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1

შესავალი

წინამდებარე ანგარიშს საფუძვლად უდევს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა
და შპს “საქგზამეცნიერება”-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება (#02.03.01/20/143).
ვინაიდან, ქ. თბილისში უკანასკნელ წლებში მკვეთრად გაიზარდა საავტომობილო
პარკი, დღეს საქართველოში 200 000-მდე ავტომანქანა მოძრაობს, სწრაფი ტემპით
იზრდება
კერძო
მესაკუთრეთა
მანქანების
რაოდენობა,
სამწუხაროდ
ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის ტემპები ჩამორჩება ქალაქში მოძრაობის
ინტენსიობის ზრდის ტემპებს. გახშირდა საცობები, ერთ დონეში მოწყობილი
სატრანსპორტო კვანძები ვერ უზრუნველყოფენ საჭირო გამტარუნარიანობას, პიკის
საათებში ქალაქში იქმნება რთული სიტუაცია, შექმნილი საცობისაგან კვანძების
განტვირთვა ითხოვს დიდ დროს (რამოდენიმე საათსაც კი), ერერთ ასსეთ რთულ კვანძს
წარმოადგენს ქ. თბილისში, მარშალ გელოვანის ქუჩისა და პ. სარაჯიშვილის ქუჩის
გადაკვეთაზე არსებული სატრანსპორტო კვანძი. მარშალ გელოვანის ქუჩა წარმოადგენს
ორმხრივი მიმართულების უმაღლესი კატეგორიის გზას გამყოფი ზოლით და
თითოეული მიმართულებით 3 სამოძრაო ზოლით, მიუხედავად ამისა პიკის საათებში
ქუჩა ძალიან გადატვირთულია და მოძრაობის სიჩქარე მკვეთრად ეცემა, მცირდება ქუჩის
გამტარუნარიანობა,
ამას
ემატება
ვაშლიჯვრის
დასახლებიდან
შეკრებილი
სატრანსპორტო ნაკადები, რომლებიც ერთმანეთს შეერწყმებიან პ. სარაჯიშვილის ქუჩაზე
და გამოდის გელოვანის გელოვანის ქუჩების გადაკვეთაზე ერთ დონეში, ერთი ზოლით
თბილისში მიმავალი ტრანსპორტი შეერწყმება დასავლეთიდან თბილისში მომავალ
ნაკადს გელოვანის ქუჩით, ხოლო დასავლეთის მიმართულებით მიმავალი
სატრანსპორტო ნაკადი მრავალი საკონფლიქტო წერტილის გამო იძულებულია ელოდოს
კვანძის განტვირთვას, ძალიან სწრაფად იქმნება საცობი და სატრანსპორტო ნაკადის
მწკრივი გრძელდება რამოდენიმე ასეულ მეტრზე (მიუხედავად მოწყობილი შუქნიშნისა).
წინამდებარე ანგარიში განხილულია აღნიშნული პროექტის განხორციელების დროს
გარემოზე ზემოქმედება და შემოთავაზებულია შემარბილებელი ღონისძიებები.
1.1

გზშ-ს ანგარიშის სტრუქტურა

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში განხილულია შემდეგი საკითხები:
•

•

დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა და ეკოლოგიური შეფასება, მათ
შორის:
° ორდონიანი კვანძის მოწყობის პროექტის განხილვა და შეფასება;
° არსებული ინფრასტრუქტურის აღწერა;
° შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა;
° დაგეგმილი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მიმოხილვა.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური
მდგომარეობა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებები:
° დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული
დახასიათება;
° გეოლოგიური პირობები;
° სეისმური პირობები;
° ჰიდროგეოლოგია;
° ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი;
° ბიოლოგიური გარემოს დახასიათება;
° ცვლილებების მიმართ მგრძნობიარე უბნების აღწერა;
° სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა;
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° სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ზოგადი დახასიათება.
ზემოქმედების რეცეპტორები:
° დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ატმოსფერული ჰაერში
მოსალოდნელი ემისიები, ხმაურის გავრცელება და სხვა;
° წყლის გარემო – სასმელ-სამეურნეო და ტექნიკური წყლით მომარაგება,
ჩამდინარე წყლები, კანალიზაცია და სხვა;
° მიწის და სხვა რესურსები – მატერიალური, ენერგეტიკული და
სატრანსპორტო რესურსების გამოყენება;
° ნარჩენები, როგორც გარემოს დაბინძურების ფაქტორი;
° სოციალურ-ეკონომიკური
გარემო
–
ზემოქმედება
ადამიანის
ჯანმრთელობაზე, დასახლებულ ზონებზე, სატრანსპორტო ნაკადებზე,
შრომის უსაფრთხოებაზე.
ზემოქმედების შეფასება ზოგადი კლასიფიკაციის მიხედვით – დაგეგმილი
საქმიანობის პირდაპირი, არაპირდაპირი, მეორადი, მოკლევადიანი, საშუალო და
გრძელვადიანი, მუდმივი და დროებითი, დადებითი და უარყოფითი
ზემოქმედებანი;
გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები;
მიღებული შედეგების ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები.

•

•

•
•
2

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა

საქართველოს
გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობა
მოიცავს
კონსტიტუციას,
გარემოსდაცვით კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ
აქტებს, პრეზიდენტის
ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს,
მინისტრების ნორმატიულ ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა.
საქართველო მიერთებულია საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო
კონვენციებს.
2.1

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონები

პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში გათვალისწინებულია
საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონების მოთხოვნები (იხილეთ ცხრილი .)
ცხრილი. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა
მიღების
წელი
1994
1995
1995
1996
1997
1997
1999
1999

კანონის დასახელება
საქართვესაქართველოს კანონი ნიადაგის
დაცვის შესახებ
საქართველოს კონსტიტუცია
საქართველოს კანონი საქართველოს
ტერიტორიაზე ნარჩენების ტრანზიტისა და
იმნავსადგურის შესახებ
საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის
შესახებ
საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს
შესახებ
საქართველოს კანონი წყლის შესახებ
საქართველოს კანონი ატმოსფერული
ჰაერის დაცვის შესახებ
საქართველოს კანონი საშიში

სარეგისტრაციო კოდი

საბოლოო
ვარიანტი

370.010.000.05.001.000.080

14/06/2011

010.010.000.01.001.000.116

04/10/2013

300230000.05.001.017071

23/09/2013

360.000.000.05.001.000.184

06/09/2013

410.000.000.05.001.000.186

06/09/2013

400.000.000.05.001.000.253

06/09/2013

420.000.000.05.001.000.595

05/02/2014

040.160.050.05.001.000.671

06/06/2003
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2003
2003
2005
2006
2007
2007
2007

2014
2014

2.2

ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურების შესახებ
საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი
წიგნის შესახებ
საქართველოს კანონი ნიადაგების
კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენაგაუმჯობესების შესახებ
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და
ნებართვების შესახებ
საქართველოს ზღვისა და მდინარეთა
ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო
დაცვის შესახებ
საქართველოს კანონი ეკოლოგიური
ექსპერტიზის შესახებ
საქართველოს კანონი გარემოზე
ზემოქმედების ნებართვის შესახებ
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის შესახებ
საქართველოს კანონი სამოქალაქო
უსაფრთხოების შესახებ
ნარჩენების მართვის კოდექსი

360.060.000.05.001.001.297

06/09/2013

370.010.000.05.001.001.274

19/04/2013

300.310.000.05.001.001.914

20/02/2014

400010010.05.001.016296

13/05/2011

360.130.000.05.001.003.079
360.160.000.05.001.003.078

25/03/2013
06/02/2014

470.000.000.05.001.002.920

1312/2013

140070000.05.001.017468

01/07/2014

360160000.05.001.017608

12/01/2015

გარემოსდაცვითი სტანდარტები

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი,
ჰაერი) ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი
სტანდარტები (ცხრ.)
ცხრილი გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა
მიღების
თარიღი

ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება

სარეგისტრაციო კოდი

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული
წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით.

300160070.10.003.017650

03/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - „არახელსაყრელ მეტეოროლოგიურ
პირობებში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №8
დადგენილებით.

300160070.10.003.017603

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების
გაანგარიშების მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №408 დადგენილებით.

300160070.10.003.017622

06/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის
მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №42
დადგენილებით.

300160070.10.003.017588

03/01/2014

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №17 დადგენილებით.

300160070.10.003.017608

14/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის

300160070.10.003.017673
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განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით.

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული
წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი
რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის,
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ
ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი
სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული
ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული
წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის
საანგარიშო მეთოდიკა“, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №435 დადგენილებით.

300160070.10.003.017660

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის
განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების
მონიტორიგის” დებულებები, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №415 დადგენილებით.

300160070.10.003.017618

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის,
შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424
დადგენილებით.

300160070.10.003.017647

15/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე
ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაციების შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს
მთავრობის №70 დადგენილებით.

300160070.10.003.017688

15/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58
დადგენილებით.

300160070.10.003.017676

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების
წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ“, დამტკიცებულია
საქართველოს მთავრობის №445 დადგენილებით.

300160070.10.003.017646

03/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ტერიტორიაზე
რადიაციული უსაფრთხოების ნორმების შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №28
დადგენილებით.

300160070.10.003.017585

31/12/2013

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ“,
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440
დადგენილებით.

300160070.10.003.017640

03/01/2014

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული
წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის
№26 დადგენილებით.

300160070.10.003.017615

04/08/2015

ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. დამტკიცებულია
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
მინისტრის №211 ბრძანებით

360160000.22.023.016334

11/08/2015

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის
ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“.
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421

300160070.10.003.018807
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დადგენილებით.

17/08/2015

ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და მახასიათებლების
მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის
შესახებ“. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426
დადგენილებით.

300230000.10.003.018812

01/08/2016

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422
დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების
განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ“.

360100000.10.003.018808

2.3

საერთაშორისო ხელშეკრულებები

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას,
რომელთაგან ქარხნის ფუნქციონირების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში
მნიშვნელოვანია შემდეგი:
• ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა:
° კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ;
° კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ;
° ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის
შესახებ,1983
• კლიმატის ცვლილება:
°
გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ;
°
მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი,
1987;
°
ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ;
°
კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ;
°
გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994.
• დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები:
° ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი
კატასტროფების შესახებ, 1987 წ.
• კულტურული მემკვიდრეობა:
° კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ;
° კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ.
• საჯარო ინფორმაცია:
° კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე
ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.)
3

დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა

საპროექტო გადაწყვეტის მოკლე აღწერა
შპს “საქგზამეცნიერება”-ს მიერ დამუშავებული “მარშალ გელოვანის ქუჩისა და პ.
სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მოსაწყობი ორდონიანი სატრანსპორტო კვანძის”
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პროექტი ითვალისწინებს ძირითადად შემდეგი სახეობისა და მოცულობის სამუშაოების
ჩატარებას:
უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ დაპროექტებული ესტაკადა (გზაგამტარი)
შედგება რამოდენიმე განსხვავებული ნაწილისაგან – კერძოდ პკ 0+00 – დან პკ 0+48.50 მდე (სიგრძე 48.5 მ) ეწყობა ვაშლიჯვრიდან ჩამოსასვლელი, ტრანსპორტისათვის,
ასასვლელი პანდუსი არმოგრუნტითა და ე.წ. ფრანგული დამჭერი კედლებით; პკ 0+48.50 –
დან პკ 1+18.5 – მდე (სიგრძით 70 მ) ეწყობა წრიული ფორმის ჩარჩოვანი ტიპი
რკინაბეტონის მალის ნაშენი, ხიდქვეშა გაბარიტით ჰ=5,0 მ უშუალოდ გელოვანის ქუჩის
სავალი ნაწილის ზონაში; პკ 1+18.5 – დან პკ 2+00 – მდე (სიგრძით 81,5 მ) ეწყობა 3 მალი
წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის კოჭებისაგან სიგრძით 27,0 მ; პკ 2+00 – დან პკ 2+58 –
მდე (სიგრძით 58,0 მ) ჩამოსასვლელი პანდუსი, ასასვლელი პანდუსის ანალოგიურად
არმოგრუნტითა და ე.წ. ფრანგული დამჭერი კედლებით. Eსტაკადის გაბარიტი შეადგენს
6,0 მ-ს, ცალმხრივი ტროტუარით (შიდა მხარეს) სიგანით 1,0 მ და პარაპეტის ტიპის
მოაჯირებით, ესტაკადის მთლიანი სიგანე შეადგენს 8,0 მ-ს.
Nაგებობის, მისი საძირკვლებისა და საძირკვლების ქვიშა გრუნტების, როგორც ერთიანი
სივრცული სისტემის საანგარიშო მოდელი წარმოადგენს ღეროვანი და ფირფიტოვანი
სასრულო ელემენტების სივრცულ ანსამბლს.
Nაგებობის გაანგარიშება მოხდა მუდმივ, დროებით და განსაკუთრებულ დატვირთვებზე
და მათ საანგარიშო თანწყობაზე საქართველოში მოქმედი ნორმატიული მოთხოვნების
შესაბამისად.
Mუდმივი დატვირთვები – შეიცავს ნაგებობის საკუთარ წონას, შემასწორებელი მოჭიმვის
ფენას, ასფალტის ფენის წონას, ხიდის გრძივად ორივე მხარეს განლაგებული
ბორდიურების და მოაჯირის წონას.
დროებითი დატვირთვები – საავტომობილო დატვირთვები A 11 ადა HK100 – ს მიხედვით;
დინამიურობის კოეფიციენტის გათვალისწინებით და დამუხრუჭების ძალები.
განსაკუთრებული დათვირთვები – რვა ბალიანი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური
სეისმური ზემოქმედება. Qარის დატვირთვა გათვალისწინებული არ იქნა, ვინაიდან მისი
ზემოქმედებით მზიდ კონსტრუქციებში გამოწვეული დაძაბულ-დეფორმირებული
მდგომარეობა ბევრად ნაკლებია სეისმური ზემოქმედებით გამოწვეულთან შედარებით.
გაანგარიშებაში მიღებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური
მახასიათებლები:
ბეტონის კლასი ხიმინჯებზე B30;
ბეტონის კლასი როსტვერკებზე B30;
ბეტონის კლასი ბურჟებზე B30;
ბეტონის კლასი ხიდის რკალურ კოჭებზე და ფილაზე B45;
ბეტონის კლასი ხიდის წინასწარდაძაბულ კოჭებზე B45;
ბეტონის კლასი ხიდის წინასწარდაძაბულ კოჭებზე მოსაწყობ ფილაზე B30;
გამოყენებული არმატურე A500ჩ;
დამატებითი ინფორმაცია – ესტაკადის კონსტრუქცია დაყოფილია ბლოკებად, მათ შორის
მოწყობილია დეფორმაციული ნაკერები. Pროექტში მოცემული ნიშნულები არის
პირობითი, სადაც +0,00 ნიშნულე შეესაბამება აბსოლუტურ +427,43 ნიშნულს.
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უსტაკადის ბურჟების ქვეშ ეწყობა ხიმინჯები, რომელთა ჩაანკერება უნდა მოხდეს
ძირითად ქანებში (სგე-4 ქვიშაქვა ნაცრისფერი, ტუფოგენური, საშუალო და
წვრილშრეებრივი (85 %),ფურცლოვანი არგელიტების (5 %) შუაშრეებით). ხიმინჯების
თავებზე ეწყობა შემკრავი როსტვერკი.
Bურჯები და ბურჯის თავები ეწყობა მონოლითური რკინაბეტონის კონსტრუქციის
სახით.
ხიდის რკალური ნაწილი წარმოადგენს მონოლითური რკინაბეტონის ჩარჩოვან სისტემას,
რომლის მოწყობაც ხდება წინასწარ დამზადებული რკალური კოჭების საშუალებით. ,
რომლებიც მონტაჟის შემდეგ დაუკავშირდება ერთმანეთს მონოლითური რკინაბეტონის
ფილით.
ხიდის სწორი ნაწილი ეწყობა ტიპიური ოცდაშვიდ მეტრიანი წინსაწარდაძაბული
კოჭების საშუალებით, რომლის თავზეც მონოლითდება შემკრავი რკინაბეტონის ფილა.
ხიდზე მისასვლელი პანდუსები ეწყობა მონოლითური რკინაბეტონის და ანაკრები
რკინაბეტონის ფილების (ფრანგული კედელი) საშუალებით.
გაანგარიშება ჩატარებულია საანგარიშო კომპლექსი ЛИРА - ს საშუალებით. გაანგარიშების
შედეგები ინახება საპროექტო ორგანიზაციაში შპს ,,საქგზამეცნიერება,, - ში.
შესასრულებელი სამუშაოების სახეობები და საპროექტო მოცულობები დატანილია მუშა
ნახაზებზე და შესულია შესაბამის უწყისებში.

4

ალტერნატიული ანალიზი

საპროექტო მონაკვეთის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში განხილული
იქნა, პროექტის განხორციელების არაქმედების ალტერნატივა.
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4.1

არაქმედების ალტერნატივა
არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტის შემთხვევაში არ მოხდება დასავლეთის

მიმართულებით გელოვანის ქუჩაზე მოძრავ სატრანსპორტო ნაკადს, ხოლო ვაშლიჯვრის
დასახლებიდან თბილისისკენ მიმავალი სატრანსპორტო ნაკადის ერთ ზოლში შეერწყმა
და დასავლეთიდან თბილისისკენ მიმავალ სატრანსპორტო ნაკადის გელოვანის ქუჩაზე
შერწყმა შესაბამისად ვერ მოიხსნება კვანძის შუქნიშნებით რეგულირების აუცილებლობა
და ვერ გაიზრდება კვანძის გამტარუნარიანობა.
5
5.1

პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა
ზოგადი მიმოხილვა

საპროექტო მონაკვეთი მდებარეობს ქალაქ თბილისში. ბუნებრივი და სოციალური
გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა განხორციელდა არსებული საცნობარო,
საფონდო მასალების, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების და ტერიტორიის
აუდიტის შედეგების საფუძველზე.
5.2

ფიზიკური გარემო
5.2.1

რაიონის ბუნებრივი და საინჟინრო გეოლოგიური პირობების

მოკლე აღწერა

ქ. თბილისის ტერიტორია და მისი შემოგარენი წარმოადგენს მთაგორიან
ძლიერ დანაწევრებული რელიეფის მქონე ზონას მდ. მტკვრის ხეობაში. მისი
ძირითადი ოროგრაფიული იერი დაკავშირებულია თრიალეთის ქედის ჩრდილოაღმოსავლეთ დაბოლოებასთან. ქ. თბილისს ამ მთაგორიან ზონაში უკავია ღრმა,
ქვაბულის მსგავსი ხეობის ძირი და ფერდობები, სიგანე აღწევს 3-4 კმ-ს, მაგრამ
მეტეხის კართან მცირდება 30-40 მ-მდე.
მდ.
მტკვარი,
რომელიც
აღმოსავლეთ
საქართველოში
მიედინება
დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ, ქ, თბილისის ფარგლებში ავჭალიდან იცვლის
მიმართულებას
და თითქმის ორთაჭალამდე მიედინება ჩრდილოეთიდან
სამხრეთისაკენ.
მდ. მტკვარი წარმოადგენს ძირითად ჰიდროგრაფიულ ელემენტს თბილისის
და მისი შემოგარესათვის. ქალაქის ფარგლებში მტკვარს აქვს მარჯვენა შენაკადები:
მდ. მდ. დიღმისწყალი, ვერე, დაბახანა, ტაბახმელასწყალი, მარცხენა შენაკადებია
მდ. მდ. გლდანულა, ხევძმარი, საცხენისწყალი. ჩვენი საკვლევი უბანი
განლაგებულია მტკვრის მარჯვენა ნაპირზე დიღმმის დეპრესიის სამხრეტ ნაწილსი
მდ. მონადირისწყლის ხებაში.
მდ. მტკვრის მარჯვენა ნაპირი, ქალაქის ფარგლებში საერთოდ ხასიათდება
ქედებისა და დეპრესიების მორიგეობით, რომლებიც უმეტესწილად განედური
მიმართულებით (დასავლეთიდან-აღმოსავლეთით). ყველაზე მნიშვნელოვანიმათ
შორის არიან: თელეთის ქედი, სეიდაბადის ამაღლება, სოლოლაკის ქედი, დავითის
მთა, წყნეთის ამაღლება და ბოლოს დიღმის ამაღლება. თელეთის ქედისა და
სეიდაბადის ამაღლებას ერთმანეთისგან ყოფს კრწანისის დეპესია, რომელშიც
მოედინება მდ. ტაბა-ხმელასწყალი, ხოლო სეიდაბადის ამაღლებასა და სოლოლაკის
ქედს შორის ღრმა ხეობაში გამოდის მდ. დაბახანა, რომელიც როგორც ზემოთ იყო
აღნიშნული ქალაქის დასავლეთ ნაწილში დახურული კოლექტორით უერთდება
მდ. მტკვარს.
ბუნებრივი ქანობის დროს მდ. მტკვარის სიჩქარე 2.7მ/წმ იყო. ორთაჭალჰესის
აშენების შემდეგ მდინარის დონეც და დინების სიჩქარეც დარეგულირდა და

Page 11 of 96

დამოკიდებულია ჰესის მუშაობაზე. კვების რეჟიმის მიხედვით მდ. მტკვარი არის
შერეული ხასიათის- თოვლის დნობისა და წვიმასთან დამოკიდებული. დონეების
რეჟიმი ცვალებადია-ზამთარში იგი ძალზე წყალმცირეა, გაზაფხულზე და
ზაფხულის დამდეგს კი –წყალუხვი. ზაფხულის ბოლოს და შემოდგომაზე
წყალმცირობა ისეთივეა როგორც ზამთარში, მხოლოდ ამ პერიოდში, ზოგჯერ ხდება
წყალმოვარდნები, რომლებიც ხანგრძლივობის მიხედვით ძალზე ჩამორჩება
გაზაფხულის წყალდიდობას, მაგრამ წყალუხვობით შეიძლება რამდენჯერმე
აღემატებოდეს მას.
დონის ცვალებადობა და ხარჯი თავის მაქსიმუმს აღწევს გაზაფხულზემაქსიმუმი (212მ3/წმ-მდე), მინიმუმ -79.6მ3/წმ.
ქიმიური შემადგენლბის მიხედვით მდინარის წყალი ხასიათდება
ნახშირჟანგის და გოგირდწყალბადის მარილების შემცველობით: სიხისტე ქალაქის
ფარგლებსი 26.02 მგ/ექვ-მდე. მტკვრის ყველა მარჯვენა სენაკადები და მათ შორის
მდ. დაბახანაც წყალმცირეა გვალვიან პერიოდებში, მაგრამ წვიმების დროს
შეიძლება გადაიქცეს მძლავრ დამანგრეველ ნაკადებად.
კლიმატური პირობები ქალაქში ხასიათდება ზომიერი კონტინენტალური
ჰავით და ჰაერის მოძრაობის ორი ძირითადი მიმართულებით; აღმოსავლეთის და
დასავლეთის.
კლიმატის
ძირითადი
მახასიათებლები
ქალაქისათვის
ჰიდრომეტეოროლოგიურ სადგურ 88-ის მონაცემებით ასეთია:
ტემპერატურე. საშუალო წლიური ტემპერატურე +120ც; ყველაზე ცივი თვის
(იანვარი) საშუალო ტემპერატურე +90ც; ყველაზე ცხელი ტვის (ივლისი-აგვისტო)
+24,40ც; აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურე -230ც, ხოლო აბსოლუტური
მაქსიმალური +400ც, ნიადაგის სიღრმა -5სმ.
ატმოსფერული ნალექები: ნალექების საშუალო რაოდენობა შეადგენს 505 მმ-ს;
ყველაზე წვიმიანი თვეებია –მაისი და ივნისი; ნალექების საშუალო რაოდენობა ამ
თვეებში შეადგენს 86მმ-ს და 72მმ-ს; საშუალო წლიური ტენიანობა არის 66%;
თოვლის საფარის გაჩენის თარიღია 30 დეკემბერი, ხოლო გაქრობის -1მარტი.
დღერამური ნალექების მაქსიმალური რაოდენობა არის 130მმ; დიდი ინტენსივობის
წვიმა(კოკისპირული)თბილისში ხშირი მოვლენაა; ყოველწლიურად შეიძლება 5
ასეთი წვიმა მოვიდეს.
ქარები; საშუალოდ წლიური სიჩქარე-2.4მ/წმ; მაქსიმალური სიჩქარე-22მ/წმ
ერთწლიანიგანმეორებადობით; ძლიერი ქარები (15მ/წმ–ზე მეტი) არის მარტში და
აპრილში; ყველაზე წყნარი თვეებია –ნოემბერი და დეკემბერი; ქარების
მიმართულების განმეორებადობა წლის განმავლობაში(ქარების ვარდულა)ასეთია: ჩ26%; ჩა-3%;ა-4%;სა-25%;ს-8%;სდ-2%;დ-4%;და ჩდ-28%;
გეოლოგიური აგებულება და ჰიდროგეოლოგია.
საერთოდ ქ. თბილისი და მისი შემოგარენი განლაგებულია აჭარა-თრიალეთის
ნაოჭა სისტემის აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე, რომელიც გეოლოგიურად შედგება
პალეოგენური ასაკის კლდოვანი ქანებისაგან. ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე ისინი
გადაფარული არიან თანამედროვე მეოთხეული ასაკის სხვადასხვა გენეზისის
წარმონაქმნებით, მაგრამ რელიეფის ძლიერი დანაწევრების გამო, განსაკუთრებით
ქალაქის მარჯვენა ნაპირის ტერიტორიაზე, ეს კლდოვანი ქანები კარგად არიან
გაშიშვლებული მთების ფერდობებზე და ხევების ბორტებში.
ჩვენი
ნეოგენური

