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#

ივნისი

„ნენსკრა ჰიდროს“ 3 სოციალური პროექტი
სს „ნენსკრა ჰიდრო” სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში სამ ფართომასშტაბიან სოციალურ პროექტს ახორციელებს.
პროექტები ადგილობრივი მაცხოვრებლების საჭიროებების შეფასების
საფუძველზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის მჭიდრო ჩართულობით ხორციელდება და მოიცავს ისეთ დარგებს, როგორიცაა მოსახლეობის დახმარება მის ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების
რეგისტრაციაში, მექანიზაციაზე წვდომა და პროფესიული გადამზადება.
პროექტების წარსადგენად კომპანიამ 11 და 12 თებერვალს ჭუბერისა და
ნაკრას მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა, რომლებსაც სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის მოადგილე ნინო ვიბლიანი და მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანიც ესწრებოდნენ.
სამივე პროექტი „ნენსკრა ჰიდროსა“ და მესტიის მუნიციპალიტეტს შორის
2018 წელს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება. (გაგრძელება გვ.2)
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ბიულეტენი

dasawyisi ix. I gverdze

ივნისი

miwis

registraciis
mxardaWeris proeqti

manana xarziani
Wuberis mkvidri,
proeqtis beneficiari
მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში კომპანია ჭუბერისა და ნაკრას ყველა საოჯახო
მეურნეობას მათ საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში
არსებული ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზის
მომზადებას სთავაზობს.
სს „ნენსკრა ჰიდრო“ 400-მდე ოჯახს უწევს დახმარებას,
მიწის ნაკვეთების ჯამური ფართობი კი 450 ჰა-ს აღწევს.
ნაკვეთების აგეგმვის, აზომვის, საკადასტრო აზომვითი
ნახაზის მომზადებისა და მიწის რეგისტრაციის პროცედურების შესახებ კონსულტაციის ხარჯებს „ნენსკრა
ჰიდრო“ სრულად ფარავს.
მიწის რეგისტრაციის მხარდაჭერის პროექტის მთავარი
ამოცანაა, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. საკუთრებაში არსებული მიწის ოფიციალურად დარეგისტრირება ჭუბერისა და ნაკრას მაცხოვრებლებს საშუალებას
მისცემთ, განავითარონ სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესი
ან საოჯახო ტიპის სასტუმროები.
ამ ეტაპზე კომპანიას მიწის ნაკვეთის აზომვის თხოვნით
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან 100 განაცხადი
აქვს მიღებული, მათგან 66 ოჯახს საკადასტრო ნახაზი
უკვე დაუმზადდა. მთლიანობაში კომპანიამ 159 ნახაზის
მომზადება უზრუნველყო, რომელიც ჯამში 86 ჰექტარს
მოიცავს.
პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სს „ნენსკრა ჰიდროს“ მიწაზე უფლების მოპოვების ოფიცრებს
კობა გაგნიძეს - 595 007 799
ოთარ რუხაძეს - 599 700 501

2

„მიწის რეგისტრაციის პროექტის შესახებ ინფორმაცია
"ნენსკრა ჰიდროსგან" მივიღეთ. ძალიან მოხარულები
ვართ, რომ კომპანიის თანამშრომლები შევიდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის მდგომარეობაში და ასეთი,
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელეს.
მიწის რეგისტრაცია აუცილებელია, კანონიერად ისაკუთრებ იმას, რაც შენია.
მრავალი წლის განმავლობაში ვცდილობდით, მოგვეგვარებინა ეს საკითხი, მაგრამ ზოგს - ფინანსური პრობლემების, ზოგს დროის სიმცირის გამო ხელი ეშლებოდა
მიწის დაკანონებაში. "ნენსკრა ჰიდრომ" ეს პრობლემა
მოგვიგვარა და ამისთვის მას დიდ მადლობას ვუხდით“.

