
უსაფრთხოების, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის
და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ექვსი

თვის ანგარიში
2018 წლის იანვარი-ივნისი

2018 წლის ივლისი



წერილი სს ნენსკრა ჰიდროსგან

“JSCNH პროექტი ვალდებულია, ჩვენს დაინტერესებულ მხარეებს წარუდგინოს ექვსი თვის
ანგარიშები. წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით
გავრცელებულ მეორე განახლებულ ინფორმაციას ჩვენი დაინტერესებული მხარეებისთვის.

2018 წლის მარტის შემდეგ, უსაფრთხოების ინციდენტიდან გამომდინარე, ობიექტზე სამუშაოები
აღარ მიმდინარეობს და პროექტის მთელი პერსონალი გადმოყვანილია თბილისში. სამწუხარო
რეალობაა, თუმცა აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მაინც ვაგრძელებდით პროექტის
დეტალურ დიზაინზე მუშაობას, რაც მიზნად პროექტის შემდგომი განვითარებისთვის და
მშენებლობის გაგრძელებისთვის ახალი მიდგომის შემუშავებას ისახავდა საზოგადოებაში
ინვესტირების პროგრამაზე ყურადღების კიდევ უფრო გამახვილებით.

მოუთმენლად ველით ობიექტზე დაბრუნებას და ამ ძალიან საინტერესო პროექტის
განხორციელების გაგრძელებას ჩვენს პარტნიორებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან
ერთად.“



დღის წესრიგი

# დღის წესრიგის საკითხები

1 მდგრადი განვითარების პოლიტიკა და უსაფრთხოების, 
ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
მართვის სისტემა 

2 უსაფრთხოების, ჯანდაცვის, გარემოს დაცვის და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 2018 წლის განზომილებები 

3 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

4 საზოგადოებაში ინვესტირების პროგრამა

5 გარემოს დაცვა და ბიომრავალფეროვნება 

6 LALRP

7 ჯანდაცვა და უსაფრთხოება 

8 მონიტორინგი



ნაწილი 1

მდგრადი განვითარების
პოლიტიკა, SHEC-MS და CC-

ESMP 



მდგრადი განვითარების პოლიტიკა
ხედვა

სს ნენსკრა ჰიდრო ჩამოყალიბდა კომპანიად, რომელიც საქმიანობას და ოპერირებას ახორციელებს ეკოლოგიაზე პასუხისმგებლობის ბრძნობით. კომპანიის გრძელვადიანი
წარმატება დამოკიდებულია ჩვენს უნარზე, ვუზრუნველყოთ მაღალი ხარისხის პროდუქტების და სერვისების მიწოდება და ამავდროულად დავიცვათ გარემო.

ვალდებულება

სს ნენკსრა ჰიდროს პერსონალს ეკისრება პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვით ღონისძიებებზე და
ვალდებულია, უზრუნველყოს უმაღლესი დონე გარემოს დაცვის კუთხით. სს ნენსკრა ჰიდრო
ვალდებულია:

• დაემორჩილოს გარემოს დაცვის შესახებ მოქმედ ყველა კანონს, რეგულაციას და დაიცვას
შესაბამისი სტანდარტი;

• მინიმუმამდე შევამციროთ ჩვენი ზემოქმედება გარემოზე გარემოს დაბინძურების პრევენციის,
ნარჩენების და ემისიების მინიმუმამდე შემცირების და ენერგიის და რესურსების ეფექტურად
მოხმარების გზით.

• ვუზრუნველყოთ გარემოს დაბინძურების ინციდენტების ნულოვანი მაჩვენებელი

• გამჭვირვალობა კომპანიის გარემოსდაცვითი საქმიანობის ანგარიშების მომზადებისას;

• მიზნების დასახვა უწყვეტი გაუმჯობესებისთვის, მუშაობის მუდმივი გაუმჯობესება და
აუდიტი შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით;

• კულტურის მხარდაჭერა, რომლის ფარგლებშიც ყველა თანამშრომელი იზიარებს წინამდებარე
ვალდებულებას ჩვენი მოლოდინების ნათლად განსაზღვრის გზით;

• სრულ პასუხისმგებლობას ვკისრულობთ მდგრად განვითარებაზე და მაქსიმალურად
შევეცდებით, ვუზრუნველყოფთ მდგრადი განვითარების პრინციპების ინტეგრირება და
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა ოპერატიულ ფილოსოფიაში.

