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#

2019

საინფორმაციო

ოქტომბერი

mimdinare socialuri proeqtebi
მექანიზაციის პროექტი სასოფლო-სამეურნეო და მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შესასრულებლად სოფლების
ჭუბერისა და ნაკრას მოსახლეობის მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გულისხმობს. იგი საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას, მაქსიმალურად გამარტივებული პროცედურის გავლით მიმართოს კომპანია სს „ნენსკრა ჰიდროს“, რომელიც
მას მძიმე ტექნიკით მომსახურებას გაუწევს.
საგანგებოდ პროექტისთვის კომპანიამ გამოყო მძიმე ტექნიკა, რომლის მომსახურებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს „ნენსკრა
ჰიდრო“ სრულად ფარავს.
2019 წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით კომპანიამ 109 ინდივიდუალური და 21 კოლექტიური განაცხადი მიიღო. ამ
დროისთვის ყველა მათგანი დაკმაყოფილებულია.
იმისათვის, რომ პროექტმა ადგილობრივ საზოგადოებას მეტი სარგებელი მოუტანოს, სოფლების შიდა ინფრასტრუქტურა კი
საგრძნობლად გაუმჯობესდეს, 16 ოქტომბრიდან ჭუბერში მექანიზაციის პროექტის ფარგლებში მხოლოდ კოლექტიური განაცხადები დაკმაყოფილდება. პროექტის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოსახლეობის კოლექტიური განაცხადების საფუძველზე მიმართავს სს „ნენსკრა ჰიდროს“, რომელიც შესაბამისი პროცედურის დაცვით მძიმე ტექნიკით მომსახურებას უზრუნველყოფს.
ნაკრაში ამ ეტაპზე როგორც ინდივიდუალური, ასევე კოლექტიური განაცხადების მიღება გრძელდება.
პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სს „ნენსკრა ჰიდროს“ თემთან ურთიერთობის ოფიცერს

ანა მაღრაძეს - 598 421 202

"თემის განვითარების პროგრამის" ფარგლებში, ადგილობრივი
მოსახლეობის საჭიროებებიდან და სურვილიდან გამომდინარე, ჭუბერისა და ნაკრას მაცხოვრებელთათვის ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები ტარდება. მსურველებს გაკვეთილები ჭუბერსა და ნაკრაში არსებულ სს „ნენსკრა
ჰიდროს“ საინფორმაციო ცენტრებში უტარდებათ, რომლებიც
კომპანიამ სწავლების პროცესისთვის საჭირო ავეჯით, კომპიუტერებით და სხვა ტექნიკით აღჭურვა.
ამჟამად ინგლისური ენის კურსებში 25 ადამიანია ჩართული.
2018 წელს აღნიშნული კურსები 58-მა ადგილობრივმა მაცხოვრელებმა გაიარა.
რაც შეეხება კომპიუტერის კურსებს, ამჟამად ისინი 11 ქალბატონს უტარდება.
აღნიშნული კურსები მოსახლეობის კარიერული შესაძლებლობების გაფართოებას ისახავს მიზნად და ამავდროულად, ადგილობრივი ტურიზმის განვითარებას უყრის საფუძველს.
აღსანიშნავია, რომ ყველა პედაგოგი ადგილობრივია.
კურსების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით
სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის
ოფიცრებს
ნაკრას ხეობაში: როდამ გვარმიანს - 599 866 543
ნენსკრას ხეობაში: გოგა

ანსიანს - 599 862 206
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mimdinare socialuri proeqtebi
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის აქტიურ ფაზაში შესვლისას 1000-ზე მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება და პრიორიტეტი 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 ნენსკრა ჰესის მშენებლობისას ყველაზე მოთხოვნადი იქნება.

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.