2019

ნენსკრა

meqanizaciis
proeqti

მექანიზაციის პროექტი სასოფლო-სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად სოფლების ჭუბერისა და ნაკრას მოსახლეობის
მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გულისხმობს. იგი საშუალებას აძლევს ნებისმიერ ცალკეულ მოსახლეს ან
ჯგუფს, მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურის
გავლით მიმართონ კომპანიას, რომელიც მათ მძიმე
ტექნიკით მომსახურებას გაუწევს.
კომპანიამ საგანგებოდ პროექტისთვის ათამდე ერთეული მძიმე ტექნიკა გამოჰყო. ტექნიკის ამა თუ იმ ერთეულის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს „ნენსკრა ჰიდრო“ სრულად ფარავს.
ამ ეტაპზე კომპანიას მიღებული აქვს 51 ინდივიდუალური და 9 კოლექტიური განაცხადი, მათგან 15 ინდივიდუალური და 5 კოლექტიური სს „ნენსკრა ჰიდრომ“
უკვე დააკმაყოფილა.
პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სს „ნენსკრა ჰიდროს“ თემთან ურთიერთობის ოფიცერს
ანა მაღრაძეს - 598 421 202

mZime teqnikis operatorebis

gadamzadebis programa
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის აქტიურ ფაზაში შესვლისას 1000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი
შეიქმნება, პრიორიტეტი კი ადგილობრივ მოსახლეობას
მიენიჭება. იმისათვის, რომ ადგილობრივი მუშახელის
კვალიფიკაცია შესაბამისობაში მოვიდეს საერთაშორისო
მშენებელი კომპანიების სტანდარტებთან, “ნენსკრა ჰიდრომ” მიიღო გადაწყვეტილება, ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას პროფესიულ გადამზადებაში და დააფინანსოს მძიმე ტექნიკის იმ სახეობების ოპერატორთა
ტრენინგ-კურსები, რომლებიც ნენსკა ჰესის მშენებლობისას ყველაზე მოთხოვნადი იქნება.
პროფესიული განათლების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად „ნენსკრა ჰიდრომ“ შესაბამისი ხელშეკრულება
სსიპ კოლეჯ „სპექტრთან“ გააფორმა. პროგრამის ფარგლებში „სპექტრის“ პედაგოგები თვითმცლელის, ექსკავატორის, გრეიდერისა და სატვირთველის ოპერატორებს
ამზადებენ. კურსის თეორიული ნაწილი ჭუბერსა და ნაკრაში ტარდება, ხოლო პრაქტიკულ კურსს პროგრამის ბენეფიციარები თბილისში გადიან. ტრენინგ-კურსებთან
დაკავშირებულ ყველა ხარჯს კომპანია სს „ნენსკრა ჰიდრო“ სრულად ფარავს.
პროგრამის მიზანს არა მარტო ნენსკრა ჰესის მშენებლობისთვის საჭირო კადრების მომზადება, არამედ უპირველესად ადგილობრივი მოსახლეობის ხელშეწყობა წარმოადგენს, რათა იგი დასაქმების ბაზარზე უფრო კონკურენტუნარიანი გახდეს.
დღეს პროგრამას ჭუბერსა და ნაკრაში 80 ბენეფიციარი
ჰყავს.
პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით
სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის
ოფიცრებს
ნაკრას ხეობაში: როდამ გვარმიანს - 599 866 543
ნენსკრას ხეობაში: გოგა

arkadi subeliani

Wuberis mkvidri, proeqtis beneficiari
“ივლისის წყალდიდობამ გზის 500-მეტრიანი მონაკვეთი მთლიანად წალეკა, მოსახლეობის ნაწილი თითქმის მოსწყვიტა სამყაროს. მეორე გზა ძალიან ცუდია,
მძიმე ტრანსპორტს ასვლა უჭირს. ოთხმა თემმა მივმართეთ "ნენსკრა ჰიდროს" და მექანიზაციის პროექტში
ჩავერთეთ. სულ რამდენიმე თვის წინ აქ გზა არ არსებობდა, დღეს კი ის აღდგენილია და ტრანსპორტიც
თავისუფლად გადაადგილდება".