საკვლევი უბნის ტერიტორია გეოლოგიურად განლაგებულია
ასაკის საყარაულოს ჰორიზონტის ნალექების სუბსტრატზე
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წარმოდგენილის ქვისაქვებისა და არგილიტების მორიგეობით რომელტა
გაშისვლებები ვიწრო ზოლად გაუყვება მდ. Mტკვრის სანაპიროს ხოლო ზევიდან
გადაფარული არიან ალუვიური მდ. Mტკვრის ტერასა რიყნალებით და დელუვიურ
ელუვიური ტიხნარებით.
ტრასის საინჟინრო-გეოლოგიური აღწერა.
საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს თბილისის ჩრდილო ნაწილში, მტკვრის
მარჯვენა სანაპიროზე. Dდიღმის დეპრესიის სამხრეთ ნაწილში. სატრანსპორტო
კვანძი იწყება მარჯვენა სანაპიროზე სარაჯიშვილის და გოძიაშვილის ქუჩების
გადაკვეთაზე გადადის მეორე დონეზე მარშალ გელოვანის გამზირს, უხვევს
ჩრდილოეთის მიმართულებით და შეერწყმის აღნიშნულ გამზირს.
კვანძი გათვალისწინებულია ახალი ნუცუბიძის პლატო-ვასლიჯვრის ტრასის
(ელგუჯა ამაშუკელის და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩები) დამაკავშირებელი
მაგისტრალის და ამასთან ვაშლიჯვრის პერსპექტიული უბნის გელოვანის გამზირის
გაუვლელად დამაკავსირებლად ქალაქთან და მის ჩრდილო ნაწილთან.
ტერიტორია წარმოადგენს მტკვრის მესამე და მეოთხე ტერასის ზედაპირს.
ვაკეა საფეხურებრივი გართულებული ტექნოგენური ფორმებით. მჭიდროდ
დასხლებულია
ტერიტორიის
გეოლოგიურ
აგებულებაში
მონაწილეობს
ოლიგოცენის (Pგ3+N11) ასაკის წვრილი და საშუალოშრეებრივი ქვიშაქვები.
რომელთა ზევიდან გადაფარულია ალუვიური ფენით რიყნარით ასევე ალუვიური
და ტექნოგენური გენეზისის თიხნარებით.
საკვლევი ტერიტორიის ფუძის ამგები ქანების საინჟინრო-გეოლოგიური
პირობების გამოკვლევის და გეოდინამიური მდგომარეობის შეფასების მიზნით
ტერიტორიაზე გაიბურღა 5 ჭაბურღილი, სიღრმით 14.5-25.0 მ. საერთო სიგრძით
93.1მ. მათი განლაგების ადგილები, სიღრმეები, კოორდინატები და პირის
ნიშნულები მოცემულია #1 ცხრილში.
ცხრილი #1

adgilmdebareoba
WaburRili
s
#

WaburRili
s siRme
m.

pk +

koordinatebi
m

piris
niSnuli
m,

X

Y

Z

1

15.00

480751

4622652

427.20

2

25.00

480775

4622626

427.00

3

14.50

480209

4622673

424.90

4

14.50

480812

4622733

425.30

5

14.50

480805

4622785

424.77
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საველე სამუშაოთა და ლაბორატორიული კვლევების მასალების ანალიზის
საფუძველზე

საპროექტო

გზის

კორიდორის

ლითოლოგიურ

სტრუქტურაში

გამოიყო ერთმანეთისგან განსხვავებული შედგენილობის, მდგომარეობის და
თვისებების 4 ფენა ანუ საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი (სგე) მათი აღწერა და
გავრცელება სიღრმეში ჭაბურღილების მიხედვით მოცემულია ცხრილი # 2-ში.

sge-is #

ცხრილი # 2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტების გავრცელება სიღრმეში
ჭაბურღილების მიხედვით.
sge-is daxasiaTeba da
geologiuri indeqsi

sge-is gavrcelebis intervali, m.
m.

Ffenis sisqe,

Wab-1

Wab-2

Wab-3

Wab-4

Wab-5

0.00-2.40
2.40

0.00-3.60
3.60

0.00-0.1.20
1.20

0.00-1.60 1.60

0.00-1.30 1.30

1

Tixnari Ria yavisferi, myari
20% mde RorRis da
samSeneblo narCenebis
CanarTebiT (tQ IV ).

2

Tixnari, Ria yavisferi,
Znelplastikuri, 10% mde
RorRis CanarTebiT (adQ IV )

2.40-13.80
11.40

3.60-13.90
10.30

1.20-12.30
11.10

1.60-12.00
10.40

1.30-12.20
10.90

3

kenWnari kaWaris Canar-TebiT
xreSisa da qviSis SemavsebliT
(aQ IV )

13.80-15.00
1.20

13.90-24.10
10.20

12.30-14.50
2.20

12.00-22.80
10.80

12.20-14.50
2.30

4

qviSaqva nacrisferi, saSualo
da wvril Sreebrivi
gamofituli saSualo
simtkicis (Pg 3 +N 1 1)

24.10-25.00
0.90

22.80-24.10
1.30

ქვემოთ მოცემულია გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტების
დახასიათება. ლაბორატორიულად არ არის გამოკვლეული და ქვემოთ მოყვანი
დახასიათებაში არ არის შესული ნიადაგის ჰუმუსოვანი ფენის და გზის საფარის
ფენები,
რომელებიც
ტერიტორიაზე
პატარ
პატარა
ფრაგმენტებადაა
გავრცელებული. ხოლო ლითოლოგიურ ჭრილებზე და სავეტებზე ისინი
დატანილია.
სგე-1 თიხნარი მოყვითალო-რუხი ფერის, მყარი 20%-მდე სამშენებლო
ნარჩენების ჩანართებით. გამოვლენილია ყველა ჭაბურღილში მიწის პირიდან 1.23.6-ის ინტერვალში. ელემენტი გამოკვლეულია # 2 ჭაბურღილიდან აღებული
ნიმუშით, კვლევის შედეგები მოცემულია ქვემოთ # 3 და # 4 ცხრილებში.
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ცხრილი-3 სგე-1-ის გრანულომეტრიული შემადგენლობა.

#

W
abur Ri l i s
#

1

f r aqci ebi s Semcvel o ba masaSi , %

ni muSi s
aRebi s
si Rr me, m

2

kenW
ebi

xr eSi

qvi Sa

mt ver i

T i xa

200-10

10-2

2-0.1

0.1-0.005

＜0.005

9.51

12.25

25.31

38.06

14.87

1.00

ცხრილი-4 სგე-1-ის ფიზიკურ მექანიკური თვისებების პარამეტრთა
სიდიდეები.

1

0.90

7

Ggr unt i s
T eni ano bi s xar i sxi , S z

2

2.6

f o r i ano bi s ko ef i ci ent i , e

7

-

f o r i ano ba, n%

0

8.71

Co nCxi s, ρ d

20.3

bunebr i vi , ρ

29.0

gr /sm3

mi ner al ur i

qveda zRvar i W p %

12.4

si mkvr i ve
ko nsi st enci i s maCvenebel i I L

zeda zRvar i W L %

1.0

pl ast i kur o bi s

bunebr i vi t eni ano ba, W%

2

ni muSi s aRebi s si Rr me, m.

W
abur Ri l i s #

pl ast i kur o ba

dasaxel eb
a
sax.st and.
25100-82
mi xedvi T

T i xnar i ,
msu buqi ,
myar i .

maxasi aT ebel T a cxr i l Si
mo yvani l i
si di deebi s mi xedvi T
sge-1
kl asi f i ci r deba, r o go r c T i xnar i , r adgan pl ast i kur o bi s r i cxvi s (I p )
mni Svnel o ba Seadgens 8.71 (anu nakl ebi a 17-ze), xo l o ko nsi st enci i s
(denado bi s) maCvenebel i (I L ) Seadgens -0.90 (anu I L ＜0).
xr eSi s da kenW
ebi s Semsvel o ba (f r aqci a ＞2mm) T i xnar Si 21.76 %-i a. E
el ement i s si mkvr i ve Seadgens ρ=1.95 gr /sm3.
sndaw 2.02.01-83 danar Ti I cxr i l i 1 i s da danar T i 3 cxr i l i 1-i s Tanaxmad:
_ Si nagani xaxuni s kuTxe φ=250;
_ SeW
i dul o ba C=10kpa (0.10kgZ/sm2);
_ def o r maci i s mo dul i E=30mpa;
_ saangar i So wi nar o ba R 0 =0.4mpa.
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sge-2 T i xnar i Ri a yavi sf er i myar i . i gi al uvi ur -del uvi ur i genezi si s
gr unt i a (adQ IV ) da di di gavr cel ebi T sar gebl o bs sakvl ev t er i t o r i aze.
el ement i gamo kvl eul i a # 2 da # 4 W
abur Ri l ebi dan aRebul i ni muSebi T da
kvl evi s masal ebi mo cemul i a qvemo T cxr i l ebSi # 5 da # 6-Si .

cxr i l i -5 sge-2-i s gr anul o met r i ul i Semadgenl o ba.

#

W
abur Ri l i s
#

f r aqci ebi s Semcvel o ba masaSi , %

ni muSi s
aRebi s
si Rr me, m

kenW
ebi

xr eSi

qvi Sa

mt ver i

T i xa

200-10

10-2

2-0.1

0.1-0.005

＜0.005

1

2

2.40

_

1.05

26.42

56.76

15.77

2

2

3.80

_

_

2.67

64.67

32.66

3

2

5.00

_

_

3.77

70.25

25.98

4

2

8.20

_

_

11.93

52.73

35.34

5

2

12.50

1.92

4.61

53.46

32.94

7.07
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cxr i l i -6 sge-2-i s f i zi kur meqani kur i Tvi sebebi s par amet r T a si di deebi .

8.20

2

2.6

5

8

4

0.98

7

37.7

25.1

12.5

4

8

6

38.9

26.1

12.8

9

2

9

26.3

37.3

23.3

13.9

2

1

6

6

10.2

13.5

26.0

18.1

0.

8

1

8

7.83

-1.13

-1.54

0.21

-0.15

2.7
0
2.7
0
2.7
0
2.6
7

T eni ano bi s xar i sxi , S z

2

-

f o r i ano bi s ko ef i ci ent i , e

6.34

10.3

f o r i ano ba, n%

5.00

21.1

Co nCxi s, ρ d

2

31.4

bunebr i vi , ρ

11.61

mi ner al ur i nawi l akebi s,

3.80

ko nsi st enci i s maCvenebel i I L

2

pl ast i kur o bi s r i cxvi

11.01

qveda zRvar i W p %

2.40

si mkvr i ve
gr /sm3

zeda zRvar i W L %

bunebr i vi t eni ano ba, W%

2

W
abur Ri l i s #

ni muSi s aRebi s si Rr me, m.

pl ast i kur o ba

Ggr unt i s
dasaxel eba
sax.st and. 2510082 mi xedvi T

T i xnar i ,
msubuqi , myar i .
T i xnar i , mZi me,
mt vr i ani , myar i .
T i xnar i , mZi me,
mt vr i ani , myar i .
T i xnar i , mZi me,
mt vr i ani , naxev
r admyar i .
T i xnar i ,
msubuqi ,
mt vr i ani , myar i .

f i zi kur i Tvi sebebi s par amet r Ta cxr i l Si mo yvani l i si di deebi s
mi xedvi T el ement i kl asi f i ci r deba, r o go r c T i xnar i vi nai dan pl ast i kur o bi s
r i cxvi s (I p ) saSual o mni Svnel o ba Seadgens 11.52 (anu nakl ebi a 17-ze), xo l o
ko nsi st enci i s (denado bi s) maCvenebel i s (I L ) mi xedvi T 4 SemT xvevaSi myar i a
r adgan I L ＜0, xo l o 1 SemTxvevaSi naxevr admyar i I L =0.21 (anu 0＜I L ＜0.25).
xr eSi s da kenW
ebi s Semsvel o ba (f r aqci a ＞2mm) T i xnar Si umni Svnel o a. E
el ement i s si mkvr i ve Seadgens 1.75 gr /sm3.
sndaw 2.02.01-83 danar Ti I cxr i l i 1 i s da danar T i 3 cxr i l i 1 i s T anaxmad:
_ Si nagani xaxuni s kuTxe φ=230;
_ SeW
i dul o ba C=10kpa (0.10kgZ/sm2);
_ def o r maci i s mo dul i E=25mpa;
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_ saangar i So wi nar o ba R 0 =0.3mpa.

sge-3 msxvi l mar cvl o vani xr eSo vani kenW
nar i , kaW
ar i s Canar Tebi T , qvi Si s
Semavsebl i T . el ement i al uvi ur i genezi si s gr unt s war mo adgens (aQ IV ) da md.
mt kvr i s

meo r e W
al i szeda t er asi s

W
abur Ri l ebSi

amgebi a.

i gi

daf i qsi r ebul i a yvel a

mi wi s pi r i dan 11.5-13.8 m si Rr mi dan daZi ebul

si Rr mr mde..

gakveT i l i a mxo l o d me 2 W
abur Ri l Si 13,8-24.0 i nt er val Si .
el ement i

gamo kvl eul i a # 2 W
abur Ri l i dan aRebul i

gakeTebul i a gr anul o met r i ul i

anal i zi

da Sedegebi

ni muSi T

masze

mo yvani l i a qvemo T

cxr i l i # 5 Si

cxr i l i -7 sge-3-i s gr anul o met r i ul i Semadgenl o ba.

#

1

W
abur Ri l i s
#

2

f r aqci ebi s Semcvel o ba masaSi , %

ni muSi s
aRebi s
si Rr me, m

1.00

kenW
ebi

xr eSi

qvi Sa

mt ver i

T i xa

200-10

10-2

2-0.1

0.1-0.005

＜0.005

89.49

7.88

2.63

_

_

gr anul o met r i ul i Semadgenl o bi s mi xedvi T el ement i kl asi f i ci r deba
r o go r c r i ynal -xr eSo vani gr unt i , r adgan masSi f r aqci a ＞60 mm-ze Seadgens
49.37%.
el ement i s f r aqci ul i Semadgenl o bi dan gamo mdi nar e si mkvr i vi s (ρ)
mni Svnel o bad Sei Zl eba mi Rebul i i qnas 1.95 gr /sm3; sndaw 2.02.01-83 danar T i 1
da 3-i s Sesabami sad, gr unt i s meqani kur i T vi sebebi s par amet r T a no r mat i ul
mni Svnel o bebad Sei Zl eba mi Rebul i i qnas:
_ Si nagani xaxuni s kuTxe φ=330;
_ SeW
i dul o ba C=4kpa (0.04kgZ/sm2);
_ def o r maci i s mo dul i E=50mpa;
_ dr ekado bi s mo dul i E Y =330mpa;
_ saangar i So wi nar o ba R 0 =0.8mpa.
sge-4 qvi Saqva nacr i sf er i , t uf o genur i , saSual o da wvr i l Sr eebr i vi
(85%), f ur cl o vani ar gi l i t ebi s (5%) SuaSr eebi T . el ement i gamo vl eni l i a # 2
W
abur Ri l Si 23,8 m-dan daZi ebul si Rr memde 25.0 m. gr unt i s f i zi kur -meqani kur i
T vi sebebi s par amet r Ta si di deebi aRebul i a j eo i nJi ner i ngi s mi er Cat ar ebul i
samuSao ebi s mo nacemebi s mi xedvi T da mo cemul i a cxr i l i # 8-Si :
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cxr i l i # 8

bunebr i
vi
si mkvr i
ρ

ve

gr /sm3

2.50

si mt ki ce
er T Rer Za
kumSvaze
mSr al
mdgo mar eo ba
Si R c mpa

40.93

si mt ki ce
er T Rer Za
kumSvaze
wyal gaj er eb
ul
mdgo mar eo ba

dar bi l eb

def o r maci

dr ekado b

is

is

is

ko ef i ci en

mo dul i , E

mo dul i

t i Kv

mpa

0.70

3601

Ed

mpa

Si R c mpa
28.84

0.24

cxr i l Si mo yvani l i mo nacemebi s mi xedvi T , qvi Saqva wvr i l
da
sasual o Sr eebr i vi ar i s saSual o si mt ki ci s kl do vani gr unt i , r adgan mi si
si mt ki ci s maxasi at ebel i (R c ) wyal gaj er ebul mdgo mar eo basi ar i s 28.84mpa. (anu
50<R c <15 mpa).
gr unt i wyal Si dar bi l ebadi a, r adgan dar bi l ebi s ko ef i ci ent i K Y <0.75.

დასკვნა:
1) ქ. თბილისში, ვაშლიჯვარში სარაჯიშვილის ქუჩისა და გელოვანის
გამზირის
გადაკვეთაზე
ორდონიანი
კვანძის
მოსაწყობი
ტერიტორია
გეოლოგიური, ჰიდროგეო-ლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობებიდან
გამომდინარე სნდაწ 1.02.07-87-ის დანართი 10-ის თანახმად, განეკუთვნება II
(საშუალო სირთულის) კატეგორიას.
2) საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური თვალსაზრისით
მდგრად პირობებშია. უარყოფითი გეოდინამიური პროცესების გამოვლენილი არ
არის. საველე და კამერალური სამუშაოების ანალიზის საფუძვეელზე საკვლევ
ტერიტორიაზე გამოვლენილია გრუნტების 4 ნაირსახეობა (სგე) აქედან ორი
მათგანი განეკუთვნება რბილშეკავშირებულ-ნატეხოვანით (სგე-1 და სგე-2); ერთი
_ (სგე-3) შეუკავშირებელ-მსხვილნატეხოვან და ერთიც (სგე-4) ძირითადი
დანალექი კლდოვანი გრუნტების საინჟინრო გეოლოგიურ ჯგუფს. მათი
კუთვნილება სნდაწ IV-5-82-ის და კატეგორია დამუშავების სირთულის მიხედვით
მოცემულია ცხრილი # 9-ში.
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simkvrive, ρ gr/sm3

Sinagani xaxunis kuTxe, φ0

SeWiduloba, C kpa

deformaciis moduli, E mpa

pirobiTi saangariSo
datvirTva, R 0 mpa

1

1.95

25

10

30

0.4

33g III kat.

1:1.5

2

1.75

17

20

17

0.2

33b II kat.