მიზნები

აღნიშნული ვალდებულების მაღალ დონეზე შესრულების მიზნით სს ნენსკრა ჰიდრო:

• მინიმალური სტანდარტების და მოლოდინების განვითარება და შენარჩუნება

• რეგულარული ანგარიშების გამოქვეყნება სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ და
ჩვენი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების ღია განხილვა დაინტერესებულ
მხარეებთან;

• წინამდებარე პოლიტიკის, ჩვენი მართვის სისტემების, მიზნების და სამიზნეების
შესაბამისობის და ეფექტურობის პერიოდული გადახედვა

• გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მართვის სისტემების განვითარება და
შენარჩუნება, ISO 14001 სტანდარტების შესაბამისად;

• სათანადო ტრენინგების ჩატარება ყველა თანამშრომლისთვის, რათა ხელი
შეუწყოთ მათზე დაკისრებული სამუშაოს შესრულება გარემოსდაცვითი
ვალდებულებების გათვალისწინებით;

• კლიენტების, კონტრაქტორების და მომწოდებლების ჩართვა გარემოს დაცვის
ღონისძიებების მაღალი სტანდარტების უზრუნველყოფის მიზნით;

• ადგილობრივი თემების განვითარებისთვის ხელშეწყობა, ინვესტირება მდგრად
განვითარებაში და გარემოს დაცვაში.

პასუხისმგებლობა და განხორციელება

წინამდებარე პოლიტიკასთან შესაბამისობის პასუხისმგებლობა ეკისრება აღმასრულებელი თანამდებობების წარმომადგენლებს და მათ უშუალო მმართველ დირექტორებს. ასევე, კერძო პირებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა შესაძლო გარემოსდაცვით
რისკებზე მათ სამუშაო ადგილებზე. სს ნენსკრა ჰიდრო განახორციელებს ამ პოლიტიკას და ჩაატარებს პერიოდულ აუდიტს/შემოწმებას, რათა უზრუნველყოს შესაბამისობა და უწყვეტი გაუმჯობესება. 



JSNCH SHEC მართვის სისტემა

ხელმძღვანელო
ბა

გეგმა

მხარდაჭერა

კეთება

მიმოხილვა

გაუმჯობესე
ბა

მართვის Sys მიმოხილვა
ტერმინების ლექსიკონი

პოლიტიკა
როლები და პასუხისმგებლობა

ოპერატიული რისკი
ცვლილების მართვა
Management of Change
Objectives

რესურსები
კომპეტენცია და ცოდნა
კომუნიკაცია
დასაბუთებული ინფორმაცია

დაგეგმვა და კონტროლი
საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნა და რეაგირება e

მონიტორინგი, ანალიზი და შესაბამისობის შეფასება  
შიდა აუდიტი
მმართველობის მიმოხილვა

ინციდენტების გამოძიება, შეუსაბამობა, საჩივარი და 
მაკორექტირებელი ღონისძიებები   



JSCNH SHEC მართვის სისტემა - პროგრესი 2018 წელს

მომზადდა უამრავი დოკუმენტი, მათ შორის: 

• SHEC მართვის სისტემა. პროექტმა იკისრა ვალდებულება, 

უზრუნველყოს შესაბამისობა უახლეს ISO 450001-თან. შემუშავებული

იქნა 17 ელემენტი.

