერწყმევა“ გარემოს. უკვე კარგია, რომ არ შეერწყევა, მაგრამ კონტრაქტორის გემოვნებას უნდა 

ვენდოთ? მაგ. საქართველოში შესრულებულ პირველ გზშ-ში უკვე 1996 წელს გარემოს დაცვის 

კონსულტანტებმა შეარჩიეს სუფსის ნავთობის ტერმინალის რეზერვუარებისთვის ფერები. აქვე 

ქვემოთ განცხადება რომ „უპირატესობას მიანიჭებს გეოტექსტილის გამოყენებას ტორკრეტ ბეტონის 

ნაცვლად“ უნდა ჩაიწეროს როგორც მოთხოვნა და არა როგორც „რეკომენდაცია“. 

 

487. აბზ. 1174-ის მიხედვით „ვიზუალური ზემოქმედება სავარაუდოდ არ იქნება ხილვადი 

ადგილობრივი დასახლებებიდან, როგორიცაა ბეგონი. საინტერესოა, როგორი იქნება ხედი წკერედან? 

 

488. ქვეთავის „F.8.3 ლანდშაფტი და ვიზუალური ზემოქმედება“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი 

ზემოქმედება“ ექსპლუატაციის ეტაპზე მითითებულია რომ შერბილებამდე ზემოქმედება საშუალოა. 

„საშუალო“ იყო ეს ზემოქმედება თუ „მაღალი“ შერბილებამდე ცხრილში 120? ერთადერთი მაღალი 

ზემოქმედებაც კი გასაშუალოვდა რამდენიმე გვერდის ანალიზის შემდეგ. ნარჩენი ზემოქმედება კი 

როგოც უნდა ყოფილიყო უმნიშვნელოა / ზომიერია (მშენებლობა) და დაბალია / ზომიერია 

(ექსპლუატაცია). როგორც ჩანს ხიდები ძალიან ლამაზი იქნება, მაგრამ არა გარემოსდაცვითი 

კონსულტანტის დამსახურებით. 

 

489. ქვეთავის „F.8.4 განათება“ ცხრილში 121 „ზემოქმედების სკრინინგი - განათება“ ზემოქმედება 

„მაღალი“ ისევ არ გვაქვს. 

 

490. აბზ. 1178-ში განცხადებულია, რომ „შემოთავაზებულია განათება მთლიანი ხაზის გასწვრივ 

დეტალური პროექტის ფარგლებში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან ამ საკითხის განხილვის 

შედეგად, გამოვლინდა, რომ გზის განათება შეთავსებადია ყველა სხვა მიმდინარე გზის 

რეაბილიტაციის პროექტებთან ქვეყანაში და ამ შემთხვევაში მთლიანი გზის განათების მთავარი 

მიზეზია უსაფრთხო მართვის პირობების უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით გზის ზოგიერთ 

მონაკვეთზე მრუდეების გათვალისწინებით.“ გზშ-მ რა შედეგი იქონია განათების შესარბილებლად? 

თუ დეპარტამენტის აზრი „გაითვალისწინა“ კონსულტანტმა? ნუთუ არ არსებობს საკითხის 

ალტერნატიულად გადაჭრის საუკეთესო „პრაქტიკები“ და „პოლიტიკები“? 

 

491. ნახაზზე 134 „შუქის „დაღვრა“ (გაუგებარია რა იგულისხმება „დაღვრის“ ქვეშ) ილუსტრაცია 

ინგლისურ ენაზეა. 

 

492. ქვეთავის „F.8.4 განათება“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ „მაღალი“ ზემოქმედებები 

არც აქ გვაქვს. ავტორების დოკუმენტში ხშირად იყენებენ შეფასებას „დაბალი / ზომიერი“. როგორად 

უნდა ჩავთვალოთ ასეთი ზემოქმედება, როგორც  „დაბალი“ თუ როგორც „ზომიერი“? 

 

493. ქვეთავის „F.8.5 ხმაური“ ცხრილში 122 „ზემოქმედების სკრინინგი - ხმაური“ დოკუმენტში 

მეორედ შეფასებულია როგორც „მაღალი“ ზემოქმედება ხმაურის, ოღონდ მხოლოდ მშენებლობის 

დროს. დავასახლოთ კონსულტანტი გზის ახლოს, იქნებ შეცვალონ შეფასება გზის ამოქმედებისთვის. 

 

494. „შედეგების ანალიზში“ დღის და ღამის ნაცვლად უნდა იყოს პირიქით, ღამის და დღის (უფრო 

ნაკლები დეციბელი ალბათ ღამით უნდა იყოს და არა დღისით: 45 dBA და 55 dBA შესაბამისად?). 

 

495. სქოლიოში 144 ნათქვამია, რომ „მოდელი განახლდა მას შემდეგ, რაც გზშ-ის მეშვეობით ცნობილი 

გახდა, რომ ჩართული იქნებოდა სრულყოფილი ციფრული რელიეფის მოდელის გამოყენება და უფრო 

რეპრეზენტაბელური დღის/ღამის ნაკადები.“ რას ნიშნავს ეს ფრაზა გაუგებარია. 
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496. ცხრილში 124 „ხმაურის მოდელის შედეგები, ქვეშეთი“ ისევ გაუგებარია, დღის მნიშვნელობაა 

უფრო დიდია თუ ღამის (40 დბა და 53 დბა თუ პირიქით)? 

 

497. ნახაზზე 136 „რეცეპტორები, ქვეშეთი (დასავლეთის ნაწილი)“ ვერ გვიჩვენებდნენ ხმაურის 

დონეებს სურათზევე? ამით გაცილებით უფრო ნათელი იქნებოდა შედეგები და ნაკლებ გვერდს 

დაიჭერდა, თან დავინახავდით რა ხდება სივრცულად. 

 

498. აბზ. 1196 დასკვნით ხმაურის დონე მცირდება, რაც დაუჯერებელია. 

 

499. აბზ. 1198 თავდება ფრაზით „არაერთი ზღვარს ქვემოთ იქნება“. კონსულტანტი ისევ დადებით 

ნოტებს იყენებს უარყოფითი ზემოქმედების აღწერისთვის. 

 

500. ცხრილის 127 „ხმაურის მოდელის შედეგები, სვიანა-როსტიანი“ და აბზ. 1199-ის მიხედვით  

„სვიანა-როსტიანში მდგომარეობა განსხვავდება, აქ რეცეპტორების უმეტესი ნაწილი არის IFC 

საზღვრების ფარგლებში 2028 წლამდე.“ საინტერესოა, ამ ერთ ბეწო სოფელში როგორ მოხერხდა, რომ 

ერთი სახლი ზემოქმედების ქვეშაა და მის გვერდით მდგომი არ არის ზემოქმედების ქვეშ? მოდელი 

უბრალოდ არ ჩანს სანდო. 

 

501. ცხრილი 141 „სვიანა-როსტიანის ხმაურის მოდელის შედეგები ხმაურის ბარიერებით“ არ ჩანს 

მთლიანად. 

 

502. აბზ. 1221-ში ნათქვამია, რომ კონტრაქტორი მომავალში მოამზადებს „ხმაურის მართვის გეგმა“-ს. 

აღნიშნული გეგმა გზშ-ში უნდა მომზადდეს, თუნდაც იმ მიზეზით, რომ კონტრაქტორს არ ექნება 

ხმაურის მოდელირების შესაძლებლობა. 

 

503. აბზ.  1222-ში ნახსენები „შრომის და სამუშაო პირობების მართვის“ და „შრომის ჯანმრთელობის 

და უსაფრთხოების“ გეგმების გადატანა სამომავლოდ დაუშვებელია - გზშ-ის პროცესში უნდა იქნას 

განხილული. 

 

504. აბზ. 1224-ის მიხედვით „სამშენებლო ღონისძიებები მკაცრად აიკრძალება საღამოს 10 საათიდან 

დილის 7 საათამდე დასახლებულ ადგილებში“, ხოლო „სენსიტიურ ადგილებთან ახლოს მუშაობისას 

(250 მეტრის რადიუსში), როგორიცაა სამედიცინო ობიექტები“ კონტრაქტორის სამუშაო საათები 

შეიზღუდება დილის 8 საათიდან საღამოს 6 საათამდე.“ 22:00 საათი გვიანი დროა, ჩვეულებრივი კარგი 

პრაქტიკაა 19:00, რასაც ავტორები სენსიტიურ ობიექტებთანაც კი არ აპირებენ 20:00-მდე. საერთოდ, 

არის სამედიცინო ობიექტი სადმე ამ გზაზე? აქვე პუნქტში (x) ისევ გაუგებარ „ქარხანაზეა“ საუბარი. 

პუნქტში (xii) როგორც იქნა დასახელებულია „სიჩქარე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 40კმ/სთ 

დასახლებულ ადგილებში მოძრაობისას და 80 კმ/სთ ავტომაგისტრალებზე მოძრაობისას.“ გამორჩათ 

ალბათ ამოღება, რადგან სხვაგან, უფრო საჭირო ადგილას არ არის სიჩქარის ლიმიტები მითითებული. 

ეს მნიშვნელობებიც არ შეესაბამება საუკეთესო პრაქტიკას (იხ. შემდეგ). ბოლო პუნქტი ითხოვს 

„ჩაუტარეთ პერსონალის მშენებლობის საუკეთესო პრაქტიკის ტრენინგი.“ კონსულტანტებსაც არ 

აწყენდათ საუკეთესო პრაქტიკის ტრენინგი, სიჩქარის შეზღუდვების მნიშვნელობები: კარგი პრაქტიკაა 

60 კმ/სთ გზაზე და 10 კმ/სთ დასახლებებში, მაგ. BP-ის მიერ საქართველოსთვის დაწესებული. 

 

505. აბზ. 1228-ის განმარტება „უარი უფლებებზე“ მიუღებელია, აღნიშნული ჩვეულებრივი გასახლებაა 

(„ნ“-ის გარეშე). იქვე გრძელდება რომ უარი უფლებებზე „ექსპროპრიაციის ალტერნატივაა“, რაც არ 

შეესაბამება სიმართლეს - ეს უბრალოდ ექსპროპრიაციაა განმარტებით და არა მისი რაიმე 

ალტერნატივა. 
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506. აბზ. 1229-ის თანახმად „საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ჩაატარებს კონსულტაციებს 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ დანარჩენ რეცეპტორებთან, რათა დაადგინოს, თუ რომელი ვარიანტია 

მისაღები კონკრეტული რეცეპტორისთვის. აღნიშნული კონსულტაციები უნდა დასრულდეს 

მშენებლობის დაწყებამდე და კონსულტაციების შედეგები წარედგინება აზიის განვითარების ბანკს 

დასამტკიცებლად. მაკორექტირებელი მოქმედებების გეგმა შემუშავდება პროექტის მიწის შესყიდვისა 

და განსახლების გეგმისთვის სამშენებლო ფაზის განმავლობაში ისეთი საკუთრების 

გასათვალისწინებლად, რომლის მფლობელებმა შეიძლება აირჩიონ განსახლება.“ გზშ-ის აღნიშნულ 

მიდგომასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს ის, რომ ხელშეკრულების დადების სავალდებულოება 

და არარეტროაქტიურობა რეალურ ზემოქმედებამდე უსამართლოა, რადგან რეცეპტორმა არ იცის და 

არც შეიძლება იცოდეს, რამდენად მაღალი იქნება მასზე ხმაურის ზემოქმედება და ამას მხოლოდ 

დამდგარი რეალობიდან და პრაქტიკიდან შეიტყობს. მას უნდა ჰქონდეს უფლება, მოითხოვოს 

ხელშეკრულების გადასინჯვა და ახალი საცხოვრებლით დაკმაყოფილების უფლება, თუკი 

აღმოჩნდება, რომ რეალური ხმაურის დონე აუტანელია და ბევრად აჭარბებს მოლოდინს. 

 

507. აბზ. 1229-ის თანახმად გამოირიცხა განხილვიდან „სიჩქარის შეზღუდვები –ეს ვარიანტი 

გამორიცხა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, ვინაიდან მას აქვს უარყოფითი ზემოქმედება 

გზის ეკონომიკურ სარგებელზე.“ მსგავსი „გამორიცხვის“ დაძლევის უფლება აქვს სამინისტროს გზშ-

ის მეშვეობით, შესაბამისად, „გამორიცხვის“ მიდგომა მიუღებელია, ის უაზროს ხდის გზშ-ის პროცესს. 

 

508. აბზ. 1231-ის „შესაბამისად, სასურველია საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავოს დაგეგმვის 

შეზღუდვები საცხოვრებელი სახლებისთვის და სხვა სენსიტიური რეცეპტორებისთვის იმ ადგილებში, 

სადაც ამჟამად არის მომატებული ხმაური ან სადაც ის მოსალოდნელია ტრანსპორტის მოძრაობის 

შედეგად წარმოქმნილი ხმაურის გამო.“ მიუღებელია პროექტების დაფინანსება საქართველოს მიერ 

ამგვარი სტანდარტების შემუშავებამდე. „შესაბამისად“, პირობა უნდა დაედოს ხელისუფლებას 

საკრედიტო/სასესხო ხელშეკრულებით. 

 

509. აბზ. 1232-ის მიხედვით „საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არ აქვს რაიმე გამოცდილება 

ასეთი ღონისძიებების გატარებაში სხვა საგზაო პროექტებიდან და საქართველოს მთავრობის 

დაგეგმვის ჩარჩოებში ასევე არ არსებობს რაიმე მექანიზმი ასეთი ღონისძიებების 

განსახორციელებლად.“ აღნიშნული რეალობას არ შეესაბამება. თავისუფლად არის შესაძლებელი 

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ-ის) გამოყენება ამ სტანდარტების დასაწესებლად და 

შემდეგ სათანადო საკანონმდებლო ჩარჩოს შესაქმნელად. აღნიშნულის მოთხოვნა საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტებს ადვილად შეუძლიათ. 

 

510. სქოლიოში 146 ციტირებულია „ინსტრუქციები თემის ხმაურისთვის, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაცია“, თუმცაღა არც ინტერნეტის ბმულია წარმოდგენილი და ციტირებული წყაროს 

ინგლისური სათაური, რომ მოვიძიოთ, თუ რა იგულისხმება. 