ანსიანს - 599 862 206

levan mekoSkiSvili

Wuberis mkvidri, programis beneficiari
„საინტერესო იყო თეორიული კურსის გავლა. ყველა პირობა იყო შექმნილი, რომ ადგილობრივებს მიეღოთ შესაბამისი განათლება. დაინტერესებაც დიდია ჭუბერში.
"ნენსკრა ჰიდროში" მძღოლის პოზიციაზე ვარ დასაქმებული. ჩემი აზრით, ამ ტრენინგების გავლა საუკეთესო ვარიანტია კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და გამოცდილების მისაღებად. ახლა თბილისში გავდივარ პრაქტიკულ გადამზადებას. ამ პროექტისგან საუკეთესო მოლოდინები მაქვს”.
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WuberSi nenskra hesis mSeneblobis
winamosamzadebeli samuSaoebi

aqtiurad grZeldeba
2018 წლის 5 ივლისს მდინარე ნენსკრას ერთ-ერთ შენაკადზე განვითარებული სტიქიური მოვლენის გამო ჭუბერში, სადაც ნენსკრა ჰესის პროექტი ხორციელდება,
სოფლის ცენტრალური ნაწილი დაიტბორა, დაზიანდა
გზები და ხიდები.
6 ივლისს ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელმა კომპანიამ - სს „ნენსკრა
ჰიდრომ“ ჭუბერში მძიმე ტექნიკის მობილიზება დაიწყო.
საპროექტო კომპანიის სუბკონტრაქტორი - „ქართული
სამშენებლო კონსორციუმი“ ტექნიკით უზრუნველყოფას, გაწმენდით, ნაპირსამაგრ და აღდგენით სამუშაოებს შეუდგა.
1 ნოემბერს გზის დაზიანებული უბნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები განახლდა.
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ნენსკრას ხეობაში ჯამში დაგეგმილია 45 კმ-იანი გზისა
და 11 ხიდის მშენებლობა, რაც გარკვეულ მონაკვეთებზე ახალი გზების გაყვანას და უკვე არსებულის აღდგენა-რეაბილიტაციას გულისხმობს.
დღეის მდგომარეობით, სოფელ ტიტასთან დამაკავშირებელი გზის 211-მეტრიანი მონაკვეთი სრულად არის
რეაბილიტირებული. დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოებიც. მდინარე ნენსკრას კალაპოტი შეიცვალა. მის
მარცხენა სანაპიროზე ნაპირსამაგრი ქვაყრილი მოეწყო, გზის არსებული მონაკვეთი კი მდინარის მიერ
ჩამონატანი მასალისაგან გაიწმინდა.
გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში ნაწილობრივ რეაბილიტირდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული ჭუბერის შემოვლითი გზა (945 მ): მდინარის კა-

ლაპოტი გაიწმინდა, არსებული გზა გაგანიერდა, გატარდა ნაპირსამაგრი ღონისძიებებიც.
გარდა ამისა, მოეწყო ნაკრას ხეობაში
მდებარე ჭაბურღილებთან მისასვლელი
გზები: ადგილზე მძიმე ტექნიკის მობილიზება განხორციელდა, აიგო ხის დროებითი ხიდი.
სოფელ ლარი-ლარის გზის მიმდებარედ
კი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
მოეწყო გოფრირებული მილები და მავთულ-ბადე.
ამჟამად გზების რეაბილიტაციის ფარგლებში მე-7 ხიდიდან დამბის ადგილამდე
(14.400 კმ) სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
ხორციელდება. კერძოდ, მიმდინარეობს
ჩამონატანი მასალის ექსკავაცია, დატვირთვა და გატანა; ეწყობა ნაპირსამაგრი ქვაყრილი, იგება ხის დროებითი ხიდები, მდინარის კალაპოტი იწმინდება.
გარდა ამისა, დაწყებულია მე-4 ხიდის
პირველი ბურჯის საექსკავაციო სამუშაოები. ამ ხიდის მშენებლობის პარალელურად, იგეგმება მე-2-ს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებაც.
ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროცესში სხვადასხვა მიმართულებით 100მდე ადგილობრივი მაცხოვრებელი და-