1:1.5

3

1.95

31

10

50

0.8

6b III kat

1:1.5

4

2.30

29

700

200

28a VI kat

1:1

droebiTi winaRoba
erTRerZa kumSvaze, R c mpa

sge-is #

cxr i l i # 9

28

gruntis jgufi
damuSavebis
sirTulis
mixedviT
sndaw IV-5-82

12m-mde
ferdos
maqsimaluri
qanobi

ძირითადი
ოლიგოცენის
ასაკის ქვიშაქვები გამოვლენილია სააკვლევ
ტერიტორიაზე 22.8-24.1 მ-ის სიღრმის ქვემოთ. ისინი 12-14 მ. სიღრმიდან
გადაფარულია მტკვრის ალუვიური ტერასული ნალექებით. სგე # 3. თავისი
ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლებით და მზიდი თვისებებით ორივე სგე
შეიძლება გამოყენებული იქნას ნაგებობის დასაფუძნებლად.
3)

საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების

“სეისმომედეგი მშენებლობა” (პ.ნ. 01.01-09)-ს მიხედვით, საპროექტო მონაკვეთის
სეისმურობა არის 8 ბალი, სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით A=0.17
5.2.2

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი

ქალაქ თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი წარმოებს სამ
სადამკვირვებლო პუნქტზე, რომლებიც მდებარეობენ კვინიტაძის ქუჩაზე, წერეთლისა და
მოსკოვის გამზირებზე და ერთ ფონურ ავტომატურ სადგურზე, რომელიც
განთავსებულია ვაშლიჯვარის მეტეოროლოგიური სადგურის ტერიტორიაზე.
კვინიტაძის ქუჩაზე ისაზღვრება ატმოსფერული ჰაერის შემდეგი დამაბინძურებელი
ნივთიერებების კონცენტრაციები: მტვერი, ნახშირჟანგი, გოგირდის დიოქსიდი, აზოტის
დიოქსიდი, ტყვია და ოზონი. წერეთლის გამზირზე იზომებოდა მტვერი, ნახშირჟანგი,
აზოტის დიოქსიდი და ტყვია. მოსკოვის გამზირზე ისაზღვრებოდა ნახშირჟანგი და
აზოტის დიოქსიდი.
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დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები
თითოეული დამაბინძურებელი ინგრედიენტისათვის მოცემულია ცხრილში:
დაკვირვების პუნქტი

მტვერი
მაქსიმალ
ური
ერთჯერა

კვინიტაძ
ის
ქუჩა
მოსკოვ
ის
გამზი
წერეთლ
ის
გამზი

1,0

1,3

აზოტის
დიოქსიდი
საშუა
ლოთვიუ
რ
0,6

0,76

მაქსიმალუ
რი
ერთჯერა

გოგირდის
დიოქსიდი
საშ
უა
ლო
-

მაქსიმა
ლური
ერთჯე
რ
0,21

საშუა
ლოთვიუ
რ
0,13

ნახშირჟანგი
მაქსიმა
ლური
ერთჯერ

საშუ
ალო
თვი

15,0

4,7

0,15

0,08

0,195

0,09

4,1

2,1

0,188

0,06

7,87

1,1

ოზონი
მაქსიმა
ლური
ერთჯერ
0,17

სა
შ
უა
ლ
ო
0,05
4

როგორც ცხრილიდან ჩანს აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდების დაფიქსირებული
მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ-ზე, აზოტის დიოქსიდის
მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია მოსკოვისა და წერეთლის გამზირებზე და
ნახშირჟანგის ერთჯერადი კონცენტრაცია მოსკოვის გამზირზე არ აღემატებოდნენ
შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ). ზღვრულად დასაშვებ
მნიშვნელობებს აღემატებოდნენ ნახშირჟანგის, მტვრისა და ოზონის მაქსიმალური
ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე და შესაბამისად შეადგენდნენ 3 ზდკ-ს, 2
ზდკ-სა და 1,1 ზდკ-ს. ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებს აღემატებოდნენ აგრეთვე
მტვრისა და ნახშირჟანგის კონცენტრაციები წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად უდრიდა
2.6 ზდკ-სა და 1.6 ზდკ-ს.
ნახ. 1, 2, 3, 4 და 5–ზე მოცემულია ქ.თბილისში აპრილის თვეში დაფიქსირებული

ნახშირ- ჟანგის, მტვრისა და ოზონის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები.
ნახ.1 ნახშირჟანგის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, მგ/მ3
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ნახ.2 მტვრის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, მგ/მ3

ნახ.3 ოზონის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, მგ/მ3
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ნახ.4 მტვრის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, მგ/მ3

ნახ.5 ნახშირჟანგის ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაცია, მგ/მ3
ვაშლიჯვრის სადგურზე ყველა დამაბინძურებელი ნივთიერებების საშუალოთვიური
და ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები ნორმის ფარგლებში იყო.
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5.2.3

რადიოაქტიური მდგომარეობა

მიწისპირა ატმოსფერულ ჰაერში y-გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრე
მერყეობდა 8.4 მკრ/სთ - 13.8 მკრ/სთ-ის ფარგლებში, რაც დედამიწის ბუნებრივი რადიაციული
ფონის ფარგლებში იყო
თბილისის ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრე, საშუალო თვიური იყო 10,7 მკრ/სთ.
5.2.4

სეისმიკა

საქართველოში ამჟამად მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტის პნ 01.01-09 - `სეისმომედეგი
მშენებლობა (პნ01.01-09) მიხედვით რაიონი მიეკუთვნება 8 ბალიან ზონას.
ნახაზი სეისმური საშიშროების რუკა
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5.3

ნიადაგები

თბილისის

მიდამოებში

გავრცელებულია

აღმოსავლეთ

საქართველოსათვის

დამახასიათებელი თითქმის ყველა ტიპის ნიადაგი, დაწყებული ნახევარუდაბნოს
ნიადაგებით და მლაშობებით, დამთავრებული მთის მდელოს ნიადაგებით.
მდ

მტკვრის როგორც მარცხენა, ისე მარჯვენა სანაპიროზე ფართოდ არის

გავრცელებული

ტყის

ყავისფერი

და

ყომრალი

ნიადაგები,

განსაკუთრებით

გაბატონებულია ის მარჯვენა სანაპიროზე, თრიალეთის ქედის ბოლო ტოტებზე.
შედარებით მცირე ფართობი უჭირავს ალუვიურ ნიადაგებს, ისინი მდ. მტკვრისა და
მისი შენაკადების ხეობის დაბალ ტერასებზეა. ალუვიური ნიადაგი ხასიათდება კარგი
სტრუქტურითა

და ფიზიკური თვისებებით.

საქართველოს
ტერიტორიული

ტერიტორიაზე

კომპლექსები

ჩამოყალიბებულია

(ლანდშაფტები),

ნაირგვარი

დაწყებული

ბუნებრივ-

ნახევარუდაბნოსა

(აღმოსავლეთი საქართველო) და კოლხური ნოტიო სუბტროპიკულიდან (დასავლეთი
საქართველო),

დამთავრებული

მარადთოვლიან-მყინვარებიანი

(გლაციალურ-

ნივალური) ლანშაფტებით. საქართველოს ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი დასახელების
(ტიპი, ქვეტიპი, სახე) ლანდშაფტია გავრცელებული. ლანდშაფტების ძირითადი
ტიპებია: ვაკისა და მთის ლანდშაფტები.
ქვემოთ

ცხრილში

წარმოდგენილია

ლანდშაფტური

მრავალფეროვნების

ზოგიერთი მაჩვენებელი საქართველოს მხარეების მიხედვით.
ცხრილი ლანდშაფტები
მხარეები

#

ფართობი, ათ.
კმ2

ბტკ ვს

ბტკ ვს ტიპების

ტიპების

სიმჭიდროვე,

რაოდენობა

1 ათ. კმ2

ხვედრითი
წილი,%*

1

კახეთი

12.2

43

3.5

36

2

ქვემო ქართლი

6.5

23

3.5

19

3

შიდა ქართლი

5.7

28

4.9

23

4

მცხეთა-მთიანეთი

6.7

23

3.4

19

5

სამცხე-ჯავახეთი

6.4

16

2.5

13

7.4

39

5.2

33

4.6

32

6.9

27

6
7

სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო
სვანეთი

8

იმერეთი

6.6

27

4.1

23

9

გურია

2.0

38

19

19

10

აჭარა

2.9

38

13.1

32

•

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში გვხვდება ბტკ-ების ერთი და იგივე ტიპი, ამიტომ რეგიონების
ბტკ- ების ტიპების ხვედრითი წილების საერთო ჯამი აღემატება 100%-ს.
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5.4

ბიოლოგიური გარემო
5.4.1

ფლორა

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მარშალ გელოვანის ქუჩისა დაპ.სარაჯიშვილის
ქუჩის გადაკვეთაზე ორდონიანი კვანძის მოწყობა-სარეკონსტრუქციოსამუშაოების დროს
მოსაჭრელი და გადასარგავი ხეების აღრიცხვა მოახდინა ი/მ“გიორგი ტივაძე”-მ 23/11/2016დან 25/11/2016-მდე. სულ აღრიცხულ იქნა:
89 ძირი 8სმ და მეტი დიამეტრის ხე (44.828
კბ.მ).აქედან: მოსაჭრელი ____ 62 ძირი ხე საერთო მოცულობით 42.238 კბმ.გადასარგავი _____
27 ძირი ხე (მონიშნულია ფერადი ლენტით).ასევე აღრიცხულ იქნა 8 სანტიმეტრზე ნაკლები
დიამეტრის 214 ძირი ხე-ბუჩქნარი. აქედან: მოსაჭრელი ____ 198 ძირი (0.015კბმ).გადასარგავი
_____ 16 ძირი.
აღნიშნული ხე-მცენარეების მოჭრისათვის, საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია
იხელმძღვანელოს „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე

არსებული მწვანე ნარგავების და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის
შესახებ“ და 2014 წლის 12 დეკემბრის #17-55 „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მწვანე
ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“
მოსაჭრელი ხეების შესახებ ინორმაცია გთხვთ იხ დანართ 2-ში.

5.4.2

დაცული ტერიტორიები

საპროექტო რეგიონისათვის მნიშვნელოვანი დაცული ტერიტორია თბილისის ეროვნულ
პარკია, მაგრამ ამჟამად შეფასებით მოცულ ტერიტორიაზე დაცული ტერიტორიები არ შედის.

5.5

ნარჩენების მართვა

თბილისის მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვას ახორციელებს თბილისის კეთილმოწყობის
და დასუფთავების სამსახური, რომელიც აგროვებს ნარჩენებს, აღრიცხავს მათ და განათავსებს
პოლიგონზე. ნარჩენების მართვის სამსახურის მიერ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა ხდება
თბილისის ნაგავსაყრელზე რომოლიც მდებარეობს ქალაქ თბილისში, გლდანის
მუნიციპალიტეტი, თბილისის შემოვლითი გზის მე-15 კ.მ.-ის მიმდებარედ
6
6.1

გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
გზშ-ს მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები

ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა
შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის
არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება
გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების მიმღები
ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია
ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრისთვის. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
განსაზღვრის შემდეგ კი დგინდება რამდენად მისაღებია იგი, საქმიანობის ალტერნატიული,
ნაკლები უარყოფითი ეფექტის მქონე ვარიანტები, შემარბილებელი ზომების საჭიროება და
თავად შემარბილებელი ზომები.
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა:
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საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა
საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა,
რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის პროექტებისთვის.
საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის
მოძიება და ანალიზი
იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია
საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.

დაგეგმილი

საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება
ზემოქმედების
ხასიათის,
ალბათობის,
მნიშვნელოვნებისა
და
სხვა
მახასიათებლების განსაზღვრა რეცეპტორის სენსიტიურობის გათვალისწინებით,
გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი მნიშვნელოვნების
შეფასება.
საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა
მნიშვნელოვანი
ზემოქმედების
შერბილების,
მაკომპენსირებელი ზომების განსაზღვრა.

თავიდან

აცილების

ან

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
შემარბილებელ ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ გარემოში მოსალოდნელი
ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა.
საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ განსაზღვრულ
მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების ეფექტურობა, ან
გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება.
6.1.1

ზემოქმედების რეცეპტორები და მათი მგრძნობიარობა

პროექტის განხორციელების ფაზებზე გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეებია:
•
•
•
•
•
•
•

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუარესება;
ხმაურის გავრცელება;
გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები;
ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე;
ნარჩენების მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება;
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება;
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
რისკები.

რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის
უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით
ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან.
6.1.2

ზემოქმედების შეფასება

გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები.
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად:
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•
•
•
•
•
•

ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი;
სიდიდე - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი
მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი;
ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი;
ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი;
შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი.

ანუ განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად გარემოში მოსალოდნელი
ცვლილება და ხასიათი, ზემოქმედების არეალი და ხანგრძლივობა, შექცევადობა და რისკის
რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი მნიშვნელოვნება.
ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე ზემოქმედების
შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და შემოღებული
კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა,
ასევე შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი ღონისძიებების
გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და მასშტაბები.
6.2

ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა
საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც ადგენს ჰაერის ხარისხის სტანდარტს.
ნორმატივები განსაზღვრულია ჯანმრთელობის დაცვისთვის. რადგანაც ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება დამოკიდებულია როგორც მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, ასევე
ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე, შეფასების კრიტერიუმი ამ ორ პარამეტრს ითვალისწინებს.
ხარისხზე

ზემოქმედების

კატეგორია

ჰაერის

რანჟირება

1. ცხრილი.
ატმოსფერული
კრიტერიუმები

მოკლევადიანი
კონცენტრაცია (< 24
სთ)

1

ძალიან
დაბალი

C <0.5 ზდკ

შეუმჩნეველი ზრდა

2

დაბალი

0.5 ზდკ < C < 0.75 ზდკ

შესამჩნევი ზრდა

მტვერის გავრცელება
(ხანგრძლივად, ან ხშირად)

3

საშუალო

0.75 ზდკ < C <1 ზდკ

უმნიშვნელოდ აწუხებს
მოსახლეობას, თუმცა უარყოფით
გავლენას არ ახდენს
ჯანმრთელობაზე

4

მაღალი

1 ზდკ < C <1.5 ზდკ

საკმაოდ აწუხებს მოსახლეობას და
განსაკუთრებით კი მგრძნობიარე
პირებს

5

ძალიან
მაღალი

C > 1.5 ზდკ

ძალიან აწუხებს მოსახლეობას,
მოქმედებს ჯანმრთელობაზე

შენიშვნა:
•

შეფასების

C - სავარაუდო კონცენტრაცია გარემოში ფონის გათვალისწინებით
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6.2.1

მშენებლობის ფაზა

ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია
მიდგომა, სადაც გათვალისწინებულია ტიპიური სამშენებლო ტექნიკის ფუნქციონირება.
აღნიშნულ სამუშაოთა ნუსხიდან შეფასებულია და გაანგარიშებულია მოსალოდნელი ემისიები
ატმოსფერულ ჰაერში ისეთი ტექნოლოგიური პროცესებიდან, როგორიცაა მიწის სამუშაოების
შესრულება. ამ ოპერაციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია მთელი რიგი
მანქანა-მექანიზმების ექსპლუატაცია და სხვა საჭირო მატერიალური რესურსების გამოყენება
მათ შორის შედუღების ელექტროდების ჩათვლით.
გამომდინარე ზემოთაღნიშნულიდან იდენტიფიცირებულია დაბინძურების შემდეგი
ძირითადი წყაროები: ექსკავატორი, ბულდოზერი და თვითმცლელები. ეს მექანიზმები
მუშაობენ საწვავის გამოყენებით და მათი გამონაბოლქვი შეფასებულია საექსპლუატაციო
სიმძლავრის
გათვალისწინებით მოქმედ ნორმატიულ და საცნობარო დოკუმენტაციაზე
დაყრდნობით.
6.2.1.1

ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანის (ბულდოზერი) მუშაობისას

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო
მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9,10].
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში .
ცხრილი. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და
თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)
304 აზოტის (II) ოქსიდი
328 ჭვარტლი
330 გოგირდის დიოქსიდი
337 ნახშირბადის ოქსიდი
2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0324631
0,0052737
0,0044567
0,0032883
0,0271633
0,0076656

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,1682888
0,0273387
0,0231034
0,0170467
0,1408147
0,0397382

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო
ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-180
საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
საგზაოსამშენებლო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
მანქანების (სსმ)
დასახელება
ექსკავატორი მუხლუხა სსმ,
სიმძლავრით 61-100 კვტ(83136 ცხ.ძ)

რ-ბა
სულ

1 (1)

8

ერთი მანქანის მუშაობის დრო
დღეში, სთ
30 წთ-ში, წთ
მუშა
დატვ
დღეე
დატვი
ირთვ დატვი
დატვი უქმი
უქმი ბის
რთვის
ის
რთვი
რთვით სვლა
სვლა რ-ბა
გარეშე
გარეშ
თ
ე
3,46667

3,2

1,33333

13

12

5

180
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მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:
G i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t НАГР. + m ХХ ik · t ХХ ) · N k / 1800, გ/წმ;
სადაც

m ДВ

– k-ური ჯგუფისათვის
დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;
ik

i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას

1,3 · m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას
დატვირთვით, გ/წთ;

m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;

t ДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;
t НАГР. -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;
t ХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
N k – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან
ინტერვალში.
i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია საგზაო მანქანებიდან გაიანგარიშება ფორმულით:
M i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t’ ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t’ НАГР . + m ХХ ik · t’ ХХ ) · 10-6, ტ/წელ;
სადაც t’ ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t’ НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;
t’ ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,
მოცემულია ცხრილში
ცხრილი. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო
მანქანების მუშაობისას, გ/წთ
საგზაო-სამშენებლო მანქანების
(სსმ) ტიპი
ექსკავატორი მუხლუხა სსმ,
სიმძლავრით
61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ

დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის
(IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის
ფრაქცია

მოძრაობა

უქმი სვლა

1,976

0,384

0,321
0,27
0,19
1,29

0,0624
0,06
0,097
2,4

0,43

0,3

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ.

G 301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 გ/წმ;
M 301 = (1,976·1·150·3,5·60+1,3·1,976·1·150·3,2·60+0,384·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,233 ტ/წელ;
G 304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 გ/წმ;
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M 304 = (0,321·1·150·3,5·60+1,3·0,321·1·150·3,2·60+0,0624·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,038 ტ/წელ;
G 328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 გ/წმ;
M 328 = (0,27·1·150·3,5·60+1,3·0,27·1·150·3,2·60+0,06·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,032 ტ/წელ;
G 330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 გ/წმ;
M 330 = (0,19·1·150·3,5·60+1,3·0,19·1·150 ·3,2·60+0,097·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,023 ტ/წელ;
G 337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 გ/წმ;
M 337 = (1,29·1·150·3,5·60+1,3·1,29·1·150·3,2·60+2,4·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,195 ტ/წელ;
G 2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 გ/წმ;
M 2732 = (0,43·1·150·3,5·60+1,3·0,43·1·150·3,2·60+0,3·1·250·1,3·60)·10-6 = 0,055 ტ/წელ.
ექსკავატორის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების(2902) მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა
განისაზღვრება ფორმულით:
M = Q ექს x E x K ექს x K 1 x K 2 x N/T ეც , გ/წმ, სადაც:
Q ექს = მტვრის კუთრი გამოყოფა 1მ3 გადატვირთული მასალისგან, გ/მ3 [4,8]
E - ციცხვის ტევადობა, მ3 [0,7-1]
K ექს -ექსკავაციის კოეფიციენტი. [0,91]
K 1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K 1 =1,2);
K 2 - ტენიანობის კოეფ. (K 2 =0,2);
N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული);
T ეც -ექსკავატორის ციკლის დრო, წმ. [30]
M

2902

= Q ექს x E x K ე x K1 x K2 x N/T ეც = 4,8*1*0,91*1,2*0,2*1/30=0,035გ/წმ.

ექსკავატორის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების
ფორმულით:
G

2902

ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება

= M x 3600 x T x 10-6 = 0,035 x 3600წმ x 8სთ x 180დღ x 10-6 = 0,1814ტ/წელ.

შენიშვნა: გაბნევის ანგარიშში გათვალისწინებულია 2 ერთეულის ერთდროულად მუშაობა (გ-1
და გ-6).

6.2.1.1.1

ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანის (ბულდოზერი) მუშაობისას(გ-2)

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო
მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9].
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში
ცხრილი.
დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი
თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0324631

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,1682888

და
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კოდი
304
328
330
337
2732

დამაბინძურებელი ნივთიერება
დასახელება
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0052737
0,0044567
0,0032883
0,0271633
0,0076656

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,0273387
0,0231034
0,0170467
0,1408147
0,0397382

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო
ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-180
საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
საგზაოსამშენებლო
უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
მანქანების
(სსმ)
დასახელება
ბულდოზერი, მუხლუხა
სსმ, სიმძლავრით 61-100
კვტ(83-136 ცხ.ძ)

ერთი მანქანის მუშაობის დრო
დღეში, სთ
30 წთ-ში, წთ
დატვ
რ-ბა
დატვი დატვი
ირთვ დატვ
უქმი
უქმი
სულ რთვის რთვი
ის ირთვ
სვლა
სვლა
გარეშე
თ
გარეშ ით
ე
1 (1)

8

3,46667

3,2

1,33333

13

12

5

მუშა
დღე
ების
რ-ბა

180

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:
G i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t НАГР. + m ХХ ik · t ХХ ) · N k / 1800, გ/წმ;
სადაც

m ДВ

– k-ური ჯგუფისათვის
დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;
ik

i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას

1,3 · m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას
დატვირთვით, გ/წთ;

m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;

t ДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;
t НАГР. -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;
t ХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
N k – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან
ინტერვალში.
i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია საგზაო მანქანებიდან გაიანგარიშება ფორმულით:
M i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t' ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t' НАГР. + m ХХ ik · t' ХХ ) · 10-6, ტ/წელ;
სადაც t' ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t' НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;
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t' ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,
მოცემულია ცხრილში
ცხრილი. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო
მანქანების მუშაობისას, გ/წთ
საგზაო-სამშენებლო მანქანების
(სსმ) ტიპი
ბულდოზერი, მუხლუხა სსმ,
სიმძლავრით
61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ)

დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის
(IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის
ფრაქცია

მოძრაობა

უქმი სვლა

1,976

0,384

0, 2
0,27
0,19
1,29

0,0624
0,06
0,097
2,4

0,43

,3

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ.

G 301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631 გ/წმ;
M 301 = (1,976·1·180·3,46667·60+1,3·1,976·1·180·3,2·60+0,384·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1682888 ტ/წელ;
G 304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ;
M 304

=
ტ/წელ;

(0,321·1·180·3,46667·60+1,3·0,321·1·180·3,2·60+0,0624·1·180·1,333333·60)·10-6

=

0,0273387

G 328 = (0,27·13+1,3·0,27·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0044567 გ/წმ;
M 328 = (0,27·1·180·3,46667·60+1,3·0,27·1·180·3,2·60+0,06·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0231034 ტ/წელ;
G 330 = (0,19·13+1,3·0,19·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0032883გ/წმ;
M 330 = (0,19·1·180·3,46667·60+1,3·0,19·1·180·3,2·60+0,097·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0170467 ტ/წელ;
G 337 = (1,29·13+1,3·1,29·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0271633 გ/წმ;
M 337 = (1,29·1·180·3,46667·60+1,3·1,29·1·180·3,2·60+2,4·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1408147 ტ/წელ;
G 2732 = (0,43·13+1,3·0,43·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0076656 გ/წმ;
M 2732 = (0,43·1·180·3,46667·60+1,3·0,43·1·180·3,2·60+0,3·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0397382 ტ/წელ.
საგზაო სამშენებლო მანქანის ბულდოზერის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების(2902)
გაფრქვევის გაანგარიშება:
G = (Q ბულ x Q სიმ x V x K 1 x K 2 x N)/(T ბც x K გკ ), გ/წმ;
სადაც:
Q ბულ _ მტვრის კუთრი გამოყოფა 1ტ. გადასატანი მასალისაგან, გ/ტ -0,74
Q სიმ - ქანის სიმკვრივე (ტ/მ3-1,6).
K 1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K 1 =1,2);
K 2 - ტენიანობის კოეფ. (K 2 =0,2);
N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული);
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V _ პრიზმის გადაადგილების მოცულობა (მ3) 3,5
T ბც _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ, 80.
K გკ - ქანის გაფხვიერების კოეფ. (K გკ -1,15)
G

2902

= (Q ბულ x Q სიმ x V x K 1 x K 2 x N)/(T ბც x K გკ ) = 0,74*1,6*3,5*1,2*0,2*1/(80*1,15)=0,011 გ/წმ

ბულდოზერის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების
ფორმულით:
G=M

2902

ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება

x 3600 x T x 10-6 = 0,011 x 3600წმ x 8სთ x 180დღ x 10-6 = 0,057ტ/წელ.

შენიშვნა: გაბნევის ანგარიშში გათვალისწინებულია 2 ერთეულის ერთდროულად მუშაობა (გ-2
და გ-5).

6.2.1.1.2

ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანის (გრეიდერი) მუშაობისას (გ-3)

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო
მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში.
გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9].
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში
ცხრილი. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი
თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან
კოდი
301
304
328
330
337
2732

დამაბინძურებელი ნივთიერება
დასახელება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0324631
0,0052737
0,0044567
0,0032883
0,0271633
0,0076656

და

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,1682888
0,0273387
0,0231034
0,0170467
0,1408147
0,0397382

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო
ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-180
საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში

ნივთიერებათა

გამოყოფის

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
საგზაოსამშენებლო
უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
მანქანების
(სსმ)
დასახელება

ერთი მანქანის მუშაობის დრო
დღეში, სთ
30 წთ-ში, წთ
დატვ
რ-ბა
დატვი დატვი
ირთვ დატვ
უქმი
უქმი
სულ რთვის რთვი
ის ირთვ
სვლა
სვლა
გარეშე
თ
გარეშ ით
ე

მუშა
დღე
ების
რ-ბა
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საგზაოსამშენებლო
უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
მანქანების
(სსმ)
დასახელება

ერთი მანქანის მუშაობის დრო
დღეში, სთ
30 წთ-ში, წთ
დატვ
რ-ბა
დატვი დატვი
ირთვ დატვ
უქმი
უქმი
სულ რთვის რთვი
ის ირთვ
სვლა
სვლა
გარეშე
თ
გარეშ ით
ე

გრეიდერი, მუხლუხა სსმ,
სიმძლავრით 61-100
1 (1)
კვტ(83-136 ცხ.ძ)

8

3,46667

3,2

1,33333

13

12

მუშა
დღე
ების
რ-ბა

5

180

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:
G i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t НАГР. + m ХХ ik · t ХХ ) · N k / 1800, გ/წმ;
სადაც

m ДВ

ik – k-ური ჯგუფისათვის
დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;

i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას

1,3 · m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას
დატვირთვით, გ/წთ;

m ДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი
სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;

t ДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;
t НАГР. -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ;
t ХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
N k – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან

ინტერვალში.