 

511. აბზ. 1235-ის მიხედვით „დაგეგმვის მსგავსი ინსტრუქციები შეიძლება მომზადებულ იქნეს 

საქართველოსთვის და ის დაეხმარება ქვეყნის მასშტაბით საგზაო პროექტების შედეგად წარმოქმნილი 

სავარაუდო სამომავლო ჯანმრთელობის ზემოქმედების შემცირებას. აქედან გამომდინარე, 

რეკომენდებულია, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა განახორციელოს კოორდინაცია 

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ხმაურისთვის 

დაგეგმვის ინსტრუქციების დადგენის მიზნით, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება პროექტის 

ექსპლუატაციის ფაზაში.“ დიახ, და ეს პირობა „ეიდიბიმ“, „იბიარდიმ“ და ყველა სხვა „იბიმ“ უნდა 

წაუყენოს საქართველოს ხელისუფლებას და ვიდრე არ დადებენ პირობას, რომ მიიღებენ სათანადო 

რეგულაციებს, თავი შეიკავონ გზების დაფინანსებისგან. იგივე შეეხება განათებასაც და ჰაერის 

ხარისხსაც. დავიწყოთ ხმაურით! 
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512. ქვეთავის „F.8.5 ხმაური“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ ნაჩვენებია „მაღალი“ 

ზემოქმედება შერბილებამდე ექსპლუატაციის ეტაპზე, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს: შესაბამის 

ცხრილში 122 არ არის ნაჩვენები, რომ ხმაურის ზემოქმედება „მაღალია“ ექსპლუატაციის ეტაპზე. იქ 

ნაჩვენებია, რომ მშენებლობის დროსაა მაღალი და ექსპლუატაციის ეტაპზე „საშუალოა“ მითითებული, 

რაც ჩვენ აღვნიშნეთ კიდევაც რომ არასწორია. ჩვენი შენიშვნის მართებულობას ავტორები თვითონვე 

ადასტურებენ. რატომღაც „მაღალი“ „საშუალო“ გახდა ნარჩენ ზემოქმედებამდე მშენებლობისას 

(ცხრილში 122 მოსალოდნელი ზემოქმედება „მაღალი“ იყო). თუმცა რა აზრი აქვს ამ სქოლასტიკას, 

თუკი საბოლოოდ ნარჩენი ზემოქმედებების უმნიშვნელო და დაბალი / ზომიერია, შესაბამისად 

ხმაური არავის შეაწუხებს, ავტორების აზრით. 

 

513. ქვეთავის „F.8.6 ვიბრაცია“ ცხრილში 148 „ზემოქმედების სკრინინგი - ვიბრაცია“ - უკვე მესამედ 

გზშ-ში - ვიბრაცია მშენებლობისას ხასიათდება „მაღალი“ ზემოქმედებით! კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე ზემოქმედებაც აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი. ჩვენი აზრით იგივე შეეხება 

ექსპლუატაციის ეტაპსაც, თუკი არ გვინდა რომ ძეგლები დაგვიზიანდეს. თუმცაღა, ეს ზემოქმედება 

ექსპლუატაციისას „მცირედ“ მიაჩნია კონსულტანტებს. ვერც გავამტყუნებთ იტალიელ 

კონსულტანტებს: იტალიაში ალბათ უფრო ფასეული ძეგლებია კულტურული მემკვიდრეობის 

თვალსაზრისით. 

 

514. აბზ. 1242. ნიშანდობლივია განცხადება „უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ეტაპზე, რთულია ზუსტი 

გაანგარიშება იმისა, თუ რა დონემდე გადააჭარბებს ვიბრაცია დასაშვებ საზღვარს.“. გზშ-ს სწორედ 

ამისთვის კეთდება, რომ შეფასდეს მსგავსი "რთული" საკითხები. ადვილი რომ არ არის ვიცით, 

ამიტომაც უნდა აკეთებდნენ გზშ-ს უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე კონსულტანტები. 

 

515. აბზ. 1243-ში განცხადებულია „ეს სახლი არის „ნანგრევი“...“ კულტურული მემკვიდრეობის 

„ნანგრევზე“ არის საუბარი თუ ჩვეულებრივ სახლზე?  ორივე შემთხვევაში უტაქტო გამონათქვამია 

დაშვებული ავტორების მხრიდან. 

 

516. აბზ. 1145-ის მოგვიწოდებს რომ ვიხილოთ „ნახაზი 181.“ ასეთი ნახაზი ვერ ვნახეთ. ამდენი 

ნახაზია თუ გამოსახულება როგორც ჩანს, საერთოდ არ არსებობს დოკუმენტში. თუკი ქვემოთა ნახაზი 

იგულისხმება რომ „ხიდი განლაგებულია 150 მეტრში სოფლიდან“, ქვემოთა ნახაზზე 150 მეტრზე 

აშკარად ნაკლებია მანძილის სახლამდე, თუკი 100 მეტრის ბუფერი სწორად არის გატარებული. აქვე 

მითითებულია მოვიძიოთ გარკვეული მონაცემები „167-ე ცხრილში“, მაგრამ ცხრილი 167 სრულიად 

სხვა თემატიკისაა (ალბათ 150-ე ცხრილი იგულისხმება). ნახაზზე 150 ნაჩვენებია 100 მ ბუფერული 

ზონა, თუმცა რატომღაც ზემოთ ცხრილში 100 მ-თვის მაჩვენებლები არ არის მოყვანილი. 

 

517. აბზ. 1247-ის მიხედვით, „მიუხედავად 167-ე ცხრილში წარმოდგენილი და ვიბრაციის მოდელით 

მოცემული გაანგარიშებებისა, საქართველოში განხორციელებული სხვა ბოლოდროინდელი 

პროექტების შედეგად გამოვლინდა, რომ გვირაბის ასაფეთქებლად, უსაფრთხო მანძილი 100-110 

მეტრი აფეთქების წერტილიდან უნდა იყოს გათვალისწინებული ლაქსაღებავის დაზიანებებისთვის 

და 60-65 მ. მანძილი სტრუქტურული დაზიანებებისთვის.“ ანუ გამოდის, რომ ან მოდელი არ ვარგა, ან 

საქართველოში არ ამბობენ სიმართლეს მეგზევეები. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 9 კმ სიგრძის 

გვირაბი არ არსებობს. (შენიშვნა: ცხრილი 167 სრულიად სხვა თემატიკისაა, ალბათ 150-ე ცხრილი 

იგულისხმება.) 

 

518. აბზ. 1248-ში ფრჩხილებში მითითებულია, რომ „(ქვეშეთის ნანგრევი გამოირიცხება შემდგომი 

ანალიზიდან).“ საინტერესოა, რატომ გამოირიცხება, იმიტომ რომ უკვე „ნანგრევია“? თითქმის იგივე 

ლოგიკა ვრცელდება ბეგონის კოშკის ნანგრევებზეც, „იგი წარმოადგენს კოშკის ნაშთებს და 
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შესაბამისად, კოშკის ნგრევა მოსალოდნელი არ არის. მიუხედავად ამისა, შემარბილებელი 

ღონისძიებები აღნიშნული ადგილისთვის ქვემოთ არის წარმოდგენილი.“ როგორც იტყვიან, ამ 

შემთხვევაში მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის! 

 

519. აბზ. 1251-ში ისევ მოხსენიებულია „167-ე ცხრილი“ და რომ „ერთი ადგილი ... (მონიშნულია 

ნარინჯისფრად).“, მაგრამ ცხრილი 167 სრულიად სხვა თემატიკისაა (ალბათ 150-ე იგულისხმება), 

თანაც ნარინჯისფრად აქ არაფერია მონიშნული. ასევე არ არის განმარტებული რას ნიშნავს PCR ისე, 

რომ არ ვეძებოთ 700 გვერდიან დოკუმენტში. 

 

520. აბზ. 1252-ში დასახელებულია რომ „პროექტის კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველმა“ 

უნდა გამოავლინოს რაღაც. საიდან გაჩნდა უეცრად ეს თანამდებობა? საერთოდ რატომ არ გვეუბნება 

აქამდე დოკუმენტი სადმე როგორ აპირებენ გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

მართვას? მითუმეტეს, რომ აქ მოხსენიებული „მშენებლობის დროს გამოწვეული ვიბრაციის მართვის“ 

გეგმა უკვე გზშ-ში გვჭირდება რომ შემუშავებული იყოს. 

 

521. აბზ. 1253-ში მოყვანილია ციტატა „აშშ-ს ავტომაგისტრალის ფედერალურმა ადმინისტრაციამ 

დაადგინა, რომ „ყველა კვლევამ, რომელიც განახორციელეს ავტომაგისტრალების სააგენტოებმა, 

მოძრაობის შედეგად გამოწვეული ვიბრაციის შესაფასებლად, აჩვენა, რომ როგორც გაზომილი, ისე 

პროგნოზირებული ვიბრაციის დონე, ნაკლებია, ვიდრე შენობების სტრუქტურული დაზიანების 

რომელიმე ცნობილი კრიტერიუმი. ფაქტობრივად, ჩვეული ყოველდღიური აქტივობები (მაგ., კარის 

დაკეტვა, იატაკზე სიარული, მოწყობილობების გამოყენება) შენობაში იწვევს უფრო დიდ ვიბრაციას, 

ვიდრე მოძრაობა ავტომაგისტრალზე.““ ციტატა და ბოლო წინადადება/ფრაზაა ამოღებული: Address 

vibration concerns on a case-by-case basis as deemed appropriate in the noise analysis or in a standalone 

vibration analysis report. ამდენად, ადგილი აქვს პერეადრესირებას და არა საკითხის ადრესირებას (იხ. 

http://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/regulations_and_guidance/analysis_and_abatement_guidance/pol

guide09.cfm). 

 

522. აბზ. 1255-ში ნათქვამია, რომ „სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე ... კონტრაქტორმა და 

ინჟინერმა“ უნდა განახორციელონ „შენობა-ნაგებობის მდგომარეობის ერთობლივი კვლევა“, კერძოდ 

„დაახლოებით 40 შენობა-ნაგებობა, ძირითადად ქვეშეთში და არაკვეთში და რამდენიმე წკერეში“. 

რატომ არ შესრულდა მსგავსი კვლევა და შეფასება გზშ-ის ეტაპზე? აქვე მითითებულია, რომ კვლევები 

„კულტურული რესურსის შემთხვევაში ... კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლების 

თანდასწრებით“ უნდა განხორციელდეს. მსგავსი კვლევები არა აღნიშნული სამინისტროს, არამედ 

სამინისტროს შესაბამისი დარგობრივი სააგენტოს თანდასწრებით უნდა შესრულდეს (საქართველოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო). აბზ. ბოლოს მოყვანილია აბრევიატურა 

MoCS. რას ნიშნავს ეს ინგლისური აბრევიატურა? არც აქ და არც სადმე სხვაგან განმარტებული არ არის. 

 

523. აბზ. 1256-ში დასახელებულია „მშენებლობის დროს წარმოქმნილი ვიბრაციის მართვის გეგმა“. 

მსგავსი გეგმა გზშ-ში უნდა შემუშავდეს. იქვე ჩამოთვლილია გეგმის მრავალი დეტალები. რადგან ეს 

დეტალები არ არის გზშ-ში შეტანილი, გათვალისწინებული იქნება აღნიშნული მოთხოვნები 

სამშენებლო ტენდერში, თუ კონტრაქტორი უარს იტყვის თანხების არარსებობის გამო შეასრულოს 

ისინი? გეგმამ უნდა გაითვალისწინოს „ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფს ვიბრაციის 

დონეების მინიმუმამდე დაყვანას ობიექტზე #17, ზაქაიძის კოშკი“, მაგრამ აღნიშნული გზშ-ში უნდა 

გაკეთებულიყო. თუკი ვერ მოახერხეს მშენებლობის დროს ვიბრაციის უგულვებელყოფა, 

დავემშვიდობოთ ზაქაიძის კოშკს? სხვათაშორის, ეროვნული პარკის დირექტორი გვარად ზაქაიძეა და 

ამ სოფლიდანაა წარმოშობით. ამ აბზ. ასევე ნახსენებია „მოქმედების განზოგადოებული გეგმები“. სად 

შეიძლება ამ ზოგადი გეგმების ნახვა და გაცნობა გზშ-ის დოკუმენტში? 

 

http://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/regulations_and_guidance/analysis_and_abatement_guidance/polguide09.cfm
http://www.fhwa.dot.gov/environMent/noise/regulations_and_guidance/analysis_and_abatement_guidance/polguide09.cfm
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524. აბზ. 1257-ში ნახსენებია „CVMP“. რას ნიშნავს CVMP? 

 

525. აბზ. 1259-ში ნახსენებია „(ნაწილაკების სიჩქარე vs. დრო)“. რომელ ნაწილაკებზეა საუბარი? 

 

526. აბზ. 1260-ში ისევ საუბარია ცხრილზე 167 კულტურულ რესურსებთან და ვიბრაციასთან 

მიმართებაში, ცხრილი 167 სრულიად სხვა თემატიკისაა. 

 

527. აბზ. 1260-ში მითითებულია ნაწილი H.5 „საჩივრების განხილვის მექანიზმი“, მაგრამ ამ ნომრით 

დოკუმენტში თავი არ არსებობს. 

 

528. აბზ. 1264-ის ბოლოს მითითებულია, რომ „მოძრაობა ავტომაგისტრალებზე სავარაუდოდ არ 

მოახდენს რაიმე საგრძნობ გავლენას კონსტრუქციებზე ან კომფორტზე.“ როგორც ჩანს, 

კონსულტანტები ვერ გრძნობენ ვიბრაციას როდესაც ტრაილერი გაივლის გზაზე. 

 

529. ქვეთავის „F.8.6 ვიბრაცია“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ საეჭვოა მაღალი 

ზემოქმედების დაბალ ზემოქმედებამდე დაყვანა აღწერილი შემარბილებელი ღონისძიებებით. 

 

530. ხადას ხეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ყველაზე ბოლოს განიხილება საბჭოთა 

გაზეთების მსგავსად (კულტურა და სპორტი ბოლო გვერდზე). კულტურული გასაგებია, მაგრამ რას 

ნიშნავს ფიზიკური რესურსები? 

 

531. ქვეთავის „F.8.7 ფიზიკურ-კულტურული რესურსი“ ცხრილში 152 „ზემოქმედების სკრინინგი - 

ფიზიკური კულტურული რესურსები“, როგორც მოველოდით, ზემოქმედება კულტურულ 

მემკვიდრეობაზე არ არის „მაღალი“. განსახლებამ უფრო მეტი ყურადღება დაიმსახურა გზშ-ში 

(„მაღალი“ ზემოქმედება, მიუხედავად ხეობის მკვიდრი მოსახლეობის მცირერიცხოვნობისა), ვიდრე 

ხადას ხეობის უმდიდრესმა კულტურულმა მემკვიდრეობამ („საშუალო“). 