პროფესიული განათლების მაღალი დონის უზრუნველსაყოფად „ნენსკრა ჰიდრომ“ შესაბამისი ხელშეკრულება გააფორმა სსიპ კოლეჯ „სპექტრთან“, რომლის პედაგოგები
პროგრამის ფარგლებში თვითმცლელის, ექსკავატორის,
გრეიდერისა და სატვირთველის ოპერატორებს ამზადებენ.
ამასთან, კომპანიის მიზანია, არა მარტო მომზადდნენ ნენსკრა ჰესის მშენებლობისთვის საჭირო კადრები, არამედ,
პირველ რიგში, ხელი შეეწყოს ადგილობრივ მოსახლეობას, დასაქმების ბაზარზე მეტად კონკურენტუნარიანი გახდეს.
ამჟამად პროგრამას ჭუბერსა და ნაკრაში 90 ბენეფიციარი
ჰყავს.

ამ ეტაპზე კომპანიას მიწის ნაკვეთის აზომვის თხოვნით ადგილობრივი მაცხოვრებლებისგან 178 განაცხადი აქვს მიღებული, მათგან 133 ოჯახს საკადასტრო ნახაზი უკვე დაუმზადდა. მთლიანობაში კომპანიამ 373 ნახაზის მომზადება
უზრუნველყო, რომელიც ჯამში 219 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

პროექტის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით
სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ურთიერთობის
ოფიცრებს
ნაკრას ხეობაში: როდამ გვარმიანს - 599 866 543
ნენსკრას ხეობაში: გოგა

ანსიანს - 599 862 206

inventari nakras sabavSvo baRisTvis
2019 წლის აპრილში სს „ნენსკრა ჰიდრომ“
მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ განახლებულ
ნაკრას საბავშვო ბაღს საჭირო ავეჯი, სამზარეულოს ტექნიკა, აქსესუარები და სხვა ნივთები გადასცა.
ინვენტარი საბავშვო ბაღს სს „ნენსკრა ჰიდროს“ „თემის განვითარების პროგრამის“
ფარგლებში გადაეცა.
საბავშვო ბაღში, სადაც ამჟამად 18 აღსაზრდელია, სასწავლო პროცესი პირველ ოქტომბერს დაიწყო.
როგორც სამადლობელო წერილში ნაკრას
საბავშვო ბაღის დირექტორი ნინო ცინდელიანი აღნიშნავს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სს „ნენსკრა ჰიდრო“ საბავშვო
ბაღს საჭირო ნივთებით არაერთხელ დაეხმარა. იგი მადლობას უხდის კომპანიის გუნდს
კეთილი საქმისათვის.

erovnuli tanisamosi ansambl „nenskrasTvis“

2019 წლის აპრილში სს „ნენკსკრა ჰიდრომ“ ჭუბერის სკოლასთან არსებულ 25-წევრიან ფოლკლორულ ანსამბლ „ნენსკრას“ „თემის განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში ეროვნული ტანისამოსი გადასცა.
ანსამბლი ხშირად მონაწილეობს სხვადასხვა ღონისძიებებში და წარმატებით სარგებლობს. 2018 წელს ფესტივალზე
„სვანეთობა 2018“ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერმა კაპიტონ ჟორჟოლიანმა ანსამბლს ფოლკლორული სიმღერისა და
ცეკვის საუკეთესო შესრულებისთვის სიგელი გადასცა.
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ნენსკრა

koreeli moxaliseebi Wubersa da nakraSi

სვანეთის მდგრადი განვითარების პროექტის ფარგლებში 18-24 აგვისტოს ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებს სს „ნენსკრა
ჰიდროს“ მიწვევით კორეელი მოხალისეები ესტუმრნენ.
მოხალისეთა შორის ნენსკრა ჰესის ინვესტორი კომპანიის - K-water-ის 30 თანამშრომელი, სამედიცინო სფეროს 4 წარმომადგენელი და საერთაშორისო ფონდის 2 თანამშრომელი გახლდათ.
პროექტის ფარგლებში სს „ნენსკრა ჰიდროს“ თანამშრომლებმა კორეელ მოხალისეებთან ერთად ჭუბერისა და ნაკრას
მჟავე წყლების მიმდებარე ტერიტორიების დასუფთავებასა და ინფრასტრუქტურის მოწყობაში მიიღეს მონაწილეობა .