საქმდა, კომპანიამ ისარგებლა 12 ადგილობრივი სასტუმროს და
კვების 1 ობიექტის მომსახურებით.
ნენსკრა ჰესის მშენებლობის წინამოსამზადებელი სამუშაოები,
რომელიც 2018 წლის ნოემბერში განახლდა, ჭუბერსა და ნაკრაში
ხიდებისა და გზების მშენებლობა-რეაბილიტაციის გარდა, ელექტროგადამცემი ხაზების მოწყობასაც გულისხმობს.
აღნიშნული სამუშაოები 2019 წლის განმავლობაში განხორციელდება.
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2019

ნენსკრა

ნენსკრა ჰესის ინფრასტრუქტურაში ორი გვირაბი შევა. ნაკრას
სატრანსფერო გვირაბი, რომელიც ნაკრასა და ნენსკრას ხეობებს დააკავშირებს, დაახლოებით 12.5 კმ სიგრძისა და 3.5 მ დიამეტრის იქნება. გვირაბი წყალს ნაკრას წყალსაცავიდან ნენსკრას წყალსაცავში გადააგდებს. ნენსკრას სადაწნევო გვირაბის
სიგრძე - 15.1 კმ, ხოლო დიამეტრი 4.5 მ-ია. ის ნენსკრას ხეობის
მარცხენა სანაპიროზე გავა და წყალსაცავს ჰიდროელექტროსადგურთან დააკავშირებს.
ნენსკრა ჰესის გვირაბების გასაყვანად უახლესი ტექნოლოგიები,
კერძოდ, ორი გვირაბგამყვანი მანქანა Double Shield TBM იქნება გამოყენებული, რომელიც საგანგებოდ სს „ნენსკრა ჰიდროსთვის“ გერმანულმა კომპანია ჰერენკნეხტმა (Herrenknecht) დაამზადა. მანქანების სიგრძე - შესაბამისად 190 მ და 250 მ, ხოლო
დიამეტრი 4.3 მ და 5.3 მ-ია. ორივეს ტრანსპორტირება საქართველოში უკვე განხორციელდა და ამჟამად დანადგარები ფოთშია დასაწყობებული. გვირაბების გაყვანა 2020 წლიდან არის
დაგეგმილი.
TBM-ის მწარმოებელი გერმანული კომპანია ჰერენკნეხტი
(Herrenknecht) გვირაბგამყვან მანქანებს 1977 წლიდან აწარმოებს და ამ სფეროში მსოფლიოს მასშტაბით ლიდერად ითვლება.
კომპანიის სახელი 4000-ზე მეტ პროექტს უკავშირდება.
გვირაბგამყვანი მანქანა, იგივე TBM (Tunnel Boring Machine), რომელსაც „თხუნელასაც“ უწოდებენ, პირველად 1845 წელს ალპებში, საფრანგეთისა და იტალიის დამაკავშირებელი ფრეჟუს
სარკინიგზო გვირაბის (Frejus Rail Tunnel) გასაყვანად გამოიყენეს.
TBM-ი ბელგიელმა ინჟინერმა ანრი ჯოზეფ მაუმ გამოიგონა.
მსოფლიოში ყველაზე დიდი გვირაბგამყვანი მანქანა 6100 ტონას იწონის, მისი დიამეტრი 17.5 მ-ია, ხოლო სიგრძე - 99 მ. ამ
მანქანის მეშვეობით დღე-ღამეში 18 მეტრამდე სიგრძის გვირაბის გაყვანაა შესაძლებელი.
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1845 წელს TBM-ით გაყვანილი პირველი სარკინიგზო გვირაბი ფრეჟუ“ , რომელმაც საფრანგეთი და იტალია დააკავშირა
”