 

532. აბზ. 1267 ამტკიცებს, რომ „საპროექტო გზა შეირჩა იმ ძეგლების გვერდის ავლის 

გათვალისწინებით, რომელიც გამოვლენილია ტერიტორიაზე“. რას აუარეს გვერდი? სად ჩანს გზშ-ში 

ეს ანალიზი? 

 

533. აბზ. 1271-ში საუბარია, რომ ომის მემორიალის ობიექტის ნომერია #23, მაგრამ ამ ნომერით 

„ნანგრევებია“ ნაჩვენები შესაბამის ნახაზებზე. 

 

534. ნახაზი 154 დასათაურებულია, როგორც „სავარაუდოდ სენსიტიური ფიზიკური და 

კულტურული რესურსების უბნები (ქვეშეთის მხარე)“, მაგრამ ეს სქემატური რუკა არ არის საკმარისი 

"60 კოშკის" ხეობის დასახასიათებლად. ნახაზის შენიშვნაში ყავისფერი უბნებით გამოყოფილია 

„სავარაუდოდ სენსიტიური ფიზიკური და კულტურული რესურსის უბნები“, ამასთან, ზაქათკარის 

პლატოზე მონიშნული დიდი არქეოლოგიური ზონის გარდა, გადასაკვეთი იქნება ნავთობის და გაზის 

კორპორაციის მაღალი წნევის მილსადენები, რაც არსად არ არის დოკუმენტში ნახსენები და 

განხილული. 

 

535. ნახაზი 155 (კობის მხარე) აღნიშვნებში მითითებულია „მწვანე ადგილები: ფუჭი ქანების 

სავარაუდო სანაყაროები“, მაგრამ სანაყაროები ნაჩვენები ამ ნახაზზე არ არის. 

 

536. აბზ. 1274-ში მითითებული „კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმა“ უცილობლად 

გვჭირდება გზშ-ში, თან ქართულ ენაზე, რადგან სამე გვაქვს "60 კოშკის" უნიკალურ ხეობასთან 

კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის თვალსაზრისით. ასეთივე კომენტარი შეეხება აქვე 
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მოყვანილ შემდეგ განცხადებას: „კულტურული ღირებულების მქონე მონაპოვარის აღმოჩენის 

შემთხვევაში მოქმედებების პროცედურა- ნიმუში შეგიძლიათ იხილოთ დანართში E.“ 

 

537. აბზ. 275-ში მოთხოვნილია „საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან და ინჟინერთან 

თანამშრომლობა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის აღმოჩენის შემთხვევაში“ კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან „თანამშრომლობა“ არ არის საჭირო ამ თემაზე? 

 

538. აბზ. 1276-ში მოთხოვნილია, რომ შემოწმდება „სავარაუდო კულტურული მემკვიდრეობის 

ზემოქმედების ადგილები“ როგორც ეს „(აღნიშნულია ზემოთ ნახაზი 184 და ნახაზი 185)“, თუმცაღა, 

ზემოთ ასეთი ნომრის ნახაზები არ არსებობს. რაც ზემოთაა მოყვანილი  (ალბათ 154 და 155 

იგულისხმება) არ არის საკმარისი დეტალობის გეოსივრცული პოზიციონირებისთვის, ამ რუკებით 

კონტრაქტორი ვერ იხელმძღვანელებს. ამავე აბზაცში მითითებულია, რომ „არტეფაქტების ან 

კონსტრუქციების აღმოჩენის შემთხვევაში, არქეოლოგიური რჩევები გამოითხოვება საქართველოს 

ეროვნული მუზეუმისგან და კულტურისა და სპორტის სამინისტროსგან“. აქ ყველა ინსტიტუციაა 

ნახსენები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გარდა. 

 

539. აბზ. 1277-ის შესაბამისად „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველი“ შესაძლებლობას 

აძლევს „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველს“ შეატყობინოს შესაბამის მხარეებს „მასალის 

განადგურებამდე, რომ მოხდა არქეოლოგიური მონაპოვარის აღმოჩენა“, ანუ გამოდის, რომ იგი თავის 

თავს აძლევს ამგვარ შესაძლებლობას და უფლებამოსილებას. 

 

540. აბზ. 1278-ში გაუგებარია თუ რა იგულისხმება ამ ფრაზაში „კულტურული მემკვიდრეობის 

ზედამხედველის მიზანს არ წარმოადგენს ცნობილი ან სავარაუდო საბადოების ექსკავაციის ან 

დაკონსერვების მოთხოვნის შემცირება, და ის განკუთვნილია სავარაუდო საბადოების პირობითი 

ამოღებების ან შენარჩუნების რეგულირებისთვის და არა ჩანაცვლებისთვის.“ 

 

541. აბზ. 1279-ის თანახმად „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველი“ გადასცემს მონაცემებს 

არქეოლოგიურო და სხვა „აღმოჩენების შესახებ პროექტის შესაბამის თანამშრომელს, კონტრაქტორს, 

ინჟინერის გუნდის ლიდერს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს“, თუმცაღა, როგორც ჩანს, არ 

გადასცემს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. 

 

542. აბზ. 1280-ის მიხედვით განმარტებულია, რომ „(გაწმენდა არის ის საქმიანობა, რომლის დროსაც 

ხდება ისეთი მონაპოვარის აღმოჩენა, რომელსაც აქვს კულტურული ღირებულება)“ მშენებლობის 

მიმდინარეობისას. მიუღებელი ტერმინია „გაწმენდა“, ასევე მიუღებელია „გაწმენდის“ მოდგომის 

გამოყენება არქეოლოგიური ინტერესებისადმი. მსგავს „გაწმენდას“ მიმართავენ ხოლმე გზშ-ის ავტორი 

იტალიელი კონსულტანტები თავის ქვეყანაში? „გაწმენდასთან“ ერთად ასევე ნებადართულია 

„შემოვლითი პროცედურები დამატებითი დროის უზრუნველსაყოფად“. აღნიშნულ კონტექსტში 

შემოვლითი საქმიანობები ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო რთულდება საქმიანობების შეჩერება, 

რადგან იზრდება ხარჯები და რეალურად შეუძლებელი იქნება არქეოლოგიური საიტის გადარჩენა. 

აბზაცი სრულდება განცხადებით „არქეოლოგიური სამუშაოები, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 

შეყვანილია მშენებლობის გრაფიკში და ბიუჯეტის დაგეგმვაში, გამოიყენება მხოლოდ უკიდურესი 

საჭიროების შემთხვევაში.“ რატომ არის არქეოლოგიური სამუშაოებისათვის გამოყენებული ასეთი 

„უკიდურესი“ მიდგომა? საერთოდ, რამდენია გამოყოფილი ბიუჯეტში აღნიშნულ სამუშაოებზე? 

 

543. აბზ. 1281-ში განმარტებულია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველები 

გამოავლენენ არქეოლოგიურ აღმოჩენებს, შეადგენენ ანგარიშებს და შემდეგ მოახსენებენ ამის შესახებ 

პროექტის შესაბამის თანამშრომელს, კონტრაქტორს, ინჟინერის გუნდის ლიდერს და საავტომობილო 
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გზების დეპარტამენტს“ შემდგომი რეაგირებისთვის. საინტერესოა, როდის „მოახსენებენ“ აღნიშნულის 

თაობაზე საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს? 

 

544. აბზ. 1282-ში ძეგლების დაცვის ღონისძიების კონტექსტში მოხსენიებულია „მე-2 და მე-3 ფაზის 

ძეგლებზე“. რა ფაზებზეა საუბარი? 1-ლი ფაზა რატომაა გამოტოვებული? 

 

545. აბზ. 1284-ის შესაბამისად  საზედამხედველოდ შემუშავდება „სპეციალური პროტოკოლი, 

რომელიც წარმოადგენს მთლიანი კულტურული მემკვიდრეობის მართვის გეგმის განუყოფელ 

ნაწილს.“ აღნიშნული პროტოკოლი გზშ-ის ეტაპზე უნდა იყოს შემუშავებული. 

 

546. აბზ. 1285 რა იგულისხმება „ფიზიკური კულტურული რესურსების“ ქვეშ? 

 

547. აბზ. 1286-ში ბეგონის ობიექტთან #23 დაკავშირებით დათქმულია, რომ „რეკომენდებულია 

შემოვლითი გზის პროექტის გადატანა მინიმუმ 20 მეტრით  ამჟამინდელი ადგილმდებარეობიდან 

ჩრდილოეთისკენ ამ უბანზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად პროექტის როგორც სამშენებლო 

ფაზის, ისე ექსპლუატაციის ფაზაში.“ აღნიშნული არა რეკომენდებული, არამედ მოთხოვნილი უნდა 

იყოს და შესრულებული დღესვე, პროექტირების ეტაპზე, რაც გზშ-ის პარალელურად უნდა 

მიმდინარეობდეს. 

 

548. აბზ. 1287-ში ნახსენებია „ხადას ხეობის მინერალური ქანები.“ სად არის ეს მინერალური ქანები? 

არ უნდა იყოს იგი რუკაზე ნაჩვენები? 

 

549. აბზ. 1288-ის მიხედვით ჯვარი, ქვეშეთის მონაკვეთი, უბანი #9 დამატებით კონსულტაციებს 

საჭიროებს „განსახლების კუთხით“. ანუ, პირდაპირ რომ ითქვას, ჯვარიც განსახლებას ექვემდებარება? 

შემდეგ აბზ. 1288-ში აღნიშნულია, რომ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თემის წევრებთან 

კონსულტაცია დაწყებულია ამ საკითხთან დაკავშირებით.“ როგორია კონსულტაციის შედეგი? ეს გზშ-

ში უნდა იყოს გადაწყვეტილი და არა შემდეგ. 

 

550. ქვეთავის „F.8.7 ფიზიკურ-კულტურული რესურსი“ დასკვნით ცხრილში „ნარჩენი ზემოქმედება“ 

„უმნიშვნელო“ და „დაბალი“ აღმოჩნდა უმდიდრეს რეგიონში კულტურული  მემკვიდრეობის 

თვალსაზრისით! პრაქტიკულად პროექტის ზემოქმედების ძირითადი საკითხი იგნორირებულია. 

ამავე ცხრილში საუბარია „ამოუცნობ PCR -ზე“. გაურკვეველია რა არის ამოუცნობი, ალბათ თვითონ ეს 

აბრევიატურა? 

 

„კუმულატიური და გამოწვეული ზემოქმედება“ 

551. ის რაც „F.9 კუმულატიური და გამოწვეული ზემოქმედება“ თავშია აღწერილი სრულიად 

არასაკმარისია კუმულატიური და ინდუცირებული ზემოქმედებების შესაფასებლად. 

 

552. ამ ქვეთავის პირველივე (დაუნომრავ) აბზაცში „მთელი რიგი ეკოლოგიური და სოციალური 

მნიშვნელობის მახასიათებლები (მოიხსენიება, როგორც ღირებული ეკოლოგიური და სოციალური 

კომპონენტები კუმულატიური ზემოქმედების შეფასების კუთხით)“  გაუგებარია, თუ რა მოიხსენიება 

ან ვის მიერ მოიხსენიება, ან რას გულისხმობენ ავტორები ამ ფრაზით? იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 

რაღაც საკითხები თურმე მნიშვნელოვანია ვიღაცისთვის, მაგრამ არა გზშ-ის ავტორებისთვის. 

 

553. უცნაურად დასათაურებულ აბზ. 1290-ში, „არაკონტროლირებადი/გადაძოვა“, დასტურდება 

ავტორების მიდგომა: გზატკეცილს რომ ვაშენებთ არაუშავს კუმულატიური და ინდუცირებული 

ზემოქმედებების კონტექსტში, ძოვებას კი აკრიტიკებენ! კონსულტანტებს ეშლებათ მასშტაბებსა და 
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ღირებულებებში. აბზაცის ბოლოს იქამდეც მივდივართ, რომ „არსებული გადაძოვა საპროექტო 

ტერიტორიაზე უკვე ახდენს გავლენას ადგილობრივი სახეობების მრავალფეროვნებაზე და საჭიროა 

პროაქტიული ღონისძიებების განხორციელება საპროექტო ტერიტორიაზე ბიომრავალფეროვნების 

ხელშეწყობის მიზნით.“ ეს უკვე მეტისმეტია, გზის (გზატკეცილის) პროექტი აპირებს ამ პრობლემის 

დარეგულირებას? და ამ ყველაფერს გვთავაზობენ კუმულატიური ზემოქმედებების თავში? უმჯობესი 

იქნებოდა ავტორებს თავის უშუალო ამოცანაზე ეზრუნათ, ანუ საგზაო პროექტის კუმულატიური 

ზემოქმედებების ანალიზზე. 

 

554. აბზ. 1291-ში ბოლო ფრაზა „შესაძლო გზის რისკები, რომლის შედეგად შემოდის და ვრცელდება 

უცხო სახეობები იმ ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე დგას საფრთხის წინაშე ასეთი მცენარეების გამო, 

და უცხო სახეობების პროაქტიული ამოღება, უნდა განხორციელდეს შენარჩუნების ადგილობრივი 

მცდელობების მხარდასაჭერად.“ გაუგებარი ქართულითაა დაწერილი. ჩვენ ვერ გავიგეთ რას 

გულისხმობენ კონსულტანტები. 

 

555. აბზ. 1292-ში ავტორები აგრძელებენ იმავე პათოსით, რომ „ვინაიდან შემოთავაზებული გზა 

გაზრდის სტუმრების დაშვებას ტერიტორიაზე, ბრაკონიერობის ზემოქმედების თავიდან 

ასაცილებლად, საჭიროა ეროვნული პარკის უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება.“ ამჯერად 

ეროვნულ პარკსაც გადასწვდნენ ავტორები კრიტიკით. გზა გაზრდის ბრაკონიერების და ამაზე 

ეროვნული პარკია პასუხისმგებელი?  

 

556. აბზ. 1293-ში გამოყენებულია საინტერესო ტერმინი „ხეობის გახსნა“ და ამით გამოწვეული „ხე-

ტყის შემდგომი დანაკარგი“, მაგრამ რის გაკეთება შეუძლიათ მეგზევეებს „ხეობის გახსნის“ გარდა? 

