სს ნენსკრა ჰიდრო

ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტი
გარემოს და სოციალური სფეროს
დამატებითი კვლევები

ტომი 9
მიწის შეძენისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა
დამატებითი
გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევები
ნენსკრას ჰესისათვის:
ტომი 1
არატექნიკური
რეზიუმე

ტომი 2
პროექტის
აღწერა

ტომი 3
სოციალურ
გარემოზე
ზემოქმედების
შეფასება

ტომი 4
ბიომრავალფერ
ოვნებაზე
ზემოქმედების
შეფასება

ტომი 5
ჰიდროლოგიას
ა და წყლის
ხარისხზე
ზემოქმედების
შეფასება

ტომი 6

ტომი 7

ტომი 8

ტომი 9

ტომი 10

ბუნებრივი
კატასტროფები
და კაშხლის
უსაფრთხოება

დაინტერესებუ
ლ მხარეთა
ჩართულობის
გეგმა

გარემოსდაცვი
თი და
სოციალური
მართვის გეგმა

მიწის
შესყიდვისა და
საარსებო
საშალებების
აღდგენის გეგმა

კუმულატიური
ზემოქმედების
შეფასება

გამოქვეყნება ნებადართულია
2017 წლის ნოემბერი

სს ნენსკრას ჰიდროეს - ნენსკრა ჰესის - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

გამოცემისა და შესწორების ისტორია
გამოცემა

თარიღი

აღწერა

მოამზადა:

შეამოწმა:

დაამტკიცა:

1

21 თებერვალი
2017 წ.

მოწონებულია
სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ

ქლ. რეპუსარდი

დ. ბაფინი

თაექ ვონ სეო

გამოსაქვეყნებლად

გ. ეფლბი

საბოლოო ვერსია 2017
წლის განმავლობაში
საჯარო განხილვის
პერიოდში მიღებული
კომენტარების
გათვალისწინებით

ქლ. რეპუსარდი

დ. ბაფინი

თაექ ვონ სეო

2

17 ნოემბერი,
2017 წ.

მ. ჭელიძე

განაცხადი პასუხისმგებლობაზე უარის თქმის შესახებ:
წინამდებარე ანგარიში მომზადდა „SLR Consulting“-ის მიერ ყველანაირი მიზანშეწონილი უნარის,
სიფრთხილისა და შრომისმოყვარეობის გამოყენებით და იმ ცოცხალი ძალისა და რესურსების
მხედველობაში მიღებით, რომლებიც მასზე იქნა გამოყოფილი დავალების მიმცემ მხარესთან შეთანხმებით.
აქ მოხსენებული ინფორმაცია ეფუძნება შეგროვებული მონაცემების ინტერპრეტაციას და იგი
კეთილსინდისიერად იქნა აღიარებული, როგორც ზუსტი და ქმედითი.
წინამდებარე ანგარიში განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ მისი შექმნის დავალების გამცემი მხარის
მიერ გამოსაყენებლად; არავითარი თავდები და გარანტიები არ არის გამოთქმული და არ უნდა გამოითქვას
რომელიმე მესამე მხარის მიერ. წინამდებარე ანგარიშს არ შეიძლება დაეყრდნონ სხვა მხარეები SLR-ის
წერილობითი თანხმობის გარეშე. SLR თავიდან იხსნის ნებისმიერ პასუხისმგებლობას იმ მხარეზე,
რომელმაც დაავალა მას მისი შექმნა და სხვა მხარეებზე ნებისმიერ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც
სცილდება სამუშაოს შეთანხმებულ ფარგლებს.
წინამდებარე დოკუმენტი შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და მფლობელის ინტელექტუალურ
საკუთრებას. ეს არ უნდა იქნას ნაჩვენები სხვა მხარეებისათვის SLR-ისა და მისთვის დავალების მიმცემი
მხარის თანხმობის გარეშე.
SLR Consulting France SAS
155-157 Cours Berriat - 38000 Grenoble France
T: +33 4 76 70 93 41
www.slrconsulting.com

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

A

ʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʹ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰʹ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʸˁʬʭʰ
˄ʰʴʨʹʰʺʿʭʨʵʩʨ........................................................................................................................... i
ʸʬʮʰʻʳʬ............................................................................................................................... ....iii

1 ˀʬʹʨʭʨʲʰ.......................................................................................1
1.1 ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ..............................................................................................................1
1.2 LALRPͲʰʹʳʰʮʨʴʰʫʨʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ.........................................................................5
1.3 ʨʴʪʨʸʰˀʰʹʹʺʸʻʽʺʻʸʨ........................................................................................6

2 ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰˁʨʸˁʵ................................................................8
2.1 ˀʬʹʨʭʨʲʰ.................................................................................................................8
2.2 ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹʯʨʴʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʫʨ
ʴʵʸʳʬʩʰ...................................................................................................................8
2.3 ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʳʯʨʭʸʵʩʨʹʨʫʨʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʨʴʰʨʹˀʵʸʰʹ..................................................................................................11
2.4 ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹʶʵʲʰʺʰʱʰʹʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ...............................................11
2.5 ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰʨʴʨʲʰʮʰʫʨʮʵʳʬʩʰʬʸʵʭʴʻʲʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨʫʨ
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵʶʵʲʰʺʰʱʨʹˀʵʸʰʹʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹʨʾʳʵʹʨʼˆʭʸʬʲʨʫ....13

3 ʨʾ˄ʬʸʨ,ʹʵ˂ʰʵͲʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʫʨʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʯʬʳʬʩʰʹʶʸʵʼʰʲʰ............................................................19
3.1 ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ....................................................................................................19
3.2 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʾ˄ʬʸʨ.............................................................20
3.3 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʹʵ˂ʰʵͲʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰʶʸʵʼʰʲʰ..............21

4 ʳʰ˄ʰʹʹʨ˅ʰʸʵʵʫʬʴʵʩʨʫʨʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹˀʬʼʨʹʬʩʨ..............43
4.1 ʳʰ˄ʰʹˀʬʹʿʰʫʭʰʹʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ..............................................................................43
4.2 ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʰʳʰ˄ʰʹʵʫʬʴʵʩʰʹʳʰʴʰʳʰʮʨ˂ʰʨ................................................49
4.3 ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹˀʬʼʨʹʬʩʨ.....................................................................................51

5 ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʰʹʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʫʨʻʼʲʬʩʬʩʰ........................93
5.1 ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʰʹʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰ..........................................................................93
5.2 ʻʼʲʬʩʨʯʨʳʨʺʸʰ˂ʨ............................................................................................96

6 ʽʵʴʬʩʰʹʫʨʴʨʱʨʸʪʰʹˀʬʼʨʹʬʩʨ.................................................104
6.1 ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʯʭʰʹʨʽʺʰʭʬʩʰʹʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹˀʬʪʸʵʭʬʩʨ....................................105
6.2 ʹʸʻʲʰˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ,ʸʵʪʵʸ˂ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ105
6.3 ʨʽʺʰʭʬʩʰʹˀʬʼʨʹʬʩʨʫʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ...................................106

ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ Ͳ901.8.7_ESNenskra_Vol9_LALRP_Nov2017_GEO.doc

B

ʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʹ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰʹ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

6.4 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʳʰʬʸʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹʳʵ˄ʵʴʬʩʨ
.............................................................................................................................. 107

7 ʹʨʨʸʹʬʩʵʹʨˀʻʨʲʬʩʰʹʨʾʫʪʬʴʰʹʶʸʵʪʸʨʳʨ..........................109
7.1 ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ..........................................................................................................109
7.2 ʼʻʸʨʷʰʹʳʰ˄ʵʫʬʩʨʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʶʬʸʰʵʫˀʰ................................................110
7.3 ʹʨʨʸʹʬʩʵʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹʨʾʫʪʬʴʨʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.........................................................................111
7.4 ʹʨʨʸʹʬʩʵ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹʨʾʫʪʬʴʨʻʱʰʫʻʸʬʹʨʫʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.........................................................................................114

8 ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʻʸʰʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ.................................................117
8.1 ʶʸʵʬʽʺʹʨʫʨʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʳʯʨʭʸʵʩʨʹˀʵʸʰʹʪʨʼʵʸʳʬʩʻʲʰʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ..............................................................................117
8.2 ʹʨʵʶʬʸʨ˂ʰʵʳʰʫʪʵʳʨʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹʳʵʯˆʵʭʴʬʩʯʨʴˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʰʹ
ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ.........................................................................................................118
8.3 ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ....................................................................................................122

9 ʳʰ˄ʰʹˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨʫʨʹʨʨʸʹʬʩʵʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹʨʾʫʪʬʴʰʹʪʬʪʳʰʹ
(LALRP)ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ...................................................132
9.1 ʳʰ˄ʰʹˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨʫʨʹʨʨʸʹʬʩʵʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹʨʾʫʪʬʴʰʹʪʬʪʳʰʹ(LALRP)
ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ.........................................................................................................132
9.2 ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹʪʸʨʼʰʱʰ...............................................................................138

10

ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ,ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʫʨ
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ....................................................................143

10.1 ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ.............................................................................143
10.2 ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨʫʨˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹʨʽʺʰʭʵʩʬʩˀʰʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ...................144
10.3 ʹʨʳʵʳʨʭʲʵʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹʶʸʵʪʸʨʳʨ......................................................155

11

ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹʳʬʽʨʴʰʮʳʰ...............................159

11.1 ʹʨˁʰʭʨʸʮʬʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹʶʸʵ˂ʬʹʰ.....................................................................160
11.2 ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹʫʨˆʻʸʭʨ..........................................................................................163
11.3 ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹˁʨʴʨ˄ʬʸʬʩʰʫʨʫʵʱʻʳʬʴʺʰʸʬʩʨ................................................164
11.4 ʱʵʳʶʨʴʰʰʹʹʨʱʵʴʺʨʽʺʵʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ..............................................................164

12

ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʫʨˀʬʼʨʹʬʩʨ.............................................166

12.1 ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ.....................................................................................................166
12.2 ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʰ..........................................................................................................168
12.3 ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨʫʨˀʬʼʨʹʬʩʰʹʪʸʨʼʰʱʰ........................................................170
12.4 ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʰʴʫʰʱʨʺʵʸʬʩʰ......................................................................170

ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ Ͳ901.8.7_ESNenskra_Vol9_LALRP_Nov2017_GEO.doc

C

ʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʹ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰʹ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

13

ʩʰʻˇʬʺʰʫʨʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ..............................................173

13.1 ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨ.......................................................................................................173
13.2 ʩʰʻˇʬʺʰ.............................................................................................................174




ʫʨʴʨʸʯʬʩʰ
ʫʨʴʨʸʯʰ1.
ʫʨʴʨʸʯʰ2.
ʫʨʴʨʸʯʰ 3.
ʫʨʴʨʸʯʰ4.
ʫʨʴʨʸʯʰ5.
ʫʨʴʨʸʯʰ6.

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹʶʸʵ˂ʬʫʻʸʰʹʨʾ˄ʬʸʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ
ʽʵʴʬʩʰʹʨʾ˄ʬʸʨʳʫʬʪʨʭʸ˂ʬʲʬʩʻʲʰʩʸʵˀʻʸʨ
ʹʨˁʰʭʸʰʹʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹʼʵʸʳʰʹʴʰʳʻˀʰ
ʹʨˁʰʭʸʰʹʳʵʴʨ˂ʬʳʯʨʩʨʮʰʹʴʰʳʻˀʰ
MoUͲʹʴʰʳʻˀʰʶʸʵʬʽʺʰʹʱʵʳʶʨʴʰʨʹʨʫʨPAPͲʬʩʹˀʵʸʰʹ





ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ Ͳ901.8.7_ESNenskra_Vol9_LALRP_Nov2017_GEO.doc

D

ʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʹ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰʹ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʨʩʸʬʭʰʨʺʻʸʬʩʰ
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Asian Development Bank

ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ

AIIB

Asian Infrastructure Investment Bank

ʨʮʰʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ ʩʨʴʱʰ

AP

Affected Person

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰ

CLO

Community Liaisons Officer

COO

Chief Operating Officer

ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ
ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲʰ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ

E&S

Environmental & Social

ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ

EBRD

European Bank for Reconstruction and
Development
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ʩʨʴʱʰ
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European Investment Bank
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Engineering-Procurement-Construction
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ESIA

Environmental & Social Impact Assessment
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Environmental & Social Management System
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Georgian Lari
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ʽʨʸʯʻʲʰʲʨʸʰ

GLAC

Guide to Land Acquisition and Compensation
(summary of LALRP for community
members)
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GoG

Government of Georgia

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ

GRC

Grievance Redress Committee

ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʪʨʴʳˆʰʲʭʬʲʰ ʱʵʳʰʺʬʺʰ

GRM

Grievance Redress Mechanism
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GSE

Georgian State Electrosystem
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ha

Hectare

ˈʬʽʺʨʸʰ

HH

Household

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ

HPP

Hydropower Project

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ

IDP

Internally Displaced People

ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ

IFI

International Financial Institution

ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ ʰʴʹʺʰʺʻʺʰ

IP

Indigenous Peoples

ʳʱʭʰʫʸʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ

KDB

Korean Development Bank

ʱʵʸʬʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ

km

Kilometre

ʱʰʲʵʳʬʺʸʰ

K-SURE

Korea Trade Insurance Corporation

ʱʵʸʬʰʹ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʱʵʸʶʵʸʨ˂ʰʨ

LALRP

Land Acquisition and Livelihood Restoration
Plan
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MOF

Ministry of Finance

ʼʰʴʨʴʹʯʨ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵ

MW

Megawatt

ʳʬʪʨʭʨʺʰ

NAPR

National Agency of Public Registry

ʹʨˇʨʸʵ ʸʬʬʹʺʸʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʨʪʬʴʺʵ

NGO

Non-Governmental Organization

ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨ

NTS

Non-Technical Summary

ʨʸʨʺʬʽʴʰʱʻʸʰ ʸʬʮʰʻʳʬ

PAH

Project Affected Household

PAP

Project-Affected Person
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PF

Partnership Fund

ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʰ

PR

EBRD Performance Requirements

PRRC

Property Rights Recognition Commission
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PS

IFC Performance Standards

IFC-ʰʹ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲʰ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰ

RU

Resettlement Unit

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨ

SEP

Stakeholder Engagement Plan
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SPS

Safeguard Policy Statement

ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʬʳʵʸʨʴʫʻʳʰ

SR

Safeguard Requirement

ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ

TBC

To Be Confirmed

ʫʨʹʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʲʰʨ
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ʺʬʸʳʰʴʬʩʰʹʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ

ʪʨʫʨˆʫʨ ʼʻʲʨʫʰ ʼʵʸʳʰʯ ʨʴ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʴʨʺʻʸʨʲʻʸʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ.

ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ
ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ

ʸʰʪʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ, ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʨʹ, ʪʨʫʨʹʭʲʨˀʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ, ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʨʹ ʫʨ ʨʫʪʰʲʰʹ
ˀʬ˂ʭʲʨʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ˂ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ ʳʨʯʰ
ʮʨʸʨʲʰʹ ʩʻʴʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʫʨ ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰ˂ʨʨ ʳʨʯʰ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʩʨʮʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨ.

ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʴʰˀʴʨʭʹ ʳʰ˄ʰʹ, ʽʵʴʬʩʰʹ, ʽʵʴʬʩʨʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ,
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʨʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʹ (i) ʳʰ˄ʰʹ
ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʹˆʭʰʹʬʩʰʹ, ʨʴ (ii) ʳʰ˄ʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʨʴ ʱʨʴʵʴʰʯ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ ʶʨʸʱʬʩʮʬ ʫʨ ʫʨ˂ʻʲ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ
ˀʬʮʾʻʫʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ.

ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʬʩʰ

ʶʰʸʰʹ, ʵˇʨˆʰʹ, ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʨʴ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰʬʸ ʨˀʬʴʬʩʻʲʰ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ
(ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ˀʬʴʵʩʨ, ʾʵʩʬ, ʳʵʹʨ˂ʫʬʲʰ ʼʨʸʫʻʲʬʩʰ, ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ
ʹʨʫʪʵʳʬʩʰ, ʺʬʽʴʰʱʻʸʰ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ,
ʳʨʾʨʮʰʬʩʰ, ʹʨ˄ʿʵʩʬʩʰ ʫʨ ʨ.ˀ.) ʫʨ ʫʨʯʬʹʰʲʰ/ʫʨʸʪʻʲʰ ʴʨʯʬʹʬʩʰ/ʳ˂ʬʴʨʸʬʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ

„ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ“ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʰʹ
ʿʭʬʲʨ ʳʬʯʵʫʹ, ʸʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʶʰʸʫʨʶʰʸ ˀʬ˃ʬʴʨʹ, ʽʵʴʬʩʰʹ
ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹ ʫʨ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʪʨʹˆʭʰʹʬʩʰʹ
ʮʵʲʬʩʰʹ ʹʬʸʭʰʺʻʺʰ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʹʬʭʬ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ:
(ʨ)ʨʻʯʭʰʹʬʩʬʲʰ ʫʨ ʪʨʳʵʻʿʬʴʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹ, ʰʳʰʹʫʨʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ,
ʨʱʨʭˀʰʸʬʩʹ ʯʻ ʨʸʨ ʳʰ˄ʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬ ʨʹʬʯ ʳʰ˄ʨʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʯʨʴ ʨʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʳʰʮʴʬʩʯʨʴ; (ʩ)ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʳʰ˄ʨʮʬ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʨʾʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
ʨʴ ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰʨ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʨʴ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʳʰʬʸ; ʫʨ (ʪ) ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˀʬʫʬʪʨʫ ʳʵˈʿʭʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ˄ʿʲʰʯ ʫʨʼʨʸʭʨ ʨʴ ʹˆʭʨ
ʸʨʰʳʬ ʹʨˆʰʯ ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʨʫ ʽ˂ʬʭʨ, ʨʴ ʳʨʹʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ.
„ʳʰ˄ʨ“ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʿʭʬʲʨʼʬʸʹ, ʸʨ˂ ʨʳ ʳʰ˄ʨʮʬ ʰʮʸʫʬʩʨ ʫʨ ʳʻʫʳʰʭʨʫ ʨʸʰʹ ʳʨʹʮʬ
ʫʨʳʨʪʸʬʩʻʲʰ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʴʨʯʬʹʬʩʰ, ˀʬʴʵʩʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʬʩʰ.

ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹ (PAP)

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰ (PAP) ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʱʵʴʺʬʽʹʺˀʰ ʴʰˀʴʨʭʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʶʰʸʹ/ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʹ, ʵˇʨˆʬʩʹ, ʼʰʸʳʬʩʹʨ ʯʻ
ʱʬʸ˃ʵ ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʼʰʮʰʱʻʸʨʫ ʨʸʰʨʴ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ(ʹˆʭʨʪʨʴ ʪʨʫʨʹʭʲʨ, ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ, ʨʴ ʯʨʭˀʬʹʨʼʸʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ) ʨʴ/ʫʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʨʫ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ
(ʳʰ˄ʰʹ, ʽʵʴʬʩʰʹ, ʽʵʴʬʩʨʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ, ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʨʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ) (i) ʳʰ˄ʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʹˆʭʰʹʬʩʰʹ ʨʴ (ii) ʳʰ˄ʰʯ
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʨʴ ʱʨʴʵʴʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲ ʶʨʸʱʬʩʮʬ ʫʨ ʫʨ˂ʻʲ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʮʬ
˄ʭʫʵʳʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ˀʬʮʾʻʫʭʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ.

ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʰ (PAH)

ʿʭʬʲʨ ˄ʬʭʸʰ ʵˇʨˆʰʹʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʬʸʯ ˅ʬʸʽʭʬˀ ʫʨ ʼʻʴʽ˂ʰʵʴʰʸʬʩʹ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʬʸʯʰʨʴʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʬʸʯʬʻʲʰ ʫʨ ʸʵʳʲʬʩʮʬ˂ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʳʵʨˆʫʰʴʨ ʶʸʵʬʽʺʳʨ. ʰʪʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʫʪʬʩʵʫʬʹ ʬʸʯʰ
˂ʨʲʱʬʻʲʰ ʹʸʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹʪʨʴ, ʨʴ ʵˇʨˆʯʨ ʭʸ˂ʬʲʰ ˇʪʻʼʰʹʨʪʨʴ.
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ʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʹ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰʹ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨ

ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʫʨ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʨ
ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˁʨʸˁʵʯʰ, ʪʨʸʫʨ ˀʬ˃ʬʴʰʲʰ ʽʵʴʬʩʰʹ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʹʨ.

ʹˆʭʨʪʨʴ ʪʨʫʨʹʭʲʨ
/ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

PAP/PAH-ʰʹ ʹˆʭʨʪʨʴ ʪʨʫʨʹʭʲʨ/ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʳʰʹʰ ʶʸʵʬʽʺʨʳʫʬ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰʫʨʴ.

ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ

ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʽʵʴʬʩʰʹ
(ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ) ʹʨʩʨʮʸʵ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʶʲʻʹ ʨʹʬʯʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʪʨʸʰʪʬʩʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ. ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ˂ʭʬʯʨ ʨʸ
ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʨ. ʳʰ˄ʰʹ ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ
ˀʬʳʫʬʪ ʬʲʬʳʬʴʺʬʩʹ: (i) ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʰ ʹʨʩʨʮʸʵ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ; (ii) ʪʨʸʰʪʬʩʰʹ
ˆʨʸˇʬʩʰ; (iii) ʫʨʸʰ˂ˆʻʲʰ ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ, (iv) ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ ʫʨ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ˆʨʸˇʬʩʰ;
(v) ʹˆʭʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʬʩʰ, ʨʹʬʯʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ.

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳˆʸʰʫʨʴ PAP-ʰʹ ʽʵʴʬʩʨʹʯʨʴ ʨʴ/ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʸʩʰʲʬʩʲʨʫ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʿʭʬʲʨ ʮʵʳʨ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ, ʹˆʭʨʪʨʴ
ʪʨʫʨʹʭʲʨ (ʹʨʫʨ˂ ʬʹ ʳʨʸʯʬʩʻʲʰʨ) ʫʨ ʹʺʰʽʰʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʰʨʴʬʩʻʲʰ/ʳʵ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʫʨ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ.

ʹʨʱʸʬʩʻʲʵ

ʬʹ ʨʸʰʹ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʯʰ ʵʸʪʨʴʵ.
ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʫʵʴʬ ˀʬʫʪʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ 67
ʸʨʰʵʴʰʹʨ ʫʨ ʬʽʭʹʰ ʽʨʲʨʽʰʹʪʨʴ: ʯʩʰʲʰʹʰ, ʽʻʯʨʰʹʰ, ʸʻʹʯʨʭʰ, ʼʵʯʰ, ʩʨʯʻʳʰ
ʫʨ ʹʵˆʻʳʰ. ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʯʰ ˀʺʵ ʸʨʰʵʴʰʹ ʫʵʴʬʮʬ ʨʸʰʹ ʸʨʰʵʴʻʲʰ
ʫʵʴʰʹ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʹʨʩ˅ʵʬʩʰ (ʸʨʰʵʴʰʹ ʹʨʱʸʬʩʻʲʵ), ˆʵʲʵ
ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲʰ ˆʬʲʰʹʻʼʲʬʩʨ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ʸʨʰʵʴʰʹ ʪʨʳʪʬʵʩʰʹ
(ʪʨʳʪʬʩʲʰʹ) ʳʰʬʸ. ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ʫʵʴʬ ˀʬʫʪʬʩʨ ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʰʹʪʨʴ
(ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʰ ʽʨʲʨʽʰ) ʨʴ ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʰʹ ˇʪʻʼʬʩʰʹʪʨʴ
(ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʬʩʰ). ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʿʵʹ ʹʵʼʲʬʩʰ, ʫʨʩʬʩʰ (ʬ.ʰ.
ʳ˂ʰʸʬ ʮʵʳʰʹ ʽʨʲʨʽʬʩʰ) (ʳʰʴʰʳʻʳ 3,000 ʨʫʨʳʰʨʴʰ) ʫʨ ʽʨʲʨʽʬʩʰ (ʳʰʴʰʳʻʳ 5,000
ʳʵʹʨˆʲʬ). ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʵʩʰʯʰ ʫʨ ʨʾʳʨʹʸʻʲʬʩʬʲʰ
ˀʺʵʬʩʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ ʹʨʱʸʬʩʻʲʵʹ ʫʨ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʻʸʰ ʫʵʴʰʹ
ʪʨʳʪʬʩʲʰʹ ʳʰʬʸ. ʯʭʰʯʳʳʨʸʯʭʬʲʵʩʰʹ ʬʽʹʱʲʻʮʰʻʸʰ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʳʰ˄ʨʯʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʺʬʸʰʺʵʸʰʻʲ ʫʨʪʬʪʳʨʸʬʩʨʹ, ʮʵʴʰʸʬʩʨʹ,
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʴʬʩʨʸʯʭʬʩʹʨ ʫʨ ʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨʹ, ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʫʨ
ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ.

ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʰ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ ʰʴʹʺʰʺʻʺʬʩʰʹ ˇʪʻʼʰ.
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ ʪʨʭʲʬʴʨ ʨʽʭʹ ʰʳ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰʹ ʯʭʨʲʹʨʮʸʰʹʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʻʲʰ
ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʹʨʹ. ʶʸʵʬʽʺʰ ʨʸʨ
ʳˆʵʲʵʫ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʯʨʴ,
ʨʸʨʳʬʫ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯ ʶʵʲʰʺʰʱʨʹʯʨʴ.

ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰ

ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʴʰˀʴʨʭʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʵˇʨˆʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ
ʨʸʨʶʸʵʶʵʸ˂ʰʻʲʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʫʬʹ ʨʴ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʳʵ
ʳʨʸʪʰʴʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʨʼʸʯˆʰʹ ˄ʰʴʨˀʬ ʨʾʳʵˁʴʫʬʹ, ʬ.ʰ.; (i) ʱʳʨʿʵʼʨʮʬ ʳʿʵʼʰ
˄ʬʭʸʬʩʰʨʴʰ ʵˇʨˆʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ; (ii) ʵˇʨˆʰʹ ʫʨʭʸʫʵʳʰʲʰ
ʻʼʸʵʹʬʩʰ ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʨʴ ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ; (iii) ʾʨʸʰʩʰ
ʵˇʨˆʬʩʰ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʮʾʭʨʸʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ; (iv) ʳʵˆʻ˂ʬʩʰʹʪʨʴ
ˀʬʳʫʪʨʸʰ ʵˇʨˆʬʩʰ ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʨʴ ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ; (v)
ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʫʨ ʬʯʴʰʱʻʸʰ ʻʳ˂ʰʸʬʹʵʩʬʩʰ.
ʮʵʪʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ ʰʾʬʩʹ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨʹ, ʸʵʪʵʸ˂
ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰ, ʬʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ˁʨʳʵʭʰʫʴʬʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ
ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ ʨʼˆʨʮʻʸʰ ʱʵʴʼʲʰʽʺʰʹ ʫʸʵʹ 1990-ʰʨʴʰ ˄ʲʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲ
ʴʨˆʬʭʨʸˀʰ. ʰʹʰʴʰ ʨʸʰʨʴ ʹʭʨʴʬʩʰ ʫʨ ʫʨʹʨˆʲʫʴʬʴ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʯʬʳʬʩˀʰ,
ʸʵʳʬʲʯʨʴʨ˂ ʳʨʯ ˈʽʵʴʫʨʯ ʴʨʯʬʹʨʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰ, ʳʨʯʪʨʴ ʰʹʰʴʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʨʮʨʸʨʲʫʬʩʰʨʴ, ʰʹʨʸʪʬʩʲʬʩʬʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʨʱʬʺʬʩʰʯ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʹˆʭʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ. ʶʸʵʬʽʺʰ ʨʸ
ʪʨʨ˃ʲʰʬʸʬʩʹ ʨʸʹʬʩʻʲ ʨʴ ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʨʹ.
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˄ʰʴʨʹʰʺʿʭʨʵʩʨ
2015 ˄ʲʰʹ ʨʪʭʰʹʺʵˀʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʬʸ
ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʴʬʩʨʸʯʭʰʹ ʪʨ˂ʬʳʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ˄ʨʸʫʪʬʴʰʲ ʰʽʴʨ ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʹʼʬʸʵʮʬ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ (ʪʹʮˀ) ʹʨʩʵʲʵʵ ʭʨʸʰʨʴʺʰ. ʪʹʮˀ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲ
ʰʽʴʨ ˀʶʹ „ʪʨʳʨ ʱʵʴʹʨʲʺʰʴʪʰʹ“, ʽʨʸʯʻʲʰ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ
ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ. ʪʹʮˀ-ʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ʹʨʭʬʲʬ ʱʭʲʬʭʬʩʹ, ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʹ 2011
ʫʨ 2014 ˄ʲʬʩˀʰ ʫʨ 2015 ˄ʲʰʹ ʳʨʰʹˀʰ ʪʨʳʨʸʯʻʲ ʹʨˇʨʸʵ ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ
ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʹ. ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʴʬʩʨʸʯʭʰʹ ʳʰʴʰ˅ʬʩʨ ʳʵˆʫʨ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ
ʵʸʪʨʴʵʬʩʰʹ ʳʰʬʸ 2015 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ. ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʫʵʱʻʳʬʴʺˀʰ 2015 ˄ʬʲʹ
˄ʨʸʫʪʬʴʰʲʰ ʪʹʮˀ ʳʵˆʹʬʴʰʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂ 2015 ˄ʲʰʹ ʪʹʮˀ (2015 ESIA)
ʳʨʹ
ˀʬʳʫʬʪ
ʳʵˆʫʨ
ʳʰʳʨʸʯʭʨ
ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ
ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʨʼʰʴʨʴʹʵ
1
ʰʴʹʺʰʺʻʺʰʹʨʫʳʰ (ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹʨʫʳʰ) ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʶʸʵʬʽʺˀʰ ʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ. ʯʨʭʰʹʰ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʳʨ ʻʸˁʰʬʹ, ʸʵʳ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰʿʵ ʪʨʸʬʳʵʹ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ (E&S) ʸʰʪʰ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰ, ʸʨʯʨ ˀʬʭʹʬʩʻʲʰʿʵ 2015 ˄ʲʰʹ ʪʹʮˀʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰ. ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ
ʭʬʸʹʰʨ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʯʬʩʬʸʭʨʲˀʰ.
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ʨʸʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ E&S ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʺʵʳʰ n°9 - ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ
ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʪʬʪʳʨ
(LALRP),
ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲʰ„SLR Consulting“-ʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨ ʪʨʳʵ˂ʬʳʻʲʰ 2017 ˄ʬʲʹ, 2017 ˄ʲʰʹ
ʳʨʸʺʰʫʨʴ 2017 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʸʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʹʨˇʨʸʵ
ʪʨʴˆʰʲʭʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ. ʳʨʹˀʰ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʰʫʨʴ 2017 ˄ʲʰʹ
ʹʬʽʺʬʳʩʸʨʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʬʸ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʶʰʸʯʨʪʨʴ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʱʵʳʬʴʺʨʸʬʩʰ. 
ʬʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰ ˄ʨʱʰʯˆʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʹˆʭʨ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ E&S ʱʭʲʬʭʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ;
ʨʳʨˀʰ ˀʬʫʰʹ:
x

ʺʵʳʰ 1: ʨʸʨʺʬʽʴʰʱʻʸʰ ʸʬʮʰʻʳʬ

x

ʺʵʳʰ 2: ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ

x

ʺʵʳʰ 3: ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ

x

ʺʵʳʰ 4: ʩʰʵʳʸʨʭʨʲʼʬʸʵʭʴʬʩʨʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ

x

ʺʵʳʰ 5: ˈʰʫʸʵʲʵʪʰʨʹʨ ʫʨ ˄ʿʲʰʹ ˆʨʸʰʹˆʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ

x

ʺʵʳʰ 6: ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ ʹʨʼʸʯˆʬʬʩʰ ʫʨ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʨ

x

ʺʵʳʰ 7: ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʳˆʨʸʬʯʨ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʪʬʪʳʨ

x

ʺʵʳʰ 8: ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʨʸʯʭʰʹ ʪʬʪʳʨ


ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʳʵʳʬʴʺʰʹʯʭʰʹ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ˀʵʸʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʫʴʬʴ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ ʰʿʭʴʬʴ ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ (ADB), ʨʮʰʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ
ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ ʩʨʴʱʰ (AIIB), ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ (EBRD), ʬʭʸʵʶʰʹ ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ
ʩʨʴʱʰ (EIB), ʱʵʸʬʰʹ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʱʵʸʶʵʸʨ˂ʰʨ (K-SURE) ʫʨ ʱʵʸʬʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ ( KDB).
1
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x

ʺʵʳʰ 9: ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ (˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ
ʺʵʳʰ).

x

ʺʵʳʰ 10: ʱʻʳʻʲʨʺʰʻʸʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ

ˀʬʴʰˀʭʴʨ ʳʱʰʯˆʭʬʲʰʹʯʭʰʹ:ʬʹʫʵʱʻʳʬʴʺʰʨʸʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʻʲʰʭʬʸʹʰʨLALRP ʨʴʪʨʸʰˀʰʹʨ,ʸʵʳʬʲʰ˂ʪʨʹʨˇʨʸʵʭʫʨ
2017 ˄ʲʰʹ ʯʬʩʬʸʭʨʲˀʰ. ʨʳ ʫʵʱʻʳʬʴʺˀʰ ˀʬʺʨʴʰʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʴʨʰʸʨʫ ˀʬˇʨʳʫʬʹ:
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ, ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʴʬʩʮʬ
ʫʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨʮʬ ʪʨʫʨʰʹʰʴˇʨ ʰʹʬ, ʸʵʳ ʨʹʨˆʻʲʰʿʵ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʹʨʱʳʨʵʫ ˄ʰʴ ʨʸʰʹ˄ʨʹʻʲʰ.ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʵˇʨˆʬʩʰʹʨʫʨʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʸʨʵʫʬʴʵʩʨʨʸʪʨʫʨʹʰʴˇʻʲʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʹˆʭʨʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ,ʸʨʫʪʨʴʨʳʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹʳʰ˄ʰʹˀʬʹʿʰʫʭʰʹʶʸʵ˂ʬʹʰʨʸʫʨ˄ʿʬʩʻʲʨʨʴʨʸʨʸʰʹ
ʹʨʱʳʨʸʰʹʨʫ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʻʲʰ, ʸʵʳ ʹʨ˅ʰʸʵ ʰʿʵʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ˀʬ˂ʭʲʨ. ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ʪʸʨʼʰʱʰ ˀʬʰ˂ʭʨʲʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨˀʰ ˀʬʺʨʴʰʲʰ ˂ʭʲʰʲʬʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ. ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ
ʪʨ˂ʬʳʻʲʰˀʬʯʨʭʨʮʬʩʬʩʰˁʨʸʯʻʲʰʰʽʴʨ ʨʴʪʨʸʰˀˀʰ.
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ʸʬʮʰʻʳʬ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨʹ (LALRP), ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲʹ ʪʨʸʬʳʵʹ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ (E&S)
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʹʨʯʭʰʹ(ˈʬʹʰ).
ʶʸʵʬʽʺʰˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰʨʹʹ„ʴʬʴʹʱʸʨʹˈʰʫʸʵ“Ͳʹ(JSCNHʨʴʶʸʵʬʽʺʰʹʱʵʳʶʨʴʰʨ)ʳʰʬʸ,
ʸʵʳʲʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʨʽ˂ʰʵʴʬʸʬʩʰ˂ ʨʸʰʨʴ „KͲwater“, ʱʵʸʬʰʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨʨʪʬʴʺʵ ʫʨ
ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʰ Ͳ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵʼʵʴʫʰ.
ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰ (EBRD), ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʩʨʴʱʰ(ADB),ʬʭʸʵʶʰʹʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵʩʨʴʱʰ(EIB),ʫʨʱʵʸʬʰʹʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʩʨʴʱʰ(KDB),
ʱʵʸʬʰʹ ʹʨʭʨ˅ʸʵ ʹʨʫʨʮʾʭʬʭʵ ʱʵʸʶʵʸʨ˂ʰʨ (KͲSURE) ʫʨ ʨʮʰʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ
ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ ʩʨʴʱʰ (AIIB) Ͳ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʨʴʪʨʸʰˀˀʰ ʬʸʯʵʩʲʰʭʨʫ ʳʵˆʹʬʴʰʬʩʻʲʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ „ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰ“ – ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʬʴ ʶʸʵʬʽʺʰʹʨʯʭʰʹ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹʪʨ˄ʬʭʰʹʹʨʱʰʯˆʹ.