TBM-is upiratesobebi
TBM-ის გამოყენებას ბურღვა-აფეთქების მეთოდთან შედარებით, რამდენიმე უპირატესობა აქვს, პირველ რიგში
- უსაფრთხოება და გარემოზე ზემოქმედების შემცირება.
კომპანიის მიერ შეძენილი მანქანები გვირაბების გაყვანის პარალელურად, მათ ბეტონით მოპირკეთებას უზრუნველყოფენ, რაც როგორც შრომის უსაფრთხოების,
ისე გვირაბების უსაფრთხოდ და ეფექტურად ოპერირების გარანტიას წარმოადგენს.
გვირაბის გაჭრისას TBM მტვრის წარმოქმნას უშლის
ხელს. გარდა ამისა, იგი საჭირო ელექტროენერგიას ქსელიდან იღებს და არ არის დამოკიდებული დიზელის გენერატორზე. ამდენად, ამ ტექნოლოგიის გამოყენება მინიმალურ ხმაურს იწვევს და არ აბინძურებს გარემოს.
გვირაბის TBM-ით გაყვანა ხორციელდება მხოლოდ ერთი მიმართლებით და შესაბამისად, მხოლოდ ერთი სამუშაო ტერიტორიის მოწყობას მოითხოვს, მაშინ, როცა
აფეთქების მეთოდი 3 ან 4 შესასვლელს და ამდენივე სამუშაო ტერიტორიას საჭიროებს.
კომპანია უზრუნველყოფს გვირაბგამყვანი მანქანით განხორციელებული სამუშაოებისას წარმოქმნილი ქანების
გადატანას გვირაბის შესასვლელთან მოწყობილ ბაქანზე, საიდანაც ისინი სატვირთო მანქანის ან კონვეერის
საშუალებით ტრანსპორტირდება და სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილზე დასაწყობდება. ქანების ტრანსპორტირება არ მოხდება სოფლების გავლით.
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ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე (გზშ) მუშაობა
2011-2017 წლებში მიმდინარეობდა. მის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებზე როგორც საქართველოში მოღვაწე, ისე საერთაშორისო
სპეციალისტებმა იმუშავეს.
კვლევები მოიცავს და სრულად აღწერს პროექტის ისეთ ასპექტებს, როგორიცაა გეოლოგია,
ჰიდროლოგია, კლიმატი, ბიომრავალფეროვნება, სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება, მეტეოროლოგია, სეისმოლოგია, არქეოლოგია,
კულტურული მემკვიდრეობა და მიწის გამოსყიდვა.
ზემოქმედების შეფასებასთან ერთად, ანგარიში
მოიცავს იმ შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელთა შესრულების ვალდებულება საპროექტო კომპანიას აქვს აღებული.
კვლევების შედეგები 10 ტომში აისახა და ჯამში
3000-მდე გვერდს მოიცავს.
ნენსკრა ჰესის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში საპროექტო კომპანიის ვებგვერდზე - www.nenskra.ge/reports/ ქართულ
და ინგლისურ ენებზეა ხელმისაწვდომი.
“ნენსკრა ჰიდრო” მშენებლობის ეტაპზე მთელ
რიგ გარემოსდაცვით ღონისძიებებს ახორციელებს, რომელიც გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმაშია გაწერილი. გეგმა მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე გასატარებელ ყველა გარემოსდაცვით შემარბილებელ ღონისძიებას მოიცავს, რომელთა მთავარ
მიზანს მშენებლობის ეტაპზე ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფაზე ზემოქმედების შემცირება
და გარემოსთვის ზიანის მიყენების თავიდან
აცილება წარმოადგენს.
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ხმაურის
დონის მონიტორინგი
ერთ-ერთი გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, რომელსაც კომპანია მშენებლობის ეტაპზე რეგულარულად აწარმოებს, ხმაურის დონის კვლევაა.
იგი გულისხმობს დღისა და ღამის საათებში ხმაურის დონის მონიტორინგს იმ არსებულ და პოტენციურ სამშენებლო ტერიტორიებზე, რომლებიც ახლოსაა დასახლებულ პუნქტებთან, რათა სამშენებლო მოედნებიდან ზღვრულად დასაშვებზე მეტი
ხმაურის გადინება გამოირიცხოს.
მშენებლობის დროს სამშენებლო მოედნებიდან
ხმაურის ზღვრულად დასაშვები დონის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად სს „ნენსკრა ჰიდროს“ გარემოსდაცვითი
გუნდი შესაბამისი მოწყობილობით ყოველკვირეულად აღწერს და ზომავს ხმაურის დონეს.
კომპანია ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას და სურვილისამებრ ყველა გარემოსდაცვით ღონისძიებაში ჩართულობას უზრუნველყოფს.
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ჰესის პროექტის საინფორმაციო