როგორ აპირებენ შესაბამისი ზემოქმედებების შემცირებას? 

 

557. აბზ. 1294-ში სათაურით „არაკონტროლირებადი დასვენების და განაშენიანების ღონისძიებები“ 

განცხადებულია, რომ „ეროვნული პარკის შემოთავაზებული გაფართოების გრძელვადიანი მართვის 

და გენერალური დაგეგმვის პროაქტიული მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონის 

შენარჩუნებაზე გრძელვადიანი ზემოქმედების შესამცირებლად.“ ვეთანხმებით წინადადებას და 

მიდგომას, მაგრამ უჭერს მხარს მსგავს ღონისძიებებს „ეიდიბი“, „იბიარდი“ ან სხვა „აიბი“? 

 

558. აბზ. 1295-ში, ამჯერად დასათაურებულს როგორც „ადამიანებთან კონფლიქტი“, იგივე პათოსით 

გრძელდება, რომ „ეროვნული პარკის მართვის სისტემის გრძელვადიანი მხარდაჭერა ძალიან 

მნიშვნელოვანი იქნება მნიშვნელოვან სახეობებზე გრძელვადიანი ზემოქმედების შესამცირებლად.“ 

ჩვენც ვიმეორებთ წინა შენიშვნას: რით ეხმარებიან „აიბიები“ ეროვნულ პარკს? 

 

559. აბზ. 1297-ში საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წ. #968 ბრძანებულებით „კურორტებისთვის, 

საკურორტო ადგილებისთვის, სათხილამურო ცენტრებისთვის და შავი ზღვის სანაპიროსთვის 

საკურორტო ზონების სტატუსის მინიჭება და შესაბამისი საზღვრების დამტკიცება“ და მის 

შესაბამისად „სარეკრიაციო ზონის სტატუსის“ მინიჭებასთან მიმართებაში გამოთქმულია დასკვნა, 

რომ შესაბამისი „კუმულატიური ზემოქმედება მიიჩნევა დადებითად, ვინაიდან გეგმა ხელს შეუწყობს 

საპროექტო ტერიტორიაზე უკონტროლო განაშენიანების და მასთან დაკავშირებული ზემოქმედებების 

კონტროლს.“ აღნიშნულს იმ შემთხვევაში ექნება ადგილი, თუკი მთავრობა არ გასცემს უკონტროლოდ 

ნებართვებს. გუდაურის უკონტროლო გაფართოება კარგი მაგალითია ასეთი უკონტროლო 

პროცესებისგან თავის ვერ არიდებისა, ამდენად, კონსულტანტების ოპტიმიზმი გადაჭარბებულად 

გამოიყურება, ხოლო ჩვენ ეჭვი გვეპარება „სხვა გეგმებთან დაკავშირებულ“ დადებით კუმულატიურ 

ზემოქმედებაში. 
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560. აბზ. 1298-ში წამოყენებული წინადადება „ზემოხსენებული მთავარი გზის ინფრასტრუქტურის 

კომპონენტების გარდა, პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ვიზიტორთა ცენტრი (იხ. დანართი Z)“  

„გრინვოშინგის“ საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს (და რომელიც სხვათაშორის არ ერთვის 

დოკუმენტს არც ქართულ და არც ინგლისურ ენაზე). ამასთან, მსგავსი „ვიზიტორთა ცენტრების“ 

ინიციატივა ხომ არ ნიშნავს ინდუცირებულ განვითარებას, ამჯერად „აგრობიზნესის, კონსერვაციის, 

ეკოტურიზმის“-ის ეგიდით? ამასთან, რატომ უნდა განხორციელდეს მსგავსი განვითარება საგზაო 

პროექტის მესვეურების მიერ, და არა სხვა უფრო კომპეტენტური უწყებების ეგიდით? აღნიშნულ 

აბზაცში ბოლოს გამოთქმულია დასკვნითი მოსაზრება, რომ „შესაბამისად , გეგმის კუმულაციური 

ზემოქმედება და ვიზიტორთა ცენტრი მიიჩნევა , როგორც სარგებლობის მომტანი , ვინაიდან გეგმა 

ხელს შეუწყობს საპროექტო ტერიტორიაზე კონსერვაციას და უკონტროლო განაშენიანების 

პოტენციალისა და მასთან დაკავშირებული ზემოქმედებების კონტროლს , როგორიცაა 

ზემოხსენებული კონფლიქტები ადამიანებს შორის .“ ანუ პროექტის მესვეურები აპირებენ ზედმეტი 

განვითარების კონტროლს დამატებითი განვითარებით? იქნებ უბრალოდ ეროვნული პარკი 

გაგვეფართოებინა და ამით შეგვეზღუდა კუმულატიური და ინდუცირებული განვითარების 

მოსალოდნელი პროცესები? 

 

561. თავებს „F.9 კუმულატიური და გამოწვეული ზემოქმედება“ და „F.10 შესაბამისობასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედება“ არ ახლავს არც ცხრილი „ზემოქმედებების სკრინინგი“ და არც 

დასკვნითი ცხრილი „ნარჩენი ზემოქმედება“ 

 

„შესაბამისობასთან დაკავშირებული ზემოქმედება“ 

562. ამ შემთხვევაში გაუგებარია აღნიშნული თავის დასახელებაში რას გულისხმობენ ავტორები 

ტერმინით „შესაბამისობა“? 

 

563. აბზ. 1299-ის დასაწყისშივე ((i) პუნქტი) განცხადებულია როგორც „შეუსაბამობა“ 

„ხელშეკრულებებში გარემოსდაცვითი დებულებების არარსებობა.“ ვისი ბრალია რომ არ არსებობს, 

„ეიდიბის“ ხომ არა? თუ საქართველოს მთავრობის ბრალია? აქვე შემდგომი განცხადებები გრძელდება 

მოსაზრებით, რომ „გზშ არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული 

გარემოსდაცვითი დებულება.“ რა დებულებაზეა საუბარი? გზშ დებულებაა? სრულიად გაუგებარია 

რას გულისხმობენ. იქვე საუბარია გაურკვეველ „მომხრეებზე“ საკონტაქტო ვალდებულებებთან 

მიმართებაში. შემდგომ ავტორების მოსაზრებები გრძელდება განცხადებით „გზშ-ის გარემოსდაცვით 

მართვის გეგმაში შემოთავაზებული ღონისძიებების სერიოზულად აღქმისთვის, ისინი უნდა გახდეს 

სავალდებულო“. კი მაგრამ, ვინ ამტკიცებს რომ სავალდებულო არ არის? თვითონ კონსულტანტი წერს 

დოკუმენტში მრავალ ადგილას, რომ "რეკომენდაციაა" ზოგიერთი ღონისძიება. სწორედ მაშინ იქცევა 

სავალდებულო დოკუმენტი არასავალდებულოდ. საერთოდ, თუკი ასეთი პრობლემა დგას, ამას 

„ეიდიბის“ მკაცრი რეაგირება სჭირდება სახელმწიფოს მიმართ, რომ მოითხოვს ის, რასაც ცუდი 

თარგმანი „შესაბამისობას“ უწოდებს (ანუ კანონის აღსრულება - compliance იგულისხმება ალბათ  და 

არა „შესაბამისობა“). მსგავსი მოსაზრებები ამ პუნქტშივე გრძელდება წინადადებით რომ „ისინი“ 

(იგულისხმება შესასრულებლად სავალდებულო გარემოსდაცვითი მოთხოვნები) „უნდა შევიდეს 

გარემოსდაცვითი დებულებების სახით საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს 

შორის დადებულ სესხის ხელშეკრულებაში, ასევე სატენდერო დოკუმენტაციის სპეციფიკაციებში.“ 

ანუ, გარემოსდაცვითი გეგმის აღსრულების („შესრულების“) სავალდებულოების მოთხოვნა არ შედის 

სესხის ხელშეკრულებებში ? არც სატენდერო დოკუმენტაციაში არ შედის? მაშინ როგორღა 

განხორცილდება „რეკომენდაციები“? შემდეგი ციტატა დოკუმენტიდან კიდევ უფრო ამძაფრებს 

პრობლემას: „კონკრეტული ობიექტისათვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის მომზადება 

უნდა განხორციელდეს გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საფუძველზე, სადაც განისაზღვრება 

პროექტის სამშენებლო ფაზაში კონტრაქტორის და მთავრობის მიერ განსახორციელებელი 

კონკრეტული ნაბიჯები.“ სწორედ "კონკრეტული" გეგმა არის პრობლემატური, რაც საფუძველს აცლის 
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„შესაბამისობას“, რადგან საშუალებას აძლევს კონტრაქტორს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, 

როგორც უნდა ისე მოამზადონ (ან შესაძლოა საერთოდ არ მოამზადონ) „კონკრეტული“ გეგმები. 

 

564. აბზ. 1299-ის (ii) პუნქტში „ინჟინერი, მისი ეროვნული გარემოსდაცვითი სპეციალისტის (IES) და 

საერთაშორისო გარემოსდაცვითი სპეციალისტის (NES) მეშვეობით, რეგულარულად შეამოწმებს 

შესაბამისობას“ ალბათ სუბორდინაციულად თანმიმდევრობა რეალურად პირიქით იქნება (უცხოური 

აბრევიატურებიც ადრეულადაა მითითებული), ალბათ უნდა იყოს „საერთაშორისო გარემოსდაცვითი 

სპეციალისტის (IES) და ეროვნული გარემოსდაცვითი სპეციალისტის (NES)“. 

 

565. აბზ. 1299-ის (iii) პუნქტის სახელწოდებით „ნებართვების/ლიცენზიების არარსებობა" 

მტკიცებულებით „კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს რიგი ნებართვები და ლიცენზიები ეროვნულ 

გარემოსდაცვით რეგულაციებთან შესაბამისობის მიზნით. ნებისმიერი შეფერხება აღნიშნული 

ნებართვების მიღებაში, მაგალითად, ფუჭი ქანების სანაყაროს ეროვნული გარემოსდაცვითი შეფასების 

მიღებაში, გამოიწვევს სამუშაოების გრაფიკის ჩამორჩენას.“ სწორედ ამიტომაც, გზშ-ში უნდა იქნას 

მომზადებული და გადაწყვეტილი სათანადო საკითხები და მიღებული ერთიანი ნებართვა, 

გადაწყვეტილება,  თუ სათანადო ლიცენზიები. გზშ-ის ზემოაღნიშნული ფრაზა კი ნიშნავს იმასაც, 

რომ რეალური გეგმა სწორედაც რომ ახალი ლიცენზიების და ნებართვების აღებაა. ამდენად, ეს 

საკითხები გზშ-ის ეტაპზე უნდა იყოს გადაწყვეტილი და უშუალოდ მშენებლობის პროცესში, რათა არ 

გამოიწვიოს „გრაფიკის ჩამორჩენა“ და რაც მთავარია გაუთვალისწინებელი ზემოქმედებები გარემოზე. 

 

„გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები და ინსტიტუციური მოთხოვნები“ 
 

566. აბზ. 1300-ში საუბარია „პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩო“-ს თაობაზე, მაგრამ 

განსახილველი დოკუმენტი არ გახლავთ გარემოსდაცვითი მართვის ჩარჩოს დოკუმენტი (რაც ხშირად 

მუშავდება „აიბიების“ მიერ), არამედ კონკრეტული პროექტის კონკრეტული გზშ. 

 

567. აბზ. 1305-ში „კონკრეტული ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა და მასში 

შემავალი ყველა გეგმა წარედგინება ინჟინერს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 

დასამტკიცებლად“, რაც მიუღებელია, რადგან სამინისტროს და დამფინანსებელს არ წარედგინება 

დასამტკიცებლად. იქვე გრძელდება, რომ „უბანზე შესვლა აიკრძალება ინჟინერის და საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის, ასევე ზოგიერთ შემთხვევაში, ADB და EBRD მიერ კონკრეტული 

ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმის დამტკიცებამდე“ ამჯერადაც მიუღებელია, 

რადგან ყველას წარედგინება დასამტკიცებლად სამინისტროს გარდა. მიუღებელია ასევე განცხადება 

რომ „მშენებლობის ფაზაში კონტრაქტორს შეიძლება მოუწიოს ახალი, უბანზე მორგებული 

გარემოსდაცვითი გეგმების შემუშავება“ – „შეიძლება“ კი არ „უნდა“ მოუწიოს, „განახლება“ და არა 

„ახალი გეგმის“ მომზადება, რადგან მსგავსი გეგმები გზშ-ის ეტაპზე უნდა მომზადებულიყო და 

კონტრაქტორს მხოლოდ მისი განსახლების შესაძლებლობა უნდა მიეცეს, სათანადო მხარეების მიერ 

დამტკიცების შემდეგ, რათქმაუნდა. 

 

568. ცხრილში 153 „კონკრეტული ობიექტისთვის გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმები“ 

ჩამოთვლილი ყველა გეგმა უნდა მომზადებულიყო გზშ-ის ფარგლებში. ასევე, სვეტში „ამტკიცებს“ 

მითითებული არ არის სამინისტრო და ისმის შეკითხვა, რომ როგორც ჩანს სამინისტრო არ ამტკიცებს 

ამ მნიშვნელოვან გეგმებს, თუკი განხორციელების ეტაპზეა შესრულება გადატანილი. აქვე, მეორე 

სვეტში, სათაურით „ADB/EBRD“, თუკი ამდენი ჩამოთვლილი გეგმიდან მხოლოდ 4-ს ამტკიცებს 

„ეიდიბი“ და „იბიარდი“, რა საჭიროა მე-4 სვეტი, ცალკე მიეთითებინათ, მაგ. ბოლდით და შენიშვნით, 

ისედაც მოუხერხებელია და გადატვირთული ეს ცხრილი. აქვე „ნარჩენების მართვის გეგმა“-ში 

სახიფათო ნარჩენების განმკარგველი კონტრაქტორის საკითხი არ არის დასმული. შემდეგ, პუნქტში 

„ჩამდინარე წყლის მართვის გეგმა“ მითითებულია, რომ „ჩაშვების ნებართვას გასცემს გარემოს 
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დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და განისაზღვრება მაქსიმალური დასაშვები ჩაშვების 

საზღვრები, რომელიც დაცული უნდა იყოს პროექტის ფარგლებში.“ ეს დოკუმენტი გზშ-ში უნდა 

ყოფილიყო წარმოდგენილი, იხ. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მუხლი 11, პუნქტი 2., სადაც 

მოცემულია, რომ „საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარდგენილ განცხადებას უნდა დაერთოს: 

ბ) ...ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების გაანგარიშების შესახებ პროექტები". იგივე 

შეეხება პუნქტს „ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმა“, რომლის თანახმადაც ემისიები ციტატა „უნდა იქნეს 

გაანგარიშებული და შეთანხმებული გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან“ - ეს 

დოკუმენტაციაც გზშ-ში უნდა იყოს შეთანხმებული სამინისტროსთან, იხ. კოდექსის იგივე მუხლი 11 

პუნქტი 2 „საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარდგენილ განცხადებას უნდა დაერთოს: ბ) 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების... 