A.

ˀʬʹʨʭʨʲʰ

A1

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ

ˀʬʳʵʯʨʭʨʮʬʩʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 280 ʳʬʪʨʭʨʺʰ (MW) ʹʰʳ˃ʲʨʭʸʰʹ ˈʬʹʹ
ʳʫʰʴʨʸʬ ʴʬʴʹʱʸʨʮʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʭʨʴʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴˀʰ.
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 125 ʳʬʺʸʰʹ 2 ʹʰʳʨʾʲʰʹ ʽʭʰʹ ʴʨʿʨʸ
ʱʨˀˆʨʲʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʽʳʴʰʹ 176 ʳʰʲʰʵʴʰ ʱʻʩʻʸʰ ʳʬʺʸʰ ʳʵ˂ʻʲʵʩʰʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʹ ʫʨ
ʻʱʨʭʰʨ 267 ˈʨ ʼʨʸʯʵʩʰ. ʳʵˆʫʬʩʨ ʳʫʰʴʨʸʬ ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʲʰʹ ʫʬʸʰʭʨ˂ʰʨ ʳʯʨʭʨʸ ʹʽʬʳʨˀʰ
12.2-ʱʰʲʵʳʬʺʸʰʨʴʰ ˄ʿʨʲʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ, ʸʨ˂ ʳʵʰʯˆʵʭʹ
ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʫʨʳʩʰʹ, ˄ʿʨʲʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ ˀʬʹʨʹʭʲʬʲʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʨʲˀʬʳˀʭʬʩʰ
ʨʸˆʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨʹ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ. ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʽʭʬʫʨ
ʩʰʬʼˀʰ, 15 ʱʰʲʵʳʬʺʸ ʳʨʴ˃ʰʲʮʬ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʫʨʴ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʫʨʴ ˄ʿʨʲʰ
ʳʰʬ˄ʵʫʬʩʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹ 15,1–ʱʰʲʵʳʬʺʸʰʨʴʰ ˄ʿʨʲʹʨʺʨʸʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
ʪʨʭʲʰʯ.
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ ʱʨˀˆʲʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʹʯʨʴ ʳʰʳʨʭʨʲʰ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ, ʸʨʯʨ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʺʸʨʴʹʶʵʸʺʹ ʳʰʬ˂ʬʹ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʳʵʬʫʨʴʯʨʴ ʳʰʹʭʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʫʨ ʬʹ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʪʮʰʹ ʸʨʳʫʬʴʨʫʳʬ
ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨʹ. ʪʮʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ.


2ʱʨˀˆʲʰʹ

ʨʫʸʬ ʪʨʳʵ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ ʹʰʳʨʾʲʬ ʰʿʵ 130 ʳ. ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬʫ ʨʳʷʨʳʨʫ ʹʨˆʬʲʫʬʩʨ 125 ʳ,
ʸʨʫʪʨʴ ʬʹ ˀʬʬʹʬʩʨʳʬʩʨ ʹʰʳʨʾʲʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʾʸʳʨ ˄ʬʸʺʰʲʰʫʨʴ ʱʨˀˆʲʰʹ ʮʬʫʨ ʩʰʬʼʰʹ ʳˆʨʸʬʹ, ˆʵʲʵ
ʨʫʸʬ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ ʹʰʳʨʾʲʬ 130 ʳ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʾʸʳʨ ˄ʬʸʺʰʲʰʫʨʴ ʽʭʬʫʨ
ʩʰʬʼʰʹ ʳˆʨʸʬʹ.˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹʹʸʻʲʰˀʬʭʹʬʩʰʹʫʵʴʬʫʨʱʨˀˆʲʰʹʶʸʵʬʽʺʰʨʸˀʬ˂ʭʲʰʲʨ.ʬʹ˂ʭʲʰʲʬʩʨ
ʪʨʱʬʯʫʨʶʸʵʬʽʺʰʹʹˆʭʨ ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʯʨʴˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʰʹʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ.
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A2

ʶʸʵʬʽʺʰʹʹʺʨʺʻʹʰʫʨʳʵʳʫʬʭʴʵʴʨʩʰˇʬʩʰʹʪʸʨʼʰʱʰ

˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʨʳʷʨʳʨʫ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ 2018 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ
ʨʴ ʳʬʵʸʬ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ. ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʨʫʸʬʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ - ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ, ʪʮʰʹ
ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ - ˀʬʹʸʻʲʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ 2015 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʸʰʫʨʴ 2017 ˄ʲʰʹ
ʫʬʱʬʳʩʸʨʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ. ˆʬʲʹʨʿʸʬʲʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹ ʪʨʳʵʳʻˀʨʭʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ 2021 ˄ʲʰʹ ʩʵʲʵʹʯʭʰʹ.
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʬʩʰʹ ʳʵʴʺʨʷʰ - ʬʸʯʰʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʮʬ ʫʨ ʬʸʯʰʹʨ˂ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ - ʨʳʷʨʳʨʫ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ ʸʵʳ
ʫʨʰ˄ʿʬʩʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʬʵʯˆʬ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ. ʳʻˀʨʵʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ
ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨʮʬ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʬʵʯˆʬ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ ʨʴ 2018 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ
ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ, ˆʵʲʵ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ ʳʵʴʺʨʷʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʴʨʱʸʨʹ
ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ 2018 ˄ʲʰʹ ʳʬʹʨʳʬ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ.
A3

LALRP-ʰʹ ʳʰʮʨʴʰ, ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ʫʨ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰ

LALRP-ʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ, ʳʵʨˆʫʰʴʵʹ ʰʳʰʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʸʬʩʨ, ʯʻ ʸʵʪʵʸ ʫʨʰʪʬʪʳʨ ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨ ʫʨ ʸʵʪʵʸ ʳʵˆʫʬʩʨ ʨʳʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ. ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʰʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨ ʻʱʭʬ ʫʨʹʸʻʲʬʩʻʲʰʨ ʨʫʪʰʲʰ ʨʸ ʬʽʴʬʩʨ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨʹ. ʶʸʵʬʽʺʰ ʳʰʮʴʨʫ ʰʹʨˆʨʭʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʹ, ʸʵʳ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʰʳ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨ ʨʳʷʨʳʨʫ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ, ʨʸ ʰʿʵʹ
ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ. LALRP ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʫʨ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʰʳ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʳʰʮʴʬʩʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʰʳ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʬˆʬʩʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ ʨʸʰʹ IFC-ʰʹ PS5, EBRD-ʰʹ PR5, EIB-ʰʹ ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰ 6 ʫʨ ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ SPS 2.
ʮʬʳʵˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ
ʽʭʬʳʵʯ:
x

ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʬʯ, ʨʴ ʯʻ ʬʹ ʪʨʸʫʨʻʭʨʲʰʨ, ˀʬʨʳ˂ʰʸʬʯ ʫʨ ˀʬʨʸʩʰʲʬʯ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʮʬ;

x

ʳʰʨ˄ʵʫʬʯ ʨʳʵʳ˄ʻʸʨʭʰ ʫʨ ʮʻʹʺʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ ˀʬʻʽʳʬʴʰʯ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ (PAP) ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰ ʫʨʶʸʵʬʽʺʬʩʨˀʰ, ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪˀʰ
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨ ʫʸʵʹʨ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʨ ʳʰʨʽ˂ʰʬʯ
ʫʨʻ˂ʭʬʲ ʶʰʸʯʨ ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʬʩʬʩʹ;

x

ʻʮʸʻʴʭʬʲˈʿʨʭʰʯ, ʸʵʳ ʳʵˆʫʬʹ ʻʨʸʿʵʼʰʯ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʸʻʲʨʫ ʱʵʳʶʬʴʹʰʸʬʩʨ ʫʨ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʰʯ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ; ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʶʰʸʬʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ˆʬʲʨˆʲʨ ˀʬʽʳʴʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬ˃ʲʬʩʰʹʫʨʪʭʨʸʨʫ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ,
ʨʹʬʭʬ ʾʨʸʰʩʰ ʫʨ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ ʰʳ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʨʳʫʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨ˅ʨʸʩʬʩʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʮʾʭʨʸʹ;

x

ʨʸ ʫʨʻˀʭʨʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʯʨ ʪʨʾʨʺʨʱʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʸʬʩʰʯ ʳʰ˄ʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʪʨʳʵ;
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A4

x

ʻʮʸʻʴʭʬʲˈʿʨʭʰʯ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨʹ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ ˀʬʰʺʿʵʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʳʵʪʭʨʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ;

x

ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʪʨʻ˄ʰʬʯ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʫʨʻ˂ʭʬʲ ˇʪʻʼʬʩʹ.

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ LALRP

˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʴʬʴʹʱʸʨ-ˈʬʹʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨʹ ʫʨ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʪʸʨʼʰʱʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʰʿʵ ʳʰʹʰ ˀʬʫʪʬʴʰʹ ʳʵʳʬʴʺʰʹʯʭʰʹ.
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʫʬʺʨʲʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵ˄ʵʫʬʩʻʲ ʰʽʴʨ
“ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʰʹ-ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ–ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ” ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ. ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ
LALRP ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʯʨʴ ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ˂ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʳ ʹʨʱʳʨʸʰʹ ʬʺʨʶʹ ʳʰʨʾ˄ʰʨ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ. ʨʽ ˀʬʫʰʹ (i) ʱʨˀˆʲʰʹ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ, (ii)
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ, (iii) ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʫʨʳʩʰʹ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ; (iv) ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʬʲʰ ʫʨ (v) ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ
ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ. 
LALRP-ʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ʫʨ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰ ʨʪʸʬʯʭʬ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʨ˃ʬʴʨʫ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳʵ˂ʬʳʻʲ ʬʺʨʶʮʬ ʨʸ ʨʸʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ: (i) ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʪʮʰʹ
ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ, (ii) ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ,
(iii) 35 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ
ʱʨˀˆʨʲʹ ˀʵʸʰʹ; (iv) 110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ ʳʵʳʨʭʨʲʰ ʨˆʨʲʰ
ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰʫʨʴ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʨʳʫʬ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ
ʫʸʵʹ. ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʫʸʵʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˀʬ˄ʻˆʬʩʰʹ
ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ˀʬʹʨʳ˂ʰʸʬʩʲʨʫ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ
ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ ʰʽʴʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʰ˄ʬʸʬʩʵʫʨ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP. ʬʹ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˀʬʰ˂ʨʭʫʬʹ ʨʸʹʬʩʻʲ ʪʮʰʹ ʬʸʯ ʨʴ ʵʸ
ˀʬʳʵʭʲʰʯʰ ʳʵʴʨʱʭʬʯʹ. ʯʻ ʨʳ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰʫʨʴ ʨʸˁʬʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʬʸʯ-ʬʸʯʰ
ʭʨʸʰʨʴʺʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵ˂ʬʳʻʲ LALRP-ˀʰ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʹʪʨʴ ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ,
ʳʨˀʰʴ ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ, LALRP- ʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʨ.
ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ʫʨʫʪʰʴʫʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʨʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹʯʭʰʹ,
ʳʵˆʫʬʩʨ LALRP-ʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʨ, ʸʨʯʨ ʳʨʹˀʰ ˀʬʭʰʫʬʹ ˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ.
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ 220 ʱʭ ʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ
ˆʨʮʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʪʨʳʨʴʨ˄ʰʲʬʩʬʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʹ
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʻʲ ʳʵʳʨʭʨʲʰ ʨˆʨʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʫʨʨʱʨʭˀʰʸʬʩʹ,
ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʬʲʬʽʺʸʵʹʰʹʺʬʳʰʹ
(ʹʹʬ/GSE) ʳʰʬʸ.

B.

ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʩʨʮʨ
ʶʸʵʬʽʺʰ ˀʬʬ˂ʫʬʩʨ, ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʵʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ
ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹ (ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ ʳʿʰʫʭʬʲʰ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰ) ʳʰʾ˄ʬʭʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʵˇʨˆʬʩʯʨʴ. ʯʻʳ˂ʨ, ʯʻ
ʨʹʬʯʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʭʬʸ ʰʽʴʨ ʳʰʾ˄ʬʻʲʰ, ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʹ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ
ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹʨʹ ʨʽ˂ʬʴʺʰʹ ʪʨʳʨˆʭʰʲʬʩʨ ˆʫʬʩʨ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʼʵʸʳʨʲʻʸ,
ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʮʬ. ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰ
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ʨʾʰʨʸʬʩʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨʹ, ʨʹʬʭʬ ʹʨʳʻˀʨʵʫ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʲʰ˂ʬʴʮʰʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʹ, ʸʨ˂ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʳ˅ʰʫʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹʯʨʴ, ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴ ʫʨ ʯʨʴʨʹ˄ʵʸ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ
ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ, ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨʹ ʰʳ
ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ, ʸʵʳʲʰʯʨ˂ ʰʹʰʴʰ ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ, ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʳʵʪʭʨʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʹ ʫʨ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹ. JSCNH ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʹ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʹ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ (i) ʳʰ˄ʰʹ ʨʸʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ
ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʰʨʴ ʸʵʪʵʸ˂ ʶʰʸʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ
ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʻʼʲʬʩʬʩʰ ʳʨʯ ʳʰʬʸ ʫʨʱʨʭʬʩʻʲ ʳʰ˄ʨʮʬ,
ʳʨʪʸʨʳ ʨʽʭʯ ʶʸʬʺʬʴʮʰʨ ʨʹʬʯ ʳʰ˄ʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ ʨʴ ʨʾʰʨʸʬʩʨʫʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ. ʫʨ (ii) ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ ʨʽʭʯ ʨʾʰʨʸʬʩʨʫʰ ʶʸʬʺʬʴʮʰʬʩʰ. ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ʳʵˆʫʬʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʯʭʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ ʫʨ ʳʰ˄ʨʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʫʨ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʱʨʴʵʴʰʬʸʰ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʨ.

C.

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ
ʻˀʻʨʲʵʫʶʸʵʬʽʺʰʹˀʬʫʬʪʨʫʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʨʫʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʿʭʬʲʨʨʫʨʳʰʨʴʰʫʨ
ʫʨʹʨˆʲʬʩʨʪʨʴʲʨʪʬʩʻʲʰʨʳʫʰʴʨʸʬʬʩʰʹʴʬʴʹʱʸʨʹʨʫʨʴʨʱʸʨʹˆʬʵʩʬʩˀʰ.ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ
ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʳʵʳʬʴʺʰʹʯʭʰʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ. ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʬʸ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ ˀʬʬˆʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʳʰ˄ʰʹ,
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ,ˆʬʬʩʰʹʨʴʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹʫʨʱʨʸʪʭʨ.
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʳʷʨʳʨʫ ˀʬʰ˂ʨʭʹ LALRP, ʹʨʬʸʯʵ
ˇʨʳˀʰ, ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʬʽ˂ʬʭʨ 89 ʵˇʨˆʰ. ʨʳ 89 ʵˇʨˆˀʰ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ 392
ʶʰʸʵʭʴʬʩʨ. ʨʳ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ˂ˆʸʰʲˀʰ1.
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˂ˆʸʰʲʰ1Ͳʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹʽʭʬˀʳʵʽ˂ʬʻʲʰʵˇʨˆʬʩʰʫʨʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ
ʻʩʨʴʰ/ʵʩʰʬʽʺʰa

ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ
ʴʨʱʸʰʹ ʫʨʳʩʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ
ʩʨʴʨʱʰ
ʽʭʬ–ˇʨʳʰ

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫ.

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʸʨʵʫ.

ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ
16
71

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ
ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʺʰʶʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯb
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ʳʻʫʳʰʭʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ
9
51
35c
160
14
21
1
4
17g
4e

ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ
9
2
9d
ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʪʮʨ
35
26
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ
4
1
3
ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʫʨʹʨˆʲʬʩʨ
1
ʴʨʱʸʰʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ
ʽʭʬ–ˇʨʳʰ
53
253
9
41
1
4
35
ˇʨʳʰ
89
392
47
42
1
8
51
a ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ʫʨ ʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʬʩʰ (35ʱʭ ʫʨ 110ʱʭ), ʴʨʱʸʰʹ ˆʬʵʩʰʹ ʪʮʨ, ˈʬʹʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ ʨʸ ʨʸʹ ˀʬʺʨʴʰʲʰ, ʸʨʫʪʨʴ ʳʨʯʯʭʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʹʨʱʰʯˆʰ ʻʴʫʨ
ʪʨʫʨ˄ʿʫʬʹ ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ (ʰˆ. ʽʭʬ–ʯʨʭʰ 4.3.2)
b P=ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ, A=ʹʨˆʴʨʭʰ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ, R=ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ, F=ʺʿʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ, S=ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹ (ʨʸʨ ʹʨˆʲʬʩʰʹ) ʫʨʱʨʸʪʭʨ
c ˀʬʰ˂ʨʭʹ 4 ʵˇʨˆʹ, ʸʵʳʲʬʩʮʬ˂ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʨˆʫʬʴʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ 2 ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ
d ʹʨʮʨʼˆʻʲʵ ʽʵˆʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʬʸʯʵʩʲʰʭʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʵˇʨˆʰʹ ʳʰʬʸ
e ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʾʵʩʬʬʩʹ, ʹʨʽʵʴʲʰʹ ʩʨʱʬʩʹ, ʹʨʽʨʯʳʬʬʩʹ
g ʨʪʸʬʯʭʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹʪʨʴ

ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ, ʨʴʻ ʰʹʰʴʰ, ʭʰʴ˂
ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ 10% -ʮʬ ʳʬʺʹ ʫʨʱʨʸʪʨʭʹ, ʨʸʰʹ ʵ˂ʫʨ˂ˆʸʨ (29), ʸʨ˂ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ 147
ʨʫʨʳʰʨʴʹ. ʬʹ ʨʸʰʹ ʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ
ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨˀʰ. ʨʸ ʨʸʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ, ʸʵʳ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʯʨ
ʸʰ˂ˆʭʰ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ
ˀʬʰ˂ʭʲʬʩʨ
ʸʨʫʰʱʨʲʻʸʨʫ, ʸʵʫʬʹʨ˂ LALRP ʪʨʴʨˆʲʫʬʩʨ ʰʳ ʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ,
ʸʵʳʲʬʩʰʹ ʨʳʷʨʳʨʫ ʨʸ ʨʸʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʻʲʰ. ʬʹ ʳʵˆʫʬʩʨ ʰʳʰʺʵʳ, ʸʵʳ ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ
ˆʨʮʵʭʨʴ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ,
ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ, ʫʨ ʰʹʰʴʰ ʨʸ ʳʵʨˆʫʬʴʬʴ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ ʪʨʭʲʬʴʨʹ
˂ʨʲʱʬʻʲ
ʵˇʨˆʬʩʮʬ.
ʬʹ
ˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ
ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʨʯʨʴ ʳ˅ʰʫʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʯ ʫʨ ʳʱʨʼʰʵ ʳʰʮʴʰʯ, ʸʵʳ ʯʨʭʰʫʨʴ
ʰʽʴʬʹ ʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʫʨ ˀʬʳ˂ʰʸʫʬʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʮʬ.
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ
ʳʵˆʭʬʫʸʰʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʻʴʽʺʬʩʰʨ:
x

ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʵ˂ʫʨʯʬʽʭʹʳʬʺ ʶʸʵ˂ʬʴʺʹ (36%) ˈʿʨʭʹ ʳʰʴʰʳʻʳ ʬʸʯʰ
˄ʬʭʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʻˀʨʵʩʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʳʵˆʬʲʬ ʫʨ ʰʾʬʩʹ
ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ;
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x

ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʨʯ ʶʸʵ˂ʬʴʺʹ (10%) ˈʿʨʭʹ ʬʸʯʰ ˄ʬʭʸʰ ʳʨʰʴ˂, ʸʵʳʬʲʰ˂
ˆʬʲʼʨʹʹ ʰʾʬʩʹʱʬʸ˃ʵʱʵʳʶʨʴʰʰʫʨʴ;

x

ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʵʸʰʳʬʹʨʳʬʫʰʰʾʬʩʹʶʬʴʹʰʨʹʨʴʹʵ˂ʰʨʲʻʸʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ.

x

ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʳʵʿʭʨʴʨ
ʫʨ
ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʴʨˆʬʭʨʸʰʹˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ˄ʿʨʸʵ;

x

ʱʬʸ˃ʵ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʫʨʴ ʫʨ ʶʬʴʹʰʬʩʰʫʨʴ ʨʴ ˀʬʾʨʭʨʯʬʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʰʲʰ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰʨ ʵˇʨˆʬʩˀʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ
ʫʨ ʹʨʹʵʼʲʵͲʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ
ʻʼʸʵʳʨʾʨʲʰʨʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰʵˇʨˆʬʩʰʹʯʭʰʹ;

x

ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 10,000 ʲʨʸʹ. ʯʻʳ˂ʨ,
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʳˆʵʲʵʫ ʳʬʹʨʳʬʫʰ (35%)
ʪʨʳʵʬʶʨʹʻˆʨ ʱʰʯˆʭʨʸʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ˆʬ-ʺʿʰʹ ˅ʸʨ, ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʸʨʹʨʱʳʨʸʰʹʨʫ ʨʴ
ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʰʽʴʨ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ.

x

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʵ˂ʫʨʯʵʸʳʬʺʰ (32) ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ ʳʰˁʴʬʻʲʰʨ
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʨʫ

x

ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʯʬʸʯʳʬʺ (11%) ʶʸʵ˂ʬʴʺʹ ʻ˃ʾʭʬʩʨ ʽʨʲʰ, ʫʨ

x

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ
ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʫʨʴ ˆʻʯʰ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰʨ (IDP). ʨʹʬʭʬ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ˆʻʯʰ ʵˇʨˆʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʳʰʴʰʳʻʳ ʬʸʯ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲ ʶʰʸʹ ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ. ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʹʻʲ 10 ʵˇʨˆʰʨ (12%), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʨʸʨʴʨʱʲʬʩ
ʬʸʯ ʫʬʭʴʰʲʹ. ʫʬʭʴʰʲʬʩʰ ʪʨʫʳʵʭʰʫʴʬʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ 1990Ͳ
ʰʨʴʰ˄ʲʬʩʰʹʨʼˆʨʮʬʯʰʹʱʵʴʼʲʰʽʺʰʹʫʸʵʹ.ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹʽʭʬˀʳʵʽ˂ʬʻʲʰ
ʫʬʭʴʰʲʬʩʰ ʰʹʨʸʪʬʩʲʬʩʬʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʨʱʬʺʬʩʰʫʨʴ,
ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ. ʶʸʵʬʽʺʰ ʨʸ ʪʨʨʻʨʸʬʹʬʩʹ
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʨʸʹʬʩʻʲʨʴʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʨʹ.

x

ʴʨʱʸʨʹʫʨʳʩʰʹʨʫʨ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹʻʩʨʴʮʬ,ʮʵʪʰʬʸʯʰʵˇʨˆʰʳʵʬʽ˂ʬʭʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʹʸʵʪʵʸ˂ʫʸʵʬʩʰʯʰ,ʰʹʬʳʻʫʳʰʭʰʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ.
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D.

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ

D1

ʳʰ˄ʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬˇʨʳʬʩʨ

ʳʰ˄ʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹʨʯʭʰʹ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 2 ʽʭʬʳʵʯ.
˂ˆʸʰʲʰ 2 - ʳʰ˄ʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹʨʯʭʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ/ʻʩʴʬʩʰ

ʹʻʲ ʫʨʹʨʱʨʭʬʩʬʲʰ
ʳʰ˄ʰʹ ʼʨʸʯʵʩʰ (ˈʨ)

ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʨʴʰ

560.0

ʳʻʫʳʰʭʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ʼʨʸʯʵʩʰ (ˈʨ)

ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ
ʼʨʸʯʵʩʰ (ˈʨ)g

355.1

204.9

(ʱʨˀˆʨʲʰ = 83ˈʨ; ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ = 270ˈʨ,
ʴʨˆʰʸʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʲʰ ʩʰʲʰʱʬʩʰa =2.1
ˈʨ )

(ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰc)

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ
ʹʵʼʬʲʰ

2.5

2.5b

---

ˈʰʫʸʵ–
ʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʨʴʰ

188.8

29.1

159.7

(ˈʳʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ, ʬʲʬʪʨʮʰʨʴʰ
ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰ, ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ, ˀʰʫʨ ʪʮʬʩʰ,
ʹʨʸʽʭʬʲʰʹ ʱʨʳʬʸʨ, ʹʨʫʨ˄ʴʬʭʵ
ʳʰʲʹʨʫʬʴʰ ʫʨ ʳʨʯʨʴʨʩʸʬʩʬʲʰ ˀʨˆʺʨ,
11 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ
ʳʨʯʨʴʨʩʸʬʩʬʲ ˀʨˆʺʨʹ ˀʵʸʰʹ)

(ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ
ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʰc

ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰ

36.7

0.9

35.8

(ʫʨʳʩʨ ʫʨ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
ʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ)

(ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ
ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʰ)

4.2

0.3

(ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨ)

(ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʫʨʴʨʫʪʨʸʬʩʰ)

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ
ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨc

4.5

ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨd

ʻʴʫʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʵʹe

ʻʴʫʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʵʹe

----

35 ʱʭ
ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ
ˆʨʮʰf

36.0

36.0

---

110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ
ˆʨʮʰg

54.0

---

54.0

ʹʻʲ

882.5

427.8

454.7

a ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ ʨʸ ʨʸʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʴʨˆʰʸʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʲʰ ʩʰʲʰʱʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨ, ʳʵʿʭʨʴʰʲʰ ʸʰ˂ˆʭʰ ʨʸʰʹ
ˀʬʼʨʹʬʩʨ,ʸʵʳʬʲʰ˂ʬʼʻ˃ʴʬʩʨʫʨˀʭʬʩʨʹ,ʸʵʳʬʹʰʽʴʬʩʨ3ʳʹʰʪʨʴʰʹʫʨ7ʱʰʲʵʳʬʺʸʰʹʰʪʸ˃ʰʹʺʸʨʹʨ.
bʳʵʰ˂ʨʭʹʹʨˆʲʬʩʹ,ʸʬʱʸʬʨ˂ʰʻʲʮʵʴʬʩʹ,ʹʨˆʬʲʵʹʴʵʬʩʹ
c ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨˀʨʲʰ ʱʲʫʰʹ ʳʨʹʨʲʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʼʨʸʯʵʩʰ ˀʬʼʨʹʬʩʻʲʰʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 16 ˈʬʽʺʨʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˄ʨʸʳʵʰʽʳʴʬʩʨ ʨʳʵʾʬʩʻʲʰ ʴʨˀʨʲʰ ʱʲʫʰʹ ʳʨʹʨʲʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ (570,000 ʳ3)
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ,ʫʨʰʳʰʹʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ,ʸʵʳʰʹʰʴʰʪʨʴʯʨʭʹʫʬʩʰʨʴ3.5ʳʹʰʳʨʾʲʰʹʴʨʿʨʸʬʩˀʰ.
dʪʮʰʹʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨʹʵʼʬʲ˅ʻʩʬʸʰʹʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰʻʩʴʬʩʰʹʼʨʸʪʲʬʩˀʰ
eʻʴʫʨʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʵʹ
f ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʹʬʸʭʰʺʻʺʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʱʨˀˆʨʲʹ ˀʵʸʰʹ, 18 ʱʳ ʹʰʪʸ˃ʰʹ, 20 ʳ ʹʰʪʨʴʰʹ, ʳʵʰ˂ʨʭʹ 0.5 ˈʨͲʹ
ʨʴ˃ʬʩʰʹʯʭʰʹ.ˀʬʼʨʹʬʩʨʬʼʻ˃ʴʬʩʨʭʨʸʨʻʫʹ,ʸʵʳˆʨʮʰʹʪʨʹ˄ʭʸʰʭʿʵʭʬʲ100ʳʬʺʸˀʰʫʨʳʵʴʺʨʷʫʬʩʨʨʴ˃ʨ,ʸʵʳʲʰʹʹʨ˃ʰʸʱʭʬʲʰ
ʫʨʰʱʨʭʬʩʹ25ʳ²ʼʨʸʯʵʩʹ.
g ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʹʬʸʭʰʺʻʺʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨʪʬʪʳʰʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʴʬʴʹʱʸʰʹ ˈʬʹʹ ˀʵʸʰʹ, ʹʰʪʸ˃ʰʯ 12Ͳʫʨʴ 18ʱʳ–ʳʫʬ. ʳʰ˄ʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʱʵʴʹʬʸʭʨʺʰʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʫʨ 18 ʱʳ ʹʰʪʸ˃ʬ  ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʹˆʭʨ ʫʨˀʭʬʩʬʩʰʨ, ʸʵʳ ˆʨʮʰ ʨʸʰʹ 30 ʳ ʹʰʪʨʴʰʹ, ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 0.5 ˈʨ ʼʨʸʯʵʩʹ ʨʴ˃ʬʩʰʹʯʭʰʹ. ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ
ʭʨʸʨʻʫʹ,ʸʵʳˆʨʮʰʹʪʨʹ˄ʭʸʰʭʿʵʭʬʲ100ʳʬʺʸˀʰʫʨʳʵʴʺʨʷʫʬʩʨʨʴ˃ʨ,ʸʵʳʲʰʹʹʨ˃ʰʸʱʭʬʲʰʫʨʰʱʨʭʬʩʹ25ʳ²ʼʨʸʯʵʩʹ.
hʳʵʰ˂ʨʭʹʱʨʸʰʬʸʰʹʻʩʴʬʩʹ,ʰʴʬʸʺʻʲʰʳʨʹʨʲʬʩʰʹʨʳʵʾʬʩʰʹʮʵʴʬʩʹ,ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹʹʨʿʸʬʲʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʹʫʨʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʫʸʵʹ
ʹʨ˅ʰʸʵʳʰʹʨʹʭʲʬʲʪʮʬʩʹ.
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D2

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʯʨ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʨ ʫʨ ʳʰʴʰʳʰʮʨ˂ʰʨ

ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʰʹʨ
ʫʨ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʨʫ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ
ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʫʨʿʭʨʴʰʹ ʳʰʮʴʰʯ ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“-ʹ ʳʰʬʸ ʳʰʾʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ˀʬʳʫʬʪʰ
ˀʬʳʨʸʩʰʲʬʩʬʲʰ ʮʵʳʬʩʰ:
x

D3

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹʻʩʨʴʮʬ:ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲʰʰʽʴʨ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹʳʫʬʩʨʸʬʵʩʰʹʸʨʳʫʬʴʰʳʬʭʨʸʰʨʴʺʰ.ˀʬʸˁʬʻʲʰʽʴʨ
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹʪʨʳʵʳ˄ʭʬʭʰʭʨʸʰʨʴʺʰ(ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲʰ
ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʬʩʰʹʫʬʺʨʲʻʸʰʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʬʩʰʹʯʭʰʹʰˆ.ʺʵʳʰ2–„ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʨʾ˄ʬʸʨ“).

x

ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ: ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ ʯʨʭʰʫʨʴ
ʨʰ˂ʰʲʬʩʹ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸ ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ, ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʹ ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʯ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ.
EPC ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰ ˀʬʰʴʨʸˁʻʴʬʩʹ ʰʳ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʹʨʳʻˀʨʵ ʻʩʴʬʩʰʫʨʴ ʳʵˀʵʸʬʩʰʯ ʫʨ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ˁʨʬʱʬʺʨ
ʫʸʵʬʩʰʯ ʵʩʰʬʽʺʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʨʴ ʵʩʰʬʽʺʰʹ ʫʨʴʨʫʪʨʸʬʩʰ.
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʩʵʲʵʹ ʿʭʬʲʨ ʫʨʩʸʱʵʲʬʩʨ ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ
ʪʮʨʮʬ ʳʵ˂ʰʲʬʩʻʲ ʰʽʴʬʩʨ ʨʴ ˀʬʰ˂ʭʲʬʩʨ.

x

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ: ˀʬʸˁʬʻʲ ʰʽʴʨ ʰʹʬʯʰ ʪʨʴʲʨʪʬʩʨ, ʸʵʳʲʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ˂ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸʨʫ ʰʽʴʬʩʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʪʮʰʹ
ʶʲʨʺʼʵʸʳʨ, ˆʵʲʵ ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ʪʮʨ ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʮʬ ʪʨʫʰʹ, ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʻʴʫʨ ʰʽʴʨʹ ʫʨʿʭʨʴʰʲʰ. ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ
ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʬʩʰ ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ ʰʽʴʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʬʸˀʰ, ʸʨʯʨ ˀʬʳ˂ʰʸʫʬʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ,.

x

ʰʳ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʹʨˆʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
˂ʴʵʩʰʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ (ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨ, 110ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ ʫʨ
ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ, ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰ), ˀʬʳʻˀʨʭʫʬʩʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʯʬʳʬʩʯʨʴ ʰʴʺʬʴʹʰʻʸʰ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩˀʰ ʳʱʨʼʰʵ ʳʰʮʴʰʯ, ʸʵʳ ˀʬʳ˂ʰʸʫʬʹ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʮʬ.