გარდა ამისა, მოხალისეებმა ყარ-სგურიშის სკოლაში საგანმანათლებლო და სპორტული აქტივობები განახორციელეს:
ჩაატარეს გაკვეთილები ხელოვნებასა და კორეულ კულტურაში, მოაწყვეს სპორტული შეჯიბრებები.
მოხალისეებმა ასევე ჭუბერის ამბულატორიის გახსნის ცერემონიალის მომზადებაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც
23 აგვისტოს ჩატარდა.

4

Wuberis ambulatoriis reabilitacia

ჭუბერის ამბულატორიის შენობას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა. სამუშაოები ნენსკრა ჰესის საპროექტო კომპანიის სს „ნენსკრა ჰიდროსა“ და პროექტის ინვესტორი კომპანიის - K-water-ის დაფინანსებით განხორციელდა.
ამბულატორიის გახსნამდე, 21-23 აგვისტოს ჭუბერის ამბულატორიაში ქართველმა და კორეელმა სპეციალისტებმა ჭუბერისა და ნაკრას მოსახლეობას უფასო სამედიცინო მომსახურება გაუწიეს. სამედიცინო შემოწმებით 200-მდე ადამიანმა
ისარგებლა.
ამბულატორიის გახსნას სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია, მისი მოადგილე ნინო ვიბლიანი, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი კაპიტონ ჟორჟოლიანი, სს „ნენსკრა ჰიდროს“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე სუნიქ ლი და K-water-ის პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე ჩოლმინ ნო ესწრებოდნენ.
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„stumrad CubexevSi“
„სტუმრად ჩუბეხევში“ - ასეთი სახელი შეურჩია „ნენსკრა ჰიდრომ“ ჭუბერისა და ნაკრას მაცხოვრებლებთან ერთად
საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში ტურიზმის პოპულარიზაციას ისახავს მიზნად.
2019 წლის ივლისში დაწყებული კამპანია ამჟამადაც გრძელდება.

კამპანიის ფარგლებში „ნენსკრა ჰიდრომ“ ივლისსა და სექტემბერში ჭუბერსა და ნაკრაში სატელევიზიო და საინფორმაციო სააგენტოების ჟურნალისტები მიიწვია. შედეგად შეიქმნა სატელევიზიო სიუჟეტები და სტატიები, რომელთა მეშვეობით ქართული აუდიტორია ჩუბეხევის ტურისტულ პოტენციალს გაეცნო. მომზადდა სატელევიზიო სიუჟეტების ინგლისურენოვანი თარგმანიც, რათა ინფორმაცია უცხოელი ტურისტებისთვისაც ყოფილიყო ხელმისაწვდომი.
საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში 2019 წლის აგვისტოში შეიქმნა FACEBOOK-გვერდი ამავე სახელწოდებით „სტუმრად ჩუბეხევში“. მასზე პერიოდულად ქვეყნდება საინტერესო ინფორმაცია პროფესიული ფოტოებით ორი ხეობის
ტურისტული ადგილების, ისტორიის, ლეგენდებისა და ტრადიციების შესახებ, რათა ჩუბეხევი საუკეთესოდ იყოს წარმოჩენილი.