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია საგზაო მანქანებიდან გაიანგარიშება ფორმულით:
M i = ∑k k=1 (m ДВ ik · t' ДВ + 1,3 · m ДВ ik · t' НАГР. + m ХХ ik · t' ХХ ) · 10-6, ტ/წელ;
სადაც t' ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;

t' НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;
t' ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,
მოცემულია ცხრილში
ცხრილი. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო
მანქანების მუშაობისას, გ/წთ
საგზაო-სამშენებლო მანქანების
(სსმ) ტიპი
გრეიდერი, მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით
61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ)

დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის
(IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი

მოძრაობა

უქმი სვლა

1,976

0,384

0,321
0 7

0,0624
0,06
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გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების ნავთის
ფრაქცია

0,19
1,29

0,097
2,4

0,43

0,3

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება
მოცემულია ქვემოთ.

G 301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631 გ/წმ;
M 301 = (1,976·1·180·3,46667·60+1,3·1,976·1·180·3,2·60+0,384·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1682888 ტ/წელ;
G 304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ;
M 304

=
ტ/წელ;

(0,321·1·180·3,46667·60+1,3·0,321·1·180·3,2·60+0,0624·1·180·1,333333·60)·10-6

=

0,0273387

G 328 = (0,27·13+1,3·0,27·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0044567 გ/წმ;
M 328 = (0,27·1·180·3,46667·60+1,3·0,27·1·180·3,2·60+0,06·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0231034 ტ/წელ;
G 330 = (0,19·13+1,3·0,19·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0032883გ/წმ;
M 330 = (0,19·1·180·3,46667·60+1,3·0,19·1·180·3,2·60+0,097·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0170467 ტ/წელ;
G 337 = (1,29·13+1,3·1,29·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0271633 გ/წმ;
M 337 = (1,29·1·180·3,46667·60+1,3·1,29·1·180·3,2·60+2,4·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1408147 ტ/წელ;
G 2732 = (0,43·13+1,3·0,43·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0076656 გ/წმ;
M 2732 = (0,43·1·180·3,46667·60+1,3·0,43·1·180·3,2·60+0,3·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0397382 ტ/წელ.
საგზაო სამშენებლო მანქანის
გაფრქვევის გაანგარიშება:

გრეიდერის

მუშაობისას

შეწონილი

ნაწილაკების(2902)

G = (Q გრეი x Q სიმ x V x K 1 x K 2 x N)/(T ბც x K გკ ), გ/წმ;
სადაც:
Q გრეი _ მტვრის კუთრი გამოყოფა 1ტ. გადასატანი მასალისაგან, გ/ტ -0,74
Q სიმ - ქანის სიმკვრივე (ტ/მ3-1,6).
K 1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K 1 =1,2);
K 2 - ტენიანობის კოეფ. (K 2 =0,2);
N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული);
V _ პრიზმის გადაადგილების მოცულობა (მ3) 3,5
T ბც _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ, 80.
K გკ - ქანის გაფხვიერების კოეფ. (K გკ -1,15)
G

2902

= (Q გრეი x Q სიმ x V x K 1 x K 2 x N)/(T ბც x K გკ ) = 0,74*1,6*3,5*1,2*0,2*1/(80*1,15)=0,011 გ/წმ

გრეიდერის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების
ფორმულით:
G=M

2902

ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება

x 3600 x T x 10-6 = 0,011 x 3600წმ x 8სთ x 180დღ x 10-6 = 0,057ტ/წელ.

შენიშვნა: გაბნევის ანგარიშში გათვალისწინებულია 2 ერთეულის ერთდროულად მუშაობა (გ-3
და გ-4).
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6.2.1.1.3

ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანის (თვითმცლელი) მუშაობისას (გ-4)

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9].
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს ავტომანქანის ძრავა, მისი
მოძრაობისას მიმდებარე ტერიტორიაზე.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები
ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას მოცემულია ცხრილში .
ცხრილი.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი
თვისობრივი მახასიათებლები ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას
დამაბინძურებელი ნივთიერება
კოდი
დასახელება
301
აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი)
304
აზოტის (II) ოქსიდი
328
ჭვარტლი
330
გოგირდის დიოქსიდი
337
ნახშირბადის ოქსიდი
2732
ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ
მოცემულია ცხრილში

მაქსიმალური ემისია,
გ/წმ
0,0151111
0,0024556
0,0011111
0,0026389
0,0272222
0,0038889

ნივთიერებათა

გამოყოფის

და

წლიური ემისია,
ტ/წელ
0,009792
0,0015912
0,00072
0,00171
0,01764
0,00252

გაანგარიშებისათვის

ცხრილი გაანგარიშების საწყისი მონაცემები
დასახელება

მანქანის ტიპი

თვითმცლელი

ტვირთამწეობა-8-16ტ. დიზელი

ავტომანქანების რაოდენობა
ერთდ
მაქსიმალური
როულ
საშუალო დღის
რაოდენობა1
ობა
განმავლობაში
სთ-ში
10
10
+

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები
და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ:

i-ური ნივთიერების ემისია
ხორციელდება ფორმულებით:

ერთი

k-ური ტიპის მანქანის მოძრაობისას

M ПР

ik

M ПР i = ∑k k=1 m L ik · L · N k · D Р · 10-6, ტ/წელ;
სადაც m L ik –– i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 1020კმსიჩქარით,

L - საანგარიშო მანძილი, კმ;
N k - k-ური ჯგუფის ავტომანქანების საშუალო რ-ბა დღის განმავლობაში.
D Р - მუშა დღეების რ-ბა წელ-ში.
i-ური დამაბინძურებელი
იანგარიშება ფორმულით:

ნივთიერების

მაქსიმალური

ერთჯერადი

ემისია

Gi

G i = ∑k k=1 m L ik · L · N' k / 3600, გ/წმ;
სადაც N' k – k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომლებიც მოძრაობენ საანგარიშო მანძილზე
1 სთ-ში, რომლითაც ხასიათდება მოძრაობის მაქსიმალური ინტენსივობა.
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დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან მოძრაობის
პროცესში სიჩქარით 10-20 კმ/სთ. მოცემულია ცხრილში
ცხრილი.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია
მანქანებისაგან მოძრაობის პროცესში სიჩქარით 10-20 კმ/სთ.
ტიპი
სატვირთო, ტვირთამწეობა-8-16ტონა,
დიზელის ძრავზე

დამაბინძურებელი
ნივთიერება
აზოტის დიოქსიდი
(აზოტის (IV) ოქსიდი)
აზოტის (II) ოქსიდი
ჭვარტლი
გოგირდის დიოქსიდი
ნახშირბადის ოქსიდი
ნახშირწყალბადების
ნავთის ფრაქცია

სატვირთო
გარბენი,
გ/კმ
2,72
0,442
0 2
0,475
4,9
0,7

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური გამოყოფა M, ტ/წელ:

M 301 = 2,72 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,009792;
M 304 = 0,442 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,0015912;
M 328 = 0,2 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00072;
M 330 = 0,475 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00171;
M 337 = 4,9 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,01764;
M 2732 = 0,7 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00252.
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა G, გ/წმ;

G 301 = 2,72 · 2 · 10 / 3600 = 0,0151111;
G 304 = 0,442 · 2 · 10 / 3600 = 0,0024556;
G 328 = 0,2 · 2 · 10 / 3600 = 0,0011111;
G 330 = 0,475 · 2 · 10 / 3600 = 0,0026389;
G 337 = 4,9 · 2 · 10 / 3600 = 0,0272222;
G 2732 = 0,7 · 2 · 10 / 3600 = 0,0038889.
შენიშვნა: გაბნევის ანგარიშში გათვალისწინებულია 10 ერთეულის ერთდროულად მუშაობა (გ7).
6.2.2

გაბნევის გაანგარიშების შედეგები

სატრანსპორტო კვანზის მშენებლობის პროექტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაბნევის
გაანგარიშებების ცხრილური მონაცემებით ირკვევა, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის
დადგენილ ნორმატივებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს არც ერთ საკონტროლო წერტილში,
კერძოდ
მაქსიმალური
კონცენტრაციების
ფორმირება
უახლოეს
დასახლებასთან
შესაძლებელია: აზოტის დიოქსიდისათვის-0,29 ზდკ, აზოტის ოქსიდისათვის-0,02 ზდკ,
ჭვარტლისათვის-0,05
ზდკ,
გოგირდის
დიოქსიდისათვის-0,01
ზდკ,
ნახშირბადის
ოქსიდისათვის-0,001 ზდკ,
ნაჯერი ნახშირწყალბადებისათვის -0,01 ზდკ, შეწონილი

3,2
0,52
0,3
0,54
6,1
1
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ნაწილაკებისათვის-0,12 ზდკ და არასრული ჯამური ზემოქმედების 6009 ჯგუფისათვის 0,19
ზდკ.
ამდენად მშენებლობის პროცესის საშტატო რეჟიმში ფუნქციონირება არ გამოიწვევს ჰაერის
ხარისხის გაუარესებას.
6.2.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების შემარბილებელი ღონისძიებები
ძირითადად შემუშავებულია მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოების ფაზებისთვის.
მშენებელი კონტრაქტორი ვალდებულია უზრუნველყოს შემდეგი სახის შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარება:
•
•

•
•
•

•
•
•
•

სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში ერთხელ
არაასფალტირებული გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი ტერიტორიების
მორწყვა;
ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს მათი
ამტვერება ქარიან ამინდებში;
სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების
ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა;
მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის
ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა
გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა);
ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა;
მანქანების ბორბლების რეცხვა (მიზანშეწონილია კომერციული ავტოსამრეცხაოების
მომსახურების გამოყენება);
პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის
მძღოლების) ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე;
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
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6.2.4

ზემოქმედების შეჯამება

ცხრილი. ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

დაბალი რისკი

სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორია

საშუალო რისკი

სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორია

ხანგრძლ.

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი

დაბალი. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

შექცევადი

დაბალი. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

მშენებლობის ეტაპი:
− წვის პროდუქტების,
შედუღების აეროზოლებისა
და სხვა მავნე ნივთიერებათა
ემისია ატმოსფერულ ჰაერში
−

−

წვის პროდუქტების წყარო სამშენებლო და სპეც. ტექნიკა,
ტრანსპორტირება და სხვა.
სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო უბანზე არსებული ქიმიური
ნივთიერებების (საწვავ-საპოხი
მასალა, საწვავის რეზერვუარები და
სხვ.) აირადი ემისიები

მშენებლობაზე
დასაქმებული
პერსონალი,
მოსახლეობა,
ბიოლოგიური
გარემო

პირდაპირ
უარყოფითი

− მტვრის გავრცელება
− წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი
სამშენებლო მასალების შენახვაგამოყენება, ტექნიკისა და
სატრანსპორტო საშუალებების
გადაადგილება და სხვ

პირდაპირ
უარყოფითი

12 თვე

12 თვე
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6.3

ხმაურის გავრცელება
6.3.1

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია

საქართველოში ხმაურის გავრცელების დონეები რეგულირდება ნორმატიული დოკუმენტითტექნიკური რეგლამენტით „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი
შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე“. ხმაურის დონე არ
უნდა აღემატებოდეს ამ სტანდარტით დადგენილ სიდიდეებს.
ცხრილი. ხმაურთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასების
კრიტერიუმები
რანჟ-ბა

კატეგორია

საცხოვრებელ ზონაში

სამუშაო, ინდუსტრიულ
ან კომერციულ ზონაში

1

ძალიან
დაბალი

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3 დბა 1-ზე
ნაკლებით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში <50 დბა–ზე, ხოლო ღამის
საათებში <45 დბა–ზე

2

დაბალი

აკუსტიკური ფონი გაიზარდა 3–5 დბა-ით,
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში <55
დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში <45 დბა–ზე

აკუსტიკური ფონი
გაიზარდა 3–5 დბა-ით
და <70 დბა–ზე

საშუალო

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 6–10 დბა-ით,
საცხოვრებელ ზონაში დღის საათებში >55
დბა–ზე, ხოლო ღამის საათებში >45 დბა–ზე

<70 დბა–ზე, აკუსტიკური
ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან
გაიზარდა 6–10 დბა-ით

მაღალი

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10 დბა–ზე
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში >70 დბა–ზე, ხოლო ღამის
საათებში >45 დბა–ზე

>70 დბა–ზე, აკუსტიკური
ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან
გაიზარდა 10 დბა–ზე
მეტით

ძალიან
მაღალი

აკუსტიკური ფონი სენსიტიურ
რეცეპტორებთან გაიზარდა 10 დბა-ზე
მეტით, საცხოვრებელ ზონაში დღის
საათებში >70 დბა–ზე და ახლავს
ტონალური ან იმპულსური ხმაური, ღამის
საათებში >45 დბა–ზე

3

4

5

6.3.2
6.3.2.1

აკუსტიკური ფონი
გაიზარდა 3 დბა-ზე
ნაკლებით და <70 დბა–
ზე

>70 დბა–ზე, ახლავს
ტონალური ან
იმპულსური ხმაური

ზემოქმედების დახასიათება
მშენებლობის ფაზა

სამუშაოების ინტენსიურ საქმიანობას ითვალისწინებს, რაც სავარაუდოდ იმოქმედებს ფონურ
ხმაურზე. მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრისათვის აკუსტიკური გაანგარიშებები
ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

1

•

განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;

•

შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;

ასეთ ცვლილებას ადამიანთა უმეტესობა ვერ აღიქვამს
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•

განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან
საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური
გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი
ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);

•

განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება
მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან;

•

საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების
ღონისძიებები.

ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე მოქმედი
ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები: ხმაურის დონის გავრცელების გამოსათვლელად
განიხილება: გრეიდერი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 82 დბა-ს, 2 ავტოთვითმცლელი (80
დბა), ბულდოზერი (85 დბა) და ექსკავატორი 82 დბა ტექნიკის გამოყენება დაშვებულია რომ
ყველა ხმაურის წყარო ერთდროულად მუშაობს, სამშენებლო მოედანზე.
საანგარიშო წერტილად შერჩეული იქნა სამშენებლო მოედნის ის ტერიტორია რომლებიც
ყველაზე ახლოს გადის მოსახლეობასთან, უახლოესი დასახლება 50 მეტრშია, შესაბამისად
გაანგარიშება შესრულებულია 50 მ დაშორების გათვალისწინებით.
საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:

L = Lp − 15 lg r + 10 lg � −

βa r
1000

− 10 lg Ω,

სადაც,

L р – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე;
Ф – ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან
დამოკიდებულებით);

r – მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;
Ω – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება: Ω = 4π-სივრცეში
განთავსებისას; Ω = 2π- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას; Ω = π - ორ წიბოიან კუთხეში;
Ω = π/2 – სამ წიბოიან კუთხეში;

β а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.
ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული
სიხშირეები, ჰც.

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

β а დბ/კმ

0

0.3

1.1

2.8

5.2

9.6

25

83

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით:
n

10 lg ∑100,1Lpi
i =1

სადაც: L рi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე.
გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:
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1) თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით
ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ ჯგუფში.
n

მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 10lg ∑ 10 0,1Lpi ;
i =1

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების
შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული
ცენტრიდან დაშორება.
3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის
(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური
მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: β საშ =10.5 დბ/კმ;
გაანგარიშება ჩატარებულია ორ პირობით წერტილში, შერჩეულ უბანზე ყველა ჩამოთვლილი
მანქანა-მოწყობილობის ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური
ეკრანირების გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი სცენარი) (იხ. ცხრილი .)
ცხრილი. ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების შედეგები
ძირითადი მომუშავე
მანქანა-მოწყობილობები

უბანი

სამშენებლო
მოედნის
ტერიტორია

o
o
o
o

გრეიდერი
ავტოთვითმცლელი
ექსკავატორი
ბულდოზერი

ხმაურის
ექვივ. დონე
გენერაც.
ადგილზე,
დბა

88.652

მანძილი
უახლოეს
რეცეპტმდე, მ

50

ხმაურის ექვ. დონე
უახლოეს
რეცეპტორთან, დბა

ნორმა 2

57.67

დღის
საათებში - 55
დბა.
ღამის
საათებში- 45
დბა-

გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, სამშენებლო მოედნის ხმაურის გავრცელების დონეები
აღემატება დადგენილ ნორმირებულ სიდიდეს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ გაანგარიშებები
ჩატარებულია ყველა წყაროს ერთდროული მუშაობის შემთხვევისათვის, რაც პრაქტიკულად
გამორიცხულია და ხმაურის გავრცელების ფაქტიური დონეები ბევრად უფრო ნაკლები იქნება,
ვიდრე გაანგარიშებული სიდიდეები.
ამასთანავე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ სამშენებლო სამუშაოების შესრულება
გათვალისწინებულია დღის საათებში და შესაბამისად ღამის საათებში ზემოქმედებას ადგილი
არ ექნება. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ საცხოვრებელ სახლებსა და საპროექტო მონაკვეთს
შორის უმეტეს შემთხვევაში წარმოდგენილია მცენარეული საფარი, ღობეები და სხვა
ხელოვნური ბარიერები, რაც ასევე შეამცირებს ხმაურის გავრცელების დონეებს.
გამომდინარე აღნიშნულიდან, მშენებლობის ფაზაზე აკუსტიკური ფონის შეცვლასთან
დაკავშირებული მოსახლეობაზე ნეგატიური ზემოქმედება შეიძლება ჩაითვალოს როგორც
საშუალო ხარისხის ზემოქმედება.
მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი (განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხმაურის გამომწვევ
დანადგარებთან მუშაობის დროს), საჭიროებისამებრ აღჭურვილი იქნება დამცავი
საშუალებებით (ყურთსაცმები).

2 სანიტარიული ნორმები ”ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსოებში
და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე”
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6.3.2.2

შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ფაზაზე ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით
მიზანშეწონილია გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:
•

მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;

•

„ხმაურიანი” სამუშაოების წარმოება მხოლოდ დღის საათებში;

•

ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრა, ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა
გამრავლების სეზონი) საკითხების გათვალისწინებით;

•

გენერატორების და სხვა ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე
რეცეპტორებისგან მოშორებით;

•

შესაძლებლობისამებრ მნიშვნელოვანი ხმაურის წყაროსა და მგრძნობიარე
რეცეპტორებს შორის დროებითი ხმაურდამცავი ბარიერების (ეკრანების) განთავსება.
აღნიშნული ეკრანების მოწყობა შესაძლებელია სხვადასხვა კონსტრუქციების
გამოყენებით (მაგ. ხე-ტყის მასალის ჩამოგანილი ფიცრისაგან დამზადებული
ფარები). ეკრანების ხმაურდამცავი თვისებები დამოკიდებულია მასალის სახეობაზე
და ფიცრის სისქეზე. ასე მაგალითად:

•

o შემოღობვა ფიჭვის ფიცრებისაგან (სისქით 30 მმ) - 12 დბა;
o შემოღობვა მუხის ფიცრებისაგან (სისქით 45 მმ) – 27 დბა).
საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა პირადი დაცვის საშუალებებით
(ყურსაცმები);

•

პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ პერიოდულად;

•

საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება

6.3.2.3

ზემოქმედების შეფასება

მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მიმდებარე ტერიტორიებზე გაიზრდება ხმაურის
ფონური დონეები. ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც საშუალო ან მაღალი
2. ცხრილი. ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება
ფაზა

ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ზემოქმედების დახასიათება და
შეფასება

ხმაურის გავრცელება ჰაერში

მშენებლობის ფაზა

− წყაროები
სხვადასხვა
სამშენებლო
სამუშაოების,
ასევე
მასალებისა
და
მუშახელის
ტრანსპორტირებისას
გამოყენებული მანქანები და
სპეც. ტექნიკა.

6.4

ახლომდებარე დასახლებების მოსახლეობა, პროექტის მუშახელი,
ახლომახლო მობინადრე ცხოველები
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• საერთო:
პირდაპირი უარყოფითი,
დროებითი ზემოქმედება,
მაქსიმალური გავრცელების
არეალი - სამუშაო ზონიდან 500 მ
• ზემოქმედება
ახლომდებარე
მოსახლეობაზე
უახლოეს დასახლებულ ზონებში
გზის მშენებლობით გამოწვეული
ხმაურის დონე გადააჭარბებს
ნორმირებულ სიდიდეებს (63.93)
მნიშვნელოვნება: მაღალი
• ზემოქმედება მუშახელზე
სამშენებლო მოედნის
ტერიტორიაზე მოსალოდნელი
აკუსტიკური ფონი - 94,910 დბამდე;
მნიშვნელოვნება: ძალიან მარალი
• ზემოქმედება ცხოველებზე
მოსალოდნელია ცხოველთა
დროებითი შეშფოთება
მნიშვნელოვნება: საშუალო

ზემოქმედება ნიადაგებზე
6.4.1

მშენებლობის ეტაპი

გზის მშენებლობის დროს შესაძლო ზემოქმედება ნიადაგზე ძირითადად დაკავშირებული
იქნება მანქანებიდან და/ან სხვა დანადგარებიდან (სამშენებლო მოედანზე არსებობის
შემთხვევაში) საწვავის/ზეთის დაღვრის რისკთან.
საპროექტო მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში ის ტერიტორიები სადაც სამუშაოები უნდა
ჩატარდეს და ნაყოფიერი ფენა არ არის.
თუმცა მიმდებარე ტერიტორიაზე ნიადაგის ხარისხზე ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს
ნარჩენების არასწორმა მართვამ (როგორც მყარი, ისე თხევადი), საწვავ-საპოხი მასალების და
სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დარღვევამ, ასევე სამშენებლო ტექნიკიდან და
სატრანსპორტო საშუალებებიდან საწვავის/საპოხი მასალების შემთხვევითმა დაღვრამ. ასე რომ,
ნიადაგის დაბინძურების შედარებით მაღალი რისკები არსებობს იმ ტერიტორიებზე, სადაც
განთავსდება საწვავის რეზერვუარი,
6.4.2
6.4.2.1

შემარბილებელი ღონისძიებები
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის განადგურების პრევენციული ღონისძიებები

ნიადაგის/გრუნტის დაზიანება-დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით მოსამზადებელ და
მშენებლობის ეტაპებზე აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას შემდეგი გარემოსდაცვითი
მოთხოვნები:
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•

უნდა შეიზღუდოს სამშენებლო მოედანზე და ავტოსადგომის ტერიტორიაზე მანქანების
შეკეთება/ტექნიკური მომსახურეობა/რეცხვა. უპირატესობა უნდა მიენიჭოს სამშენებლო
ბანაკის გარეთ არსებულ კომერციულ სარემონტო და ავტოსამრეცხაო პუნქტებს;

•

საწვავით გამართვა უნდა მოხდეს ტერიტორიის გარეთ ბენზოგასამართ ობიექტზე;

•

რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და
საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების
შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან;

•

ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და
დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი
უნდა იყოს შესაბამისი საშუალებებით (აბსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი
დაცვის საშუალებებით;

•

ნავთობპროდუქტებით
დაბინძურებული
ნიადაგი
და
გრუნტი
შემდგომი
რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე სათანადო
ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ;

•

მასალების და ნარჩენების განთავსება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ ადგილი არ
ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო
მოედნიდან გატანა;

•

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვის პრევენციის მიზნით, ის უნდა მოიხსნას და
დროებით დასაწყობებულ ტერიტორიის რეკულტივაციისას ხელახლა გამოყენებამდე:
ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს; ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს
შესაბამისი დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე უნდა არსებობდეს ან მოეწყოს
წყალამრიდი არხები;

•

გრუნტის დატკეპნა შესაძლებელია შემცირდეს დროებითი გზების, სამშენებლო
მოედნების საზღვრების მკაცრად დაცვის გზით;

•

ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;

•

პერსონალს უნდა
საკითხებზე;

•

უნდა მოხდეს საზოგადოების ცოდნის/ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის
საკითხებზე.