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹ ˀʬˇʨʳʬʩʨ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 4
ʽʭʬʳʵʯ.
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʰʬʸ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʬʩʰʹ ˄ʰʲʬʩʰ ʴʨˁʭʬʴʬʩʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 3 ʽʭʬʳʵʯ.
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˂ˆʸʰʲʰ 3 - ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʨʯʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ˄ʰʲʰ
ʹʵʼʬʲʰ
(ˆʬʵʩʨ)

˅ʻʩʬʸʰ
(ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨ)

ʴʨʱʰ
(ʴʨʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨ)

a

ʳʰ˄ʨʯʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ
ʺʰʶʰ

ʹʻʲ
ʼʨʸʯʵʩʰ
(ˈʨ)a

ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ
(ʳʻʫʳʰʭʰ ʫʨ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ)
ʼʨʸʯʵʩˀʰ ˀʬʹʻʲʰ
ʳʰ˄ʰʹ ʺʰʶʰʹ ˄ʰʲʰ

ʳʰ˄ʰʹ ʳʻʫʳʰʭʰ
ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ʼʨʸʯʵʩˀʰ
ˀʬʹʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʺʰʶʰʹ
˄ʰʲʰ

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʫʨ
ʪʨʴʨˀʬʴʰʨʴʬʩʻʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰ
ʹʨˆʴʨʭʰ ʳʰ˄ʨ
(ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰ ʨʴ
ʫʨʻʳʻˀʨʭʬʩʬʲʰ)
ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰ
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʫʨ
ʪʨʴʨˀʬʴʰʨʴʬʩʻʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰ
ʹʨˆʴʨʭʰ ʳʰ˄ʨ
(ʫʨʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰ ʨʴ
ʫʨʻʳʻˀʨʭʬʩʬʲʰ)
ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰ

420

0.0%

0.0%

490

5.2%

0.75%

695

2%

0.8%

104

0.0%

0.0%

120

0.0%

0.0%

549

1.1%

0.16%

ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʰ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʨʬʸʵʼʵʺʵʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʨ˂ʰʨʹ (ʫʨʯʨʸʰʾʬʩʻʲʰ 2010 ˄ʲʰʯ).

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʬʽ˂ʬʭʨ 3 ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ; ʱʬʸ˃ʵʫ, ʳʨˁʲʰʯ˅ʨʲʨ
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭˀʰ, ʽʭʬʳʵ ʳʬʳʻʲʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʯʨʴ ʫʨ
ʲʨʪʰʸʰ ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ. ʪʲʬˆʬʩʹ ʨʳ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ ʳʰʬ˂ʨʯ ʱʵʲʬʽʺʰʻʸʰ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʯ. ʨʳ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ ʮʨʸʨʲʫʬʩʨ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʹʨʳʰ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˇʪʻʼʰ.
2017 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʬʸˀʰ ʨʳ LALRP-ʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹʨʹ, ʳʨ˅ʲʰ˅ʨʲʨʹʨ ʫʨ ʽʭʬʳʵ
ʳʬʳʻʲʰʹ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʰʿʵ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʯʨʴ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹ ʹʨʪʨʴʰ. ʯʻ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʨʽ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ˂ʰʼʸʬʩʰ ˀʬʰ˂ʭʲʬʩʨ, ʬʹ ʨʰʹʨˆʬʩʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩˀʰ.
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˂ˆʸʰʲʰ 4 - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬˇʨʳʬʩʨ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ/ ʵʩʰʬʽʺʰc

ʫʨʮʨʸʨʲʬ–
ʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ
ʪʨ˃ʾʵʲʰʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʳʰ˄ʨʯʹʨʸʪʬʩ–
ʲʵʩʰʹ ʺʰʶʰb

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽ–
ʺʻʸʨ

ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬ–
ʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʳʰʬʸ

ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

25

5

2

F/P

---

131

13

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵ–
ʹʨʫʪʻʸʰʹ ʨʫʪʰʲʰ

5

---

---

A/F

---

33.6

ʾʵʩʬʬʩʰ, 1
1,118
ʹʨʽʵʴʲʰʹ
ʹʨʫʪʵʳʰ, 1
ʫʨʻʱʨʭʬʩʬʲ
ʰ ʹʨˆʲʰ

0.01 ˈʨ
ʹʰʳʰʴʫʰ

-

ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʬʲʰ

1

---

---

F

---

2.5

--

--

--

-

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

35a

14

6

A

---

4.5

ʾʵʩʬʬʩʰʹ 37
ʳʵʴʨʱʭʬʯʰ,
2 ˆʰʹ
ʼʨʸʫʻʲʰ

170

--

-

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ
ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

27

11

2

F/P

1 ˆʰʫʰ

32.6

1 ˆʰʹ ʾʵʩʬ,
1 ʽʭʰʹ
ʱʬʫʬʲʰ, 1
ˆʰʹ ʽʵˆʰ

--

--

27

ʹʻʲ

89a

1,288

0.1 ˈʨ
ʱʨʸʺʵʼʰʲʰ

47

(ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ+
ʺʿʬ)

(ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ+
ʺʿʬ)
29a

10

A/F/P /R

1 ˆʰʫʰ

ʫʨʱʨʸ–
ʪʻʲʰ
ˆʬʬʩʰ

ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ
ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻ–
ʸʬʩʰ

--

0.1 ˈʨ
ʱʨʸʺʵʼʰʲʰ

ˆʰʹ ʽʵˆʰ,
ʾʵʩʬ

ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ
ʫʨʮʨʸʨ–
ʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫ.
25

01 ˈʨ
ʹʰʳʰʴʫʰ
a

ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹˆʭʨ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ 4 ʵˇʨˆʹ.

b A:

ʹʨˆʴʨʭ-ʹʨʯʬʹʰ F: ʺʿʬ P: ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ R: ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ

c

ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 35ʱʭ ʫʨ 110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵˆʨʮʬʩʹ, ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ ʪʮʨʹ, ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ, ʸʵʳʬʲʯʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʰʹ ʵʫʬʴʵʩʨ
ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ ʫʨʹʨʫʪʬʴʰʨ (ʰˆ. §4.3.2).
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xii

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʵˇʨˆʬʩʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰ ˀʬʼʨʹʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʫʨʴʨʱʨʸʪʬʩʰʹ ˄ʰʲʯʨʴ ʫʨ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʮʬ ʨʹʨˆʻʲ ˀʬʫʬʪʬʩʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ. ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ ʰʹʰʴʰʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʨʱʨʸʪʨʭʬʴ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ 10%-ʹ ʨʴ ʳʬʺʹ 3 . ʳ˃ʰʳʬʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʬʩʰ ʫʨʱʨʸʪʨʭʬʴ ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ 20%-ʮʬ ʳʬʺʹ.
ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ ˀʬˇʨʳʬʩʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 5 ʽʭʬʳʵʯ.
˂ˆʸʰʲʰ 5 – ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˆʨʸʰʹˆʰʹʨ ʫʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨ/ʵʩʰʬʽʺʰ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʫʨʩʨʲʰ
ˆʨʸʰʹˆʰʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ/
ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵ

ʹʨˀʻʨʲʵ/
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ

ʳʨʾʨʲʰ/ʳ˃ʰʳʬ

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

25

---

16c

9d

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʨʫʪʰʲʰ

5

1

---

4

ʵʶʬʸʨʺʵʸʰʹ ʹʵʼʬʲʰ

1

1

---

---

35a

32b

---

---

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˇʬʩʰʸʰ ʫʨ
ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
ʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

27

27

---

---

ʹʻʲ

89

60

16

13

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

a

ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹˆʭʨ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ 4 ʵˇʨˆʹ

b. ʳʵʰ˂ʨʭʹ

E.

ʬʸʯ ʵˇʨˆʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ ʨʪʸʬʯʭʬ ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʰʹʨʪʨʴ.

c ʳʵʰ˂ʨʭʹ

ʬʸʯ ʵˇʨˆʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ (ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʫ) ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʰʯ.

d ʳʵʰ˂ʨʭʹ

2 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ (ʻʳʴʰˀʭʴʬʲʵʫ) ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʰʯ.

ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰ
LALRP-ʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ
ʮʵʳʬʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ
ʹʨʩʵʲʵʵ ʯʨʸʰʾʰ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʨʾ˄ʬʸʰʹ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ
ʫʨʹʨ˄ʿʰʹʰʯ. ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ˀʰ ˀʬʹʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ
ʹʨʩʵʲʵʵ ʯʨʸʰʾʰ ʰʿʵ 2015 ˄ʲʰʹ 26 ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ.
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ʰʿʵ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ
ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʳʵʳʬʴʺʰʹʯʭʰʹ (2017 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ), ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʹʨʩʵʲʵʵ
ʯʨʸʰʾʰ ʪʨʳʵ˂ˆʨʫʫʬʩʨ ʹʨˇʨʸʵʫ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʯʬʳʬʩˀʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʬʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ.
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ʳʨʺʸʰ˂ʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ
6 ˀʬʳʫʬʪ ʪʭʬʸʫʮʬ.


ʯʨʴʨˆʳʨʫ ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʬʵʸʬ ʳʵʯˆʵʭʴʰʹʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰʹ ʹʺʨʺʻʹʰʹ ʮʾʭʸʻʲ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʨʫ
ʨʫʪʬʴʹ ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ (ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʵʳ˂ʬʳʰ) ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ 10%-ʰʹ ʨʴ ʳʬʺʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʹ.

3
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xiii

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

˂ˆʸʰʲʰ 6 - ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʨʺʸʰ˂ʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ (PAP)
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʹʨˆʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
(ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨˆʲʰʹ)

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ
ʳʰ˄ʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʰ

(ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ ʨʸ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʨ ʨʸ˂ʬʸʯʰ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ)

(ʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰ
ʳʰ˄ʨ)

ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ
ʫʨʹʨʸʬʪʰʹʺʸʰ–
ʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʳʬʶʨʺʸʵʴʬ,
(ʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰ
ʳʰ˄ʨ)

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʴʨʭ-ʹʨʯʬʹʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨ ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʲʬʩʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰ (ˆʰʹ
ʽʵˆʬʩʰ, ʾʵʩʬʬʩʰ)

ʴʨʯʬʹʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ,
ˆʬʬʩʰʹ, ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʫʨ ʳʸʨʭʨʲ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʨʴ ˆʬʺʿʰʹ ʹʨ˅ʸʬʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ (ʹʨʬʸʯʵ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ)

ʹʨʼʲʨʭʬʩʰ

ʳʻʫʳʰʭʰ ʫʨʱʨʸʪʭʨ:
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ

ʳʻʫʳʰʭʰ ʫʨʱʨʸʪʭʨ:
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ +
ʪʨʳʵʹʨʫʬʪʰ ʴʨʸˁʬʴʰ
ʳʨʹʨʲʰʹ ʫʨʺʵʭʬʩʰʹ
ʻʼʲʬʩʨ
(ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ
ʶʨʱʬʺʮʬ ʪʨʭʲʬʴʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ)

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ

ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲ
ʶʬʸʰʵʫˀʰ
ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ (ʼʻʲʨʫʰ
ʼʵʸʳʰʯ ʨʴ
ʴʨʺʻʸʰʯ) (ʰˆʰʲʬʯ
ʴʨ˄ʰʲʰ 7.2)

ʹʨʼʲʨʭʬʩʰʹ
ʪʨʫʨʺʨʴʰʹ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ
ʪʨʫʨˆʫʨ ʫʨ
ʨʳʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻ
ʲʰ
˂ʬʸʬʳʵʴʰʬʩʰʹ
ˆʨʸˇʬʩʰ ʨʴ
ʼʻʲʨʫʰ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʫʨʬʯʨʴˆʳʬʩʨ
PAP5

ʨʸ ʨʸʰʹ

ʰʪʰʭʬ

ʨʸ ʨʸʰʹ

ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʨʫ ʹˆʭʨʪʨʴ
ʪʨʫʨʹʭʲʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ
(ʪʨʫʨʹʨʹʭʲʬʲʰ ʨʫʪʰʲʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ʫʨ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ,
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ
ʪʨʳʵʿʵʼʨ + ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʪʨʫʨʹʭʲʨˀʰ ʫʨ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ +
ʺʸʨʴʹʶʵʸʺʰ + 3 ʯʭʰʹ
ʳʰʴʰʳʨʲʻʸʰ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ +
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ,
ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ

ʰʪʰʭʬ

ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʱʨʸʪʭʨ:
ʳʰ˄ʨ ʰˇʨʸʰʯ ʰʽʴʬʩʨ
ʨʾʬʩʻʲʰ
ʯʻ ʴʨʸˁʬʴʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰ ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʰ
ˆʫʬʩʨ, ʶʸʵʬʽʺʰ
ʹʸʻʲʨʫ ˀʬʰ˃ʬʴʹ ʳʨʹ,
ʯʻ PAP ʨʹʬ ʳʵʰʹʻʸʭʬʩʹ

ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʱʨʸʪʭʨ:
ʳʰ˄ʨ ʰˇʨʸʰʯ ʰʽʴʬʩʨ
ʨʾʬʩʻʲʰ
ʯʻ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰ
ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʰ ˆʫʬʩʨ,
ʶʸʵʬʽʺʰ ʹʸʻʲʨʫ
ˀʬʰ˃ʬʴʹ ʳʨʹ, ʯʻ PAP ʨʹʬ
ʳʵʰʹʻʸʭʬʩʹ

ʫʸʵʬʩʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨ.
ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʸʨʯʨ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʨ,
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ
ʰʿʵʹ.

ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ
ʴʨʺʻʸʰʯ ʨʴ ʼʻʲʨʫʰ
ʼʵʸʳʰʯ. (ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ
ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʴʨʺʻʸʰʯ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ)

ʰʪʰʭʬ

ʰʪʰʭʬ

+ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨˀʰ

+ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨˀʰ

+ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨˀʰ

(ʲʬʪʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ
ʲʵʪʰʹʺʰʱʻʸ ʫʨ
ʼʰʴʨʴʹʻʸ ˆʨʸˇʬʩʹ
ʪʨʰʾʬʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʻʫʳʰʭʰ, ʰʹʬ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʹ)

(ʲʬʪʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ
ʲʵʪʰʹʺʰʱʻʸ ʫʨ
ʼʰʴʨʴʹʻʸ ˆʨʸˇʬʩʹ
ʪʨʰʾʬʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʻʫʳʰʭʰ, ʰʹʬ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʹ)

(ʲʬʪʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹ
ʲʵʪʰʹʺʰʱʻʸ ʫʨ
ʼʰʴʨʴʹʻʸ ˆʨʸˇʬʩʹ
ʪʨʰʾʬʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʳʻʫʳʰʭʰ,
ʰʹʬ ʫʸʵʬʩʰʯʰ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʹ)

ʰʪʰʭʬ.

ʰʪʰʭʬ.

ʰʪʰʭʬ

(1 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ
ˈʬʹʯʨʴ)

ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽ–
ʺʻʸʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ
ʴʨʺʻʸʰʯ ʨʴ ʼʻʲʨʫʰ
ʼʵʸʳʰʯ. (ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ
ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʴʨʺʻʸʰʯ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ)
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ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ (PAP)
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʹʨˆʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
(ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨˆʲʰʹ)

ʨʸʨʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰ
ʳʰ˄ʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬ

ʰʪʰʭʬ

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʴʨʭ-ʹʨʯʬʹʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨ ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʲʬʩʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰ (ˆʰʹ
ʽʵˆʬʩʰ, ʾʵʩʬʬʩʰ)

ʴʨʯʬʹʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ,
ˆʬʬʩʰʹ, ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʫʨ ʳʸʨʭʨʲ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʨʴ ˆʬʺʿʰʹ ʹʨ˅ʸʬʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ (ʹʨʬʸʯʵ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ)

ʹʨʼʲʨʭʬʩʰ
(1 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ
ˈʬʹʯʨʴ)

ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽ–
ʺʻʸʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ

ʰʪʰʭʬ

ʰʪʰʭʬ

ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲ
ʶʬʸʰʵʫˀʰ
ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ (ʼʻʲʨʫʰ
ʼʵʸʳʰʯ ʨʴ
ʴʨʺʻʸʰʯ) (ʰˆʰʲʬʯ
ʴʨ˄ʰʲʰ 7.2)

ʰʪʰʭʬ

ʨʸ ʨʸʰʹ

N/A

N/A

ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

ʯʻ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰ ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʰ
ˆʫʬʩʨ, ʶʸʵʬʽʺʰ
ʹʸʻʲʨʫ ˀʬʰ˃ʬʴʹ ʳʨʹ,
ʯʻ PAP ʨʹʬ ʳʵʰʹʻʸʭʬʩʹ

ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ ʯʻ
ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰ
ʪʨʳʵʻʹʨʫʬʪʨʸʰ ˆʫʬʩʨ,
ʶʸʵʬʽʺʰ ʹʸʻʲʨʫ
ˀʬʰ˃ʬʴʹ ʳʨʹ, ʯʻ PAP ʨʹʬ
ʳʵʰʹʻʸʭʬʩʹ

ʫʸʵʬʩʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨ.

ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʩʨ
ʴʨʺʻʸʰʯ ʨʴ ʼʻʲʨʫʰ
ʼʵʸʳʰʯ. (ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ
ʬʴʰ˅ʬʩʨ ʴʨʺʻʸʰʯ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨʹ)

ʳʬʰˇʨʸʬ/ʳʵʰˇʨʸʬ

(ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ʨʸ˂ʬʸʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ)

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ
ʫʸʵʬʩʰʯʰʨ, ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ
ʽʰʸʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ, ʹʨʴʨʳ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʪʸ˃ʬʲʫʬʩʨ.
ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʳʻʫʳʰʭʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3 ʯʭʰʨʴʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ +
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ
ʫʨ ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ ʰˇʨʸʰʯ
ʨʾʬʩʨˀʰ

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʫʸʵʬʩʰʯʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ, ʹʨʴʨʳ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʪʸ˃ʬʲʫʬʩʨ.

N/A

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʳʻʫʳʰʭʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3 ʯʭʰʨʴʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʾʫʰ
ʼʻʲʰʯ + ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ ʫʨ
ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ ʰˇʨʸʰʯ
ʨʾʬʩʨˀʰ
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ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ, ʸʨʯʨ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʨ,
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ
ʰʿʵʹ.

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʫʸʵʬʩʰʯʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ, ʹʨʴʨʳ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʪʸ˃ʬʲʫʬʩʨ.