• SHEC ძირითადი დოკუმენტი

• უსაფრთხოების მართვის გეგმა

• CIP მართვის პროცედურა

• ჩარჩო სოციალური სტრატეგია (2018-2019) 

• 2018 წლიური E&S-ის დაგეგმვა

• სხვა



EPC ESMP პროგრესი 2018 წელს

EPC-ის მიერ მომზადდა და განხორციელდა უამრავი გეგმა და
პროცედურა: 

• ჩამდინარე წყლების მართვის გეგმა

• ნარჩენების მართვის გეგმა

• გადმოღვრის შემთხვევაში სამოქმედო გეგმა

• ხმაურის და ვიბრაციის კონტროლის გეგმა

• კულტურული ღირებულების მქონე ნივთების აღმოჩენის
შემთხვევაში განსახორციელებელი პროცედურა

• საგანგებო სიტუაციისთვის მზადყოფნის გეგმა

• სხვა



ES დამატებითი კვლევები

• ES დამატებითი კვლევები დასრულდა 2017 წლის 4-ე კვარტალში

• ES დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები

ქართულ და ინგლისურ ენებზე გამოქვეყნდა კომპანიის ვებ-

გვერდზე 2018 წლის იანვარში, ნაკრას და ნენსკრას საინფორმაციო

ცენტრებში და მესტიის მუნიციპალიტეტში.  



ნაწილი 2

SHEC 2018 
განზომილებები



SHEC განზომილებები (აღრიცხულია 2018 წლის იანვრიდან)

* შენიშვნა: 2018 წლის 25 მარტის შემდეგ ობიექტზე სამუშაოები არ შესრულებულა. ზემოთ
მოცემული მონაცემები მოიცავს პერიოდს იანვრიდან მარტამდე, სოციალური მონაცემების გარდა.  

SHEC განზომილებები იანვარი-ივნისი, 2018

გარემოსდაცვითი ინციდენტები 1

ბანაკიდან გატანილი ნარჩენების მოცულობა/წონა (კგ) 11,927

ადგილზე არსებული სახიფათო ნარჩენების 
მოცულობა/წონა (კგ)

522

საცავში ორგანული ნაერთების მოცულობა (ლიტრი) 17,687 -დან
22,000/mo-მდე

გამოყენებული ორგანული ნაერთების მოცულობა  63,343

სოციალური ინციდენტები 19

საჩივრები 8

HS ინციდენტები 5

SHEC NCR (შეუსაბამობა) 7



ნაწილი 3

დაინტერესებული მხარეების
ჩართულობა



შეხვედრები და საინფორმაციო სესიები

• სულ, 2018 წლის იანვარ-ივნისის
პერიოდში გაიმართა 69 შეხვედრა

• 583 მონაწილე (26% ქალი)

• თემებთან ჩატარებული განხილვის
საგანი მოიცავდა სხვადასხვა
საკითხი, მათ შორის კომპენსაციის
საკითხებს, საჩივრებს და პროექტის
შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნას

ადგილობრი

ვი 
22%

მუნიციპალ

ური
4%

ეროვნული
3%

48%
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ული 

ადამიანები  
10%

CIP Nenskra
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CIP Nakra
1%

NGO
3%

დაინტერესებული პირები

იანვარი-ივნისი, 2018

დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფის მიერ
ჩატარებული შეხვედრების პროცენტული

მაჩვენებელი



დაინტერესებულ მხარეებთან ჩატარებული განხილვის საგანი
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განხილვის საგანი

იანვარი-ივნისი, 2018



შეხვედრის ადგილი

Chuberi/Nenskra Nakra Mestia Tbilisi

Location 86% 6% 6% 3%



საჩივრები - იანვარი-ივნისი, 2018
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8 მიღებული, 89% დახურული
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საკომუნიკაციო ღონისძიებები

• უწყვეტი გაუმჯობესება მიღებული გაკვეთილების
გათვალისწინებით დაინტერესებულ მხარეებთან
კომუნიკაციის საუკეთესო არხების შესახებ.  

• დაინტერესებულ მხარეთა რუკის მომზადება

• 2017 SWOT ანალიზის განახლება. 

• კომუნიკაციის პოლიტიკის და სტრატეგიის განხორციელება
და სამოქმედო გეგმის განხილვა.  

• ტექნიკური პარტნიორების, სახელმწიფო და არასამთავრობო
ორგანიზაციების იდენტიფიცირება საზოგადოებაში
ინვესტირების გეგმის ფარგლებში.  