გაანგარიშების შესახებ პროექტები.“ „ხმაურის კონტროლის გეგმა“-ში ასევე მითითებულია, რომ „გზშ-

ში მოცემული რეკომენდაციები უნდა იყოს გათვალისწინებული.“ როგორ გავიგოთ, სარეკომენდაციოა 

თუ სავალდებულო ეს მოთხოვნები? შემდგომ, „დაღვრის მართვის გეგმა“ გულისხმობს ციტატა 

„სახიფათო ნივთიერებების დაღვრის თავიდან აცილების და ასეთ შემთხვევებზე ეფექტური 

რეაგირების მიზნით. გზშ-ში მოცემული რეკომენდაციები უნდა იყოს გათვალისწინებული.“ ესეც გზშ-

ში უნდა იყოს წარმოდგენილი მუხლი 10. გზშ-ის ანგარიში, პუნქტი 3 „წარმოდგენილი უნდა იყოს ე) ... 

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების სამოქმედო გეგმა“, ამასთან სარეკომენდაციოა თუ სავალდებულო 

მოთხოვნები? რაც შეეხება „საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმას“, როგორც აღინიშნა მაღლა, ეს 

გეგმა გზშ-ის ნაწილი უნდა იყოს, რასაც კოდექსი იმპერატიულად მოითხოვს. მოთხოვნები „გრუნტის 

წყლის მართვის გეგმის“ მიმართ შემოიფარგლება ჩანაწერით „მოიცავს წყალსარინს, გაწმენდას და 

ჩაშვებას თითოეული გვირაბისთვის“ - როგორც იტყვიან, მოკლედ და კონკრეტულად... უფრო მეტ 

მოთხოვნას და დეტალს ვერ მიუთითებდნენ ამ მნიშვნელოვანი გეგმისთვის? რაც შეეხება 

„რეკულტივაციის/მიწის აღდგენის გეგმას“, იგი თურმე შემუშავდება „მოგვიანებით“. „კულტურული 

მემკვიდრეობის მართვის გეგმა“ აღმოჩნდა რომ ითვალისწინებს „ხუთეტაპიანი სტრატეგიის ჩართვას“, 

მაგრამ რა ხუთ ეტაპზეა საუბარი? ნუთუ მეტი ვერაფერი დაიწერა ზემოქმედებების საპასუხოდ ამ 

მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის მქონე რეგიონში დაგეგმილი პროექტისთვის?  

 

569. ცხრილი 154 დასათაურებულია როგორც „კონკრეტული ობიექტისათვის გარემოსდაცვითი 

ღონისძიებების გეგმა კონკრეტული უბნებისთვის“, რაც უკვე სრულიად გაუგებარია - რა განსხვავებაა 

ამ კონკრეტულ გეგმებსა და 153-ე ცხრილის ასევე კონკრეტულ გეგმებს შორის? თუკი ისინი ზოგადი 

გეგმები იყო, კონკრეტული რატომ ჰქვია? როგორც ჩანს ავტორები ამ გზით ცდილობენ, რომ არ 

მოამზადონ ზოგადი გეგმები და მხოლოდ მათი სათაურები და რეზიუმეები წარმოადგინონ, რაც 

მიუღებელია. სტრიქონში „სამშენებლო ბანაკის განლაგების გეგმა“ მითითებულია, რომ გეგმა 

„საჭიროებს ADB და EBRD მიერ განხილვას, სათანადო შესწავლას და დამტკიცებას“, ცხრილის ბოლო 

სვეტში კი მითითებულია, რომ არ საჭიროებს. რომელია მართალი: საჭიროებს ADB-ის და EBRD-ის  

დამტკიცებას, თუ არ საჭიროებს? ასევე, „სამშენებლო ბანაკის მართვის გეგმა“ და „სამშენებლო ბანაკის 

განლაგების გეგმა“ ვერ გაერთიანდებოდა ერთ გეგმად? „ფუჭი ქანების სანაყაროს გეგმაში“ „ნაპირის 

დაცვის ღონისძიებები“ გაჩნდა მოულოდნელად, რაც ზემოქმედებების შეფასებას საჭიროებს, მაგრამ 

არ ხორციელდება წარმოდგენილ დოკუმენტში. ცხრილის სტრიქონში „ფუჭი ქანების სანაყაროს გეგმა“  

მოხსენიებულია „დაკავშირებული ობიექტი“. რას ნიშნავს აღნიშნული? თუკი რომელიმე ობიექტი 

„დაკავშირებულია“, უნდა გაკეთებულიყო მისთვის ზემოქმედებების სათანადო შეფასება გზშ-ში. 

 

570. „ასფალტის ქარხნის მართვის გეგმა“ აღწერილია როგორც „ასფალტის ქარხნის 

ადგილმდებარეობის და მართვის აღწერილობა, მათ შორის, ბიტუმის მართვა“, ასევე, „ბეტონის 

ქარხნის მართვის გეგმა“ განიხილება როგორც „ბეტონის ქარხნის განლაგების და მართვის 

აღწერილობა, მათ შორის, ჩამდინარე წყლის ჩაშვება, მტვერის მართვა და ა.შ.“ სად და როგორ 

განიხილება ასფალტის და ბეტონის ქარხნის გზშ-ები? შემდეგ, სტრიქონში „შრომის ჯანმრთელობის 

და უსაფრთხოების გეგმა გვირაბებისთვის“ მითითებულია, რომ ორივე ლოტის გვირაბები „ყველა 
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შედის ერთ გეგმაში“. აქ აღარ ვიხილავთ კონკრეტულ ადგილმდებარეობის გეგმებს? საერთოდ, რატომ 

არ ვაკეთებთ ყველა გვირაბისთვის ამ გეგმებს, არ ვიცით ადგილმდებარეობა, ჰიდროგეოლოგიური 

პირობები თუ რა არ ვიცით მათ შესახებ დღეის მდგომარეობით? მსგავსი მიდგომა მიუღებელია. აქაც 

გაუგებარ „ქარხნებზეა“ საუბარი. დაბოლოს, რაც შეეხება „გვირაბის გადაცემის გეგმას“, ეს გეგმაც 

გზადაგზა უნდა შევიმუშაოთ? არ ვიცით როგორია გვირაბის პროექტი? თუ ჯერ არ ჩამონგრეულა 

„ეიდიბის“ ან „იბიარდის“ მიერ დაფინანსებული გვირაბი საქართველოში? არ აინტერესებთ „აიბებს“ 

გვირაბების უსაფრთხოება და ექსპლუატაციაში შესვლა, განსაკუთრებით 9 კმ სიგრძის გვირაბის? 

 

571. აბზ. 1308-ის ფრაზაში „ბიომრავალფეროვნების ცალკეული სამოქმედო გეგმა (BAP)“, რას ნიშნავს 

"ცალკეული"? ასევე განცხადება რიმ კონტრაქტორი მოსამზადებლად „BAP-ის გარკვეულ 

კომპონენტებს გადასცემს ისეთ გარე ორგანიზაციებს, როგორიცაა არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

უნივერსიტეტები.“ ეს რეალურად ხომ არ ნიშნავს ამ ორგანიზაციების და უნივერსიტეტების 

მომადლიერებას? როგორ ორგანიზაციებზეა საუბარი, ვინც თანამშრომლობს თუ ვინც ეწინააღმდეგება 

პროექტს? 

 

572. აბზ. 1239-ის მიხედვით გათვალისწინებულია ინჟინერის მიერ საერთაშორისო გარემოსდაცვითი / 

ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტის მეშვეობით „ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგისა და 

შეფასების გეგმის (BMEP)“ მომზადება და განხორციელება. მომავალში არ უნდა იყოს აღნიშნული 

გათვალისწინებული, არამედ გზშ-ის ეტაპზე. 

 

„სატენდერო დოკუმენტაცია“ და „სახელშეკრულებო დოკუმენტაცია“ 
 

573. აბზ. 1310-ის შესაბამისად „სავარაუდო კონტრაქტორებისთვის განკუთვნილი სატენდერო 

დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს გარემოს საკითხებთან დაკავშირებულ ორ ნაწილს“, გეგმების 

შესრულების ვალდებულება და ასევე რომ კონტრაქტორმა „შეძლოს გარემოსდაცვით საკითხებთან 

დაკავშირებული ხარჯების პროექტში შეყვანა“. საინტერესოა, მოიცავს რეალური კონტრაქტი შერჩეულ 

ჩინურ კომპანიასთან ამ ორ ნაწილს? სამწუხაროდ ამ კრიტიკული პუნქტების გაუმართავად და 

მოკლედ გაწერა უკვე მეტყველებს, თუ როგორი გულმოდგინებით იქნება კონტრაქტების 

გარემოსდაცვითი ნაწილები შედგენილი. 

 

574. აბზ. 1311-ში განცხადებულია, რომ „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები შეყვანილი იქნება 

როგორც ხელშეკრულების დანართი“, მაგრამ ეს გეგმები სად გვაქვს რომ დავურთოთ? 

 

„კონტრაქტორის ვალდებულებები“ 
 

575. აბზ. 1312-ში მოთხოვნილია, რომ მოთხოვნილი გარემოსდაცვითი გეგმები „30 დღის ვადაში და 

დამტკიცდეს უბანში შესვლამდე 10 დღით ადრე.“ თუკი 30 დღეშია შესაძლებელი ამ გეგმების 

მომზადება, მოემზადებინათ გზშ-ის ავტორებს და კონტრაქტორებს მხოლოდ განეახლებინათ. 

 

576. აბზ. 1313-ის მიხედვით ინჟინერი „ვალდებულია ისარგებლოს სერტიფიცირებული 

ლაბორატორიის მომსახურებით.“ ვინ არის ინსტიტუციურად „ინჟინერი“? სად არის გაწერილი, რომ 

მის კონტრაქტშიც იქნება სათანადო ვალდებულებები? 

 

577. აბზ. 1234-ში ჩამოთვლილ გეგმებში არ ჩანს კულტურული მემკვიდრეობის და დასახლებების 

ინდუცირებული განვითარების კონტროლის გეგმები. აქვე მხოლოდ „დაინტერესებული მხარეების 

ჩართულობის გეგმისთვის“ არის გათვალისწინებული „განახლება ექსპლუატაციის ეტაპზე“. სხვა 

გეგმებმა რა დააშავეს? არ შეიძლება მათთვისაც ყოფილიყო იგივე „განახლების“ მიდგომა 

გამოყენებული?  
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578. აბზ. 1235 იწყება აბრევიატურით SEMP. ვერ შეგვახსენებდნენ აქვე, რას ნიშნავს ეს აბრევიატურა, 

რომ არ ვეძებოთ 700 გვერდიან დოკუმენტში? ასევე, რა იგულისხმება „ეფექტური EMP-ის“ ქვეშ? 

 

579. აბზ. 1316-ის შესაბამისად „მშენებლობის დროს კონტრაქტორმა უნდა ჩართოს გარემოსდაცვითი 

და სოციალური ექსპერტი (ESO)“. ამ ორი თემის გაერთიანება ხელს შეუშლის გარემოს დაცვის 

მენეჯერს კონცენტრირებული იყოს გარემოსდაცვით საკითხებზე. ჩვეულებრივ, სოციალურ 

საკითხებს სხვა სახის „თემებთან ურთიერთობის ოფიცერი“ (CLO) ასრულებს. 

 

580. აბზ. 1317-ში ნაცვლად „უბანში“ უნდა იყოს „უბანზე“. 

 

581. აბზ. 1319-სი მიხედვით „ინჟინერი გადასცემს კონტრაქტორს საკონტროლო ჩამონათვალის 

ნიმუშს.“ რას წარმოადგენს საკონტროლო ჩამონათვალი, სავარაუდოდ ალბათ ჩეკლისტს“? 

 

582. აბზ. 1322-ში მითითებულია, რომ „გარემოსდაცვითი და სოციალური ექსპერტმა ასევე უნდა 

მართოს ყველა სოციალური და შრომითი საკითხი“, ამდენად მას შრომითი საკითხიც დაემატა. ამ 

პირობებში აღნიშნული ექსპერტი ვერც გარემოს დაცვას დაარეგულირებს, ვერც სოციალურს და ვერც 

დასაქმებას უზრუნველყოფს საუკეთესო პრაქტიკის მოთხოვნების შესაბამისად, მითუმეტეს, 

ნარჩენების მართვაზეც მიემატა პასუხისმგებლობა, ციტატა „გარემოსდაცვითი და სოციალური 

ექსპერტი ასევე შეასრულებს გარემოსდაცვითი მმართველის ფუნქციებს, რომელიც ნარჩენების 

მართვის კოდექსის მე-15 მუხლით არის გათვალისწინებული“. მსგავსი ინსტიტუციური „მოწყობა“ და 

კადრებით „უზრუნველყოფა“ სრულიად მიუღებელია. 

 

583. აბზ. 1322-ში „შლამების ეფექტური კონტროლის“ ნაცვლად „სედიმენტების კონტროლი“ 

იგულისხმება სავარაუდოდ. აქვე ნახსენებია „გარემოს დაცვის საერთაშორისო სპეციალისტი“, თუმცა 

ეს სპეციალისტი არსად არ არის აღწერილი. ვინ აფინანსებს მას? კონტრაქტორი? საგზაო? სამინისტრო? 

„აიბი“? ანუ ვის ინტერესებს იცავს ინსტიტუციურად? 

 

584. აბზ. 1324-ის მიხედვით „ეკოლოგიურმა ექსპერტმა უნდა განახორციელოს ნულოვანი ციკლის 

კვლევები სამუშაოების დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე.“ ერთი ექსპერტი თუ მოახერხებს ამას, 

გაეკეთებინათ უკვე გზშ-ის ეტაპზე საერთაშორისო კონსულტანტებს. 