N/A

N/A

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʳʻʫʳʰʭʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3 ʯʭʰʨʴʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʾʫʰ
ʼʻʲʰʯ + ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ ʽʵʴʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ ʫʨ
ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ ʰˇʨʸʰʯ
ʨʾʬʩʨˀʰ
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ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ (PAP)
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʹʨˆʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
(ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨˆʲʰʹ)

ʹʨʹʵʼʲʵʹʨʳʬʻʸʴʬʵ
ʳʵʰˇʨʸʬʬʩʰ ʫʨ
ʰˇʨʸʰʹ ʳʵʹʨʭʲʰʯ
ʪʨʫʨʳˆʫʬʲʬʩʰ

N/A

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʴʨʭ-ʹʨʯʬʹʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨ ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʲʬʩʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰ (ˆʰʹ
ʽʵˆʬʩʰ, ʾʵʩʬʬʩʰ)

ʴʨʯʬʹʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ,
ˆʬʬʩʰʹ, ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʫʨ ʳʸʨʭʨʲ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʨʴ ˆʬʺʿʰʹ ʹʨ˅ʸʬʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ (ʹʨʬʸʯʵ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ)

ʹʨʼʲʨʭʬʩʰ
(1 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ
ˈʬʹʯʨʴ)

ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽ–
ʺʻʸʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

N/A

ʽʰʸʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3
ʯʭʰʨʴʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ +
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ
ʽʵʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ ʫʨ
ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ ʰˇʨʸʰʯ
ʨʾʬʩʨˀʰ

ʯʻ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʫʸʵʬʩʰʯʰʨ,
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ, ʹʨʴʨʳ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ
ʪʸ˃ʬʲʫʬʩʨ.

ʴʨʯʬʹʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʹʸʻʲʰ
ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ

ʽʰʸʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3
ʯʭʰʨʴʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ +
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ
ʽʵʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ
ʫʨ ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ
ʰˇʨʸʰʯ ʨʾʬʩʨˀʰ

N/A

N/A

N/A

N/A

ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

(ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ʨʸ˂ʬʸʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ)

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʩʰʮʴʬʹʰʹ
ʳʼʲʵʩʬʲʰ

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʰʹ ʽʰʸʰʹ
ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3 ʯʭʰʨʴʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʾʫʰ
ʼʻʲʰʯ + ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ ʽʵʴʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ ʫʨ
ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ ʰˇʨʸʰʯ
ʨʾʬʩʨˀʰ
N/A

ʰʪʻʲʰʹˆʳʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ, ʨʹʬʭʬ ʨʸʨʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʩʰʮʴʬʹ-ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ (ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʵˇʨˆʰʹ ʳʰʬʸ ʵʶʬʸʰʸʬʩʨʫ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ, ʪʨʳʵʸʰ˂ˆʨʭʹ ʨʸʨʲʬʪʨʲʻʸ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ)
1 ˄ʲʰʹ ˄ʳʰʴʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʼʻʲʨʫʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ. ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʹʨʪʨʫʨʹʨˆʨʫʵ ʫʬʱʲʨʸʨ˂ʰʨʮʬ
ʨʴ, ʳʰʹʰ ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʮʬ.

(ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ʨʸ˂ʬʸʯʰ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ)
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʩʰʮʴʬʹʰʹ
ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʬʲʰ

+ ʽʰʸʰʹ ʫʨʹʨʼʨʸʰ 3
ʯʭʰʨʴʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ +
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵ
ʽʵʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨʹʨ
ʫʨ ʽʰʸʨʵʩʨˀʰ ʨʴ
ʰˇʨʸʰʯ ʨʾʬʩʨˀʰ

N/A

ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʼʻʲʨʫʰ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʺʵʲʰʨ ʳʰʴʰʳʻʳ 3 ʯʭʰʹ ʫʨ ʳʨʽʹʰʳʻʳ 6 ʯʭʬʳʫʬ ˆʬʲʼʨʹʰʹʨ, ʸʨ˂
ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʮʬ + ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ
ʻʼʲʬʩʨʮʬ (ʰˆ. ʴʨ˄ʰʲʰ 7)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ
ʴʨʪʬʩʵʩʰʹ
ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂
ʰʨ ʯʬʳʬʩʯʨʴ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰ
ʯ ʫʨ ʳʨʯʰ
ʼʻʴʽ˂ʰʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʨ

(ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ
ʨʸ˂ʬʸʯʰ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ)

ʯʬʳʰ

N/A

N/A

N/A

N/A

(ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ
ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻ
ʲʰ 1 ˆʰʫʰ ʴʨʱʸʨʹ
ˇʬʩʰʸʮʬ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʰʫʨʫ
ʰʽʴʬʩʨ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʱʰ
ʫʨʹʸʻʲʫʬʩʨ
ʳʰʹʰ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨ)
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ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ (PAP)
ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʶʰʸʬʩʰ
(ʸʵʪʵʸ˂ ʽʭʬ–
ʯʨʭˀʰʨ
ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʻʲʰ)

ʹʨˆʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ
(ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ʹʨˆʲʰʹ)

ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨˆʴʨʭ-ʹʨʯʬʹʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨ ʹʨʯʰʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ

ʹʨˆʲʬʩʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ ʹˆʭʨ
ʹʺʸʻʽʺʻʸʬʩʰ (ˆʰʹ
ʽʵˆʬʩʰ, ʾʵʩʬʬʩʰ)

ʴʨʯʬʹʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ,
ˆʬʬʩʰʹ, ʬʸʯ˄ʲʰʨʴʰ
ʫʨ ʳʸʨʭʨʲ˄ʲʰʨʴʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʨʴ ˆʬʺʿʰʹ ʹʨ˅ʸʬʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ (ʹʨʬʸʯʵ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ)

ʹʨʼʲʨʭʬʩʰ
(1 ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ
ʫʨʼʰʽʹʰʸʫʨ
ˈʬʹʯʨʴ)

ʰʪʰʭʬ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʮʬʳʵʯ ʨʸʰʹ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ, ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯʨ ʫʨ ˀʬʳ˄ʬʵʩʰʯ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ.

ʱʵʳʻʴʨʲʻʸʰ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽ–
ʺʻʸʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ

N/A

(ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ ʬʽʭʰʭʨʲʬʴʺʻʸʰʨ 3 ʯʭʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʰʹ - ʯʭʰʻʸʰ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʰ 347 ʲʨʸʰ 3-ʯʭʰʨʴʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹʯʭʰʹ = 1,041 ʲʨʸʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʯʰʯʵ ʵˇʨˆʮʬ)
ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˆʬʬʩʰʹ ˆʬʲʨˆʲʨ ʫʨʸʪʭʨˀʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʾʳʵˁʬʴʨ, ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʹʨʯʨʭʬˀʰ ʻʫʪʨʹ ʳʵˆʻ˂ʬʩʰ ʨʴ ʽʨʲʬʩʰ, ʯʻ ʬʹ ˆʬʬʩʰ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ. ʳʰ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʴʬʸʪʬʩʰ ʫʨ ʪʨʬ˄ʬʭʨʯ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʫʨʸʪʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹʨʹ. ʨʹʬʭʬ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʨˀʰ.
ʹʶʬ˂ʰʼʰʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʨʽʺʰʭʵʩʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹ, ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ

ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰ

ʰʪʰʭʬ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʮʬʳʵʯ ʨʸʰʹ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ + ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
(ʰˆ.ʴʨ˄ʰʲʰ 7)

N/A

ʰʪʰʭʬ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ+ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʮʵʳʬʩʰ ʳʮʰʳʬʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʯʨʯʭʰʹ
(ʰˆ.ʴʨ˄ʰʲʰ 7) + ʳ˃ʰʳʬʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʯʨ ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ (ʬʽʭʰʭʨʲʬʴʺʻʸʰʨ 3 ʯʭʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʰʹ - ʯʭʰʻʸʰ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʳʰʴʰʳʻʳʰ 347 ʲʨʸʰ 3-ʯʭʰʨʴʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹʯʭʰʹ =
1,041 ʲʨʸʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʯʰʯʵ ʵˇʨˆʮʬ)

N/A

(ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ
(ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
ʳʵʳʺʨʴʰ)
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ 10%-ʰʹ
ʨʴ ʳʬʺʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ)
ʳ˃ʰʳʬʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰ
(20%-ʮʬ ʳʬʺʰ
ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʰ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ)
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F.

ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰ ʳʵʰʯˆʵʭʬʴ, ʸʵʳ ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʰʿʵʹ
ʽʵʴʬʩʸʰʭʰ ʫʨʴʨʱʨʸʪʬʩʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʰʸʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʴʨʺʻʸʨʲʻʸʰ ʹʨˆʰʯ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ (ʬ.ʰ. ʳʰ˄ʨ ʳʰ˄ʰʹ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵʫ). ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʹʯʭʰʹ ʪʨʫʨ˄ʿʫʨ, ʸʵʳ ʴʨʺʻʸʨʲʻʸʰ ʼʵʸʳʰʹ ʴʨ˂ʭʲʨʫ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʻʲ
ʰʽʴʨʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ. ʬʹ ʴʨ˄ʰʲʵʩʸʰʭ ˆʫʬʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʬʩʰʹ
ʹʻʸʭʰʲʰʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ ʫʨ ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ
ʹʰʳ˂ʰʸʰʹ ʪʨʳʵ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ.ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʭʬʲʨ ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʰ ʹʨˆʴʨʭʰ
ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ ʻʱʭʬ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ, ˆʵʲʵ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ ʳʰ˄ʨ ʳʬʺ˄ʰʲʨʫ ʻʴʨʿʵʼʵʨ.
ʫʨʻʮʨʸʨʲʬʩʬʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹʪʨʴ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ ˀʬ˃ʬʴʨ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʵʫʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʳʰ˄ʨʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʨ ʬʸʯʰ ʵˇʨˆʰʫʨʴ ʳʬʵʸʬʮʬ. ˀʬʳʨʸʩʰʲʬʩʬʲʰ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰʹ ʪʨʸʫʨ, ʼʻʲʨʫ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʮʬ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ JSCNH ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ
ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ ʯʬʳʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ.
JSCNH-ʰʹ ʯʬʳˀʰ ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩˀʰ ʺʵʳʰ 3 ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʺʵʳʰ 8 –ESMP.
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʳʵˆʫʨ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ˀʬʳʼʨʹʬʩʲʰʹ ʳʰʬʸ 2015
˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʸʰʫʨʴ ʫʬʱʬʳʩʸʨʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ. ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ 2017
˄ʬʲʹ, ʸʨʯʨ ˀʬʼʨʹʫʬʹ ˀʬʰ˂ʭʨʲʨ ʯʻ ʨʸʨ ʩʨʮʸʰʹ ʼʨʹʬʩʰ ʫʨ ʪʨʴˆʰʲʻʲ ʰʽʴʨʹ
ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʰ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʰʴʼʲʨ˂ʰʨ. ʬʹ ʱʭʲʬʭʨ ʨʹʱʭʴʰʹ, ʸʵʳ 2015 ˄ʲʰʫʨʴ
ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʭʬʲʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʼʨʹʬʩʰ ʨʸ ʪʨʮʸʫʰʲʨ. 2015 ˄ʲʰʹ ʱʨʸʺʵʼʰʲʰʹ
ʼʨʹʰ ʳʰʹʨʭʲʰʹ ʱʭʨʫʸʨʺʻʲ ʳʬʺʸˀʰ 1 ʲʨʸʰʫʨʴ ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ 0,52 ʲʨʸʨʳʫʬ 2017
˄ʲʰʹ 1 ʱʭʨʸʺʲʰʹʯʭʰʹ. ʹʹ "ʴʬʴʹʱʸʨʳ" ʪʨʫʨ˄ʿʭʰʺʨ, ʨʸ ˀʬʨʹ˄ʵʸʵʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ
ʪʨʫʨʰˆʨʫʵʹ ʳʨʾʨʲʰ ʺʨʸʰʼʰ. ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʳʨʹʨʲʰʹ ʹʨʩʨʮʸʵ ʼʨʹʬʩʰ (ʳʨʪ.
˂ʬʳʬʴʺʰ, ʩʬʺʵʴʰ, ʯʨʩʨˀʰʸʰ) 2017 ˄ʬʲʹ ʪʨʰʮʨʸʫʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʳʨʹʨʲʬʩʰʹ
ʻʳʸʨʭʲʬʹʵʩʰʹ ʼʨʹʬʩʰ ʨʴ ʫʨʸˁʨ ʻ˂ʭʲʬʲʰ, ʨʴ ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ. ʹʨʫʨ˂ ʹʨ˅ʰʸʵ ʰʿʵ,
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʴʨʱʭʬʯʬʩʰ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹʯʭʰʹ ˀʬʹ˄ʵʸʫʨ, ʸʵʳ ʨʹʨˆʻʲʰʿʵ 2017 ˄ʲʰʹ
ʼʨʹʬʩʰ. ʰʳ ʳʨʹʨʲʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʼʨʹʬʩʰ ˀʬʳ˂ʰʸʫʨ 2017 ˄ʬʲʹ, ʹʹ "ʴʬʴʹʱʸʨʳ"
ʪʨʫʨ˄ʿʭʰʺʨ ʪʨʫʨʰˆʨʫʵʹ ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰ 2015 ˄ʲʰʹ ʺʨʸʰʼʰ, ʸʨ˂ ʳʨʴʨʳʫʬ ʰʿʵ
ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ. ʬʽʹʶʬʸʺʳʨ ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʨ ʹʨʩʨʮʸʵ
ʼʨʹʬʩʰ ˄ʰʴʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʫʨʴ, ʰʽ ʹʨʫʨ˂ ʨʹʬʯʰ ʨʸʹʬʩʵʩʫʨ, ʫʨ ʨʹʬʭʬ ʪʨʳʵʰʿʬʴʨ
ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨʩʨʮʸʵ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʳʰ˄ʰʹ, ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹ,
ʴʨʯʬʹʬʩʰʹʨ ʫʨ ˆʬʬʩʰʹ ˀʬʹʨʼʨʹʬʩʲʨʫ. ʹʨʩʨʮʸʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰ - ʨʽʬʫʨʴ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬ,
ʹʨʩʨʮʸʵ ʼʨʹʬʩʰ - ʪʨʴʹˆʭʨʭʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʸʬʪʰʵʴʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ,
ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʳʬʹʺʰʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ
ʹʨʩʨʮʸʵ ʼʨʹʬʩʰ. ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ ʻʱʭʬ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹ ʳʰʬʸ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ˆʬʲʰ ʳʵʨ˄ʬʸʬʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ ʼʵʸʳʨʹ, ʸʰʯʨ˂ ʰʹʰʴʰ
ʫʨʬʯʨʴˆʳʴʬʴ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʹʰʨʹ. ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ ʳʨʯʯʨʴ
ʬʸʯʨʫ
ʰʽʴʬʩʨ
ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ
ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ
ʶʨʱʬʺʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʰʹ ʳʹʭʲʬʲʵʩʰʹʨʹ.
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xviii

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

G.

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ ˀʬˇʨʳʬʩʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 7 ʽʭʬʳʵʯ:
˂ˆʸʰʲʰ 7 – ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ
ʳʰʮʨʴʰ

ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨ

ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ
ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹʯʭʰʹ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰ

ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ
(ʨʴ ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰ ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ
ʹʨʿʰʫʲʨʫ) ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲ ʶʬʸʰʵʫˀʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʶʬʸʰʵʫʹ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ (i) ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʰʹ
ʹʺʨʫʰʨˀʰ ʰʳʿʵʼʬʩʨ, ʳʨʪʸʨʳ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʻʲʰ ʫʨ (ii) ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ
ˆʬʲʳʰʻ˄ʭʫʵʳʬʲʰʨ, ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ˆʫʬʩʨ ʳʨʯʰ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʫʸʵʹ - ʬʹ
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʫʸʵʬʩʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʹʨʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʵʫ ʹʨ˅ʰʸʵ
ʫʸʵʹ. ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ
ʶʬʸʰʵʫʰ ʻʴʫʨ ˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹ 7 ˄ʬʲʹ.

56 ʵˇʨˆʰ (ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 11,
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʻʩʨʴʮʬ ʫʸʵʬʩʰʯʰ
ʱʨˀˆʨʲʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ)
(ʨʳʨʯʪʨʴ 14 ʫʨʻ˂ʭʬʲʰʨ,
ˆʵʲʵ 4-ʹ ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ)

ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰ

- ʹʨʳʻˀʨʵʮʬ ʨʿʭʨʴʰʹʨʹ ˀʬʾʨʭʨʯʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ
ʫʨ ʻʴʨʸ-ˁʭʬʭʬʩʰʹ ʺʸʬʴʰʴʪʰ

16 ʵˇʨˆʰ (ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʻʩʨʴʮʬ ʫʸʵʬʩʰʯʰ
ʱʨˀˆʨʲʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʯ
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ)

- ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʼʻʲʨʫʰ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʳʨʸʯʭʨˀʰ
- ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʹʨʽʳʬˀʰ
(ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ,
ʳʬʼʻʺʱʸʬʵʩʨ, ʱʨʱʲʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ, ʹʨʯʬʭʮʬ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ)
- ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʹ
ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʬʩʰʹ ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ
- ʽʭʬʳʵ ʳʬʳʻʲʰʹ ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ:
ʫʨʻʮʨʸʨʲʬʩʬʲʰ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹʱʬʴ
ʳʰʳʨʭʨʲʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʩʰʲʰʱʬʩʰʹ
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ
- ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʲʬʪʨʲʰʮʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʳʰ˄ʰʹ
ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩˀʰ

ʳ˃ʰʳʬʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʵˇʨˆʬʩʰ

- ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʿʭʬʲʨ
ʮʬʳʵʨʾ˄ʬʸʰʲʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨ
- ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ ʶʰʸʻʺʿʭʰʹ ʹʨʱʭʬʩʰʹ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ ʳʵʹʨʭʲʰʨʴʵʩʨʹ
ʪʨʹʨʮʸʫʬʲʨʫ

13 ʵˇʨˆʰ (ʨʸ ʨʸʰʹ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʯ)
(ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ 1 ʨʸʰʹ
ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ)

- ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʯˆʰʲʰʹ ʳʵˀʬʴʬʩʰʹ, ʪʨʮʸʫʰʹʨ
ʫʨ ʪʨʿʰʫʭʰʹ ʹʨʽʳʬˀʰ
- ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʬʼʻʺʱʸʬʵʩʰʹ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨʹʨ ʫʨ ʯʨʼʲʰʹ ʪʨʿʰʫʭʨˀʰ
- ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʨʩʨʮʸʵ ʳʬʩʵʹʺʴʬʵʩʰʹ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʨˀʰ
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H.

ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʻʸʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ
JSCNH-ʹ ʨʱʰʹʸʰʨ ʹʨʬʸʯʵ ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʨ LALRP-ʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹʨ ʫʨ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʮʬ, ʯʻʳ˂ʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʶʸʵ˂ʬʹʹ JSCNH ʫʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ ʬʸʯʵʩʲʰʭʨʫ ˄ʨʸʳʨʸʯʨʭʬʴ: ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʰʳʨʸʯʬʩʨ ʬʸʯʵʩʲʰʭʨʫ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹʨ ʫʨ JSCNH-ʰʹ ʳʰʬʸ,
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ ʨʺʨʸʬʩʹ JSCNH.
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʬʴʬʸʪʬʺʰʱʰʹ ʹʨʳʰʴʰʹʺʸʵʹʨ ʫʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʽʵʴʬʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲ
ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ (NASP) ʫʨʭʨʲʬʩʻʲʰ ʨʽʭʯ, ʸʵʳ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨˆʬʲʰʯ ˀʬʨʹʸʻʲʵʴ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʰʹ ʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬˆʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʨʹ.
ʬʹ ʸʵʲʰ ʨʱʰʹʸʰʨ ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʹ - ʵʶʬʸʨʺʰʻʲ ʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ JSCNH-ʯʨʴ ʬʸʯʨʫ ʳʨʸʯʨʭʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˈʬʹʰʹʯʭʰʹ. NASP ˀʬʰʹʿʰʫʰʹ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʰ˄ʨʹ ʫʨ ʪʨʫʨʹ˂ʬʳʹ ʳʨʹ
JSCNH-ʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨ ʳʰʨʴʰ˅ʬʩʹ JSCNH-ʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ
ʹʨˆʬʲʮʬ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ ʳʰ˄ʨʮʬ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨʹ.
ˆʹʬʴʬʩʻʲ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ, ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʳʨ ʫʨ JSCNH-ʳʨ ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʬʹ ʳʬʯʵʫʰ
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ
ʶʵʲʰʺʰʱʨʹʯʨʴ. JSCNH ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲ ʳʰ˄ʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬʬʩʹ
ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʳʰ˄ʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨˀʰ, ʯʻ ʬʹ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʰ ʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰʨ. JSCNH ʫʨ
ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʰ ʨ˄ʨʸʳʵʬʩʬʴ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʹ ʯʰʯʵʬʻʲ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʵˇʨˆʯʨʴ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʨ˃ʬʴʰ ʼʨʹʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ ʫʨ ʰʹʰʴʰ ʫʨʬˆʳʨʸʬʩʰʨʴ
NASP-ʹ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʫʨʫʬʩʨˀʰ. ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʹʨˆʬʲʮʬ
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ ʳʰ˄ʨʮʬ ʳʫʬʩʨʸʬ
ʽʵʴʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ JSCNH ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʹ ʨ˄ʨʸʳʵʬʩʹ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʶʨʱʬʺʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ
ʫʨ ˆʬʲʹ ʳʵʨ˄ʬʸʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨʹ ʯʰʯʵʬʻʲ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʵˇʨˆʯʨʴ. ʸʨʫʪʨʴʨ˂ ʳʰ˄ʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʳˆʵʲʵʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʯʭʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʪʨʫʨʭʨ,
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʻʲʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹʯʭʰʹ ʳʵˆʫʬʩʨ
ʻˀʻʨʲʵʫ JSCNH-ʰʹ ʳʰʬʸ, ʸʨʯʨ ʯʨʭʰʫʨʴ ʰʽʴʨʹ ʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʫʸʵˀʰ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸʰ
ʪʨ˅ʰʨʴʻʸʬʩʨ.
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʶʸʵʬʽʺʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ ʰʽʴʬʩʨ, JSCNH ʪʨʴʨʨˆʲʬʩʹ LALRP-ʹ,
ʸʨʯʨ ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʵʹ ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʨʸ ʰʿʵ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ʰʹ ʫʨ˄ʬʸʰʹʨʹ. (ʰˆʰʲʬʯ ʪʨʴʿʵʼʰʲʬʩʨA.4).
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹ ˄ʨʸʳʨʸʯʨʭʹ ʫʨ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ
JSCNH-ʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʪʻʴʫʰ. ʮʵʪʰʬʸʯ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨʹ ˀʬʨʹʸʻʲʬʩʹ
EPC-ʹ ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʳʰʮʴʬʩʰʹʯʭʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ
ʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʨʹ ʫʨ ʫʨʻʮʨʸʨʲʬʩʬʲ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʮʬ ˄ʭʫʵʳʰʹ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨʹ (ʮʬʫʨ
ʳʬʳʻʲʰ ʫʨ ˀʱʭʨʴʫʰʸʰ, ʨʹʬʭʬ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʰʹ
ˁʸʫʰʲʵʬʯʰʯ). 

I.

ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʪʸʨʼʰʱʰ
ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʪʸʨʼʰʱʰ ʰʿʵʼʨ ʵʸ ʬʺʨʶʨʫ:
ʨʫʸʬʻʲʰ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ˀʬʹʸʻʲʫʨ 2015 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʸʰʫʨʴ 2017 ˄ʲʰʹ
ʫʬʱʬʳʩʸʨʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ, ʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʬʺʨʶʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʳʷʨʳʨʫ
ʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨ, ʸʵʳ ʫʨʰ˄ʿʵʹ 2018 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲ ʨʴ ʳʬʵʸʬ ʱʭʨʸʺʨʲˀʰ.
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʬʽʹʶʲʻʨʺʨ˂ʰʨˀʰ ʪʨˀʭʬʩʨ ʰʪʬʪʳʬʩʨ 2021 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ,
ˆʵʲʵ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʨ - 2022 ˄ʲʰʹʯʭʰʹ.

ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ Ͳ901.8.7_ESNenskra_Vol9_LALRP_Nov2017_GEO.doc

xx
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˂ˆʸʰʲˀʰ 8 ʽʭʬʳʵʯ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʴʨʩʰˇʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʫʨʰʫʪʳʬʩʨ
LALRP-ʰʹ ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʲʨʫ ʳʨʴʨʳ, ʭʰʫʸʬ ʳʵˆʫʬʩʨ ʳʰ˄ʨʮʬ ˀʬʹʭʲʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʬʩʨʫ.
˂ˆʸʰʲʰ 8 - ʴʨʩʰˇʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʻʴʫʨ ʪʨʫʨʰʫʪʨʹ ʳʰ˄ʨʮʬ ˀʬʹʭʲʨʳʫʬ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʬʩʨʫ
ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ/

ʪʸʨʼʰʱʰ

LALRP-ʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ
LALRP-ʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʨʲʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʻʩʴʬʩʰʹʯʭʰʹ,
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹʯʭʰʹ,
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʴʰʹʯʭʰʹ.

ˀʬʹʸʻʲʬʩʻʲʰʨ 2015
˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʸʰʫʨʴ
2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʨʳʫʬ

ʫʨʹʨʱʨʭʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ, ʨʾ˄ʬʸʨ, ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ ʫʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʨ, ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʯʨ ˀʬʼʨʹʬʩʨ, ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨʯʨ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ ʫʨ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʶʨʱʬʺʬʩʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹʯʭʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʻʲʰ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ
ʶʨʱʬʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʹʻʲʰʨ LALRP-ʰʹ ʶʸʵʬʽʺˀʰ

2017 ˄ʲʰʹ ʯʬʩʬʸʭʨʲʰ
-ʳʨʸʺʰ

ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ ʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰ ʳʰ˄ʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨ
(ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʫʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ)
LALRP-ʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʻʩʴʬʩʹ, ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʹ, ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʹ ʫʨ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹ.

2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʰʨʪʭʰʹʺʵ

LALRP-ʰʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʶʸʵʬʽʺˀʰ ʨʸ ˀʬʭʨ ʰʳ ʫʸʵʰʹʨʯʭʰʹ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ,
ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʬʩʰ, ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ
ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰ.
LALRP ʹʨʩʵʲʵʵ ʭʬʸʹʰʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʰʹ ʫʨ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹ ʶʬʸʰʵʫʰʹ
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ

2017 ˄ʲʰʹ
ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ-ʴʵʬʳʩʬʸʰ

ʫʨʹʨʱʨʭʬʩʬʲʰ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰʹʯʭʰʹ ʫʨ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰʹʯʭʰʹ.

2017 ˄ʲʰʹ ʳʬʵʯˆʬ
ʱʭʬʸʺʨʲʰ

ʨʾ˄ʬʸʨ, ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ-ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʶʨʱʬʺʬʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ
ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʬʩʰʹ, ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹʨ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰʹʯʭʰʹ

2017 ˄ʲʰʹ ʳʬʵʯˆʬ
ʱʭʨʸʺʨʲʰ-2018 ˄ʲʰʹ
ʶʰʸʭʬʲʰ ʱʭʨʸʺʨʲʰ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰ ʫʨ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʼʵʸʳʬʩʨ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʵˇʨˆʯʨʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ

2017 ˄ʲʰʹ ʩʵʲʵ

LALRP–ʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʨ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʬʩʰʹʨ ʫʨ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʻʩʴʬʩʰʹʯʭʰʹ

2018 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ
ʱʭʨʸʺʨʲʰ

ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʯʭʰʹ

2017 ˄ʲʰʹ ʳʬʵʯˆʬ
ʱʭʨʸʺʨʲʰ

ʨʾ˄ʬʸʨ, ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ-ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʶʨʱʬʺʬʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ
ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʯʭʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʨʹʿʰʫʨʫ. ʴʨʱʸʨʹ
ʪʮʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʲʬʪʨʲʰʮʬʩʨʫʰ ʳʰ˄ʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ.

2018 ˄ʲʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ
ʱʭʨʸʺʨʲʰ

EPC ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʨʹʯʨʴ
ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ, ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ ʱʨˀˆʨʲʹʨ ʫʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ
ʩʨʴʨʱʬʩʯʨʴ, ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳ ˆʨʮʬʩʯʨʴ

2018 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʰ

LALRP-ʰʹ ʫʨʴʨʸʯʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ

2018 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʰ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ˀʴʯʨʴˆʳʬʩʨ ʫʨ ʴʨʹʿʰʫʵʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʼʵʸʳʬʩʨ ʿʭʬʲʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʵˇʨˆʯʨʴ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ

2018 ˄ʲʰʹ ʳʨʰʹʰ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰʹʯʭʰʹ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ

2018 ˄ʲʰʹ ʨʶʸʰʲʰ

EPC ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʨʹʯʨʴ
ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ

2018 ˄ʲʰʹ ʳʨʰʹʰ

EPC ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰʹ ʳʰʬʸ ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʨʹʯʨʴ
ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ

2018 ˄ʲʰʹ ʰʭʴʰʹʰ

ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ Ͳ901.8.7_ESNenskra_Vol9_LALRP_Nov2017_GEO.doc

xxi

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

J.

ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ, ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰ ʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʯʬʳʬʩʯʨʴ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʶʵʲʰʺʰʱʨʹʯʨʴ,
ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʯʨʴ
ʫʨ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ
ʳʰʾʬʩʰʹ
ʻʼʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ:
x

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʹ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ
ʳʹʭʲʬʲʵʩʰʹʨʹ, 2015 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸʹʨ ʫʨ ʴʵʬʳʩʬʸˀʰ;
x ʹʨˇʨʸʵ ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰʹ ʫʸʵʹ ˅ʻʩʬʸʹʨ ʫʨ ʴʨʱˀʰ 2015 ˄ʲʰʹ
ʫʬʱʬʳʩʬʸˀʰ, ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ ʪʨʨ˂ʴʬʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ E&S ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ
˄ʰʴʨʹ˄ʨʸʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰ
x ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲ ʵˇʨˆʬʩʯʨʴ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʫʰʨʲʵʪʰʹʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʰ˄ʿʵ 2016 ˄ʲʰʹ
ʯʬʩʬʸʭʨʲˀʰ;
x ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ, ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʼʵʱʻʹ ˇʪʻʼʬʩʰʹ
ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰʹ ʫʸʵʹ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʨʫ ˈʽʵʴʫʨ ʨʫʪʰʲʰ 2015 ˄ʲʰʹ
ʹʬʽʺʬʳʩʬʸˀʰ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ E&S ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ.
x

ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ ʳʵ˄ʵʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʼʵʸʳʨʮʬ ˆʬʲʳʵ˄ʬʸʰʹ ʪʮʰʯ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ ˁʨʺʨʸʫʨ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ 2015 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸ- ʫʬʱʬʳʩʸʰʹ
ʶʬʸʰʵʫˀʰ.

x

2016 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʶʬ˂ʰʨʲʻʸʰ ʱʭʲʬʭʨ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ʫʵʴʬʮʬ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ˀʬʹʨʹ˄ʨʭʲʨʫ.
ˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʨ ˁʨʺʨʸʫʨ ʳʯʰʨʴ ʸʨʰʵʴʬʩˀʰ ʳʬʹʨʽʵʴʲʬʵʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩˀʰ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʮʬʩʻʲ ʬʽʹʶʬʸʺʯʨ ʳʰʬʸ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʼʬʸʳʬʸʬʩʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʵ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʰʹ ˀʬʹʨʳʻˀʨʭʬʩʲʨʫ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʺʬʽʴʰʱʻʸʨʫ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʫʰ ʰʽʴʬʩʵʫʨ.

x

2016 ˄ʲʰʹ ʨʶʸʰʲʰʫʨʴ 2017 ˄ʲʰʹ ʨʪʭʰʹʺʵʳʫʬ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʺʨʸʫʬʩʵʫʨ
ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰ ʫʨ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʻʩʨʴʮʬ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʵˇʨˆʬʩʯʨʴ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʯʨʴ ʫʨ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲ ʹʰʺʻʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ.
ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʯʨʭʰʫʨʴ ʰʽʴʨ ʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ. EPC
ʱʵʴʺʸʨʽʺʵʸʰ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʫʨ ʳʰʰʾʬʩʹ ʮʵʳʬʩʹ ʰʳʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ, ʸʵʳ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʹʰʨˆʲʵʭʬʹ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹʯʭʰʹ ʳʯʬʲʰ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨʹ ˇʨʴʳʸʯʬʲʵʩʰʹʨ ʫʨ
ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰ.

LALRP-ʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʫʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʫʵʴʬʮʬ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨ
ʰʴʺʬʸʴʬʺˀʰ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺˀʰ ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ
ʱʭʲʬʭʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʹˆʭʨ ʺʵʳʬʩʯʨʴ ʬʸʯʨʫ. ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʰʫʨʴ ʨʪʭʰʹʺʵʳʫʬ
ʶʬʸʰʵʫˀʰ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨ ʯʩʰʲʰʹˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʫʨ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰ:
x

ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ 2017 ˄ʲʰʹ 3-ʫʨʴ 7
ʨʶʸʰʲʨʳʫʬ (ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ E&S ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʰʫʨʴ 1 ʯʭʰʹ ˀʬʳʫʪʵʳ),
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xxii

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

x

ʹʨˇʨʸʵ ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʨʸʨʹʨʳʯʨʭʸʵʩʵ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʬʩʯʨʴ,
ʹʨʳʵʽʨʲʨʽʵ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨ ʯʩʰʲʰʹˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩ ʹʭʨʴʬʩʯʨʴ, 2017
˄ʲʰʹ 27 ʫʨ 28 ʨʶʸʰʲʹ,

x

ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨˀʰ, 2017 ˄ʲʰʹ 1-ʫʨʴ 3 ʳʨʰʹʨʳʫʬ.

x

ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʼʵʱʻʹʻʸʰ ˇʪʻʼʬʩʰ ʽʨʲʬʩʰʹ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʯ 2017 ˄ʲʰʹ 2-ʫʨʴ 4 ʨʪʭʰʹʺʵʳʫʬ,

x

ʾʰʨ ʱʨʸʰʹ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ˅ʻʩʬʸʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨˀʰ, 2017 ˄ʲʰʹ 22-ʫʨʴ 24
ʨʪʭʰʹʺʵʳʫʬ.

ʹʨˇʨʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰ 2017 ˄ʲʰʹ ʴʵʬʳʩʸʰʹ ʫʨʹʨ˄ʿʰʹˀʰ ʰʽʴʨ
ʪʨʹʨˇʨʸʵʬʩʻʲʰ ʫʨ ʳʨʹˀʰ ˀʬˇʨʳʫʨ 2017 ˄ʲʰʹ ʳʨʸʺʹʨ ʫʨ ʨʪʭʰʹʺʵʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ
ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ.
JSCNH-ʰʹ ʳʰʬʸ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʻʲ ʰʽʴʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʶʰʸʬʩʯʨʴ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʰ ʫʨ ʪʨʳ˅ʭʰʸʭʨʲʬ ʱʵʳʻʴʰʱʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ. ʪʨʰˆʹʴʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ ʵʼʰʹʰ ʹʵʼʬʲ ˅ʻʩʬʸˀʰ. JSCNH-ʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʪʻʴʫʰʹ
ˀʬʳʫʬʪʳʨ ˄ʬʭʸʬʩʳʨ ʫʨʰ˄ʿʬʹ ʳʻʫʳʰʭ ʸʬʷʰʳˀʰ ʳʻˀʨʵʩʨ ʹʵʼʬʲ ˅ʻʩʬʸˀʰ 2016 ˄ʲʰʹ
ʫʬʱʬʳʩʬʸˀʰ: ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ, ʯʬʳˀʰ ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʰʹ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ, ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʳʬʴʬˇʬʸʰ. ʨʳ ʪʻʴʫˀʰ ʨʹʬʭʬ ˀʬʫʰʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʵʸʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ (CLO), ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʨʳʻˀʨʵʮʬ
ʨʿʭʨʴʰʲ ʰʽʴʬʴ ʨʳ ʵʸʰ ˆʬʵʩʰʫʨʴ (ʬʸʯʰ ˅ʻʩʬʸʰʫʨʴ ʫʨ ʬʸʯʰ˂ - ʴʨʱʰʫʨʴ).
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ ʬʹ ʵʸʰ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ ʳʻˀʨʵʩʹ ʯʰʯʵʬʻʲ
ˆʬʵʩʨˀʰ 2015 ˄ʲʰʹ ˀʬʳʫʬʪ.