6

ამასთანავე, ჭუბერსა და ნაკრაში არსებული საოჯახო სასტუმროების პოპულარიზაციის მიზნით „ნენსკრა ჰიდრომ“
უძრავი ქონების პლატფორმა AREA.GE-სთან თანამშრომლობით ამ სასტუმროების შესახებ განცხადებების ქართულ
და ინგლისურ ენებზე განთავსება უზნურველყო.
ამჟამად „ნენსკრა ჰიდრო“ მუშაობს ორენოვანი ვებ-გვერდის შექმნაზე, რომლის მეშვეობით როგორც ქართველ, ისე
უცხოელ მკითხველს შეეძლება, მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია ჭუბერისა და ნაკრას საოჯახო სასტუმროების,
ტურისტული მარშრუტების, აქ მომუშავე გიდების შესახებ და ა.შ.
თუ გაქვთ საოჯახო სასტუმრო და გსურთ მის შესახებ ინფორმაციის AREA.GE-ზე განთავსება, გთხოვთ, მიმართოთ
სს „ნენსკრა ჰიდროს“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტ ქეთევან ქიტიაშვილს: 591 545 470
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mimdinare garemosdacviTi RonisZiebebi
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშზე მუშაობა 2011-2017 წლებში მიმდინარეობდა. მის ფარგლებში ჩატარებულ კვლევებზე როგორც ქართველმა,
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 ვებ-გვერდზე - http://nenskra.ge/
reports/ ქართულ და ინგლისურ ენებზეა ხელმისაწვდომი.
“ნენსკრა ჰიდრო” მშენებლობის ეტაპზე მთელ რიგ გარემოსდაცვით ღონისძიებებს ახორციელებს, რომლებიც 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.

2017 წლის სექტემბრიდან პროექტის გარემოსდაცვითი
გუნდი საერთაშორისო სპეციალისტებთან ერთად მდ.
ნენსკრასა და ნაკრაზე ჰიდრომორფოლოგიურ კვლევას,
ასევე თევზის, უხერხემლოებისა და წავის მონიტორინგს
აწარმოებს. მის ფარგლებში ხორციელდება დაკვირვება
მდინარის/ტბის კალმახის პოპულაციასა და მაკროუხერხემლოების მდგომარეობაზე. მონიტორინგის ფარგლებში
კომპანია აწარმოებს ასევე დაკვირვებას მდ. ნენსკრასა და
ნაკრას წყლის ხარისხზე, ზომავს მის ხარჯს.
შესაბამისი მონაცემები საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგულარულად,
კვარტალურად წარედგინება.

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად ყოველწლიურად ახორციელებს მურა დათვის პოპულაციის მონიტორინგს. იგი 2016 წლიდან დაიწყო და მშენებლობის დასრულებიდან 5 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. მონიტორინგის ფარგლებში პროექტის გარემოსდაცვითი გუნდი საერთაშორისო სპეციალისტებთან
და ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ერთად დათვის
დნმ-ის ანალიზის საფუძველზე პოპულაციის შეფასებას ახდენს და შესაბამის ანგარიშს ამზადებს.
აღნიშნული მონიტორინგი წლის სხვადასხვა დროისათვის
დათვების გადაადგილებისა და მათი პოპულაციის მდგომარეობის დადგენას ისახავს მიზნად.

8

mZime teqnikis moZraobis regulireba
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის ფარგლებში ჭუბერის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამჟამად
გზების რეაბილიტაცია და ხიდების მშენებლობა მიმდინარეობს. ამ პროცესში „ნენსკრა ჰიდრო“ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს სამშენებლო მოედანსა და მის მიმდებარედ მძიმე ტექნიკის გადაადგილებისას შრომის უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტების დაცვას.
კერძოდ, ადგილობრივი მოსახლეობისა და სამშენებლო მოედანზე დასაქმებულთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამშენებლო კომპანია მძიმე ტექნიკის გადაადგილებისას იცავს მთელ რიგ პროცედურებს:
სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო კომპანიის მიერ იქმნება შესაბამისი დოკუმენტი, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი მძიმე ტექნიკის რაოდენობა და გადაადგილების განრიგი. გარდა ამისა,
„ნენსკრა ჰიდროს“ წარედგინება ილუსტრირებული პრეზენტაცია;
სამუშაოების დაწყებამდე “ნენსკრა ჰიდროს” სოციალური გუნდი ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრებს მართავს და შესაბამის ადგილზე დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოების შესახებ ინფორმაციას
აწვდის;
სამშენებლო კომპანიის ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის თანამშრომელი
შესაბამის ადგილებში გამაფრთხილებელ საგზაო ნიშნებს ათავსებს;
მედროშე უშუალოდ ესწრება მძიმე ტექნიკის გადაადგილებას, აკონტროლებს სამშენებლო მოედანზე
ტრანსპორტის შესვლა-გასვლას და მიმდებარე ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობას;
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდეგ დროებითი გამაფრთხილებელი ნიშნების დემონტაჟი
ხორციელდება და ტერიტორია პირვანდელ მდგომარეობას უბრუნდება.
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JSC Nenskra Hydro