ბიულეტენი

წყლის ხარისხის მონიტორინგი
წყლის ხარისხის მონიტორინგი მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას წყლების ხარისხის შემოწმებასა და წყაროებზე სასმელი წყლის დეტალურ გამოკვლევას გულისხმობს. სს „ნენსკრა ჰიდრომ“ მოამზადა წყლის მონიტორინგის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გეგმა, რომელშიც გაწერილია წყლის ასაღები სინჯების რაოდენობა და ადგილმდებარეობები ჰესის საპროექტო ტერიტორიაზე, ასევე მონიტორინგის სიხშირე, პარამეტრები და მეთოდოლოგია.
კომპანიის გარემოსდაცვითი გუნდი ნენსკრასა და ნაკრაზე, ასევე მათ შენაერთებსა
და წყაროს წყლებზე ყოველთვიურად იღებს სინჯებს და ადარებს წყლის ხარისხის
საბაზისო მონაცემებს.
წყლის ხარისხის მონიტორინგი ჰესის როგორც მშენებლობის, ასევე ექსპლუატაციის დროს გაგრძელდება.

წყლის
მდენარეების ნენსკრასა და ნაკრას ფაქტობრივი ხარჯის დადგენის მიზნით კომპანია წყლის ხარჯის მონიტორინგს ახორციელებს, რომლის შედეგები კვარტალურად წარედგინება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
აღნიშნული მონიტორინგი მდინარის წყლის გარემოსდაცვითი ხარჯის შენარჩუნების მიზნით ნაკადის ოდენობასა და ხარისხზე დაკვირვებას გულისხმობს.
კომპანია ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას და სურვილისამებრ გარემოსდაცვითი მონიტორინგის პროცესებში ჩართულობას უზრუნველყოფს.
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ივნისი

2019

ნენსკრა

თევზის,
უხერხემლოებისა
და წავის პოპულაციების მონიტორინგი
2017 წელს კომპანიამ თევზის, უხერხემლოებისა და წავის პოპულაციების მონიტორინგის წარმოება დაიწყო.
აღნიშნული კვლევის მიზანს ნენსკრაზე, ნაკრაზე და მათ შენაერთებზე თევზის, უხერხემლოებისა და წავის პოპულაციების
მონიტორინგი და ჰიდრომორფოლოგიური დაკვირვება წარმოადგენს.
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როგორ დავაფიქსიროთ საჩივარი
ზეპირსიტყვიერად
მიმართეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ერთ-ერთ ოფიცერს, რომელიც თქვენს საჩივარს
დააფიქსირებს.

ასევე შეგიძლიათ, მიმართოთ სოციალური და გარემოსდაცვითი ჯგუფის სხვა წევრებს ან
პროექტის სხვა წარმომადგენლებსაც, რომლებიც თქვენი საჩივრის შესახებ სოციალურ
საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს აცნობებენ.

ტელეფონის მეშვეობით

598 421 202
599 855 543
599 862 206

@

დაურეკეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობის
ერთ-ერთ ოფიცერს, რომელიც თქვენს საჩივარს
დააფიქსირებს.

წერილობით
შეავსეთ ფორმა, რომელიც ხელმისაწვდომია
ჭუბერის და ნაკრას საინფორმაციო ცენტრებში.
მოითხოვეთ ფორმა სოციალური საკითხების
ჯგუფიდან.
მოგვწერეთ ელ-ფოსტაზე:

www.nenskra.ge/grievance

შეავსეთ ფორმა ჩვენს ვებ-გვერდზე:

www.nenskra.ge/grievance

მეტი ინფორმაციის მისაღებად
დაუკავშირდით სს "ნენსკრა ჰიდროს" თანამშრომლებს:
ანა მაღრაძე (ჭუბერი და ნაკრა): 598 42 12 02
გიორგი ანსიანი (ჭუბერი): 599 862 206
როდამ გვარმიანი (ნაკრა): 599 855 543

JSC Nenskra Hydro
კ. მარჯანიშვილის 6, 4-5 სართ.
თბილისი 0102, საქართველო
ტელ.: (0 32) 2 430 421
info@nenskrahydro.ge
www.nenskra.ge