ჩაუტარდეს

ტრეინინგი

გარემოსდაცვით

და

უსაფრთხოების

მშენებლობის პერიოდში, ნიადაგის დაბინძურებისაგან დაცვის პასუხისმგებლობა ეკისრება
კონტრაქტორს.
6.4.2.2

ნიადაგის დაბინძურების პრევენციული ღონისძიებები

მშენებელმა კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს
შემამცირებელი შემდეგი ღონისძიებების გატარება:

ნიადაგის

დაბინძურების

რისკების

•

რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები. დაზიანების და
საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების
შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან;

•

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ
უბანზე;

•

სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს
ატმოსფერული ნალექებისგან;
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•

საწვავის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, მას უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან
თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის
110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის
შემთხვევაში შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია;

•

საწვავით
გამართვის
უბნების
გრუნტის
ზედაპირზე
საჭიროა
მოეწყოს
ჰიდროიზოლაციის ფენა (ე.წ. თიხის გადახურვა ან გეომემბრანა), რომლის ზედაპირი
დაფარული უნდა იყოს ხრეში ფენით. საწვავით გამართვა უნდა ხორციელდებოდეს
სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით;

•

სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის
ან/და ტექმომსახურების აკრძალვა. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს უნდა
მოხდეს წყლისგან მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის
განსაზღვრული უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით;

•

დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის
დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი
საშუალებებით (აბსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი დაცვის საშუალებებით;

•

დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან
გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ.

•

სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი;

•

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
რეკულტივაციისთვის მომზადება.

შემდეგ

ტერიტორიის

გაწმენდა

და
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6.4.3

ზემოქმედების შეფასება
ცხრილი. ზემოქმედების შეჯამება

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

საშუალო რისკი

სამუშაო უბნები
და
სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო გზების
დერეფნები

საშუალო რისკი

სამუშაო უბნები
და სამოძრაო
გზების
დერეფნები

საშუალო რისკი

მოსალოდნელია
ძირითადად
ლოკალური
დაღვრები

ხანგრძლ.

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

მოკლევადიანი

ძირითადად
შექცევადი

საშუალო. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი.

მოკლევადიანი

შექცევადი.
გამონაკლის
შემთხვევებში
- შეუქცევადი

საშუალო. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი.

შექცევადი

საშუალო, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- დაბალი

მშენებლობის ეტაპი:
ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ.
− მიწის სამუშაოები;
− სატრანსპორტო
ოპერაციები,
მძიმე ტექნიკის გამოყენება

მიწისა და მიწაზე
არსებული ყველა
რესურსი

პირდაპირი,
უარყოფითი

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა მცენარეული საფარი,
− მიწის სამუშაოები;
− მანქანებისა
და
სამშენებლო
ტექნიკის გადაადგილება და სხვ.

ცხოველები,
მიწისქვეშა და
ზედაპირული
წყლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

ნიადაგის დაბინძურება

მცენარეული საფარი,
ცხოველები,
− ნავთობპროდუქტების ან სხვა
მიწისქვეშა და
ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა,
ზედაპირული
ნარჩენებით დაბინძურება.
წყლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

მოკლევადიანი
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6.5

ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე
6.5.1

ზემოქმედების დახასიათება

მიწისქვეშა წყლის დაბინძურება მოსალოდნელია იმ უბნებში მუშაობისას სადაც ფიქსირდება
არა ღრმა წყლის ჰორიზონტების არსებობა ზემოქმედება მიწისქვეშა წყალზე შეიძლება იყოს:
•

პირდაპირი - მაგ. მიწის სამუშაოების დროს (ბურღვა, საძირკვლის ამოთხრა და სხვ.)

•

არაპირდაპირი - ძლიერ დაბინძურებული ნიადაგებიდან ატმოსფერული წყლებით
დამაბინძურებლების ღრმა ფენებში გადაადგილების, ან დაბინძურებულ ზედაპირულ
წყალსა და მიწისქვეშა წყალს შორის ჰიდრავლიკური კავშირის გამო.

გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია ნიადაგის
დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, ვინაიდან გარემოს ეს
ორი ობიექტი მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ტერიტორიაზე მოსული
ატმოსფერული ნალექებით დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში გადაადგილების
რისკების შემცირებისთვის განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს დაბინძურებული
ნიადაგის ფენის დროულ მოხსნას და რემედიაციას. გრუნტის წყლების დებიტის ცვლილება
მოსალოდნელი არ არის.
6.5.2

შემარბილებელი ღონისძიებებო

გრუნტის წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით საჭიროა ნიადაგის და ზედაპირული
წყლების ხარისხის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება. მათ
შორის:
•

რეგულარულად უნდა შემოწმდეს მანქანები და დანადგარები.
დაზიანების და
საწვავის/ზეთის ჟონვის დაფიქსირების დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს დაზიანების
შეკეთება. დაზიანებული მანქანები სამუშაო მოედანზე არ დაიშვებიან;

•

წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება სპეციალურად გამოყოფილ
უბანზე;

•

წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების სათანადო მართვა:

•

სანიაღვრე წყლების პოტენციურად დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს
ატმოსფერული ნალექებისგან;

•

საწვავის სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, მას უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან
თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება რეზერვუარის მოცულობის
110%-ზე ნაკლები. რეზერვუარის შემოზღუდვის საშუალებით ავარიული დაღვრის
შემთხვევაში შესაძლებელია ნავთობპროდუქტების გავრცელების პრევენცია;

•

საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს ხრეში ფენით. საწვავით გამართვა
უნდა ხორციელდებოდეს სიფრთხილის ზომების მაქსიმალური დაცვით;

•

სამშენებლო მოედნებზე და სამუშაო უბნებზე მანქანების/ტექნიკის საწვავით გამართვის
ან/და ტექმომსახურების აკრძალვა. თუ ამის გადაუდებელი საჭიროება იქნა, ეს უნდა
მოხდეს წყლისგან მინიმუმ 50 მ დაშორებით, დაღვრის თავიდან აცილებისთვის
განსაზღვრული უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარებით;

•

დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრილი მასალის ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის
დაუყოვნებლივი გაწმენდა. პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი
საშუალებებით (ადსორბენტები, ნიჩბები, სხვა.) და პირადი დაცვის საშუალებებით;
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•

დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან
გატანილი უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ.

•

სამუშაოს დაწყებამდე პერსონალის ინსტრუქტაჟი;

•

სამშენებლო სამუშაოების დასრულების
რეკულტივაციისთვის მომზადება.

შემდეგ

ტერიტორიის

გაწმენდა

და
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6.5.3

ზემოქმედების შეფასება

3. ცხრილი. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

ირიბი

დაბალი
რისკი

საპროექტო
მონაკვეთი და
მიმდებარე
უბნები

მაღალი
რისკი

საპროექტო
მონაკვეთი და
მიმდებარე
უბნები

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი

ძალიან დაბალი ან
ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ
არის

შექცევადი

საშუალო.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- საშუალო

მშენებლობის ეტაპი:

მიწისქვეშა წყლების დებიტის
ცვლილება

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
− ზედაპირული წყლის ათვისება და
მქონე ზედაპირული
გრუნტის წყლების კვების არეს
წყლები
შეზღუდვა

გრუნტის წყლების ხარისხის
გაუარესება

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
მქონე ზედაპირული
− დამაბინძურებლების
ღრმა
წყლები
ფენებში გადაადგილების გამო

ირიბი ან
პირდაპირი

მოკლევადიანი

მოკლევადიანი
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6.6

ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება
6.6.1

მშენებლობის ფაზა

ინტენსიური სამუშაოების შედეგად ტექნიკის და სატვირთო სატრანსპორტო საშუალებების
მომატებულ გადაადგილება, სამშენებლო მასალების დასაწყობება, დროებითი ნაგებობების
მოწყობასა და სხვ., ადგილობრივი მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის იქნება საკმაო
ვიზუალურ ცვლილება, მაგრამ ეს იქნება დროებითი. ამიტომ მშენებელი კონტრაქტორი
ვალდებული იქნება გაატაროს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.
6.6.2

ექსპლუატაციის ფაზა

სამუშაოების დასრულების შემდეგ ვიზუალურად ადგილობრივი ლანდშაფტი მთლიანად
შეიცვლება, ვინაიდან, მოეწყობა ახალი კვანძი ამგვარად ექსპლუატაციის ეტაპზე ზემოქმედება
ვიზუალურ ლანდშაფტზე იქნება მაღალი თუმცა დადებითი
6.6.3

შემარბილებელი ღონისძიებები

მშენებლობის ეტაპზე ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შერბილება შესაძლებელია
დროებითი ნაგებობების ფერის და დიზაინის გონივრული შერჩევით და ასევე
კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს
ვიზუალური რეცეპტორებისთვის. ექსპლუატაციის ფაზისთვის მოსალოდნელია დადებითი
ვიზუალურ-ლანდშაფტური ცვლილება.
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6.6.4

ზემოქმედების შეფასება

მშენებლობის ეტაპზე მოსახლეობისთვის ხედის ცვლილება შეუმჩნეველია. ლანდშაფტის ცვლილება უმნიშვნელოა. ნარჩენი ზემოქმედება
იქნება დაბალი.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადად მოსალოდნელია დადებითი ზემოქმედება. სატრანსპორტო ოპერაციების გამო ვიზუალური ცვლილება
შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი.
ცხრილი. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

მაღალი
რისკი

სამშენებლო
მოედნების მიმდებარე
ტერიტორიები.
(გავრცელების არეალი
დამოკიდებულია
ადგილობრივ
რელიეფზე, ანუ
ხილვადობის
პირობებზე)

საშუალო
ვადიანი

შექცევადი

მაღალი

ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ზემოქმედება:
− საპროექტოო
დერეფნის
მიმდებარე ტერიტორიებზე მახლობლად მობინადრე
ცხოველები,
ალტერნატიული
მონაკვეთების
ფარგლებში
ადგილობრივი
მცენარეული
საფარის
მოსახლეობა
გაკაფვა;
მგზავრები
− ნარჩენების განთავსება
− სამშენებლო
და
სატრანსპორტო ოპერაციები

პირდაპირი,
დადებითი
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6.7

ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე
6.7.1

ფლორა

ძირითადად საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებული მცენარეული საფარი დაბალი
საკონსერვაციო ღირებულების ბოტანიკური ობიექტია. ზემოქმედება მცენარეულ საფარზე არ
იქნება მნიშვნელოვანი,
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6.7.1.1

ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
4. ცხრილი ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება

ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედები
ს
რეცეპტორები

მშენებლობის ეტაპი:
მცენარეული საფარის
განადგურება/დაზიანება.
ჰაბიტატების
საპროექტო
დერეფანში
დაკარგვა/ფრაგმენტაცია.
−პირდაპირი ზემოქმედება:
წარმოდგენილი
° მცენარეების გაჩეხვა
მცენარეთა
° ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
სახეობები,
− ირიბი ზემოქმედება:
ცხოველთა
° წყლების დაბინძურება
სამყარო
° ნიადაგის დაბინძურება და
ეროზია
ექსპლუატაციის ეტაპი:
საპროქტო
დერეფნის
მიმდებარე
მცენარეული საფარის
ტერიტორიები
განადგურება/დაზიანება.
მცენარეული
ჰაბიტატების ფრაგმენტაცია.
საფარი,
ცხოველთა
სამყარო

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

პირდაპირი,
და ირიბი,
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

პირდაპირი
ზემოქმედების
არეალი საპროექტო
დერეფანი − ირიბი
ზემოქმედების
არეალი საპროექტო
დერეფნის
მიმდებარე
ტერიტორიები

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი

საპროექტო
დერეფნის
მიმდებარე
ტერიტორიები

საშუალო
ვადიანი

გრძელვადიანი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

ძირითადად
შექცევადი

დაბალი

შექცევადი

დაბალი
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6.8

ნარჩენებით მოსალოდნელი ზემოქმედება
6.8.1

მშენებლობის ფაზა

სამუშაობის განხორციელების პროცესში წარმოიქმნება სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები:
საყოფაცხოვრებო, ინერტული სამშენებლო ნარჩენები, ჯართი და სხვ. მშენებლობის ფაზაზე
წარმოქმნილი ნარჩენების გარემოზე ზემოქმედების თავიდან აცილების მიზნით ნარჩენები
უნდა შეგროვდეს და დროებით დასაწყობდეს წინასწარ შერჩეულ უბანზე ქვემოთ
ჩამოთვლილი მოთხოვნების დაცვით. გატანამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (საკვები
პროდუქტების ნარჩენები, პლასტმასის ბოთლები, შესაფუთი საშუალებები) შეგროვდება
სახურავიან კონტეინერებში ცხოველების მიზიდვის, სუნის გავრცელებისა და ქარით
გაფანტვის თავიდან ასაცილებლად. თავსახურები ასევე იცავენ ნაგავს წვიმისა და თოვლისაგან.
კონტეინერები უნდა განთავსდეს წინასწარ განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, წყლის
ობიექტებისგან და სამოძრაო გზიდან მოშორებით. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა
მოხდება ქ. თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე. თუ გავითვალისწინებთ,
რომ სამშენებლო პერიოდში დასაქმებული იქნება დაახლოებით 70 ადამიანი ერთ მომუშავეზე
ნახევარი წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დაახლოებით 0.36 მ3 საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების წარმოქმნა, სულ სამშენებლო სამუშაოების პროცესში მოსალოდნელი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რაოდენობა დაახლოებით იქნება 70x0.36=25,2მ3 /წელ.
სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა:
•
•
•
•
•
•

გამოყენებული საბურავები - 30-40 ერთ/6 თვე;
სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები და სხვა 18-20 ერთ/6 თვე;
ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები 8-10 ერთ/6 თვე;
საწვავ-საპოხი მასალის ნარჩენები - 80-100 კგ/6 თვე;
შედუღების ელექტროდები - 80-100 კგ/6 თვე;
ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრის შემთხვევაში წარმოქმნილი ნავთობის
ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი - რაოდენობა
დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე;

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ტერიტორია უფრო მკაცრ პირობებს უნდა
აკმაყოფილებდეს, კერძოდ კონტეინერებს უნდა ჰქონდეთ მეორადი შემოღობვა, ნარჩენების
შერევა ინერტულ მასალასთან არ უნდა მოხდეს. სახიფათო ნარჩენების განთავსების
კონტეინერების სიმთელე უნდა მოწმდებოდეს. ნარჩენების, განსაკუთრებით სახიფათო
ნარჩენების, მართვაში ჩართულ თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარდეთ სწავლება ნარჩენების
მართვისა და უსაფრთხოების საკითხებში. ნარჩენების გატანა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 3
დღეში ერთხელ. ნარჩენების გაუვნებლობა, უტილიზაცია, განთავსება შესრულდეს ამ
საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების მიერ.
ადგილზე შესაძლებელია მცირე დაღვრების (საწვავის/ზეთის) შემთხვევაში წარმოქმნილი
ნავთობის ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგის და გრუნტის (3-5 მ3 ) რემედიაცია
(მაგ. in situ ბიორემედიაცია). დიდი დაღვრების შემთხვევაში საჭიროა დაღვრის ლოკალიზაცია,
დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტის მოხსნა ტერიტორიის გარეთ გატანა და რემედიაცია.
დაბინძურების ადგილზე შეტანილი უნდა იქნას ახალი გრუნტი და ჩატარდეს რეკულტივაციის
სამუშაოები. მიზანშეწონილია დაბინძურებული ნიადაგის/გრუნტი
სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის დახმარება.

რემედიაციისათვის

ინერტული მასალის დროებითი დასაწყობებისთვის სამშენებლო მოედნის ფარგლებში უნდა
შეირჩეს ტერიტორია. ნარჩენები ისე უნდა დასაწყობდეს, რომ ხელი არ შეუშალოს მანქანების
და ხალხის მოძრაობას, ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 100 მ დაშორებით.
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სათანადო მართვის და ხელახლა გამოყენების ეფექტურობისთვის ნარჩენები სეპარირებული
უნდა იყოს.
პროექტის საჭიროებისთვის გადამუშავებადი ნარჩენები გამოიყენება სამშენებლო უბანზე,
დანარჩენი გატანილ იქნას ქ. თბილისის სამშენებლო ნარჩენების პოლიგონზე, ნარჩენების
დროებითი და საბოლოო განთავსება მოხდება ადგილობრივი მმართველობის ოფიციალური
ნებართვის შესაბამისად
6.8.2
•
•

•
•

•
•

შემარბილებელი ღონისძიებები

ჯართი ჩაბარდება შესაბამის სამსახურს;
ხე-მასალის დასაწყობებისთვის გამოყოფილი უნდა იქნას შესაბამისი ტერიტორიები.
წარმოქმნილი ხე-მასალას შესაბამისი წესების და პროცედურების დაცვით უნდა
გაუკეთდეს რეალიზაცია ან გადაეცეს მოსახლეობას/თვითმმართველ ერთეულს;
სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისთვის სამშენებლო ბანაკში და სამშენებლო მოედნებზე
განთავსდეს სპეციალური მარკირების მქონე ჰერმეტული კონტეინერები;
სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის საჭიროა გამოიყოს სპეციალური სასაწყობე
სათავსი, რომელიც მოწყობილი უნდა იქნას გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დაცვით,
კერძოდ:
o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული უნდა იქნას კერამიკული ფილებით;
o სათავსის ჭერი შეღებილი უნდა იყოს ტენმედეგი საღებავით;
o სათავსის აღჭურვილი უნდა იქნას გამწოვი სავენტილაციო სისტემით, ხელსაბანით
და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;
o ნარჩენების განთავსებისათვის საჭიროა მოეწყოს სტელაჟები და თაროები;
o ნარჩენების განთავსება დასაშვებია მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ
მდგომარეობაში, რომელსაც უნდა გააჩნდეს სათანადო მარკირება.
სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ
საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით.
ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების მქონე
პერსონალი, რომელთაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება.
აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება ჩანაწერები
წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის და შემდგომი მართვის პირობების
შესახებ.
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6.8.3

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

გარდა არაპირდაპირი ზემოქმედებისა (ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუარესება, ხმაურის
და სხვ, რომლებიც აღწერილია შესაბამის ქვეთავებში), არსებობს ადამიანთა (მოსახლეობა და
პროექტის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალი) ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ზემოქმედების პირდაპირი რისკები.
პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის
დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი სამშენებლო ტექნიკასთან მუშაობისას და
სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ზომების
მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა. უსაფრთხოების ზომების დაცვა გულისხმობს:
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

7

სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში რამდენჯერმე პერსონალს უნდა
ჩაუტარდეს ტრეინინგები უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;
სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალი დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და
სპეციალური სამაგრებით;
პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა უსაფრთხოების მიზნით სამშენებლო
მოედნებთან შესაბამის ადგილებში უნდა მოეწყოს გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და
მიმთითებელი ნიშნები;
სამშენებლო ბანაკზე და ჯანმრთელობისათვის განსაკუთრებით სახიფათო უბნებზე
უნდა არსებობდეს სტანდარტული სამედიცინო ყუთები;
გაკონტროლდეს და აიკრძალოს სამშენებლო მოედნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან
სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრა და გადაადგილება;
სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა;
რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის
კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი რისკების შესაბამისი მართვის
მიზნით;
მშენებლობაზე დასაქმებული პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (სპეც-ტანსაცმელი, ჩაფხუტები და სხვ.)
სასურველია პერსონალის სამედიცინო დაზღვევა.
დამყარდეს სისტემატური კონტროლი, რომ მიწის სამუშაოების შესრულება
პერსონალის მიერ მოხდეს მხოლოდ
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების
(თათმანები, სპეციალური ფეხსაცმელი) გამოყენებით.

შემარბილებელი ღონისძიებების შეჯამება
მშენებლობის ეტაპი

რეცეპტორი/
ზემოქმედება
ატმოსფერუ
ლ ჰაერში
არაორგანულ
ი მტვერის
გავრცელება
მნიშვნელოვნ
ება:
„საშუალო“

ზემოქმედების
აღწერა
• მიწის
სამუშაოების
• მანქანების
გადაადგილე
ბისას
წარმოქმნილ
ი მტვერი;
• ინერტული
მასალების,
სამშენებლო
მასალების

შემარბილებელი ღონისძიებები

დახასიათება

• სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო
საშუალებების
ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
• სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში
ოთხ საათში ერთხელ არაასფალტირებული
გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი
ტერიტორიების მორწყვა;
• ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის
წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს მათი
ამტვერება ქარიან ამინდებში;
• სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის

ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: მანქანადანადგარების ტექნიკური
გამართულობის შემოწმება;
მძღოლების და ტექნიკაზე
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დატვირთვაგადმოტვირ
თვისას

•

•
•

•

•

ატმოსფერუ
ლი ჰაერში
წვის
პროდუქტები
ს გავრცელება
მნიშვნელოვნ
ება:
„საშუალო“ ან
„დაბალი“

ხმაურის
გავრცელება
სამუშაო ან
ინდუსტრიუ
ლ ზონაში
მნიშვნელოვნ
ება:
„საშუალო“

გადატანისას, როცა არსებობს ამტვერების
ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა;
მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების
დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის ჭარბი
ემისიის თავიდან ასაცილებლად სიფრთხილის
ზომების
მიღება
(მაგ.
დატვირთვა
გადმოტვირთვისას
დიდი
სიმაღლიდან
მასალის დაყრის აკრძალვა);
ტრანსპორტის
მოძრაობის
ოპტიმალური
სიჩქარის დაცვა;
მანქანების
ბორბლების
რეცხვა
(მიზანშეწონილია
კომერციული
ავტოსამრეცხაოების
მომსახურების
გამოყენება);
პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო
საშუალებებისა და ტექნიკის მძღოლების)
ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე;
საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი
დაფიქსირება/აღრიცხვა
და
სათანადო
რეაგირება.
მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის უზრუნველყოფა;
მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური
მარშრუტის და სიჩქარის შერჩევა;
მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ
ბრუნზე მუშაობა, როცა არ ხდება მათი
გამოყენება.
პერსონალის
ინსტრუქტაჟი
სამუშაოების
დაწყებამდე;

• მანქანების,
სამშენებლო
ტექნიკის
გამონაბოლქ
ვი;
• შედუღების
აეროზოლებ
ი.

•

• სატრანსპორ
ტო
საშუალებებ
ით
გამოწვეული
ხმაური;
• სამშენებლო
ტექნიკით
გამოწვეული
ხმაური.

• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის უზრუნველყოფა;
• საჭიროებისამებრ,
პერსონალის
უზრუნველყოფა
დაცვის
საშუალებებით
(ყურსაცმები) - ტექნიკის ოპერატორები უნდა
აღიჭურვონ
ყურდამცავი
საშუალებებით.
ყურდამცავი საშუალებების უზრუნველყოფა
საჭიროა
იმ
უბნებზე
მომუშავე
მუშახელისთვის, სადაც ხმაურის დონე 85 დბას აღემატება. ყურდამცავი საშუალებების

•
•
•

მომუშავე პერსონალის
ინსპექტირება;
ინსპექტირება მშრალ
ამინდებში.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორის
მიერ გამოყოფილი გარემოს
დაცვისა და
უსაფრთხოების მენეჯერი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
ან „ძალიან დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: მანქანადანადგარების ტექნიკური
გამართულობის შემოწმება.
მძღოლების და ტექნიკაზე
მომუშავე პერსონალის
ინსპექტირება.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორის
მიერ გამოყოფილი გარემოს
დაცვისა და
უსაფრთხოების მენეჯერი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „საშუალო
“.
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
მანქანა/დანადგარების
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ალტერნატივა
შესაძლოა
იყოს
მათი
დაყოვნების
დროის
შეზღუდვა
მაღალი
აკუსტიკური ფონის არეში. მსოფლიო ბანკის
რეკომენდაციების
მიხედვით,
დამცავი
საშუალებების გარეშე >85 დბა უბნებში
მუშაობის
დრო
ყოველი
3
დბა-იანი
გადაჭარბებისა უნდა განახევრდეს;
• პერსონალის
ინსტრუქტაჟი
სამუშაოების
დაწყებამდე.

ხმაურის
გავრცელება
საცხოვრებე
ლი ზონის
საზღვარზე
მნიშვნელოვნ
ება:
„საშუალო“
(გარკვეული
სამუშაოების
შესრულების
დროს
შესაძლებელ
ია მაღალი
ზემოქმედებ
აც)

ნიადაგის/გრ
უნტის
სტაბილურო
ბა და
ნაყოფიერი
ფენის
განადგურება
მნიშვნელოვნ
ება:
„დაბალი“

• სატრანსპორ
ტო
საშუალებებ
ით
გამოწვეული
ხმაური და
ვიბრაცია;
• სამშენებლო
ტექნიკით
გამოწვეული
ხმაური და
ვიბრაცია.

• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის უზრუნველყოფა;
• „ხმაურიანი” სამუშაოების წარმოება მხოლოდ
დღის საათებში;
• პერსონალის
ინსტრუქტაჟი
სამუშაოების
დაწყებამდე;
• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი
დაფიქსირება/აღრიცხვა
და
სათანადო
რეაგირება;
• განსაკუთრებით
ხმაურიანი
სამუშაოების
განხორციელების შესახებ წინასწარ შეთანხმება
მოსახლეობასთან.

• ნიადაგის
სტაბილურო
ბის
დარღვევა
მიწის
სამუშაოების
შესრულების
დროს;
• ტექნიკის
გადაადგილე
ბა
ნაყოფიერი
ფენის მქონე
გრუნტზე

• დაგეგმილი
სამუშაოებისას
დაწესებული
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა;
• გზის და სამშენებლო მოედნების საზღვრების
მკაცრი
დაცვა
ნიადაგის
ზედმეტად
დაზიანების თავიდან აცილების მიზნით;
• ნიადაგის
ნაყოფიერი
ფენის
მოხსნა
(საჭიროებისამებრ) და დროებითი დასაწყობება
რეკულტივაციისას გამოყენებამდე;
• ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის სანაყაროები უნდა
მოეწყოს შესაბამისი წესების დაცვით: ნაყარის
სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს;
ნაყარების ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი
დახრის (450) კუთხე; პერიმეტრზე მოეწყოს
წყალამრიდი არხები;

ტექნიკური მდგომარეობის
კონტროლი.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორის
მიერ გამოყოფილი გარემოს
დაცვისა და
უსაფრთხოების მენეჯერი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯენთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: პერსონალის
ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებების ხარჯები „დაბალი“.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
მანქანა/დანადგარების
ტექნიკური მდგომარეობის
კონტროლი;
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორის
მიერ გამოყოფილი გარემოს
დაცვისა და
უსაფრთხოების მენეჯერი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნ.: „ძალიან დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: მიმდინარე
დაკვირვება
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორის
მიერ გამოყოფილი გარემოს
დაცვისა და
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• პერსონალის
ინსტრუქტაჟი
სამუშაოების
დაწყებამდე;
• შესაძლო რისკების დროული დაფიქსირება და
დაუყოვნებლივი რეაგირება.

ნიადაგის/გრ
უნტის
დაბინძურება
მნიშვნელოვნ
ება:
„დაბალი“

მიწისქვეშა
წყლების
დაბინძურება
მნიშვნელოვნ
ება:
„დაბალი“

• ნიადაგის
დაბინძურებ
ა
ნარჩენებით;
• დაბინძურებ
ა
საწვავის,
ზეთების ან
სხვა
ნივთიერებებ
ის დაღვრის
შემთხვევაში.

• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
უზრუნველყოფა
საწვავის/საპოხი მასალების დაღვრის თავიდან
აცილების
მიზნით
მასალების
სწორი
მენეჯმენტი;
• ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი;
• საწვავის/საპოხი
მასალის
დაღვრის
ლოკალიზაცია და გაწმენდა;
• პერსონალის
ინსტრუქტაჟი
სამუშაოს
დაწყებამდე;
• შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით და
ინვენტარით
აღჭურვა
(კონტეინერები,
დაღვრის შემკრები საშუალებები და ა.შ);
• სარეაბილიტაციო
სამუშაოს
დასრულების
შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი
მასალის გატანა;
• საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის ხარისხის
ლაბორატორიული კონტროლი.

• ხარისხის
გაუარესება
დაბინძურებ
ული
ნიადაგით;
• სამშენებლო
სამუშაოების
(მიწის
სამუშაოების
)
დროს
საწვავის/საპ
ოხი მასალის
დაღვრის

• ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების
თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების
გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი);
• ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ.
შესაბამისი პუნქტი).

უსაფრთხოების მენეჯერი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: მოხსნილი
ნიადაგის ფენის შესაბამისი
წესებით დასაწყობების
ხარჯები - „დაბალი“.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
ან „ძალიან დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: ტექნიკური
გამართულობის შემოწმება;
ნარჩენების მენეჯმენტის
გეგმის შესრულების
კონტროლი; ნიადაგის
მდგომარეობის
ვიზუალური კონტროლი
და საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიული
კონტროლი.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორი
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიული
კონტროლის ხარჯები „დაბალი“
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: დაღვრის
აღმოსაფხვრელი
ინვენტარის და ნიადაგის
გაწმენდის ხარჯები. სხვა
ხარჯები - „დაბალი“.
ნარჩ. ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „ძალიან
დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
მონიტორინგს არ
საჭიროებს.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე: -
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შედეგად.

ლანდშაფტუ • ვიზუალურრლანდშაფტური
ვიზუალური ცვლილებები
ცვლილება
სატრანსპორტო
საშუალებების
მნიშვნელოვნ მომატებული
ება:
გადაადგილები
„დაბალი“
თ, სამშენებლო
ტექნიკის
ფუნქციონირებ
ით, სამშენებლო
მასალების და
ნარჩენების
დასაწყობებით
და სხვა.

• დროებითი და მუდმივი ნაგებობების ფერის და
დიზაინის გონივრული შერჩევა;
• დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და
ნარჩენების ისე განთავსება, რომ ნაკლებად
შესამჩნევი
იყოს
ვიზუალური
რეცეპტორებისთვის
(გზისპირა
მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის);
• სარეაბილიტაციო
სამუშაოს
დასრულების
შემდეგ ტერიტორიების გამწვანდება და
ლანდშაფტის
აღდგენითი
სამუშაოების
ჩატარება.

ზემოქმედება
ფლორაზე

• მკაცრად დაცული იქნას სამშენებლო უბნების
საზღვრები და ტრანსპორტის მოძრაობის
მარშრუტები, რაც გამორიცხავს ბალახოვანი
საფარის ზედმეტ დაზიანებას. სამშენებლო
სამუშაოების დასრულების შემდეგ უნდა
მოხდეს ტერიტორიის გაწმენდა და მოხსნილი
ზედაპირული ფენის დაბრუნება;
• ხე-მცენარეების გაჩეხვის სამუშაოები უნდა
შესრულდეს ამ საქმიანობაზე უფლებამოსილი
სამსახურის
სპეციალისტების
ზედამხედველობის ქვეშ;
• მცენარეულ საფარზე მიყენებული ზიანის
კომპენსაციის მიზნით, ადგილობრივი ჯიშების
გამოყენებით უზრუნველყოფილი ქნას ახალი
ტყის კორომების გაშენება, ამისათვის წინასწარ
შერჩეულ ტერიტორიებზე. ტერიტორიების
შერჩევა უნდა მოხდეს საქართველოს გარემოსა
და
ბუნებრივი
რესურსების
დაცვის
სამინისტროსთან
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოებთან;
• ატმოსფერული ჰაერის და ნიადაგის ხარისხის
გაუარესების
თავიდან
აცილების
ყველა
ღონისძიების გატარება;
• სამუშაოების დაწყებამდე მცენარეული საფარის
დაცვის
საკითხებზე
პერსონალისათვის
ინსტრუქტაჟის ჩატარება.

მნიშვნელოვნ
ება:
„დაბალი“

•
მცენარ
ეული საფარის
განადგურება
გზისპირა
ზოლში

მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: ნიადაგის
ხარისხის დაცვის
შემარბილებელი
ღონისძიებების ხარჯები.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
ვიზუალური, ტერიტორიის
სანიტარულ-ეკოლოგიური
მდგომარეობის
კონტროლის მიზნით
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: მნიშვნელოვან
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „ძალიან
დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
ვიზუალური, პერიოდული
ინსპექტირება
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: მნიშვნელოვან
ხარჯებთან
დაკავშირებული იქნება
მცენარეულ საფარზე
მიყენებული ზიანის
საკომპენსაციო
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•

ნარჩენები
მნიშვნელოვნ
ება: „საშუალ
ო“

• სამშენებლო
ნარჩენები
(მ.შ.
სახიფათო
ნარჩენები)
• საყოფაცხოვ
რებო
ნარჩენები.

•

•

•

•

•

მოსახლეობი •
პირდა
ს და
პირი
პერსონალის (ტრანსპორტის
უსაფრთხოებ დაჯახება
და
ა და
სხვ.)
არაპირ
ჯანმრთელო •
დაპირი
ბა
(ატმოსფერული
მნიშვნელოვნ ემისიები,
ება:
მომატებული
„საშუალო“
აკუსტიკური
ფონი, წყლისა
და
ნიადაგის
დაბინძურება).

სამუშაოების
დასრულების
შემდგომ
კულტურული
და
დეკორატიული
ხემცენარეების დარგვა და გახარება.
წარმოქმნილი ნარჩენების (განსაკუთრებით
ინერტული
სამშენებლო
ნარჩენების)
მაქსიმალურად
გამოყენებული
იქნას
ხელმეორედ.
ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე
ფაქტორების
ზემოქმედებისგან
დაცული
უბნების გამოყოფა;
ნარჩენების
მართვის
პროცესის
მკაცრი
კონტროლი.
წარმოქმნილი
ნარჩენების
რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის
პროცესების აღრიცხვის მიზნით სპეციალური
ჟურნალის წარმოება;
სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს
სათანადოდ და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი
მარკირება;
სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ
საქმიანობაზე შესაბამისი ნებართვის მქონე
კონტრაქტორის საშუალებით.

• სამუშაოზე აყვანისას და შემდგომ წელიწადში
რამდენჯერმე
პერსონალს
ჩაუტარდეს
ტრეინინგი უსაფრთხოებისა და შრომის
დაცვის საკითხებზე;
• სიმაღლეზე
მუშაობისას
პერსონალი
დაზღვეული უნდა იყოს თოკებით და
სპეციალური სამაგრებით;
• პერსონალის და ადგილობრივ მაცხოვრებელთა
უსაფრთხოების
მიზნით
სამშენებლო
მოედნებთან შესაბამის ადგილებში უნდა
მოეწყოს გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და
მიმთითებელი ნიშნები;
• სამშენებლო ბანაკზე და ჯანმრთელობისათვის
განსაკუთრებით სახიფათო უბნებზე უნდა
არსებობდეს
სტანდარტული
სამედიცინო
ყუთები;
• გაკონტროლდეს და აიკრძალოს სამშენებლო
მოედნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან
სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე
მოხვედრა და გადაადგილება;
• სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების
წესების დაცვა;
• რეგულარულად ჩატარდეს რისკის შეფასება
ადგილებზე, მოსახლეობისათვის კონკრეტული
რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი
რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;
• პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ინდივიდუალური
დაცვის
საშუალებებით

ღონისძიებები.

ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: ნარჩენების
მენეჯმენტის კონტროლი
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
• სახიფათო
ნარჩენების
გატანისთვის
დაქირავებული
კონტრაქტორის ხარჯები.
• ნარჩენების
შესაბამისი
წესებით შეფუთვის და
ტრანსპორტირების
ხარჯები
სულ, ხარჯები - „საშუალო“
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი:
პერიოდული
კონტროლი/ინსპექტირება
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე: მშენებელი
კონტრაქტორის მიერ
სპეციალურად
გამოყოფილი პერსონალი.
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: საჭიროების
შემთხვევაში დამატებითი
პერსონალის აყვანის
ხარჯები - მაღალი.
მონიტორინგული
სამუშაოები დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
• პირველადი სამედიცინო

Page 63 of 96
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• სასურველია
პერსონალის
სამედიცინო
დაზღვევა.
• ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის
ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების
ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტები);

ზემოქმედება
საშიში
გეოდინამიკ
ური
პროცესების
(ეროზია
მეწყერი და
სხვ)
გააქტიურება
მნიშვნელოვნ
ება:
„ძალიან
დაბალი“

8

•
ქანები
ს
დესტაბილიზა
ცია,
დამეწყვრა,
ეროზიული
პროცესების
გააქტიურება
ნაგებობების
ფუნდამენტებ
ის
მომზადებისას
და
სხვა
საექსკავ.
სამუშაოებისას

• მოხდება ზედაპირული და გრუნტის წყლების
ორგანიზაციული გაყვანა, იმ პირობით, რომ არ
გამოიწვიოს ქვემოთ არსებული ფერდობების
დამატებითი გაწყლიანება;
• გზის
ვაკისის
დეფორმაციის
თავიდან
ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში მის
ქვემოთ მოეწყობა გაბიონები;
• მასალები და ნარჩენები განთავსდება ისე, რომ
ადგილი არ ქონდეს ეროზიას და არ მოხდეს
ზედაპირული ჩამონადენით მათი სამშენებლო
მოედნიდან გატანა. გრუნტის ნაყარების
სიმაღლე არ იქნება 2 მ-ზე მეტი; ნაყარების
ფერდებს მიეცემა შესაბამისი დახრის (450 )
კუთხე;
• ზედაპირული
წყლების
რეგულაცია
მიკრორელიეფური
პირობების
გათვალისწინებით.

ინვენტარის ხარჯები;
• პერსონალის
ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებების
ხარჯები;
• გამაფრთხილებელი და
ამკრძალავი
ნიშნების
ხარჯები;
• ატმოსფერული ჰაერის,
წყლისა და ნიადაგის
ხარისხის გაუარესების
თავიდან
აცილების
ღონისძიებებთან
დაკავშირებული
ხარჯები;
სულ, ხარჯები - „საშუალო“
ნარჩენი ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება: „მაღალი“
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარებაზე: მშენებელი
კონტრაქტორი
მონიტორინგი: ყველა
სენსიტიული უბნების
ვიზუალური შემოწმება
სამუსაოების დაწყებამდე
და დასრულების შემდგომ.
პასუხისმგებელი
მონიტორინგზე:
მშენებელი კონტრაქტორი
მონიტორინგის ჩატარების
ხარჯები: ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
დაკავშირებულია
საშუალო ხარჯებთან

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ფარგლებში
ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:

ეკოლოგიური

მონიტორინგის

•

სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება;

•

რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა;

•

დაინტერესებული
ინფორმაციით;

•

ნეგატიური
ზემოქმედების
შემამცირებელი/შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის შემთხვევაში, მათი კორექტირება;

პირების

უზრუნველყოფა

სათანადო

გარემოსდაცვითი
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•

პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში
პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში მოცემულია სამუშაოების პროცესში გარემოს დაცვით გეგმა.
უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი სახე გააჩნია და საქმიანობის
განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და გარკვეული მიმართულებით
კორექტირება.

ცხრილი. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა-მშენებლობის ეტაპი
კონტროლის
საგანი

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი

მეთოდი

1
ატმოსფერული
ჰაერი

2
სამშენებლო
მოედნები

3
• ვიზუალური;
• მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი

ხმაური

სამშენებლო
მოედნები
უახლოესი
რეცეპტორი
(ახლომდებარე
სახლები)

• კონტროლი;
• გაზომვა;
• მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი

ნიადაგი

მასალების
ნარჩენების
დასაწყობების
ადგილი;
სამშენებლო
მოედნები

და • ვიზუალური
კონტროლი;
• მეთვალყურეობა
ნარჩენების
მენეჯმენტზე
• ლაბორატორიულ
ი კონტროლი;
• მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.

სიხშირე/დრო

მიზანი

პასუხისმგებელი

4
• მიწის სამუშაოების
წარმოების
პროცესში;
• ინტენსიური
სატრანსპორტო
ოპერაციებისას;
• პერიოდულად
მშრალ ამინდში;
• სამშენებლო
სამუშაოების დროს;
• ტექნიკის
გამართულობის
შემოწმება სამუშაოს
დაწყებამდე
• პერიოდული
კონტროლი
(განსაკუთრებით
ძლიერი
ხმაურის
გამომწვევი
ოპერაციების
შესრულებისას);
• გაზომვა
საჩივრების
შემოსვლის
შემთხვევაში;
• ტექნიკის
გამართულობის
შემოწმება სამუშაოს
დაწყებამდე.
• პერიოდული
შემოწმება;
• შემოწმება სამუშაოს
დასრულების
შემდეგ;
• ლაბორატორიული
კონტროლი
საჭიროების
(ნავთობპროდუქტე
ბის
დაღვრის)
შემთხვევაში.

5
• ატმოსფერული
ჰაერის
ხარისხის
ნორმატიულთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა;
• მოსახლეობის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება
• მუშახელის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა.

6
მშენებელი
კონტრაქტორი

• ჯანდაცვის
და
უსაფრთხოების
ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა;
• მოსახლეობის
მინიმალური
შეშფოთება;
• მუშახელის
კომფორტული
სამუშაო პირობების
შექმნა.

მშენებელი
კონტრაქტორი

• ნიადაგის
სტაბილურობის და
ხარისხის
შენარჩუნება;
• ნიადაგის ხარისხზე
დამოკიდებული
სხვა
რეცეპტორებზე
(მცენარეული
საფარი,
მოსახლეობა
და
სხვ) ზემოქმედების
მინიმიზაცია.

მშენებელი
კონტრაქტორი
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მიწისქვეშა
წყალი

უარყოფითი
ვიზუალური
ცვლილება

ბიოლოგიური
გარემოს
მდგომარება

ნარჩენები

შრომის
უსაფრთხოება

მასალების
ნარჩენების
დასაწყობების
ადგილი;
სამშენებლო
მოედნები

და • ნიადაგის
ხარისხის
ვიზუალური
კონტროლი;
• ნიადაგის
ხარისხის
ლაბორატორიულ
ი კონტროლი;
• მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.
მასალების
და • ვიზუალური
ნარჩენების
კონტროლი;
დასაწყობების
• მეთვალყურეობა
ადგილი;
ნარჩენების
სამშენებლო
მენეჯმენტზე და
მოედნები
სანიტარულ
პირობებზე.
საპროექტო
• ვიზუალური
დერეფნის განაპირა
კონტროლი
ზოლი

სამშენებლო
მოედანი
მიმდებარე
ტერიტორია;
ნარჩენების
განთავსების
ტერიტორია

სამუშაოთა
წარმოების
ტერიტორია

და/ან

• ტერიტორიის
ვიზუალური
დათვალიერება;
• ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი

• პერიოდული
• მიწისქვეშა წყლის
შემოწმება;
ხარისხის დაცვის
• ლაბორატორიული
უზრუნველყოფა.
კონტროლი
საჭიროების
(ნავთობპროდუქტე
ბის
დაღვრის)
შემთხვევაში

მშენებელი
კონტრაქტორი

• პერიოდული
შემოწმება
ინსპექტირება;
• სამუშაოების
დასრულების
შემდგომ.

მშენებელი
კონტრაქტორი

და

• კონტროლი სამუშაო
საათების
განმავლობაში;
• დაუგეგმავი
კონტროლი.
• სამუშაოების
დასრულების
შემდეგ
მცენარეული
საფარის შემოწმება,
შეძლებისდაგვარად
მათი აღდგენა.
• პერიოდული
შემოწმება
და
ინსპექტირება;
• სამუშაოების
დასრულების
შემდგომ.

• ინსპექტირება;
• სამუშაოების
• პირადი დაცვის
დაწყების წინ;
საშუალებების
• პერიოდული
კონტროლი
არსებობა
და
გამართულობის
სამუშაოს
წარმოების
პერიოდული
კონტროლი;
პერიოდში.
• შრომის
უსაფრთხოების
მოთხოვნების
შესრულების
კონტროლი

მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა;

• მცენარეული
საფარის
შენარჩუნება;
• ცხოველთა
სამყაროზე
ნეგატიური
ზემოქმედების
მინიმიზაცია.

მშენებელი
კონტრაქტორი

• ნიადაგის,
წყლის
ხარისხის დაცვა;
• უარყოფითი
ვიზუალური
ეფექტის
რისკის
შემცირება;
• მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.
ჯანდაცვის
და
უსაფრთხოების
ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
ტრავმატიზმის
თავიდან
აცილება/მინიმიზაცი
ა

მშენებელი
კონტრაქტორი

მშენებელი
კონტრაქტორი
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9

სატრანსპორტო კვანძის მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელ ავარიულ სიტუაციებზე
რეაგირების გეგმა

9.1

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზნები და ამოცანები

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს
სახელმძღვანელო მითითებები დასაქმებული პერსონალისათვის, რათა უზრუნველყოფილი
იყოს ტექნოგენურ ავარიებზე და ინციდენტებზე პერსონალის ქმედებების რაციონალურად,
კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს
უსაფრთხოების დაცვა.
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია:
•
•

•

•

•
•

სამუშაოების
განხორციელების
დროს
მისი
სპეციფიკის
გათვალისწინებით
მოსალოდნელი ავარიული სახეების განსაზღვრა;
თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი
აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების
განსაზღვრა;
შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების
საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ
შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა;
შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი
რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი
პროცედურების განსაზღვრა;
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების
უზრუნველყოფა;
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ
უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა ითვალისწინებს საქართველოს
კანონების და საკანონმდებლო აქტების მოთხოვნებს.
9.1.1

ავარიული შემთხვევების სახეები

მოსალოდნელი ავარიები შეიძლება პირობითად რამდენიმე ტიპად დაიყოს, ესენია:
•
•
•
•

საგზაო შემთხვევები;
დამაბინძურებლების ავარიული დაღვრის რისკები;
ხანძარი;
პერსონალის დაშავება (ტრავმატიზმი).

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი ავარიული სიტუაციები შესაძლოა თანმდევი
პროცესი იყოს და ერთი სახის ავარიული სიტუაციის განვითარებამ გამოიწვიოს სხვა სახის
ავარიის ინიცირება.