ჰესის პროექტის საინფორმაციო

ბიულეტენი

ოქტომბერი

2019

ნენსკრა

mimdinare da dagegmili samSeneblo samuSaoebi
სს " ნენსკრა ჰიდროს" სამშენებლო სუბკონტრაქტორი - შპს
"ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“ მიმდინარე წლის 7
ივნისის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული გზებისა და
ხიდების რეაბილიტაციას ახორციელებს.
2019 წლის 7 ივნისს ძლიერი წვიმის გამო ჭუბერში მდინარე ნენსკრა ადიდდა, შედეგად დაზიანდა მასზე გამავალი
პაპალარას ხიდი, რამაც მოძრაობის პარალიზება გამოიწვია. სოფელ ქვემო მარღში კი, მდინარე მარღულაზე გამავალ ხიდზე უსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა შეიზღუდა.
ვითარების გასაცნობად ადგილზე გაემგზავრა სს „ნენსკრა
ჰიდროს“ ხელმძღვანელობა სრული შემადგენლობით.
ამასთანავე, მობილიზებული იყო სს „ნენსკრა ჰიდროს“
სუბკონტრაქტორი კომპანიის მძიმე ტექნიკა.
სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ქვეკონტრაქტორი ინტენსიურად შეუდგა მდინარის კალაპოტის გაწმენდას და გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. სოფელ ტიტასა და ოკრილის ხეობის დამაკავშირებელი პაპალარას ხიდი 3 კვირაში აშენდა,
რის შემდეგაც მოსახლეობისა და ტექნიკისთვის გადაადგილება გახდა შესაძლებელი.
დღეის მდგომარეობით, სოფელ ტიტასთან დამაკავშირებელი გზის 211-მეტრიანი მონაკვეთი სრულად არის რეაბილიტირებული. დასრულდა ნაპირსამაგრი სამუშაოებიც.
გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში ნაწილობრივ რეაბილიტირდა სტიქიის შედეგად დაზიანებული
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ჭუბერის შემოვლითი გზა (945 მ): მდინარის კალაპოტი გაიწმინდა, არსებული გზა გაგანიერდა, გატარდა ნაპირსამაგრი ღონისძიებები.
გარდა აღდგენითი სამუშაოებისა, ნენსკრას ხეობაში, სოფლებში ლეკულმახე, ლუხი, დევრა და ტიტა საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით 4 ახალი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს. ამჟამად სამშენებლო სამუშაოებზე
დასაქმებულია 86 ადგილობრივი მაცხოვრებელი.
ნენსკრა ჰესის პროექტის ფარგლებში ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში 14 ხიდის მშენებლობაა გათვალისწინებული. თითოეულის გამტარუნარიანობა 100 ტონა იქნება.