წყალდიდობა ჭუბერში – 5 ივლისი, 2018

• 5 ივლისს ჭუბერში ადგილი ჰქონდა სერიოზულ
წყალდიდობას.  

• მოვლენის შიდა შეფასების და სამთავრობო ანალიზის
მიხედვით, წყალდიდობა გამოიწვია მყინვარის დნობამ
ივლისის უკიდურესი სინოპტიკური პირობების, 
მყინვარული ტბის ადიდების და ჭარბი ნალექის გამო.

• დაზიანდა მოსახლების ინფრასტრუქტურა, მათ შორის
მთავარი გზა და ხიდები.   

• JSCNH ითანამშრომლა მთავრობასთან და უზრუნველყო
გადაუდებელი დახმარება.  



ჰუმანიტარული დახმარება და ტექნიკური დახმარება წყალდიდობის
შემდეგ



ნაწილი 4

საზოგადოებაში
ინვესტირების პროგრამა

(CIP) 



საზოგადოებაში ინვესტირების პროგრამის საკვანძო მიმართულებები

I

• ეკონომიკური განვითარება
და SME 

II
• უნარ-ჩვევების ტრენინგი

III

• მცირე მასშტაბის
ინფრასტრუქტურა

IV
• დაჩქარებული

მშენებლობის ობიექტები



საზოგადოებაში ინვესტირების პროგრამა

• CIP შეიქმნა 2017 წლის
სექტემბერში

• თითოეული ხეობისთვის
განკუთვნილი ბიუჯეტი გაიყო
თითოეულ ხეობაში მცხოვრებ
პირთა რაოდენობის მიხედვით: 
✓2,587,000 USD (ნენსკრა)

✓1,417,000 USD (ნაკრა)

ინგლისურის გაკვეთილები ნენსკრაში

მონაწილეები მიემგზავრებიან გესთჰაუზის შესახებ ტრენინგზე დასასწრებად



საზოგადოებაში ინვესტირების პროგრამა

• CIP საკონსულტაციო კომიტეტი ნენსკრას და ნაკრას ხეობებში
• 42 წევრი,  25% შეადგენს ქალები
• ინიცირებული და დაწყებული იქნა ინგლისური ენის

გაკვეთილები, კომპიუტერის გაკვეთილები და ტექნიკური უნარ-
ჩვევების ტრენინგის პროგრამა (გესთჰაუზის შენობა
გააუმჯობესებს ტურიზმის შესაძლებლობებს და ინგლისური ენის
გაკვეთილებს) 

• დასრულდა ნაკრაში მდინარის კალაპოტის გაწმენდის 2-ე ფაზა
• დაჩქარებული მშენებლობის პროექტების შემთხვევაში

დაფიქსირდა შერეული შედეგები. ნაკრაში ისინი ძალიან კარგად
იქნა მიღებული ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, თუმცა
ნენსკრაში მოსახლეობა არ არის კმაყოფილი.  შეფასდება CIP-ის
ძირითადი საკითხები, რათა დადგინდეს, განხორციელდება თუ
არა შემდგომი ინვესტიცია.  



ნაწილი 5

გარემოს დაცვა და
ბიომრავალფეროვნება



თევზის, უხერხემლოების და წავების კვლევა

2018 წლის აპრილში ჩატარდა საგაზაფხულო

კვლევა. ძირითადი დასკვნები: 

• კვლევამ დაადასტურა, მიგრაციული

სახეობის, ყავისფერი კალმახის (Salmo 

trutta) არსებობა. ეს სახეობა შესულია

საქართველოს წითელ ნუსხაში, ასევე IUCN 

წითელ ნუსხაში.

• ერთ-ერთი ინვაზიური სახეობის, 

ცისარტყელა კალმახის (Oncorhynchus 

mykiss) არსებობა კიდევ ერთხელ

დადასტურდა მდინარე ნენსკრაში. 
მონიტორინგის სადგური– რეზერვუარის ქვემოთ



თევზის, უხერხემლოების და წავების კვლევა

• ყავისფერი კალმახის შემთხვევაში

იდენტიფიცირებული იქნა 6 

დამატებითი საქვირითე ადგილი. 