 

585. აბზ. 1325-ში ვიტყობთ, რაომ „50 მუშაზე უნდა იყოს სულ მცირე 1 ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების სპეციალისტი.“ რაიმე მსგავსი კარგი იქნებოდა გარემოს დაცვისთვისაც, არადა 

მხოლოდ 2 სპეციალისტია გამოყოფილი (ან 3, თუ საერთაშორისო ექსპერტის ვიზიტებსაც ჩავთვლით). 

ამასთან, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უფროსი სპეციალისტი „ასევე ასრულებს 

გარემოსდაცვითი და სოციალური ოფიცრის მოვალეობას მისი ადგილზე არყოფნის შემთხვევაში.“ 

დიდი ალბათობით ოფიცერი არ იქნება ობიექტზე, იმდენი ვალდებულება აქვს, მათ შორის 

ბიუროკრატიული (გეგმები მომზადება, ანგარიშგება და სხვა), ამდენად ადგილზე უსაფრთხოების 

ოფიცრები იქნებიან წარმოდგენილი და არა გარემოს დაცვის. აღნიშნული სრულიად მიუღებელია. 

 

586. აბზ. 1326-ის შესაბამისად, „ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების სპეციალისტები და გუნდის 

ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულები არიან გარემოსდაცვითი და სოციალური ოფიცრის წინაშე.“ 

მსგავსი თანამდებობრივი დაქვემდებარება ვერ იმუშავებს: პირველ რიგში ინსტიტუციური 

კულტურის გამო (უსაფრთხოება არ დაექვემდებარება გარემოს დაცვას და პირიქით), ან მაგალითად 

მაშინ, როდესაც პრიორიტეტი უსაფრთოხებას ენიჭება და არა გარემოს დაცვას  (ცნობილი 

გამონათქვამი Safety First კონფლიქტის წყარო იქნება). აქვე მოყვანილ ჯანმრთელობის და 
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უსაფრთხოების უფროსის მთავარი მოვალეობების ჩამონათვალში გარემოს დაცვა საერთო არ არის 

ნახსენები - ნამდვილად გვექნება კონფლიქტებთან საქმე. 

 

587. ცხრილში 155 „1-ლი ლოტის კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების პერსონალის ხარჯები“ საერთაშორისო ექსპერტის ხარჯები არ არის მითითებული. 

ვინ არის მისი დამკვეთი და რამდენი ჯდება ეს ხარჯი? ვინ გაიღებს ხარჯებს? როგორია მოთხოვნები? 

ასევე, რატომ აქვს ხელმძღვანელს (1500 დოლარი) დაქვემდებარებულ პერსონალზე უფრო დაბალი და 

ექსპერტზე უფრო დაბალი ხელფასი (2000 დოლარი)? მიუღებელია, თანაც ხელფასი უფრო მაღალიც კი 

უნდა ჰქონდეს, რათა კვალიფიციური კადრი იყოს თანამდებობით დაინტერესებული. იგივე შენიშვნა 

შეეხება ცხრილს 156 მე-2 ლოტისთვის. 

 

588. აბზ. 1328. კონტრაქტორის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალში მითითებულია 

რომ წარმოსადგენია „შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი“. როგორ უნდა წარმოადგინოს 

ეს? ჩვეულებრივ შემარბილებელი ღონისძიებები გეგმებში არის გაწერილი და არა როგორც 

„ჩამონათვალი“. 

 

„ინჟინერის ვალდებულებები“ 
 

589. რას წარმოადგენს „ინჟინერი“, პიროვნებას თუ ორგანიზაციას? გააჩნია მას გარემოს დაცვის 

კვალიფიკაცია თუ სულაც გარემოს დაცვის ინჟინერია? 

 

590. გამოსახულებაზე 158 „ინჟინერის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების გუნდი“ წარმოდგენილ დიაგრამაზე ჩანს დაუსრულებელი რედაქტირების ნიშნები და 

არ ჩანს პერსონალის ფუნქციები. 

 

591. აბზ. 1335-ში საერთაშორისო გარემოსდაცვითი / ბიომრავალფეროვნების სპეციალისტისთვის 

მოთხოვნა „სასურველია ქართული ენის ცოდნა“ სავარაუდოდ ხარისხის შემზღუდველი და 

პრაქტიკულად შეუძლებელი მოთხოვნაა (თუკი ვინმე კონკრეტული არ იგულისხმება უკვე, რაც 

მიუღებელი იქნებოდა). 

 

592. პუნქტში „ეროვნული გარემოსდაცვითი სპეციალისტი“ ისმის შეკითხვა, გეგმებს ვინ ამზადებს და 

ვინ განაახლებს? თუკი სამმა იტალიურმა საერთაშორისო კომპანიამ ვერ მოახერხა დეტალური საიტ-

სპეციფიკური გეგმების დადება, კონტრაქტორის ან ინჟინერის თითო ოროლა და უაღრესად 

გადატვირთული სპეციალისტი როგორღა გადაჭრიან ამ ამოცანებს? 

 

593. „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველი“ სპეციალისტი არ ჩანს ინჟინრის ან 

კონტრაქტორის ორგანიგრამაში. ვის ექვემდებარება, ინჟინერს თუ კონტრაქტორს? 

 

594. აბზ. 1338-ის საუბარია, არქეოლოგიური ობიექტების დაცვაზე „რომელთა არსებობა და ბუნება 

ვერ დგინდება (ან დადგენილია საკმარისი სიზუსტით).“ ფრაზა გაუგებარია: დადგენილია თუ ვერ 

დგინდება? ასევე, კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველმა რაღაც უნდა „შეატყობინოს ყველა 

დაინტერესებულ მხარეს, აღნიშნული მასალის განადგურებამდე“. გაუგებარია, რა იგულისხმება აქ ამ 

სენსიტიურ საკითხთან მიმართებაში? არქეოლოგიური მემკვიდრეობასთან მიმართებაში რაიმეს 

განადგურებას აპირებს ვინმე? აქვე გრძელდება, რომ „მოხდა არქეოლოგიური მონაპოვარის აღმოჩენა, 

რომლისთვისაც დაკვირვების ჟურნალისთვის განკუთვნილი რესურსები არ არის საკმარის 

დამაკმაყოფილებელი და სათანადო სტანდარტის მისაღებად.“ გაუგებარია, რა იგულისხმება აქ ამ 

სენსიტიურ საკითხთან მიმართებაში? მსგავსი უზუსტობები და გაურკვევლობები სერიოზული 
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შედეგების მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გადარჩენასთან 

მიმართებაში და ეს სრულიად მიუღებელია. 

 

595. აბზ. 1339-ის თანხმად, „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველი ვალდებულია ... 

გადასცეს საწყისი მონაცემები ასეთი აღმოჩენების შესახებ პროექტის შესაბამის თანამშრომელს, 

ინჟინერს და საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.“ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნულ სააგენტოზე გადაცემის ვალდებულება არ მოითხოვება? 

 

596. აბზ. 1343-ში  გამოტოვებულია განსახლების საერთაშორისო ექსპერტის თანამდებობის სათაური 

და პირდაპირ მოვალეობებზე იწყება საუბარი და თუ ვისი მოვალეობებია მკითხველი თავისით უნდა 

მიხვდეს. აქვე სპეციალისტმა მომავალში „უნდა მომზადოს“, თუ უკვე უნდა ჰქონდეს მომზადებული 3 

განსახლების გეგმა? 

 

597. ცხრილში 157 „ინჟინერის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების 

პერსონალის ხარჯები“ ინჟინერის „გუნდის ლიდერის“ და „რეზიდენტ-ინჟინერის“ ხელფასებია 

მითითებული, არადა გამოსახულებაზე 158  „ინჟინერის გარემოსდაცვითი, სოციალური, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გუნდი“ გამოსახულ დიაგრამაზე ამ ორ პიროვნებას მაღალი 

იერარქია აქვთ მინიჭებული. ცხრილიდან ჩანს ასევე, რომ საერთაშორისო გარემოსდაცვით 

სპეციალისტს (12 თვე) უფრო ნაკლები დრო ეძლევა მუშაობისთვის ვიდრე უსაფრთხოების  (24 თვე) 

და განსახლების (24 თვე) საერთაშორისო სპეციალისტებს. ეროვნული სპეციალისტების შემთხვევაში 

კი პირიქით, უსაფრთხოებას ადგილზე უფრო ნაკლები დრო ეთმობა (24 თვე), ვიდრე ეროვნულ 

გარემოს დაცვის სპეციალისტს (48 თვე), თანაც უსაფრთხოების ეროვნული სპეციალისტის ბიუჯეტის 

შემთხვევაში გამრავლებაშიც არის შეცდომა, 72,000 დოლარის ნაცვლად უნდა იყოს ორჯერ ნალები 

36,000 დოლარი. 

 

„საავტომობილო გზების დეპარტამენტის PIU-ს მოთხოვნები“ 
 

598. გაუგებარია, რამდენი და როგორი დარგის სპეციალისტები უნდა გამოყოს საგზაო 

დეპარტამენტმა? ვინ აფინანსებს მათ საქმიანობას და როგორია ბიუჯეტი? 

 

„ანგარიშგება და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის გაცნობა“ 
 

599. ცხრილში 158 „ანგარიშგების მოთხოვნები“ მოთხოვნილია, რომ გარემოსდაცვითი, „სოციალური, 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ანგარიშები ... ყოველთვიურად გამოქვეყნდება საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის ვებგვერდზე.“ საუკეთესოა - პირველი დადებითი შეფასება გზშ-ის 

დოკუმენტთან დაკავშირებით! საპროექტო და გარემოს მონიტორინგის მონაცემებსაც ხომ არ 

გამოაქვეყნებენ, მაგ. ვებ-სერვისის მეშვეობით? საინტერესოა, ასევე, ხომ არ გამოქვეყნებულა უკვე 

მიმდინარე, თუნდაც მცირე მასშტაბის სამუშაოებზე მსგავსი ანგარიში რომ გავიგოთ რა ეტაპზეა 

მშენებლობის სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხების მართვა? სადაა 

აღნიშნული ანგარიში გამოქვეყნებული, თუკი მიმდინარეობს რაიმე სამუშაოები? ამავე მოთხოვნის 

შემდეგ მითითებულია ცხრილის ბოლოს, რომ „საავტომობილო გზების დეპარტამენტი / ინჟინერი“ 

მიაწვდის ADB / EBRD-ს „ორწლიანი გარემოსდაცვითი და სოციალური ანგარიშებს, სადაც 

შეჯამებულია კონტრაქტორისა და ინჟინრის მიერ მომზადებული ყოველთვიური და 

ყოველკვარტლური ანგარიშების შესახებ დასკვნები“, ხოლო „გარე მონიტორინგის კონსულტანტი“ 

მიაწვდის „ყოველწლიურ ანგარიშს“ ADB / EBRD-ს. ეს ანგარიშები არ გამოქვეყნდება? ვინ არის „გარე 

მონიტორინგის კონსულტანტი“? იქნებ მისი მოხსენება უფრო საინტერესო და რეალისტური იქნება, 

ვიდრე „შიგა მონიტორინგის კონსულტანტის“? 
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600. აბზ. 1350-ში საუბარია „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის გადასინჯვა“-ზე, რაც მისაღები 

იქნებოდა, შემუშავება გზშ-ის ფარგლებში რომ მომხდარიყო, რაც აუცილებელი მოთხოვნაა მათ შორის 

კანონმდებლობის, თანაც გადასინჯვაზე კომპეტენტური სამინისტროს დასტურია აუცილებელი. 

 

„გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის განხორციელება“ 
 

601. ქვეთავში „გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის განხორციელება არ არის მოყვანილი 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებებზე გათვლილი ხარჯები, მხოლოდ პერსონალის ხარჯების შეფასება 

საკმარისი არ არის, სამუშაოები უნდა იქნას შეფასებული. 

 

602. ცხრილი 159 „EMP განხორციელება” ითხოვს შემდეგს „EMP-ის შემარბილებელი ღონისძიებების 

შეყვანა საინჟინრო პროექტში და სატენდერო დოკუმენტაციაში.” საინტერესოა, გათვალისწინებულია 

თუ არა აღნიშნული მოთხოვნები? როგორია გზშ-ის ავტორების დასკვნა აღნიშნულთან 

დაკავშირებით? შეუძლიათ მოიყვანონ „გათვალისწინების“ მამტკიცებელი არგუმენტები? ცხრილში 

მოთხოვნილია ასევე მოთხოვნა კონტრაქტორების მხრიდან „EMP-ის მოთხოვნების გაცნობის და 

მოცულობათა უწყისში გათვალისწინების უზრუნველსაყოფად. სად არის დოკუმენტში მოყვანილი 

გარემოსდაცვითი სამუშაოების მოცულობათა უწყისები? ასევე მოთხოვნილია, რომ კონტრაქტორი 

„ამზადებს EMP-ში განსაზღვრულ გეგმებს და გარემოს დაცვის მართვის კონკრეტულ გეგმას (SEMP)“, 

მაგრამ ვინ ამზადებს, ერთადერთი ადგილობრივი სპეციალისტი? ნათქვამია, რომ საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტი „შეიმუშავებს RAP, იღებს ნებართვებს ADB და EBRD-დან, ახორციელებს 

გეგმას“, მაგრამ ვინ აფინანსებს RAP-ის შემუშავებას და განხორციელებას? RAP-ია თუ LARP-ი? 

შემოთავაზებულია, რომ ინჟინერი, RD, ADB, EBRD ეცნობა და ამტკიცებს EMP და გეგმებს, რომელიც 

განსაზღვრულია EMP-ს ფარგლებში, მაგრამ სამინისტრო არ მონაწილეობს და არ ამტკიცებს გეგმებს? 