kaSxlis usafrTxoeba
მოსახლეობის რაოდენობის ზრდისა და ელექტროენერგიის მზარდი მოხმარების პირობებში კაცობრიობა
უდიდეს სარგებელს იღებდა კაშხლებისა და წყალსაცავების მშენებლობა-ექსპლუატაციით.
დღეს მსოფლიოში დაახლოებით 35000 კაშხალია აშენებული. მათი დაპროექტება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მოწინავე თანამედროვე მეთოდებით ხორციელდება. კაშხლის დახმარებით შესაძლებელია
წყლის მარაგის შენახვა-აკუმულირება და მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის რეგულირება, რაც, თავის მხრივ,
წყლის გაზრდილი მარაგის მიღების, განახლებადი ენერგიის გამომუშავების და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, წყალდიდობითა და გვალვით გამოწვეული ზიანის
შემცირების საშუალებას იძლევა.
ნენსკრა ჰესის პროექტი 125 მ სიმაღლისა და 870 მ სიგრძის ასფალტის ეკრანის მქონე ქვანაყარი კაშხლის
მშენებლობას ითვალისწინებს. ეს შექმნის წყალსაცავს,
რომლის სარკის ზედაპირს 2,7 კვადრატული კილომეტრი ფართობი ექნება (შედარებისთვის, ენგურჰესის
წყალსაცავის სარკის ზედაპირი 13,5 კვადრატული კილომეტრია).
თანამედროვე მეთოდით აშენებულ ქვანაყარ კაშხალს
რამდენიმე უპირატესობა აქვს:
წყალგაუმტარობის მაღალი მაჩვენებელი;
ქვაყრილი კაშხლის საძირკვლის სიმყარე სეისმურ
მდგრადობას უზრუნველყოფს;
ასეთი ტიპის კაშხალი დაბალი ტემპერატურის პირობებშიც მდგრადია;
მტკიცე ასფალტის ზედაპირი არ იკეთებს ბზარებს.
ნენკრა ჰესის პროექტის ინვესტორ კომპანია K-water-ს
მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და ექსპლუატაციაში.
K-water-მა კორეაში არაერთი კაშხალი დააპროექტა
და ააშენა, მათ შორის - სოიანგის 123 მ სიმაღლის ქვანაყარი და ჩუნჯუს 93 მ სიმაღლის კაშხლები. ამჟამად
კომპანია მრავალი დანიშნულების მქონე 16 კაშხალს
მართავს.
ნენსკრა ჰესის დაპროექტების ეტაპზე ჰიდროენერგეტიკისა და კაშხლების უსაფრთხოების დარგებში არაერთი
კვლევა ჩატარდა. კვლევებში ქართველი სპეციალისტების გარდა, შვეიცარიელი, გერმანელი, იტალიელი
და თურქი ექსპერტები მონაწილეობდნენ. დეტალურად
იქნა შესწავლილი ნენსკრასა და ნაკრას ხეობები, მდინარეების ხარჯი. ჩატარდა ნიადაგისა და ქანების კვლევები, ლაბორატორიული ტესტები. კაშხლის დიზაინი
კლიმატის სამომავლო ცვლილებების გათვალისწინებითა და ყველა შესაძლო რისკის შეფასებით იქნა შერჩეული.
ნენსკრა ჰესის კაშხლის მშენებლობას ტექნიკურ ზედამხედველობას მოწინავე შვეიცარიული საპროექტო და
საკონსულტაციო კომპანია „შტუკი“ (Stucky Ltd.) უწევს,
რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით აღიარებული
ექსპერტია კაშხლების უსაფრთხოების დარგში.

11

როგორ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია
თუ გსურთ, მიმართოთ კომპანიას, მაგალითად, დააფიქსიროთ საჩივარი, მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია პროექტთან დაკავშირებით ან სხვა, გთხოვთ, მიმართოთ სს „ნენსკრა
ჰიდროს“ სოციალურ გუნდს თქვენთვის მოსახერხებელი ფორმით.

ზეპირსიტყვიერად
მიმართეთ სს „ნენსკრა ჰიდროს“ სოციალური გუნდის წევრებს, რომლებიც მუდმივად იმყოფებიან ხეობებში.

ტელეფონის მეშვეობით

598 088 285
598 421 202
599 855 543
599 862 206

@

დაურეკეთ სს „ნენსკრა ჰიდროს“ სოციალური გუნდის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც დააფიქსირებს
თქვენს მიმართვას.

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

www.nenskra.ge/grievance

შეავსეთ ფორმა ჩვენს ვებ-გვერდზე:

www.nenskra.ge/grievance

მეტი ინფორმაციის მისაღებად
დაუკავშირდით სს "ნენსკრა ჰიდროს" თანამშრომლებს:
ნათია თევზაძე (ჭუბერი და ნაკრა): 598 088 285
ანა მაღრაძე (ჭუბერი და ნაკრა): 598 421 202
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