9.1.1.1

საგზაო შემთხვევები

პროექტის განხორციელებისას გამოყენებული იქნება სატვირთო მანქანები და მძიმე ტექნიკა.
საზოგადოებრივი სარგებლობის და მისასვლელ გზებზე მათი გადაადგილებისას
მოსალოდნელია:
•
•

შეჯახება გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებებთან;
შეჯახება ადგილობრივ მოსახლეობასთან;
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•
•
•

შეჯახება პროექტის მუშახელთან;
შეჯახება პროექტის სხვა ტექნიკასთან;
შეჯახება ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასთან;

საგზაო შემთხვევების მაღალი რისკი დაკავშირებული იქნება სატრანსპორტო საშუალებების და
სამშენებლო ტექნიკის შედარებით ინტენსიურ მოძრაობასთან. საგზაო შემთხვევების რისკების
მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია რიგი პრევენციული ღონისძიებების გატარება, მათ
შორის: მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება,
მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა, მოძრაობის რეგულირება მედროშეების
გამოყენებით და სხვა. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტექნიკის გაცილება სპეციალურად
აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით, ეს კი
მნიშვნელოვნად შეამცირებს სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახებით ან გზიდან გადასვლით
გამოწვეულ რისკს.
9.1.1.2

ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკები

ნავთობპროდუქტების და ზეთების დაღვრის რისკი შეიძლება დაკავშირებული იყოს მათი
შენახვის პირობების დარღვევასთან, სატრანსპორტო საშუალებებიდან და ტექნიკიდან
საწვავისა და ზეთების ჟონვასთან და სხვ.
9.1.1.3

ხანძარი

ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკები დაკავშირებულია ნავთობპროდუქტების და
ზეთების შენახვის და გამოყენების წესების დარღვევასთან. ხანძრების აღმოცენებაგავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებელია საწვავ-საპოხი მასალების შენახვის წესების
დაცვაზე მკაცრი ზედამხედველობა, სამშენებლო ბანაკის ხანძარქრობის საშუალებებით
უზრუნველყოფა, პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის და
მისი შედეგების ლიკვიდაციის საკითხებზე, ასევე ავარიული სიტუაციის შესახებ შეტყობინების
მიწოდების სრულყოფილი სისტემის არსებობა.

9.1.1.4

მუშახელის დაშავება

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან
ტრავმატიზმი შესაძლოა უკავშირდებოდეს:
•
•
•
•

დაკავშირებული

ინციდენტებისა

პროექტისთვის გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან
ინციდენტებს;
სიმაღლეზე მუშაობას სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულებისას;
მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;
დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფ დანადგარებთან მუშაობისას.

9.1.1.4.1

მუშახელის

დაკავშირებულ

ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები

ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები:
•
•

პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე;
ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო
ადგილებში. მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების
მოწყობა;
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•

ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და სამშენებლო
ქმედითუნარიანი სახანძრო ინვენტარის არსებობა;

ბანაკის ტერიტორიაზე

ნავთობპროდუქტების ან ზეთების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები:
•

•
•

ნავთობპროდუქტების და ზეთების შემოტანის, შენახვის, გამოყენების და გატანის
პროცედურები უნდა ხორციელდებოდეს მკაცრი მონიტორინგის პირობებში. მუდმივად
უნდა მოწმდებოდეს შესანახი ჭურჭელის ვარგისიანობა;
პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს ზეთშემცველი დანადგარების ტექნიკური
გამართულობა;
ნივთიერებების მცირე ჟონვის ფაქტის დაფიქსირებისთანავე სამუშაოების შეწყვეტა
რათა ინციდენტმა არ მიიღოს მასშტაბური ხასიათი.

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები:
• პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების
საკითხებზე;
• პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;
• სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა;
• სპეციალური კადრის გამოყოფა, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე
უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების
ნორმების დარღვევის ფაქტებს.
სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები:
• მოძრაობის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევა და მოძრაობის სიჩქარეების შეზღუდვა;
• ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი და მიმთითებელი საგზაო ნიშნების
მოწყობა;
• სპეციალური
და
არა
გაბარიტული
ტექნიკის
გადაადგილების
დროს
უზრუნველყოფილი იქნას ტექნიკის გაცილების უზრუნველყოფა სპეციალურად
აღჭურვილი ტექნიკითა და მომზადებული პროფესიონალური პერსონალით.
9.1.1.4.2

ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბი

მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და საკანონმდებლო
მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები დაყოფილია
რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში მოცემულია ავარიული სიტუაციების
აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.
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5. ცხრილი . ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით
ავარიული
სიტუაცია
საერთო

ხანძარი

საშიში
ნივთიერებების
დაღვრა

დონე
I დონე
ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა რესურსები
ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე
ჩარევას და სწრაფად კონტროლირებადია.
მეტეოროლოგიური პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის
სწრაფ გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა
ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში უბნები/საწყობები და
მასალები.
ლოკალური დაღვრა, რომელიც არ საჭიროებს გარეშე
ჩარევას და შესაძლებელია მისი აღმოფხვრა შიდა
რესურსებით. არ არსებობს ნივთიერებების დიდ
ფართობზე გავრცელების რისკები.

II დონე

III დონე

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე
რესურსები და მუშახელი
მოზრდილი ხანძარი, რომელიც
მეტეოროლოგიური პირობების გამო შესაძლოა
სწრაფად გავრცელდეს. მიმდებარედ არსებობს
სხვა ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში
უბნები/საწყობები და მასალები. საჭიროა
ადგილობრივი სახანძრო რაზმის გამოძახება.

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული
ან ქვეყნის რესურსების მოზიდვა
დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება.
არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა
სახის ავარიული სიტუაციების პროვოცირების
დიდი რისკი. საჭიროა რეგიონალური სახანძრო
სამსახურის ჩართვა ინციდენტის
ლიკვიდაციისთვის.

მოზრდილი დაღვრა (საშიში ნივთიერებების
დაღვრა 0,3 ტ-დან 200 ტ-მდე). არსებობს
ნივთიერებების დიდ ფართობზე გავრცელების და
მდინარეების დაბინძურების რისკები.

დიდი დაღვრა (200 ტ-ზე მეტი). რაც
მოსალოდნელი არ არის

პერსონალის
დაშავება /
ტრავმატიზმი

• ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა;
• მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა;
• I
ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული შრის
დაზიანება);
• დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების აღმოჩენა
და ინციდენტის ლიკვიდაცია შესაძლებელია შიდა
სამედიცინო ინვენტარით.

• ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები;
• ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო
მოტეხილობა;
• II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის
დაზიანება);
• საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა
სამედიცინო დაწესებულებაში

სატრანსპორტო
შემთხვევები

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების,
ინფრასტრუქტურის არაღირებული ობიექტების
დაზიანებას. ადამიანთა ჯანმრთელობას საფრთხე არ
ემუქრება.

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებების, ინფრასტრუქტურის ღირებული
ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე ემუქრება
ადამიანთა ჯანმრთელობას.

ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა;
მომსახურე პერსონალის;
ძლიერი მოტეხილობა
III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ
მდებარე ქსოვილების და კუნთების დაზიანება);
• საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა
თბილისის
შესაბამისი
პროფილის
მქონე
სამედიცინო პუნქტში.
ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო
საშუალებების, განსაკუთრებული ღირებულების
ინფრასტრუქტურის ან სასიცოცხლო ობიექტების
დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული
სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი.

•
•
•
•

შენიშვნა: პროექტის მასშტაბებიდან, მისი განხორციელების ხანგრძლივობიდან და ადგილმდებარეობის სპეციფიკიდან გამომდინარე საქმიანობის პროცესში მოსალოდნელია

ძირითადად I დონის და ნაკლები ალბათობით II დონის ავარიული სიტუაციები.

Page 70 of 96

9.1.1.4.3

ავარიაზე რეაგირება

გეგმაში განსაზღვრულია ავარიულ შემთხვევებზე პასუხისმგებელი და უფლებამოსილი
პირები, ასევე უფლებამოსილების დელეგირებისა და მინიჭების მეთოდი. უბნის მოწყობის
შემდეგ უნდა განისაზღვროს გეგმის ოპერაციების მიმდევრობის სქემით გათვალისწინებული
პასუხისმგებელი პირები და მათი თანამდებობა. ეს ინფორმაცია უნდა ეცნობოს მშენებელი
კონტრაქტორის მენეჯმენტს.
კერძოდ კი, ავარიაზე რეაგირების ფარგლებში საჭიროა შემდეგი ზომების გატარება:
•
•
•
•

ავარიულ შემთხვევებში უნდა შეიქმნას რაზმი, რომლის დავალება და დანიშნულება
წინასწარაა განსაზღვრული.
ხანძრის ჩაქრობის ოპერაციებისთვის ამოცანები წინასწარ უნდა განისაზღვროს.
გატარებული ზომების მონიტორინგი უნდა მოხდეს ყოველკვირეულად.
უნდა განისაზღვროს ავარიულ შემთხვევებში შესასრულებელი პროცედურები და
მათზე პასუხისმგებელი პირები.
უნდა განისაზღვროს ზომები, რომელთა საშუალებითაც თავიდან იქნება აცილებული
გარემოს დაბინძურება სამშენებლო მასალებით და სხვადასხვა ნივთიერებების
შემთხვევითი დაღვრით; უნდა წარმოებდეს საშიში მასალების აღრიცხვა. ეს ინფორმაცია
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა თანამშრომლისათვის.

9.1.1.4.4

რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის
სტრატეგიული ქმედებებია:
•
•
•
•
•

•

სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა;
სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა;
შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან
გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება.
ელექტრომოწყობილობები უნდა ამოირთოს წრედიდან;
იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა,
მიმდებარედ
განლაგებულია
რაიმე
ხანძარსაშიში
ან
ფეთქებადსაშიში
უბნები/ნივთიერებები, მაშინ:
o

მოშორდით სახიფათო ზონას:

o

ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

o

დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით
დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს
არსებული სიტუაციის შესახებ;

იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და
მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს
მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ
იმოქმედეთ შემდეგნაირად:
o

ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს;

o

მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი
(ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ);

o

ეცადეთ
ხანძრის
კერის
ლიკვიდაცია
მოახდინოთ
ცეცხლმაქრობზე წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით;

ცეცხლმაქრობით,
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o

იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის
ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი
სქელი ქსოვილი;

o

იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული
ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია;

o

დახურულ
სივრცეში
ხანძრის
შემთხვევაში
ნუ
გაანიავებთ
ოთახს
(განსაკუთრებული საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს
ხელს წვას და ხანძრის მასშტაბების ზრდას.

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია:
•

•
•
•
•
•
•

•

დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ
არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და
სხვ;
სახანძრო სამსახურის ინფორმირება;
ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და
ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება;
მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი
აღჭურვილობის გამოყენება;
პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის
გამოჩენამდე;
სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე
არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.);
ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრის კერების
გამოვლენის მიზნით;
ანგარიშის მომზადება, მშენებელი კონტრაქტორის მენეჯმენტის ინფორმირება.

9.1.1.4.5

რეაგირება საშიში ნივთიერებების დაღვრის შემთხვევაში

ვინაიდან საქმიანობის განხორციელების დროს დიდი რაოდენობით ნავთობპროდუქტების და
სხვა საშიში თხევადი ნივთიერებების შენახვა / დასაწყობება ადგილზე არ მოხდება,
წინამდებარე ქვეთავში განხილულია მხოლოდ I დონის ავარიული სიტუაციებზე რეაგირების
სტრატეგია. საშიში ნივთიერებების დაღვრის რეაგირების სახეებს მნიშვნელოვნად
განსაზღვრავს მიწის ზედაპირის სახე. აგრეთვე, მისი პირვანდელი მდგომარეობა.
შეღწევად ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში საჭიროა შემდეგი
სტრატეგიული ქმედებების განხორციელება:
•
•

•
•
•
•

ცხელ ხაზზე დარეკვა და H&SE მენეჯერის ინფორმირება ავარიის შესახებ;
უბანზე მომუშავე ყველა დანადგარ-მექანიზმის გაჩერება. აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს დაღვრის სიახლოვეს არსებული ყველა ელექტროდანადგარის ტრანსფორმატორები, ამომრთველები და სხვა გათიშვა შესაბამისი თანმიმდევრობით);
დაბინძურების წყაროს გადაკეტვა (არსებობის შემთხვევაში);
ეთხოვოს პერსონალს ავარიაზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის და
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების მობილიზება;
მოხდეს სამეურნეო-ფეკალური კანალიზაციის სისტემის შესასვლელების (ჭების
ხუფები) ბლოკირება;
შთანმთქმელები უნდა დაეწყოს ერთად ისე, რომ შეიქმნას უწყვეტი ბარიერი (ზღუდე)
მოძრავი ნავთობპროდუქტების წინა კიდის პირისპირ. ბარიერის ბოლოები უნდა
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•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

მოიხაროს წინისკენ, რათა მან ნალის ფორმა მიიღოს;
ზეთების / საშიში ნივთიერებების ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაღვრის რისკების
შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ეცნობოს ადგილობრივ თვითმართველობას /
შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოს;
დაღვრილი ნავთობპროდუქტების შეკავების ადგილი უნდა დაიფაროს პოლიეთილენის
აპკის ფურცლებით, რათა არ მოხდეს ნავთობის შეღწევა ნიადაგის ქვედა ფენებში;
აღსანიშნავია, რომ თუ შეუძლებელია შემაკავებელი პოლიეთილენის ფურცლების
დაფენა, მაშინ ბარიერების მოწყობა გამოიწვევს ნავთობის დაგროვებას ერთ ადგილზე,
რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ამ ადგილზე ნიადაგის გაჯერებას ნავთობით,
ნავთობპროდუქტების შეღწევას ნიადაგის უფრო ქვედა ფენებში;
დაღვრილი
ნავთობპროდუქტების
შესაშრობად
საჭიროა
შთანმთქმელი
(აბსორბენტული) საფენების გამოყენება;
მოაგროვეთ ნავთობი ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონტეინერში (ჭურჭელში)
შეგროვება და შემდგომი გადატანა;
ნავთობის შეწოვის შემდეგ საფენები უნდა მოთავსდეს პოლიეთილენის ტომრებში
(საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია საფენების ხელმეორე გამოყენება);
მოედანი სრულიად უნდა გაიწმინდოს ნარჩენი ნავთობპროდუქტებისგან, რათა
გამოირიცხოს მომავალში წვიმის წყლებით დამაბინძურებლების წარეცხვა ან ნიადაგის
ღრმა ფენებში გადაადგილება;
გაწმენდის ოპერაციების დამთავრების შემდეგ ყველა საწმენდი მასალა უნდა
შეგროვდეს, შეიფუთოს და დასაწყობდეს შესაბამისად დაცულ ადგილებში;
ნიადაგის ზედა ფენის დამუშავება უნდა დაიწყოს დაბინძურების წყაროს
მოცილებისთანავე ან გაჟონვის შეწყვეტისთანავე;
როგორც კი მოცილებული იქნება მთელი გაჟონილი ნავთობპროდუქტები, უბნის
მენეჯერის მითითებისა და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე მოწვეული სპეციალისტის
ზედამხედველობით უნდა დაიწყოს დაბინძურებული ნიადაგის მოცილება და მისთვის
სარემედიაციო სამუშაოების ჩატარება.

9.1.1.4.6

რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ინციდენტების დროს

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის
შესახებ შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს
პირველადი დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი
დახმარების სტრატეგიის მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია
სიტუაციის შეფასება და დადგენა ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და
მისთვის დახმარების გაწევა.
9.1.1.4.7

პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:
•

ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის
დარღვევა. ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია
მოტეხილობის დროს მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს:
o

დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის
დაზიანებული ნაწილის იმობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას;

Page 73 of 96

•

o

დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა
სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი
ძვლის ფრაგმენტებზე;

o

ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად
შემოფარგლეთ დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის
ნახვევით;

o

თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი
ქსოვილი ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და
ნახვევი არ ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ
არ დაირღვეს სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ;

o

ჩაატარეთ მოტეხილი
მოტეხილობისას;

o

შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ
10 წთ-ში ერთხელ.

ძვლის

იმობილიზაცია,

ისევე,

როგორც

დახურული

დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში
დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და
შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს:
o

სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის
დაზიანებული ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება
მისი იმობილიზაცია (ფიქსაცია);

o

კარგი
ფიქსაციისათვის
დაამაგრეთ
სხეულის
დაზიანებული
ნაწილი
დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე
სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ
დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან;

o

შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ
10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია,
დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი.

9.1.1.4.8

პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს

არსებობს სამი სახის სისხლდენა:
•

•

•

სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია:
o

დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით;

o

შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით;

სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება:
o

დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ
დამწოლი ნახვევი;

o

თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით
გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს;

ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად
იკარგება. ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ)
თითით (ან თითებით) უნდა დააწვეთ,
შემდეგ კი ლახტი დაადოთ.
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არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი.
ლახტის დადების წესი ასეთია:

•

o

ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად
დაზიანებებს იწვევს;

o

ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ;

o

ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის
ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ;

o

პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს),
შემდეგ ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის
მაგივრად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა;

o

ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით
უნდა მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ;

o

შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში
კიდურზე პულსი არ ისინჯება;

o

რა არ უნდა გავაკეთოთ:

o

არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;

o

ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჭრილია უცხო სხეული,
ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო
სხეულის ირგვლივ).

შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან
სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ
არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს:
o

დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ;

o

შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე;

o

არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული
გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები;

o

დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი;

o

ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე.
თუ დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში.

9.1.1.4.9

პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული
დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის
ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს
დამწვრობის დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის
ხარისხი, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის
ზედაპირის რა ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).
•

დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია:
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o

დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და
მისი სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო
ადგილას, სუფთა ჰაერზე;

o

თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება,
გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში
ჩართულ დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია);

o

თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური
ქსოვილი;

o

აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და
II ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV
ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე
შეხვეული გააცივეთ დამდგარ წყალში);

o

დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი,
რომელსაც შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის
ნაწილაკები, რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე;

o

დაფარეთ დაზიანებული არე
დაინფიცირების ალბათობა;

o

დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი
გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი
სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი
საფარველის შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება,
ხველა, ხრინწიანი ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და
დაელოდეთ სამედიცინო სამსახურს;

o

სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი,
მზად იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის.

o

დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების
აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება;

o

არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის
საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის
შეჭრისათვის;

o

დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები,
ზეთები;

o

არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება
მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის
დამუშავება მჟავათი.

9.1.1.4.10

სტერილური

ნახვევით.

ამით

შემცირდება

პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს:
•

მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით
გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს
შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი
შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე,
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რაც იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის
დენით გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში:

•

o

არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და
საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის
რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს
დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება;

o

ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან
მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე,
ქვედა ყბის წინ წამოწევით;

o

შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული
ღონისძიებების ჩატარებისათვის;

o

თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი
უსაფრთხო მდებარეობაში;

o

ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში.

დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით
განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და
სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია
დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ
იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას
ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით
გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში:
o

არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს;

o

არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით;

o

თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ
ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან;

o

თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა დადექით მშრალ მაიზოლირებელ
საგანზე (მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან
გაზეთების დასტაზე;

o

მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის
საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის
წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის
წყარო;

o

დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან
მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს;

o

უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არა მჭიდრო
ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან;

o

თუ დაზარალებული უგონო
შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი;

o

თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ
უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი;

o

თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული
დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს.

მდგომარეობაშია, გახსენით

სასუნთქი გზები,
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•

ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული
ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და
თვალების დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი.
სწრაფად გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ
პირველი დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.

9.1.1.4.11 რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს
ავტოსატრანსპორტო
განხორციელება:
•
•
•

•

შემთხვევის

დროს

საჭიროა

შემდეგი

სტრატეგიული

ქმედებების

სატრანსპორტო საშუალებების / ტექნიკის გაჩერება;
ინფორმაციის გადაცემა შესაბამისი სამსახურებისთვის (საპატრულო პოლიცია,
სასწრაფო სამედიცინო სამსახური);
იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს
სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო
საშუალებების შეჯახება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ:
o

გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან
ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

ან

o

დაელოდეთ საპატრულო პოლიციის / სამაშველო რაზმის გამოჩენას.

მოშორდით

დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად:
o

გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან / ტექნიკიდან
ინციდენტის ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია;

ან

მოშორდით

o

ხანძრის, საწვავის დაღვრის შემთხევებში იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში
მოცემული რეაგირების სტრატეგიის მიხედვით;

o

იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით
სხეულის გადაადგილებას;

o

თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ
საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან;

o

მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი);

o

დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული
პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ
დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე
შეუქმნათ მის ჯანმრთელობას).

9.1.1.4.11.1 ავარიაზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა
სამშენებლო ბანაკზე უნდა არსებობდეს ავარიაზე რეაგირების შემდეგი აღჭურვილობა:
პირადი დაცვის საშუალებებია:
•
•
•
•
•

ჩაფხუტები;
დამცავი სათვალეები;
სპეცტანსაცმელი ამრეკლი ზოლებით;
წყალგაუმტარი მაღალყელიანი ფეხსაცმელები;
ხელთათმანები;
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ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:
•
•
•
•

სტანდარტული ხანძარმქრობები;
ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;
სათანადოდ აღჭურვილი ხანძარსაქრობი დაფები;
სახანძრო მანქანა – გამოყენებული იქნება წყალტუბოსა და ცაგერის სახანძრო რაზმების
მანქანები.

გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:
•
•

სტანდარტული სამედიცინო ყუთები;
სასწრაფო დახმარების მანქანა – გამოყენებული იქნება წყალტუბოსა და
სამედიცინო დაწესებულებების სასწრაფო დახმარების მანქანები.