აქვე შემდგომ გამოცხადებულია, რომ „კონტრაქტორი მისი ESO, ECoW და H&S პერსონალის 

მეშვეობით“ ვალდებულია უზრუნველყოს „გარემოს მართვის გეგმის შემუშავება გზისთვის, რომელიც 

უნდა დასრულდეს და დამტკიცდეს ინჟინერის მიერ სამუშაოების დასრულებამდე“, თუმცა ეჭვი 

გვეპარება, რომ ამ ან რომელიმე სხვა გეგმის შემუშავებას შეძლებს ადგილობრივი სპეციალისტი 

საერთაშორისოს მხარდაჭერის გარეშე. ბოლოსდაბოლოს ეს ყველაფერი სამმა იტალიურმა ფორმამ და 

მათმა კონსორციუმმა ვერ გააკეთა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა თურმე უნდა მოახდინონ 

„გარე ექსპერტ(ებ)ის დაქირავება ADB და EBRD - თვის წარდგენილი მონიტორინგის ინფორმაციის 

ყოველწლიური დამოუკიდებელი შემოწმების ჩასატარებლად, იმის განსაზღვრის მიზნით, 

ხორციელდება თუ არა EMP/SEMP სხვადასხვა დებულებები სათანადოდ და დროულად და 

EMP/SEMP-ის ფარგლებში დადგენილი ბიუჯეტის შესაბამისად“, რაც გასაოცარი მოთხოვნაა - ეს 

ექსპერტები „ეიდიბიმ“ და „იბიარდიმ“ უნდა დაიქირაონ, თუკი სჭირდებათ. საგზაოს ემსახურება 

"ინჟინერი" - ან ვარგა ინჟინერი და მისი გუნდი - ან არ ვარგა. თუკი ბანკებს გადამოწმება უნდათ, 

თავისი ხარჯით უნდა აკეთონ ეს. ამასთან, გასაოცარია ისიც, რომ ADB/EBRD პასუხისმგებლობები 

შემოიფარგლება შემდეგით: „ინჟინერის მიერ წარდგენილი ნახევარი წლის მონიტორინგის 

ანგარიშების გაცნობა“ და „ყოველწლიური დამოუკიდებელი მონიტორინგის ანგარიშების გაცნობა“. 

სხვა პასუხიმგებლობა არაფერი არ ეხებათ ნახევარ მილიარდიან სესხში და გზატკეცილის 

პროექტისთვის უსათუთეს ხეობაში? 

 

603. აბზ. 1353-ის მიხედვით „სეპტიკური სისტემების მონტაჟი სამშენებლო ბანაკებში, მაგალითად, 

წარმოადგენს გარემოსდაცვით საჭიროებას, მაგრამ ზოგადად, „გარემოსდაცვით ხარჯად“ მიჩნეული არ 

არის.“ ანუ არის გარემოსდაცვითი ხარჯი თუ არა? ვთვლით/ვაფასებთ თუ არა? საკითხი გაუგებარია. 

 

604. ცხრილში 160 სათაურით „1-ელი ლოტის სავარაუდო ხარჯები (BAP-ის ხარჯების გამოკლებით)“ 

მხოლოდ ადმინისტრირების ხარჯებია, სამუშაოების ხარჯები არ ჩანს გარდა ხმაურის ბარიერებისა. არ 

ჩანს ასევე საგზაო დეპარტამენტის და გარე ექსპერტების ხარჯები. გამწმენდები არ არის 
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გარემოსდაცვითი ხარჯები? რაც შეეხება „24-საათიანი ცხელი ხაზი საჩივრების მისაღებად“ 24,000 

დოლარი და განცხადებების დაფები“ 5,000 დოლარი, აღნიშნული გარემოსდაცვითი ხარჯებია თუ 

სოციალური? „აზბესტისგან დაცვის პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა“-ზე 2000 დოლარის 

ბიუჯეტირებაზე საკმარისად არ გამოიყურება. იგივე შეეხება პუნქტს „ხმაურის ბარიერები“ 175,500 

დოლარად. 

 

605. ცხრილში 161 სათაურით „მე-2 ლოტის სავარაუდო ხარჯები (BAP-ის ხარჯების გამოკლებით)“ 

ასევე მხოლოდ ადმინისტრირების ხარჯებია მოცემული, სამუშაოების ხარჯები არ ჩანს გარდა 

ხმაურის ბარიერებისა. არ ჩანს ასევე საგზაო დეპარტამენტის და გარე ექსპერტების ხარჯები. 

 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა, ინფორმაციის გასაჯაროება და საჩივრის წარდგენის მექანიზმი“ 
 

606. აბზ. 1355-ის შესაბამისად კონსულტაციები „უზრუნველყოფს დროულ გასაჯაროებას სათანადო 

ინფორმაციისა, რომელიც არის გასაგები და ხელმისაწვდომი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

პირებისთვის.“ ქართულ ენაზე არწარმოდგენილი მნიშვნელოვანი დანართები ეჭვქვეშ აყენებს ამ 

პუნქტის მოთხოვნის შესრულებას.  გარდა ამისა, ორი პარალელური გზშ პროცესი, ეროვნული და 

საერთაშორისო, უაღრესად ართულებს დოკუმენტების ანალიზს სპეციალისტებისთვისაც კი, რადგან 

ორი სხვადასხვა ავტორის მიერ მომზადებული დოკუმენტის ურთიერთშედარება ხდება საჭირო ორ 

ენაზე. იქვე მოხსენიებულია „ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირები“. აღნიშნული ტერმინოლოგია 

შეესაბამება განსახლებას და ნაკლებად რელევანტურია გზშ-ის პროცესისთვის, სადაც ყველაზე 

კომპეტენტური დაინტერესებული მხარეები შეიძლება სრულიადაც არ იყვნენ ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული პირები. 

 

607. აბზ. 1356-ში მოხსენიებულია „მახასიათებლების მოთხოვნა“. რას წარმოადგენს 

„მახასიათებლების მოთხოვნა“?  

 

608. აბზ. 1357-ში „ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თემებთან“ დაკავშირებით ნახსენებია 

„დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან და ინფორმაციის გასაჯაროებასთან დაკავშირებული 

საქართველოს ეროვნული სამართლებრივი მოთხოვნები.“ რამდენად თავსებადი იგი „აიბების“ 

მოთხოვნებთან? 

 

609. აბზ. 1359-ი ითხოვს, რომ საჯარო დოკუმენტაცია „არ შექმნის შიშის (სავარაუდო უარყოფით 

ზემოქმედებასთან დაკავშირებით) და მოლოდინის საფუძველს (სავარაუდო დადებითი ზემოქმედება, 

მაგ., სამუშაო ადგილების შექმნა და ა.ს.).“ ავტორები ჯერ მოლოდინებზე გვესაუბრებიან და შემდეგ 

შიშებზე, თან იქნებ უფრო რბილი სიტყვა გამოგვეყენებინა, რაღაც "მოლოდინის" მსგავსი? მსგავსი 

მიდგომა უჩვენებს კონსულტანტის მიკერძოებას რომ შეამციროს და ნაკლებად "დააშინოს" 

საზოგადოება, რათა პროექტი უპრობლემოდ შესრულდეს. კონკრეტულად, რა შიშებზეა მაინც 

საუბარი? მაგ. უნდა გვეშინოდეს თუ არა გვირაბში საწვავით ან ქიმიკატებით  დატვირთული მძიმე 

ავტოცისტერნების  აფეთქების საფრთხის? სხვათაშორის ეს საფრთხე არ არის დოკუმენტში 

განხილული. აქვე „ინფორმაციის მიწოდება განხორციელდება ადგილობრივ ენაზე (ენებზე) 

საჭიროების შესაბამისად.“ საინტერესოა, არ ჩაითვალა საჭიროდ დანართების თარგმნა „ადგილობრივ 

ენაზე (ენებზე)“? ჩართულობის გეგმაც კი (დანართი R) არ არის წარმოდგენილი ამ ენაზე. 

 

610. აბზ. 1361-დან ვიგებთ, რომ „ჩართული იყო სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც 

ორიენტირებული იყო გარემოს დაცვის და განვითარების საკითხებზე.“ გამოიღო ჩართულობამ 

შედეგი? მაგალითად, გათვალისწინებული იყო თუ არა „მწვანე ალტერნატივას“, „საბუკოს“ და სხვა 

წამყვანი გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების შენიშვნები და წინადადებები? 
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611. ჩართულობის თემაზე საუბარი სქოლიოში 152, სადაც ნათქვამია, რომ „ADB-ის პროექტში 

ჩართვამდე (2018 წლის მაისი) საკონსულტაციო შეხვედრები გაიმართა, პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების, დაპროექტების დროს, მაგრამ ინფორმაციის შეზღუდული წვდომის გამო, 

ისინი აღნიშნულ მიმოხილვაში შეტანილი არ არის.“ ანუ გზშ-ის ავტორების ჩართულობაც კი ვერ იქნა 

უზრუნველყოფილი „ეიდიბის“ და საგზაო დეპარტამენტის მიერ? იქნებ „ეიდიბი“ არ მონაწილეობდა 

დიზაინის პროცესში? ხომ არ დაარღვია დეპარტამენტმა „ეიდიბის“ პირობები (მაგ. შესყიდვების შესახებ 

ინფორმირება)? რა აზრი აქვს მონაწილეობას, თუკი პროექტის დიზაინი უკვე ჩამოყალიბებულია მანამ, 

სანა დაიწყება გზშ-ის მომზადება და მონაწილეობის პროცესი? 

 

612. იქვე სქოლიოში 151 ვიგებთ, რომ „პროექტის კომუნიკაციის გეგმა დასრულდა 2019 წლის 

თებერვალში.“ ამ ვადამდე რა გეგმით ხდებოდა ჩართულობა? შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ 

ჩართულობის პროცესი ამ თარიღიდან იწყება? 

 

613. აბზ. 1365 იწყება რიცხვით 41. რას ნიშნავს ეს რიცხვი, ღონისძიებების რაოდენობას? მაშინ ეს 

მკაფიოდ უნდა ეწეროს. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გამართულა 22 ღონისძიება. 

გაიმართა თუ არა სკოპინგი საერთაშორისო გზშ-ის ფარგლებში? შედის თუ არა ამ ჩამონათვალში 

ეროვნული გზშ-ის შეხვედრებიც? მათი დამატებით, რამდენი იქნებოდა შეხვედრების რაოდენობა? რას 

ნიშნავს ფრაზა „5-დღიანი პირისპირ შეხვედრები დაზარალებულ მოსახლეობასთან“ - უკვე 

დაზარალებულია მოსახლეობა?  

 

614. აბზ. 1366-ში ნახსენებია „გზშ-ის სკოპინგის შეხვედრა“. საერთაშორისო სკოპინგი იგულისხმება 

თუ ეროვნული სკოპინგი? თუკი საერთაშორისო, სად არის ანგარიში გამოქვეყნებული? რას ნიშნავს 

ფრაზა გზშ-ის „საბოლოოდ დასრულებამდე და გასაჯაროებამდე“, გზშ-ის პროექტი არ გასაჯაროვდა? 

პროექტმა თურმე საჯაროობის „მოთხოვნას გადააჭარბა, ვინაიდან, თითოეულ ღონისძიებასთან 

დაკავშირებით ორ-ორი კონსულტაცია გამართა.“ მაგრამ სამაგიეროდ, დოკუმენტების რაოდენობაც 

გადაჭარბებულია - ორი გზშ გვაქვს წასაკითხი, ეროვნული და საერთაშორისო (ორ ენაზე). 

 

615. აბზ. 1368-ის მიხედვით „პროექტის ფარგლებში შემოთავაზებული ეკოტურიზმის კომპონენტი ... 

დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე იმყოფება“ და „მოსახლეობასთან კონსულტაციების განრიგი 

ეკოტურიზმის მხარდაჭერის შესაძლო აქტივობებთან დაკავშირებით გაწერილია და სავარაუდოდ, 

2019 წელსაც გაგრძელდება.“ რით დასრულდა ეს პროცესი? შეტანილია შედეგები ამ გზშ-ის 

დოკუმენტში? აბზ. 1369-ში გრძელდება, რომ „საკონსულტაციო ღონისძიებები ამჟამადაც 

მიმდინარეობს“, რაც გაუგებარია, თუ როდის იგულისხმება „ამჟამად“? გზშ-ის დოკუმენტი 2019 წლის 

მარტითაა დათარიღებული.  

 

616. ცხრილში 162 „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ღონისძიებების მოკლე აღწერა (2018 

წლის აპრილი - 2019 წლის თებერვალი)“ პირველივე და სხვა სტრიქონებში ნახსენებია 

„დაზარალებული მოსახლეობა“. ეს მოსახლეობა ჯერ ვერ იქნებოდა დაზარალებული  - რა 

იგულისხმება „დაზარალებულის“ ქვეშ? აქვე საინტერესოა, რამდენი „დაზარალებული“ ესწრებოდა 

შეხვედრას წკერეში? ნახსენებია ასევე „საჯარო შეხვედრა - პროექტის წარდგენა და მიწის შესყიდვისა 

და განსახლების გეგმა“, მაგრამ ეს არ არის გზშ შეხვედრა, შესაბამისად არც მაისის პირისპირ 

შეხვედრები იყო გზშ-ის თემაზე. ასევე სტრიქონი „საჯარო შეხვედრა - გზშ-ის სკოპინგის 

გასაჯაროება“ - ეროვნული სკოპინგი იგულისხმება, თუ საერთაშორისო სკოპინგი? სად არის 

„საერთაშორისო“ სკოპინგის ანგარიში გამოქვეყნებული? საერთოდ ეს არცერთი არ გახლავთ გზშ 

შეხვედრები: ნომერი „10 ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა 

(LARP) 2018 წლის 30 აგვისტო ბეგონი დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „11 ფოკუს ჯგუფების 

დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 30 აგვისტო ქვეშეთი 

დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „12 ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და 
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განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 31 აგვისტო კობი დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „19 

საჯარო შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 14 სექტემბერი ბეგონი 

დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „20 საჯარო შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმა (LARP) 2018 წლის 14 სექტემბერი წკერე დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „21 საჯარო 

შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 15 სექტემბერი ქვეშეთი 

დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „22 საჯარო შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმა (LARP) 2018 წლის 15 სექტემბერი ზაქათკარი დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „27 ფოკუს 

ჯგუფების დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 16 ოქტომბერი 

ქვეშეთი დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „28 ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები - მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 16 ოქტომბერი წკერე დაზარალებული 

მოსახლეობა“, ნომერი „29 ფოკუს ჯგუფების დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა 

(LARP) 2018 წლის 16 ოქტომბერი ბენიან -ბეგონი დაზარალებული მოსახლეობა“ ნომერი „30 ფოკუს 

ჯგუფების დისკუსიები - მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LARP) 2018 წლის 17 ოქტომბერი 

კობი დაზარალებული მოსახლეობა“, ნომერი „34 საჯარო შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და 

განსახლების გეგმა (LARP) 2019 წლის 9 იანვარი მლეთა დაზარალებული მოსახლეობა, სამთავრობო 

წარმომადგენლები“ დაბოლოს ნომერი „41 საჯარო შეხვედრა - მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

გეგმა (LARP) 2019 წლის 6 მარტი კაიშაურები დაზარალებული მოსახლეობა“. ასევე, რა შეხვედრაა და 

რას ემსახურება საჯარო შეხვედრები ნომერი „14 საჯარო შეხვედრა - გზის მიმართულება 

/ალტერნატივები /გზშ 2018 წლის 7 სექტემბერი მლეთა დაზარალებული მოსახლეობა“? ეროვნული 

თუ საერთაშორისო გზშ შეხვედრებია ნომერი „32 საჯარო შეხვედრა - გზშ-ის გასაჯაროება 2018 წლის 

10 დეკემბერი კობი დაზარალებული მოსახლეობა და დაინტერესებულ ი მხარეები“ და „33 საჯარო 

შეხვედრა - გზშ-ის გასაჯაროება 2018 წლის 10 დეკემბერი მლეთა დაზარალებული მოსახლეობა და 

დაინტერესებული მხარეები“? 