• იდენტიფიცირებული იქნა

მაკროუხერხემლოების 18 

ტაქსონომიური ჯგუფი. კონსერვაციის

სტატუსის მქონე დიდი ზომის

უხერხემლოები არ გამოვლენილა. 

• საგაზაფხულო კვლევის დროს წვავის

(Lutra Lutra) არსებობის კვალი არ

გამოვლენილა. 

საქვირითე ჰაბიტატი ნაკრაში

Monitoring Station in Nenskra



გარემოს დაცვის მონიტორინგი

• წყალი: მდინარეები ნენსკრა და

ნაკრა და მინერალური წყლის

ყწაროები (ყოველთვიური

მონიტორინგი).

• გაზომილი პარამეტრები: 

ტემპერატურა, pH, სიმღვრივე, 

გახსნილი ჟანგბადი და

გამტარიანობა (საბაზისო

მიზნით).

წყლის ნიმუშების აღების ადგილი მდინარე ნენსკრაში



ნაწილი 6

სახმელეთო მისასვლელი გზა და
სიცოცხლის აღდგენის გეგმა

(LALRP)



სამშენებლო მოედნები

• ელექტროსადგურის ტერიტორია;

• კაშხლის და რეზერვუარის ტერიტორია; 

• მუდმივი ოპერატორის სოფელი; 

• ნენსკრას გზა;

• ნაკრას კაშხალი და წყალმიმღები  



ელექტროსადგურის ტერიტორია

პროექტისთვის მუდმივი სარგებლობისთვის საჭირო მთლიანი ტერიტორია: 118.2 (ha);

• დღეისათვის ელექტროსადგურის და მისი მშენებლობისთვის საჭირო ტერიტორია უკვე გადაცემულია მფლობელობის უფლებით სს ,,ნენსკრა
ჰიდროსთვის“ სახელმწიფოს მიერ, ხოლო სს ,,ნენსკრა ჰიდრომ“, თავის მხრივ უკვე უზრუნველყო კომპენსაციის გადახდა მიწი ნაკვეთების
ტრადიციული მფლობელებისთვის როგორც მიწის, ასევე სხვადასხვა აქტივის სანაცვლოდ. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის და
აქტივებისთვის გადახდილი იქნა კომპენსაცია სრული ჩანაცვლებითი ფასის მიხედვით.

პროექტისთვის დროებითი სარგებლობისთვის საჭირო მთლიანი ტერიტორია : 4.3 (ha);

• დღეისათის დროებითი ნაგებობებისთვის საჭირო მიწის 40% უკვე გადაცემულია JSCNH-თვის 7 წლის ვადით, მშენებლობის უფლებით. პროექტის 
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის და აქტივებისთვის გადახდილი იქნა კომპენსაცია სრული ჩანაცვლებითი ფასის მიხედვით.  

პროექტისთვის მუდმივი და დროებითი სარგებლობისთვის საჭირო მთლიანი ტერიტორია: 621 (ha);

• წყლის რეზევუარის, კაშხლის და მშენებლობისთვის საჭირო ადგილები უკვე გადაეცა სს ,,ნენსკრა ჰიდროს“ შესაბამისი უფლებით. მიწის მოპოვების
და სიცოცხლის აღდგენის გეგმის თანახმად, ზემოთ აღნიშნული ტერიტორია განისაზღვრება როგორც საძოვრები (ეგრეთ წოდებული ,,მამულის“ და
,,მაშრიჭალას“ საძოვრები), რომლებიც გამოიყენება ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის მიერ. კომპენსაცია მშენებლობის პერიოდში წვდომის
დაკარგვისთვის წარმოადგენს გარდამავალ შემწეობას (კომპენსაცია მოიცავს თივას საქონლის გამოსაკვებად 7 წლის განმავლობაში). ასევე,
დამატებითი პროექტით გათვალისწინებულია ალტერნატიულ საძოვრებზე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და მოწყობა. მამულის“ და
,,მაშრიჭალას“ საძოვრებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს განხილვები.