ცაგერის

დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:
•
•
•
•
•
•

გამძლე პოლიეთილენის ტომრები
აბსორბენტის ბალიშები
ხელთათმანები
წვეთშემკრები მოცულობა
ვედროები
პოლიეთილენის ლენტა

9.1.1.4.12 საჭირო კვალიფიკაცია და პერსონალის სწავლება
პერიოდულად უნდა შესრულდეს ავარიაზე რეაგირების თითოეული სისტემის გამოცდა,
დაფიქსირდეს მიღებული გამოცდილება და გამოსწორდეს სუსტი რგოლები (იგივე უნდა
შესრულდეს ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაშიც).
პროექტის მთელ შტატს უნდა ჩაუტარდეს გაცნობითი ტრენინგი. ჩატარებულ სწავლებებზე
უნდა არსებობდეს პერსონალის გადამზადების რეგისტრაციის სისტემა, რომლის
დოკუმენტაციაც უნდა ინახებოდეს კომპანიის ან კონტრაქტორების ოფისებში.
10 საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა
საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი
ხელშეუვალი უფლებები:
• საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის
უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა
ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;
• ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი
სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ.
11 გამოყენებული ლიტერატურა
•

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 28.07.03 წლის
ბრძანება № 67 “დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის,
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმისფერულ ჰაერში გაფრქვევების
ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის
სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან
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•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების
ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის შესახებ”.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2008 წლის 20
ოქტომბრის №704 და №705 ბრძანებით დამტკიცებული «ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის წესის და ზდგ-ს ნორმების
დადგენის შესახებ» დებულებები.
“ღია სამთო სამუშაოთა მოწყობილობების კომპლექსისათვის დამაბინძურებელ
ნივთიერებათა გაფრქვევის გაანგარიშების მეთოდიკა”, ქ. ლიუბერცი, 1999წ.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის
24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების
დამტკიცების შესახებ».
საქართველოსåíშრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003
წლის 24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების
დამტკიცების შესახებ».
საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ";
საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ";
საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ";
საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ";
საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ";
საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”;
საქართველოს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ (1999 წ)
საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“;
საქართველოს კანონი „საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის შესახებ“;
სანიტარიული წესები და ნორმები „ხმაური სამუშაო ადგილებზე, საცხოვრებელი,
საზოგადოებრივი შენობების სათავსოებში და საცხოვრებელი განაშენიანების
ტერიტორიაზე“; სანიტარიული ნორმები და წესები “ზედაპირული წყლების
გაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ”;
სნწ „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09);
სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08)
საქართველოს კანონი «გარემოს დაცვის შესახებ”. თბილისი, 1996.
საქართველოს კანონი «ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ», თბილისი, 1999.
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული
ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ
ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების
გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“.
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის
24 თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების
დამტკიცების შესახებ».
საინფორმაციო ბიულეტინი #4 აპრილი 2015. მოკლე მიმოხილვა საქართველოს გარემოს
დაბინძურების შესახებ, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის
სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო.
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12 დანართები
დანართი 1 . საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა
შესავალი
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია საქართვლოს კანონის „ნარჩენების
მართვის კოდექსი“-ს მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის
შესაბამისად „ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის
განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული
ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია
შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა“.
საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში.
ცხრილი. ინფორმაცია საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის
საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია
კომპანიის იურიდიული მისამართი
რეგისტრაციის თარიღი
საიდენტიფიკაციო ნომერი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
ელექტრონული ფოსტა
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო ტელეფონი
საქმიანობის სახე

საკანონმდებლო საფუძველი
წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს
მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად „ფიზიკური
ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი
არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან ნებისმიერი რაოდენობის
სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის
გეგმა“. ნარჩენების მართვის გეგმა ახლდება ყოველ 3 წელიწადში ან წარმოქმნილი ნარჩენების
სახეობის, რაოდენობის შეცვლის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის
შემთხვევაში.
შემუშავებულია ნარჩენების მართვის გეგმა, რომელიც მოიცავს:
•
•
•
•
•
•

•

ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ;
ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესახებ;
წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას;
ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს;
ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს;
ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს. ამ ეტაპზე არსებული
შესაძლებლობების მიხედვით იმ პირის/ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაციას,
რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა;
ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს;
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•

ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.

ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები
სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების,
განთავსების, გაუვნებლობისა და ხელახალი გამოყენების წესებს, გარემოსდაცვითი,
სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით.
ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია:
•
•

•

•
•
•
•
•

ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით;
ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი
განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე
ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე;
ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც
გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების
შექმნა, გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება;
გაუვნებლობის, გადამუშავების ან ხელახალი გამოყენების დროს გარემოს და ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის უვნებელი მეთოდების გამოყენება;
ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;
ნარჩენების მეორადი გამოყენება;
ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა;
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.

წინამდებარე გეგმა მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება
ნარჩენები, მათ შორის:
•
•
•

საქმიანობა (მშენებლობა და ექსპლუატაცია) ნორმალურ პირობებში;
საქმიანობა არა ნორმალურ პირობებში (მაგ. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს);
საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს.

გეგმაში
მოცემული
მითითებების
შესრულება
სავალდებულოა
განმახორციელებელი კომპანიის ყველა თანამშრომლისათვის.

საქმიანობის

ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები
საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის
საქართველოს კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას:
•
•
•
•
•

პრევენცია;
ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება;
რეციკლირება;
სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა;
განთავსება.

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით
განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული:
•
•
•

სფეროში

ეკოლოგიური სარგებელი;
შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი
განხორციელებადობა;
ეკონომიკური მიზანშეწონილობა.

კონკრეტული

ტექნიკის

ვალდებულებების

გამოყენებით

ტექნიკური
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ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის
საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ:
•
•
•

საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას;
არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით;
არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე.

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:
•

•
•

•

„უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს
ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად,
მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები;
პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების
მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები;
„სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე
ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის
გათვალისწინებით;
„თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს
მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული
და ადეკვატური ქსელი.

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და
მიახლოებითი რაოდენობები
მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები მოცემულია ცხრილში
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ცხრილი მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი რაოდენობები მოცემულია

ნარჩენის
კოდი

ნარჩენის დასახელება

სახიფათო
(დიახ/
არა)

სახიფათოობის
მახასიათებე
-ლი

მშენებლობის
პერიოდში
წარმოქმნილი
ნარჩენების
მიახლოებითი
რაოდენობა

ექსპლუატაციის პერიოდში ტექნიკური
მომსახურების პროცესში წარმოქმნილი
ნარჩენების მიახლოებითი რაოდენობა
წლების მიხედვით
2016-2017

2017-2018

განთავსების/აღდგენის ოპერაციები

ბაზელის
კონვენცი
ის კოდი

დღეისათვის ქვეყანაში არ
ფუნქციონირებს ამ ტიპის ნარჩენების
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაცია. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროცესში ნარჩენები
შეგროვებული და დასაწყობებული
იქნება სპეციალურად გამოყოფილ
ტერიტორიაზე, რომელიც
მოწყობილი იქნება შესაბამისი
პირობების გათვალისწინებით.

Y9

2018-2019

08 01 11*

ნარჩენი საღებავი და
ლაქი, რომელიც
შეიცავს ორგანულ
გამხსნელებს ან სხვა
საშიშ ქიმიურ
ნივთიერებებს

დიახ

H6

120 - 150 კგ

10 - 12
კგ/წელ

10 - 12
კგ/წელ

10 - 12
კგ/წელ

16 06 01*

ტყვიის შემცველი
ბატარეები
აკუმულატორები

დიახ

H 15

8 - 10 ერთ

3-5
ერთ/წელ

3-5
ერთ/წელ

3-5
ერთ/წელ

16 01 03

განადგურებას
დაქვემდებარებული
საბურავები

არა

-

30 - 40
ერთ

10 -20
ერთ/წელ

10 -20
ერთ/წელ

10 -20
ერთ/წელ

1. შპს „ეკოორგანიკალ კორპ“
2. შპს „სააკაძე“
3. შპს „N ELECTRIC CABLES”

16 01 07*

ზეთის ფილტრები

დიახ

H 15

18 - 20
ერთ/წელ

5 - 10
ერთ/წელ

5 - 10
ერთ/წელ

5 - 10
ერთ/წელ

შპს „მარტ გადამუშავება“

16 01 17
16 01 18

შავი ლითონები
ფერადი ლითონები

არა

-

3-4
ტ

0,2 - 1
ტ/წელ

0,2 - 1
ტ/წელ

0,2 - 1
ტ/წელ

შპს „მარტ გადამუშავება“

ჩაბარდება ჯართის მიმღებ
პუნქტებში

Y31

Y31
Y17
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20 03 01

შერეული
მუნიციპალური
ნარჩენები

10 03 23*

მყარი ნარჩენები
გაზის
დამუშავებისგან,
რომელიც შეიცავს
საშიშ ნივთიერებებს.

17 05 05*

გრუნტი, რომელიც
შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს
(ნავთობის
ნახშირწყალბადებით
დაბინძურებული
ნიადაგი და გრუნტი)

11 01 13*

გაპოხვის შედეგად
მიღებული ნარჩენები,
რომლებიც შეიცავს
საშიშ ნივთიერებებს

17 02 01

ხე

არა

-

დიახ

H 14

25,2 მ3

10
მ3/წელ

10
მ3/წელ

10
მ3/წელ

120 - 150
კგ

10 -15
კგ/წელ

10 -15
კგ/წელ

10 -15
კგ/წელ

1. სს „სარინი“
2. შპს „ნასადგომარი“
3. შპს „სანიტარი“

დამოკიდებულია დაღვრის მასშტაბებზე
დიახ

H 15

დიახ

H6

80 – 100 კგ

არა

-

-

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები
შეგროვდება ამისათვის სპეციალური
მარკირების მქონე დახურულ
კონტეინერებში. სამშენებლო
მოედნებზე დაგროვილი
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა
მოხდება ქ. თბილისის
ნაგავსაყრელზე.
დღეისათვის ქვეყანაში არ
ფუნქციონირებს ამ ტიპის ნარჩენების
მართვაზე შესაბამისი ნებართვის
მქონე ორგანიზაცია. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროცესში ნარჩენები
შეგროვებული და დასაწყობებული
იქნება შესაბამისად გამოყოფილ
ტერიტორიაზე, რომელიც
მოწყობილი იქნება შესაბამისი
პირობების გათვალისწინებით.

10 -20
ლ/წელ

10 -20
ლ/წელ

10 -20
ლ/წელ

შპს „GEOEKO OTTA“

5 -8
მ3/წელ

5 -8
მ3/წელ

5 -8
მ3/წელ

ნარჩენები განთავსდება თბილისის
მერიის მიერ მითითებულ
ტერიტორიაზე

-

Y32

Y9

Y9

-
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17 05 06

15 02 02*

16 01 19

გრუნტი, რომლებიც
არ გვხდება 17 05 05
პუნქტში

აბსორმენტები,
ფილტრის მასალები
(ზეთის ფილტრების
ჩათვლით, რომელიც
არ არის განხილული
სხვა კატეგორიაში),
საწმენდი ნაჭრები და
დამცავი ტანისამოსი,
რომელიც
დაბინძურებულია
საშიში ქიმიური
ნივთიერებებით

პლასტმასი

არა

-

20400 მ3

-

-

-

დიახ

H 15

20 -30 კგ

10 -15
კგ/წელ

10 -15
კგ/წელ

10 -15
კგ/წელ

80 - 120 კგ

30 -40
კგ/წელ

30 -40
კგ/წელ

არა

-

30 -40
კგ/წელ

მიწის სამუშაოების დროს
ამოღებული მიწის ნარჩენების
უმეტესი ნაწილი გამოყენებული
იქნება ყრილების მოსაწყობად.

შპს „ნასადგომარი“

1. განთავსდება საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების პოლიგონზე.
2. შპს „LMY”

-

Y9

Y17
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ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა
ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები
მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის
შემდეგი სახის ღონისძიებები:
•
•

საქმიანობის ფარგლებში გამოყენებული მანქანა-დანადგარების გარემონტება მოხდება
საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე, რომელიც მოწყობილია შესაბამისი პირობების მიხედვით.
მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდება ტრეინინგები ნარჩენების (განსაკუთრებით
საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) პრევენციის საკითხებზე.

სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას
ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი ღონისძიებები;
•

•

•

•

•

გათვალისწინებული

იქნება

ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე
შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/
ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე
მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება;
სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო
ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები,
ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.);
სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო
ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის
უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში
მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა);
უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და
ქიმიურ ნაერთებს;
წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ.
ლითონის კონსტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, პოლიეთილენის
მასალები და სხვ.).
ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების
სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:
•

ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული ფერის პლასტმასის
კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით:
ერთი
მათგანი
განკუთვნილი
იქნება
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების
შესაგროვებლად;
o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა:
სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით
დაბინძურებული ჩვრები და სხვა საწმენდი საშუალებები, თხევადი მასისგან
თავისუფალი საღებავების ტარა, შედუღების ელექტროდები;
ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან
დაუცლელი) პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე სათავსი)
და განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი;
თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და სხვ.),
ცალცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და გატანილი
იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
o

•

•
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ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები განთავსდება
კარგად შეკრულ პოლიეთილენის პარკებში და შემდეგ მუყაოს დაუზიანებელ შეფუთვაში.
გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
ლაზერული პრინტერების ნამუშევარი კარტრიჯები განთავსდება კარგად შეკრულ
პოლიეთილენის პარკებში და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე;
ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის მქონე
ღია მოედანზე;
დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს,
მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე;
ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი და ბეტონის ნარჩენები
გატანილი იქნება სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე;
ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ
მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე;
ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე
სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;
პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.).
დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე;

აკრძალული იქნება:
•
•
•
•
•
•

ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება (1 კვირაზე მეტი ვადით);
მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო
ნარჩენების მოთავსება;
თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული
ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე;
რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა;
ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის
სისტემებში ჩაშვება;
აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება;

ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები
საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების
უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა:
•

სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული
ტიპის), შემდეგი მოთხოვნების დაცვით:
o
o
o
o
o
o

სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული
ნალექების ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან;
სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით;
სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით;
სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით;
ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები;
ნარჩენების
განთავსდება
მხოლოდ
ჰერმეტულ
ტარაში
შეფუთულ
მდგომარეობაში, რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება.

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება
შემდეგ მოთხოვნებთან:
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•

მოედნის საფარი იქნება მყარი;
მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს
მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე;
მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის;
ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად
გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების
განთავსება
ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).;
მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო
პირობის ხელყოფისაგან.

ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები
ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების
სრული დაცვით:
•
•
•
•

•

•

ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა
ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული;
ნარჩენების ჩატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებში მოხდება მათი ძარების ტევადობის
შესაბამისად;
დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს;
ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო
ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის
მიერ.
სატრანსპორტო
ოპერაციის
დასრულებისთანავე
აუცილებელია
ჩატარდეს
ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაწმენდა, გარეცხვა და გაუვნებლობა (სატრანსპორტო
საშუალებების გარეცხვა უნდა მოხდეს რეგიონში არსებულ ავტოსამრეცხაოებში,
აკრძალულია მანქანების გარეცხვა მდინარეთა კალაპოტებში);
ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ქონდეს
გამაფრთხილებელი ნიშანი.

ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებული მეთოდები
ცხრილში მოცემული მონაცემები მოცემულია ნარჩენების მართვის კოდექსის I და II
დანართების მიხედვით.
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ცხრილი. აღდგენის და განთავსების ოპერაციების კოდები
ნარჩენის
კოდი
08 01 11*
16 06 01*
16 01 08*
16 01 03
16 01 07*
16 01 17
16 01 18
16 01 19
20 03 01
10 03 23*
17 05 05*
08 03 17*
17 05 06

15 02 02*
17 02 01
11 01 13

ნარჩენის დასახელება
ნარჩენი საღებავი და ლაქი, რომელიც შეიცავს ორგანულ გამხსნელებს
ან სხვა საშიშ ქიმიურ ნივთიერებებს
ტყვიის შემცველი ბატარეები, აკუმულატორები
ვერცხლისწყლის შემცველი კომპონენტები
განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავები
ზეთის ფილტრები
შავი ლითონი
ფერადი ლითონი
პლასტმასი
შერეული მუნიციპალური ნარჩენები
მყარი ნარჩენები გაზის დამუშავებისგან, რომელიც შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს
გრუნტი, რომელიც შეიცავს საშიშ ნივთიერებებს (ნავთობის
ნახშირწყალბადებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი)
პრინტერის ტონერი/მელანის ნარჩენების რომელიც შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს
გრუნტი, რომლებიც არ გვხდება 17 05 05 პუნქტში
(ექსკავირებული გრუნტი - ფუჭი ქანები)
აბსორბენტები, ფილტრის მასალები (ზეთის ფილტრების ჩათვლით,
რომელიც არ არის განხილული სხვა კატეგორიაში ), საწმენდი ნაჭრები
და დამცავი ტანისამოსი, რომელიც დაბინძურებულია საშიში ქიმიური
ნივთიერებებით
ხე
გაპოხვის შედეგად მიღებული ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს საშიშ
ნივთიერებებს

სახიფათო
(დიახ/არა)

აღდგენის
ოპერაციის კოდი

განთავსების
ოპერაციის კოდი

დიახ

R2

-

დიახ
დიახ
არა
დიახ

R4
R4
R5
R9

-

არა

R4

-

არა
არა

R5
-

D1

დიახ

R5

-

დიახ

R9

-

დიახ

-

-

R10

-

დიახ

R9

-

არა

R13

-

დიახ

R9

-

არა
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ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა,
ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის და
პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;
პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის ტანსაცმელი ექვემდებარება
სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების
შესრულების შემდეგ;
პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების
შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;
სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს
სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში;
ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის
ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო
წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს;
ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი
შეთავსებადობა;
ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის,
სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების
მიღება;
ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის
დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანა;
მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს უახლოეს
სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელობას.
ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ
სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით
სარგებლობა;
პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. ცეცხლმოკიდებული
ადვილად აალებადი ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან
აზბესტის ქსოვილის საშუალებით;
ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.

ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები
გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც პერიოდულად
ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს,
სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების
მოცულობა დოკუმენტურად იქნება დადასტურებული.
ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს:
•
•
•
•
•
•

ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;
ტარაზე მარკირების არსებობას;
ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას;
დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობას და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობას;
ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის
დაცვას;
ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების
შესრულებას.

ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების შესრულება.
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დანართი 2. საპროექტო დერეფანშ არსებული ხე-მცენარეების აღწერა-ინვენტარიზაცია
პროექტის არეალში ჩატარებული კვლევის შედეგები და მოსაჭრელი ხეების აღწერა

fiWvi-VII Tanrigi, kiparisii-IV Tanrigi,foTlovani-VII Tanrigi;

#

X

1

H
(მ)

Y

saxeoba

D (sm)

2

3

4

5

1

480788

4622838

fiWvi

36

8

0.65

0

2

480794
480790
480789
480796
480795
480797
480795
480797
480798
480800
480797
480799
480797
480803
480804
480802
480798

4622829
4622826
4622816
4622810
4622805
4622794
4622785
4622777
4622748
4622746
4622746
4622740
4622739
4622732
4622728
4622723
4622723

ifani

14

5

0

fiWvi

48

12

fiWvi

50

13

fiWvi

44

15

fiWvi

50

13

fiWvi

36

8

fiWvi

38

10

fiWvi

44

13

fiWvi

50

9

fiWvi

32

10

fiWvi

28

8

fiWvi

36

13

fiWvi

34

8

fiWvi

34

10

fiWvi

46

10

fiWvi

32

10

fiWvi

12

4

0.062
1.25
1.37
1.03
1.37
0.65
0.74
1.03
1.37
0.5
0.37
0.65
0.57
0.57
1.14
0.5
0.054

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

V (kbm)

gadarg.

mosaWr.

SeniSvna

6

7

8

9
dazian.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

xmeli
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

480802
480796
480797
480796
480799
480798
480800
480799
480799
480799
480809
480816
480816
480815
480815
480815
480823
480806
480803
480812
480802
480808
480808
480809
480815
480812
480812
480810

4622720
4622719
4622718
4622718
4622713
4622715
4622714
4622712
4622707
4622705
4622702
4622687
4622687
4622686
4622686
4622686
4622685
4622686
4622686
4622687
4622678
4622684
4622680
4622675
4622733
4622679
4622681
4622671

fiWvi

18

8

fiWvi

16

8

fiWvi

32

9

fiWvi

16

6

fiWvi

12

4

fiWvi

26

7

fiWvi

20

9

fiWvi

28

11

fiWvi

38

13

fiWvi

28

8

fiWvi

28

10

akacia T.

20

7

akacia T.

12

3

tirifi

12

4

tirifi

16

6

tirifi

14

6

ifani

16

8

fiWvi

38

13

fiWvi

30

10

fiWvi

26

11

fiWvi

48

15

fiWvi

46

14

fiWvi

40

16

fiWvi

10

6

kiparisi

14

4

kiparisi

32

17

kiparisi

8

9

kiparisi

16

14

0.14
0.103
0.5
0.103
0.054
0.32
0.17
0.37
0.74
0.37
0.37
0.14
0.048
0.048
0.084
0.062
0.048
0.74
0.44
0.32
1.25
1.14
0.83
0.036
0.107
0.81
0.028
0.148

1
1
0
1
1
0
1
0
0
0

orkapi

0
1
0

dazian.

0

xmeli

0

xmeli

0

xmeli

1
0
0

dazian.

0
0
0
0
0

xmeli

1
0
0
1

xmeli
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

480810
480810
480813
480810
480810
480813
480810
480812
480815
480817
480808
480803
480812
480811
480813
480811
480812
480813
480812
480815
480810
480810
480809
480805
480807
480808
480820
480823

4622669
4622670
4622670
4622667
4622665
4622667
4622669
4622668
4622662
4622661
4622657
4622652
4622654
4622655
4622662
4622660
4622652
4622652
4622647
4622643
4622651
4622647
4622644
4622642
4622645
4622636
4622630
4622631

kiparisi

14

13

kiparisi

16

13

akacia T.

14

6

kiparisi

8

7

kiparisi

30

18

kedari

44

20

kiparisi

10

9

kiparisi

10

8

kiparisi

16

14

kedari

38

18

kiparisi

8

9

kiparisi

14

14

fiWvi

32

13

fiWvi

52

14

kiparisi

16

13

kiparisi

8

12

kiparisi

8

9

kedari

36

18

kiparisi

14

15

kiparisi

8

11

fiWvi

36

15

fiWvi

46

15

fiWvi

20

7

fiWvi

44

15

fiWvi

60

17

fiWvi

42

11

fiWvi

22

12

kiparisi

14

13

0.107
0.148
0.062
0.028
0.7
1.75
0.048
0.048
0.148
1.24
0.028
0.107
0.5
1.49
0.148
0.028
0.028
1.08
0.107
0.028
0.65
1.14
0.17
1.03
2.24
0.93
0.22
0.107

1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1

dazian.
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4622634
4622628
4622630

fiWvi

44

14

fiWvi

40

12

77

480813
480817
480818

fiWvi

30

78

480790

4622627

kakali

79

88

480766
480769
480769
480761
480761
480756
480756
480758
480758
480754

4622624
4622625
4622625
4622641
4622641
4622642
4622645
4622645
4622645
4622651

89

480815

4622739

75
76

80
81
82
83
84
85
86
87

sul:

0

14

1.03
0.83
0.44

28

7

0.3

0

dazian.
(wT.nusaxa)

fiWvi

64

9

0

orkapi

TuTa

18

7

0

dazian.

TuTa

20

7

0

dazian.

akacia T.

12

6

0

dazian.

akacia T.

10

7

0

dazian.

fiWvi

44

10

akacia T.

8

4

akacia T.

14

7

akacia T.

8

4

akacia T.

30

6

2.57
0.11
0.14
0.048
0.029
1.03
0.017
0.062
0.017
0.36

Werami

20

7

0.14

44.828

0
0

0
0

xmeli

0

dazian.

1
1
0
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amasTanave aRiricxa 8-sm-ze naklebi
diametris sxvadasxva saxeoba:
1

akacia TeTri

19

cali

0.01

kbm

2

TuTa

9

cali

0.001

kbm

3

kviparosi

8

cali

0.001

kbm

4

sapnis xe

4

cali

0.001

kbm

5

ifani

4

cali

0.001

kbm

6
sul

kvido

154
198

cali
cali

0.001
0.015

kbm
kbm

gadasargavi mcenareebis uwyisi
1
2
sul

CitavaSla
იუკა

6
10
16

ბუჩქი

cali
cali
cali
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