 

617. აბზ. 1370-ში ჩამოთვლილი არცერთი ეს საკითხი არ შეესაბამება გზშ-ის უშუალო შინაარსს და 

დანიშნულებას და ისინი მხოლოდ პოზიტიური განწყობის შექმნას ემსახურება, თანაც ამ სარგებლების 

გადამოწმება თითქმის შეუძლებელია: იხ. „გზა იქნება უფრო უსაფრთხო; მგზავრობის ხანგრძლივობა 

შემოკლდება და უფრო კომფორტული გახდება; გაიზრდება ადგილობრივი შემოსავლის წყაროების 

მიღების შესაძლებლობები ნაქსოვი წინდების და სხვა პროდუქტის გაყიდვით; მეტი შესაძლებლობები 

ადგილობრივი სასტუმროებისა და რესტორნებისთვის;  ტურიზმის განვითარება და შემოსავლის 

მომტანი აქტივობები; მეტი დასაქმებული ადგილობრივი მაცხოვრებელი; სოფლებთან წვდომა მთელი 

წლის მანძილზე; უფრო მეტი ადამიანი გადაწყვეტს სოფლის მუდმივი მაცხოვრებელი გახდეს; 

ჯანდაცვის, განათლების, ბაზრის და სხვა ობიექტების უკეთესი მისაწვდომობა; საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობა; და საპროექტო ზონაში, განსაკუთრებით სოფლებში, ეკონომიკისა 

და სოციალური განვითარების მხარდაჭერა.“ 

 

618. აბზ. 1371-ში დასახელებული „მიწის რეგისტრაციის სირთულეები და კომპენსაციის საკითხები“ 

არ არის გზშ-ის საკითხები. 

 

619. აბზ. 1371-ში მოთხოვნილია „კულტურული მემკვიდრეობის ზედამხედველის ჩართულობა გზშ-

ის შემარბილებელი ღონისძიებების ფარგლებში, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს კულტურული 

მემკვიდრეობის ადგილების დაცვა მშენებლობის ზემოქმედებისგან“ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ 

თავიდანვე არ იყო ჩართული? აქვე მოხსენიებულია 180-ე ცხრილი - რას შეიცავს ეს ცხრილი? 
 

620. უმნიშვნელოვანესი ცხრილი 163 „დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ძირითადი საკითხები 

და რეაგირება დღეის მდგომარეობით“ მთლიანად არ ჩანს და ბოლომდე არ იკითხება. ამ ცხრილში 

პირველად არის მოხსენიებული დოკუმენტში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

ეროვნული სააგენტო და ეს ხდება 673-ე გვერდზე! ცხრილის მე-2 პუნქტი ეძღვნება საოჯახო 

მეურნეობების საკითხებს, თუმცა მასში მოცემული განმარტებები მათზე ვიბრაციის ზემოქმედებას 



 

77 
 

შეეხება და არა კულტურულ მემკვიდრეობას. ამავე პუნქტში ვიბრაციასთან დაკავშირებით ნათქვამია, 

რომ „...საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, საჭიროების შემთხვევაში, განახორციელებს 

ინვენტარიზაციას“. საინტერესოა, დადგა ასეთი ინვენტარიზაციის საჭიროება? სად არის იგი 

დოკუმენტირებული? მე-4 პუნქტში ნათქვამია, რომ „ფუჭი ქანების სანაყაროების განთავსება 

რეგულირდება გზშ-ით, მაგრამ განისაზღვრება კონტრაქტორების მიერ.“ სრულიად მიუღებელია და 

გაურკვეველი ასეთი მიდგომა: როგორ რეგულირდება, გზშ-ით თუ კონტრაქტორის მიერ? აქვე „ფუჭი 

ქანების გამოყენება შესაძლებელია დასახლებების შენობების საჭიროებებისათვის, მაგალითად, 

ავტოფარეხებისთვის.“ საინტერესოა, ავტორების აზრით, რამდენი ავტოფარეხის აშენებაა 

შესაძლებელი 9 კმ გვირაბიდან გამოტანილი ფუჭი ქანებით? უნომრო, მაგრამ რიგით მე-8 პუნქტი 

„მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული სირთულეები“, ისევე, როგორც მე-9 პუნქტი „სიცხადე 

დაზარალებული ოჯახების კომპენსაციის შეთანხმებასთან დაკავშირებით“ არ გახლავთ გზშ-ის 

საკითხები.  მე-10 პუნქტში ნათქვამია, რომ „პროექტის ეკოტურიზმის კომპონენტი სპეციალურად იქნა 

შეყვანილი და ამის შესახებ კონსულტაციები კვლავ მიმდინარეობს.“ გზშ-ის პროცესში ვერ 

დამთავრდა კონსულტაციები, რომ ვიცოდეთ რომ ასეთ კომპენსაციას რეალურად აქვს ადგილი და 

კომპენსაციის პირობები შეთანხმებულია? არ არის გზშ-ის საკითხი ასევე მე-12 პუნქტი „პროექტის 

ფარგლებში სავარაუდოდ დაზარალებული მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობები“. 
 

„ინფორმაციის დაგეგმილი გასაჯაროება“ 
 

621. აბზ. 1373-ის თანახმად „მოსალოდნელია, რომ ADB's უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულების 

(2009) შესაბამისად გზშ-ს პროექტი გამოქვეყნდება საჯაროდ ADB, EBRD და RD ვებგვერდებზე 

(ადგილობრივ ენაზე).“ თუმცაღა, დანართები არ გამოქვეყნებულა ადგილობრივ ენაზე. თანაც, რა 

ნიშნავს ამ კონტექსტში განცხადება „მოსალოდნელია“? გამოქვეყნება შეიძლება არ იყოს 

„მოსალოდნელი“ ადგილობრივ ენაზე? 
 

622. აბზ. 1374  გვარწმუნებს, რომ „ADB მზად არის იმუშაოს მსესხებელთან/კლიენტთან სოციალური 

და გარემოსდაცვითი გარანტიების საკითხებთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომ ადგილზე, და ისეთი 

ფორმით და ენაზე (ენებზე), რომელიც გასაგები იქნება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირებისთვის.“ 

„ენები“ მრავლობითში  ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო, ქართული ენა საკმარისი იქნება (რეალურად 

მხოლოდ ქართველი ეროვნების მოსახლეობაზეა მოსალოდნელი ზემოქმედებები), მაგრამ გზშ-ის 

მნიშვნელოვანი ნაწილები - დანართები არ არის გამოქვეყნებული ქართულ ენაზე. 
 

623. აბზ. 1377-ის თანახმად „EBRD გაასაჯაროებს მის ვებგვერდზე ... გარემოსდაცვით და სოციალურ 

სამოქმედო გეგმას (ESAP).“ სად შეიძლება ვნახოთ ეს გეგმა, გზშ-ში? 
 

624. აბზ. 1379 „სკოპინგის ფაზა“ გვიხსნის, რომ „სკოპინგის განაცხადის წარდგენისთანავე, სამი დღის 

ვადაში სამინისტრო გამოაქვეყნებს სკოპინგის განაცხადს და სკოპინგის ანგარიშს მის ვებგვერდზე.“ 

თუმცა, არ არის მოყვანილი ინფორმაცია, თუ როდის რა გამოქვეყნდა და ასევე არ არის ახსნილი, ეს 

ეროვნული სკოპინგის ანგარიში იგივეა რაც საერთაშორისო, თუ იგი ცალკე გამოქვეყნდა? არც 

საერთაშორისო სკოპინგის თარიღებია ახსნილი და გამოქვეყნების წყაროები მითითებული. 
 

625. აბზ. 1380. იგივე შენიშვნები შეეხება „გზშ-ის ფაზას“ - არ არის მოცემული ინფორმაცია, თუ 

როდის რა გამოქვეყნდა. 
 

626. აბზ. 1383-ში გამოცხადებულია, ეროვნული სკოპინგის და გზშ-ის შესახებ, რომ „ორივე აქტივობა 

დღეისათვის დასრულებულია“, მაგრამ პროცესის შესახებ ვერ გვაწვდიან ინფორმაციას იმ კუთხით, 

თუ რა არის საინტერესო წინამდებარე დოკუმენტის მკითხველისთვის? თუნდაც იმის ახსნა-

განმარტება უნდა მივიღოთ, თუ რომელი დოკუმენტით უნდა ვიხელმძღვანელოთ დოკუმენტებს 

შორის კონფლიქტის შემთხვევაში. 
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627. აბზ. 1384-ის მიხედვით „საავტომობილო გზების დეპარტამენტის პროექტის მართვის დანაყოფი 

ვალდებულია ,,, გამოაქვეყნოს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“, მაგრამ სად არის ეს გეგმა? 

ითვალისწინებს ეს დოკუმენტი, მაგალითად, კორონავირუსის ტიპის საკითხს ჩინელი კონტრაქტორი 

პირობებში? 
 

628. აბზ. 1387-ში „იბიარდის“ კონტექსტში „ბანკისთვის საჩივრების წარდგენის საშუალება, საბანკო 

ოპერაციებისგან დამოუკიდებლად“ განცხადებაში ტერმინი „საბანკო ოპერაციები“ ამ შემთხვევაში 

არასწორად არის გამოყენებული. 
 

629. აბზ.1389-ის ბოლოს „ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთა საჩივრები ფიზიკური და ეკონომიკურ 

გადაადგილების და სხვა ზემოქმედების შესახებ, სადაც ყურადღება განსაკუთრებით არის 

გამახვილებული მოწყვლად ჯგუფებზე“ არ არის გზშ-ის განსახილველი საკითხი. 
 

„საჩივრების მექანიზმი“ 
 

630. აღნიშნულ თავში „H.4 საჩივრების მექანიზმი“ წარმოდგენილი პროცედურები, ვრცლად 

გადმოცემული 8 გვერდზე (გვ. გვ. 678-686) მუდმივად გამოიყენება განსახლების ფრაზეოლოგია. 

არანაირი კავშირი ამ მექანიზმს და დავების განხილვის წარმოდგენილ "არაოფიციალურ" და 

"არაფორმალურ" კომისიას არ აქვს გზშ-თან. 
 

 „რეკომენდაციები“ 
 

631. აბზ. 1420-ის მიხედვით დეტალები „როგორიცაა კონტრაქტორის ბანაკების ადგილმდებარეობა“ 

„ამჟამად უცნობია“, რადგან საერთაშორისო კონსულტანტებს არ ეყოთ კვალიფიკაცია ასეთი „უცნობი“ 

ობიექტებისთვის დაედგინათ სპეციფიკური ზემოქმედებები და მოემზადებინა ყველა საჭირო გეგმები. 
 

632. აბზ. 1421-ში გამეორებულია, რომ  „კონტრაქტორმა პასუხი უნდა აგოს გზშ-ის სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების დარღვევაზე“, თუმცაღა დოკუმენტში არ არის აღწერილი,  თუ რაში გამოიხატება ეს 

სახელშეკრულებო ვალდებულებები. 
 

„დასკვნები“ 
 

633. ცხრილში 168 „სამშენებლო ფაზის ნარჩენი ზემოქმედება“, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ 

გვაქვს ძლიერი ნარჩენი ზემოქმედება. პირველ სტრიქონში ნათქვამია, რომ გარკვეული არეალი 

„მოინიშნება ეკოლოგიური ექსპერტის მიერ გვერდის აცილების მიზნით და დაექვემდებარება 

ცალკეულ ეროვნულ გზშ-ს.“ გაუგებარია აქ რა იგულისხმება და რას წარმოადგენს „ცალკეული 

ეროვნული გზშ“? 
 

634. ცხრილში 169 „ექსპლუატაციის ფაზის ნარჩენი ზემოქმედება“ ასევე არ ფიქსირდება ძლიერი 

ნარჩენი ზემოქმედება - რაც კი ძლიერი ზემოქმედება იყო შემცირებულია და შერბილებული 

ბოლომდე. რატომ არის ეს პროექტი A კატეგორიის გაუგებარია, ასეთი „შერბილებით“ B-ზეც ვერ 

ექნება პრეტენზია. ამ ლოგიკით არ უნდა გაკეთებულიყო გზშ და არც უნდა გადაგვეხადა კრედიტის 

თანხები კონსულტანტისათვის, რომელმაც ნახევარ მილიარდიან ინფრასტრუქტურულ პროექტში ვერ 

დაინახა ძლიერი ნარჩენი ზემოქმედებები. აქვე მე-2 სტრიქონის („კლიმატის ცვლილება“) 

გეოგრაფიულ არეალთან დაკავშირებით განცხადებულია, რომ „კლიმატის ცვლილება არის 

გლობალური პრობლემა, თუმცა ის არ არის დამახასიათებელი საპროექტო ტერიტორიის რომელიმე 

კონკრეტული ნაწილისთვის.“ საინტერესოა, გლობალური „აიბები“ ეთანხმებიან მსგავს განცხადებებს? 

თუკი ეთანხმებიან, ამ ლოგიკით ხომ არ ხდება სწორედ კუმულატიური ეფექტი, რომელსაც მივყავართ 

სათბურის გაზების ემისიების დაგროვებასთან და შედეგად კლიმატის ცვლილებამდე? აქვე ქვემოთ 

პუნქტში „მასშტაბი“ ალბათ იგულისხმება „ლანდშაფტი“. 