• საძოვრებზე განთავსებული იყო დროებითი, ხის შენობები (14 ერთეული) და ნაგებობები, რომლებისთვისაც გადახდილი იქნა კომპენსაცია სრული 

ჩანაცვლებითი ფასის მიხედვით.

კაშხლის და რეზერვუარის ტერიტორია



მუდმივი ოპერატორების სოფელი

პროექტისთვის მუდმივი სარგებლობისთვის საჭირო მთლიანი ტერიტორია:  1.2 (ha)

• დღეისათვის – მიწა (1.2 ha) უკვე გადაეცა JSCNH-ს მფლობელობაში; პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახი წარმოადგენს

მიწის ტრადიციულ მფლობელს, მასთან გაფორმდა ხელშეკრულება კომპენსაციის შესახებ და მან მიიღო აღნიშნული კომპენსაცია.

• კაშხლის ტერიტორიამდე მისასვლელი გზა გაივლის სოფელი ჭუბერის რამდენიმე თემზე. არსებული გზის დიზაინის მიხედვით,

აღნიშნული სამუშაოების შედეგად დაზარალდება 35 ოჯახი. დღეისათვის 19 (ოჯახი) ხელშეკრულება კომპენსაციის შესახებ მოწერილია

ნენსკრას საპროექტო გზის გასწვრივ მცხოვრებ ოჯახებთან და გადახდილია კომპენსაცია. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწა

წარმოადგენს ტრადიციულ მფლობელობაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას იურიდიული მფლობელობის

უფლების გარეშე. საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ მოწოდებული პოლიტიკის თანახმად,მიწისთვის და აქტივებისთვის

გადახდილი იქნა კომპენსაცია სრული ჩანაცვლებითი ფასის მიხედვით.

• კონსულტაციების პროცესი ადგილობრივ მოსახლეობასთან RE-1 გზის დარჩენილი ნაწილისთვის სექტემბერში განახლდება.

პროექტის მშენებლობისთვის მუდმივი და დროებითი სარგებლობისთვის საჭირო მთლიანი ტერიტორია : 44 (ha)

• სოფელი ნაკრას მოსახლეობასთან კონსულტაციის პროცესი დაიწყება მონაცემების დადასტურების შემდეგ.

ნენსკრას გზა

ნაკრას კაშხალი და წყალმიმღები ტერიტორია



ნაწილი 7

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება



H&S KPIs

KPI იანვარ
ი

თებერ
ვალი  

მარტი აპრილ
ი

მაისი ივნისი სულ პროექტის 
დაწყების 
შემდეგ

დაკარგული დროის 
ზარალი (LTI

0 0 0 0 0 0 1

სამედიცინო მკურნალობა 0 0 0 0 0 0 0

პირველადი დახმარება 0 0 1 0 0 0 4

სახიფათო შემთხვევები 0 0 0 0 0 0 2

საავტომობილო ავარიები 0 1 0 0 0 0 10



H&S LTI სიხშირის მაჩვენებელი

1.28
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LTI სიხშირის მაჩვენებელი

იანვარი-ივნისი, 2018

* შენიშვნა: აპრილიდან ივნისამდე პერიოდის მონაცემები ფიქსირებულია, 

რადგან ობიექტზე სამუშაოები არ მიმდინარეობს.    
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მონიტორინგი



2018 წლის იანვარი -ივნისის პერიოდში ჩატარებული საკვანძო
მონიტორინგი

• შიდა: ობიექტის რეგულარული ინსპექტირება მუშაობის

გაუმჯობესების და კონტროლის ღონისძიებების

უზრუნველყოფის მიზნით.  

• Artelia-ს მეორე მონიტორინგის მისია ჩატარდა 2018 წლის

მარტში.  

• 2018 წლის მაისში გარემოს დაცვის და სოფლის

მეურნეობის სამინისტრომ ჩაატარა აუდიტი.   



გმადლობთ!