K.

ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ
ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵ“-ʳ ˀʬʽʳʴʨ ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹ ʵʸ-ʬʺʨʶʰʨʴʰ ʹʰʹʺʬʳʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʬʲʹ ˀʬʻ˄ʿʵʩʹ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʴʨ˂ʭʲʨʫ
ʳʵʳʸʰʪʬʩʲʻʸʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ˆʨʲˆʰʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ
ʳʵʹʨʪʭʨʸʬʩʲʨʫ. ʶʰʸʭʬʲʰ ʬʺʨʶʰ ʰʽʴʬʩʨ ʹʨˁʰʭʸʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʵʴʬʮʬ ʫʨ
ʳʵʳˁʰʭʨʴʰʹʯʭʰʹ ʹʨˁʰʭʨʸˀʰ ʪʨʳʵʯʽʳʻʲʰ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʪʨʫʨ˅ʸʰʹ ʪʮʰʹ ʪʨʴʳʨʸʺʬʩʨ. ʰʳ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʳʵʳˁʰʭʨʴʰ ʻʨʸʹ ʨʳʩʵʩʹ ʹʨʱʰʯˆʰʹ ʪʨʫʨ˅ʸʰʹ ˀʬʳʵʯʨʭʨʮʬʩʻʲ
ʪʮʨʮʬ, ʹʨˁʰʭʨʸʰ ʪʨʫʨʫʰʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʱʵʳʰʹʰʨˀʰ (GRC), ʸʵʳʬʲʰ˂
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʳʬʵʸʬ ʫʵʴʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʹ. ʬʹ ʵʸʪʨʴʵ ˀʬʰʽʳʴʬʩʨ
ʯʰʯʵʬʻʲʰ
ˆʬʵʩʰʹʯʭʰʹ.
ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ
ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ
ʱʵʳʰʹʰʨ
ˀʬʰʱʸʰʩʬʩʨ
ʿʵʭʬʲʱʭʰʸʬʻʲʨʫ ʨʴ ʵʸ ʱʭʰʸʨˀʰ ʬʸʯˆʬʲ ʫʨ ʳʨʹˀʰ ˀʬʭʲʬʴ:
x

ʸʨʰʵʴʻʲʰʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ(ʯʬʳˀʰʳʬʹʺʰʰʹ
ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰʹʪʨʳʪʬʵʩʰʹ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰʫʨʹʵʼʲʬʩʰʹ˅ʻʩʬʸʰʹʨʫʨ
ʴʨʱʸʨʹʫʬʲʬʪʨʺʰʳʬʹʺʰʰʹʹʨʱʸʬʩʻʲʵˀʰ)

x

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ: ʹʨʭʬʲʬ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʬʴʬˇʬʸʰ, ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨ ʫʨ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ ʫʨ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʨʹʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʵʩʰʹ
ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʬʩʰ,
x JSCNH–ʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʹʶʬ˂ʰʨʲʰʹʺʰ,
x ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʵʽ˂ʬʻʲʰ ʵʸʰ ʶʰʸʰ (ʬʸʯʰ ʱʨ˂ʰ, ʬʸʯʰ ʽʨʲʰ).
ʳʨʯ ʨʰʸˁʬʭʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ.
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xxiii

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʳʵʳˁʰʭʨʴʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸ ʫʸʵʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʳʰʳʨʸʯʵʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ, ʯʻ
ʰʹ ʨʸ ʰʹʻʸʭʬʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʳʨʸʯʭʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ, ʨʴ ʯʻ
ʹʨˁʰʭʸʰʹ ʳʵʪʭʨʸʬʩʨ ʭʬʸ ˆʬʸˆʫʬʩʨ ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʫʵʴʬʮʬ.
ʿʭʬʲʨ ʳʰʾʬʩʻʲ ʫʨ ˀʬʳʵʹʻʲ ʹʨˁʰʭʨʸʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ʳʵʪʭʨʸʬʩʨ
ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“-ʹ ʳʰʬʸ.

L.

ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ
ˀʰʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʳʵˆʫʬʩʨ ʸʬʪʻʲʨʸʻʲʨʫ JSCNH-ʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ˇʪʻʼʰʹ ʳʰʬʸ
LALRP-ʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʫʸʵʹ. ʬʹ ˀʰʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ˀʬʹʸʻʲʫʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʯʰ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ, ʸʨ˂ ʨʹʬʭʬ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ʹ. ˆʹʬʴʬʩʻʲʰ
ʯʨʴʨʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʯʰ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʺʵʳˀʰ 8 ESMP. LALRPʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʶʰʸʭʬʲʰ 3 ˄ʲʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ ʿʵʭʬʲʯʭʰʻʸʰ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰ.
ˀʰʫʨ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʯʭʰʹ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
ʰʹ
ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰʨ
LALRP-ʰʹ
ʶʸʵ˂ʬʹʯʨʴ,
ʻˀʻʨʲʵ
ˀʬʫʬʪʬʩʯʨʴ
ʫʨ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹʯʨʴ. ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹʯʭʰʹ ˄ʨʸʹʨʫʪʬʴʨʫ ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ
ˀʰʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʱʭʨʸʺʨʲʻʸʰ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰ. ʳʨʯʰ ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʶʬʸʹʵʴʨʲʻʸʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʨʳʵʾʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʰʹʰʴʰ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʫʬʩʨ JSCNH-ʰʹ
ʭʬʩʪʭʬʸʫʮʬ.
ʪʨʸʬ ʳʵʴʰʺʵʸʰ ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʹ ˀʰʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʹ ʫʨ ʪʨʫʨʨʳʵ˄ʳʬʩʹ ʳʨʯ
ʿʵʭʬʲ ʬʽʭʹ ʯʭʬˀʰ ʬʸʯˆʬʲ ʨʫʪʰʲʮʬ ʭʰʮʰʺʰʹ ʪʮʰʯ. ʬʽʭʹʯʭʰʨʴʰ ʪʨʸʬ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰ ˄ʨʸʬʫʪʰʴʬʩʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʹ.
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʫʨʴ ʵʸʰ ˄ʲʰʹ ˀʬʳʫʬʪ JSCNH-ʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʪʻʴʫʰ
ˁʨʨʺʨʸʬʩʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨʹ ʰʳʰʹ ʫʨʹʨʫʪʬʴʨʫ, ʳʰʾ˄ʬʻʲ ʰʽʴʨ ʯʻ ʨʸʨ LALRP-ʰʹ ʳʰʮʴʬʩʰ.ʬʹ
ˀʰʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʹʨˆʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˄ʨʸʬʫʪʰʴʬʩʨ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʹ.
ʳʨʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨ˂ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ˀʰʫʨ ʨʻʫʰʺʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ʪʨʫʨʬ˂ʬʳʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʹ,
ʫʨʽʰʸʨʭʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ JSCNH-ʰʹʨ ʫʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʻʲʰ ʪʨʸʬ
ˀʬʳʼʨʹʬʩʬʲʰ, ʸʨʯʨ ʨʳ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʳʨ ʳʵʨʳʮʨʫʵʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ʰʹ
ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʨʻʫʰʺʰ.

M.

ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ
ʸʵʪʵʸ˂ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹʨ ʫʨ JSCNH-ʹ ˀʵʸʰʹ 2015 ˄ʲʰʹ
31 ʨʪʭʰʹʺʵʹ ʪʨʼʵʸʳʬʩʻʲʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʳʬ-8 ʴʨ˄ʰʲˀʰ, ʹʹ
„ʴʬʴʹʱʸʨ“ ʪʨʫʨʻˆʫʰʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹ:
x

ʶʸʵʬʽʺʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʿʭʬʲʨ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʳʰ˄ʰʹ ʹʨʼʨʹʻʸʹ, ʬʸʯʰ 1 ʨˀˀ
ʫʵʲʨʸʰʹ ʬʽʭʰʭʨʲʬʴʺʻʸ ʯʨʴˆʨʹ (ʿʭʬʲʨ ʪʨʫʨʹʨˆʨʫʰʹ, ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ ʫʨ
ʹʨʪʬʸʩʵ ʳʵʹʨʱʸʬʩʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ˆʨʸˇʬʩʰʹ ˁʨʯʭʲʰʯ) ʫʨ
x ʶʰʸʨʫ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʳʿʵʼʰ ʳʰ˄ʨʮʬ ʿʭʬʲʨ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʻʼʲʬʩʰʹ
ʳʵʶʵʭʬʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʨʳʨʹ ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʳʵʽʳʬʫʰ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ.
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JSCNH ʻˀʻʨʲʵʫ ʫʨʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ˀʬʳʫʬʪ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ, ʸʨʫʪʨʴ ʰʹʰʴʰ ʨʸ ʨʸʰʹ
ˀʬʹʻʲʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨˀʰ:
x

x
x
x
x

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʿʭʬʲʨ ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰʨ ʴʨ˄ʰʲˀʰ 7, ʨʹʬʭʬ ʿʵʭʬʲʪʭʨʸ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʰʯˆʵʭʬʩʨ ʯʰʯʵʬʻʲ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʰʹ ʳʰʬʸ;
ʪʨʸʫʨʳʨʭʨʲʰ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ˀʬʳ˄ʬʵʩʬʩʹ;
ʫʨʻ˂ʭʬʲʵʩʰʹ ˀʬʳ˄ʬʵʩʬʩʹ;
ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʨʸʯʭʨʹ;
ˀʰʫʨ ʫʨ ʪʨʸʬ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʹ, ˀʬʼʨʹʬʩʨʹʨ ʫʨ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʨʻʫʰʺʹ;
LALRP-ʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʨʹ, ʸʨʯʨ ʳʨʹˀʰ ˀʬʭʰʫʬʹ ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʨ, 35 ʱʭ
ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʱʨˀˆʨʲʹ ˀʵʸʰʹ ʫʨ
110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨʪʬʪʳʰʲ ʨˆʨʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʹʨ
ʫʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʻʩʨʴʹʨ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʹˀʵʸʰʹ.

JSCNH ʨʹʬʭʬ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʰʯ ʫʨʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ʯʬʳʬʩˀʰ ʰʴʭʬʹʺʰʸʬʩʰʹ
ʶʸʵʪʸʨʳʨʹ (CIP). ʯʬʳʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʨʳ ʶʸʵʪʸʨʳʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʰ ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʨʴ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ, ʨʸʨʳʬʫ ʰʹʰʴʰ ˀʬʨʭʹʬʩʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʾʵʴʰʹ˃ʰʬʩʬʩʹ
(ʰˆʰʲʬ
ESMP-ʰʹ
ʺʵʳʰ
8
CIP
ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʰʹʯʭʰʹ).
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1

ˀʬʹʨʭʨʲʰ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʨʴʪʨʸʰˀʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨʹ (LALRP), ʳʵʳʮʨʫʬʩʻʲʹ ʪʨʸʬʳʵʹʨ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʼʬʸʵʹ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ (E&S) ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʹʯʭʰʹ (ˈʬʹʰ) (ʶʸʵʬʽʺʰ).

1.1

ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ


1.1.1

ʫʨʳʶʸʵʬʽʺʬʩʬʲʰ
ʶʸʵʬʽʺʰ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʻʲʰʨ ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵ“-ʹ ʳʰʬʸ (JSCNH-ʨʹʬʭʬ ʳʵʰˆʹʬʴʰʬʩʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʱʵʳʶʨʴʰʨ). JSCNH-ʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʨʽ˂ʰʵʴʬʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ K-water,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʸʰʹ ʱʵʸʬʰʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨʨʪʬʴʺʵ, ʫʨ ʹʨʶʨʸʺʴʰʵʸʵ ʼʵʴʫʰ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ ʼʵʴʫʰ.

1.1.2

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʺʰʶʰ ʫʨ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨ
ʶʸʵʬʽʺʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʨˆʨʲʰ, ʳʨʾʨʲʰ ʫʨ˄ʴʬʭʰʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʶʸʵʬʽʺʹ ʫʨ ʰʪʰ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩʰʹ ʮʬʳʵ˄ʬʲˀʰ,
ʹʨʳʬʪʸʬʲʵ-ʮʬʳʵ ʹʭʨʴʬʯʰʹ ʸʬʪʰʵʴˀʰ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˁʸʫʰʲʵ-ʫʨʹʨʭʲʬʯ ʴʨ˄ʰʲˀʰ
(ʰˆ ʸʻʽʨ 1-1).

1.1.3

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ ˀʬˇʨʳʬʩʻʲʰʨ
ʽʭʬʳʵʯ ʳʵʿʭʨʴʰʲ ˂ˆʸʰʲˀʰ. ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʨʾ˄ʬʸʨ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ʺʵʳˀʰ 2 - ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʨʾ˄ʬʸʨ.
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˂ˆʸʰʲʰ 1 ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʯʨʭʨʸʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʫʨ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ

1.1.4

ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʬʲʰ

ʱʨˀˆʲʰʹ ʺʰʶʰ

ʨʹʼʨʲʺʰʯ ʳʵʶʰʸʱʬʯʬʩʻʲʰ ʽʭʨʴʨʿʨʸʰ ʱʨˀˆʨʲʰ

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬ

125 ʳ5

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʪʸ˃ʬ

870 ʳ

˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʳʵ˂ʻʲʵʩʨ

176 ʳʰʲʰʵʴʰ ʳ3

˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʼʨʸʯʵʩʰ

267 ˈʨ ˀʬʭʹʬʩʰʹ ʳʨʽʹʰʳʨʲʻʸ ʫʵʴʬʮʬ

ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ˇʬʩʰʸʰ

8.7 ʳ ʹʰʳʨʾʲʰʹ ʩʬʺʵʴʰʹ ʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʨ 2 ʸʨʫʰʨʲʻʸʰ
(ʹʬʪʳʬʴʺʻʸʰ) ʹʨʸʽʭʬʲʰʯ ʴʨʺʨʴʰʹ ˁʨʹʨʸʬ˂ˆʨʫ ʫʨ
ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ ʯʬʭʮʹʨʭʨʲʰʯ

ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰ

12.25 ʱʳ ʹʰʪʸ˃ʰʹ

˄ʿʨʲʹʨʺʨʸʰ ʪʭʰʸʨʩʰ

15.1 ʱʳ ʹʰʪʸ˃ʰʹ

ʹʨʫʨ˄ʴʬʭʵ ʳʰʲʹʨʫʬʴʰ (ʳʰ˄ʰʹʽʭʬˀʨ)

1,790 ʳ ʹʰʪʸ˃ʰʹ

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ (ʳʰ˄ʰʹʮʬʫʨ)

3 ʺʻʸʩʰʴʨ ʹʨʬʸʯʵ ʹʰʳ˃ʲʨʭʸʰʯ 280 ʳʪʭʺ

ʶʸʵʬʽʺʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ
ʫʨʪʬʪʳʰʲʰ 220 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ (TL), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʨʱʨʭˀʰʸʬʩʹ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʨˀʬʴʬʩʻʲ ʨˆʨʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʯʨʴ,
ʳʵʨˆʫʬʴʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʻʲʰ ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨʹ ʬʸʵʭʴʻʲ ʬʲʬʽʺʸʵʽʹʬʲˀʰ.
ʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰʹ ʫʨʶʸʵʬʽʺʬʩʨ, ʨˀʬʴʬʩʨ ʫʨ ʵʶʬʸʰʸʬʩʨ ʳʵˆʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʬʲʬʽʺʸʵʹʰʹʺʬʳʰʹ (GSE) ʳʰʬʸ (ʳʬʹʨʳʬ ʳˆʨʸʬ) ʫʨ ʰʪʰ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ „ʨʹʵ˂ʰʸʬʩʻʲʰ ʵʩʰʬʽʺʰ“. ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʳˆʨʸʬʯʨ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʹ
ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳ
ˆʨʮʯʨʴ
ʳʰʳʨʸʯʬʩʨˀʰ
ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʹ
GSE,
ˆʵʲʵ
ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʳˆʨʸʬʯʨ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ (ʰˆ. ʺʵʳʰ 7 - SEP) ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʹ GSE-ʹʯʨʴ, ʸʨʯʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲ ʰʽʴʨʹ, ʸʵʳ ESIA, LALRP ʫʨ
ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ
ʳˆʨʸʬʯʨ
ˁʨʸʯʻʲʵʩʨ
ʳʵʳʮʨʫʫʬʹ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ
ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ. JSCNH-ʳ ʪʨʫʨʹ˂ʨ
ʳʵʯˆʵʭʴʨ
GSE-ʹ
ʰʳʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ, ʸʵʳ ʨʳ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʳʨ
ˀʬʨʹʸʻʲʵʹ
ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰʹ ESIA ʫʨ LALRP ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰʨ JSCNH-ʹʨ ʫʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʼʵʸʳʬʩʻʲʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʯ.


5ʱʨˀˆʲʰʹ

ʨʫʸʬ ʪʨʳʵ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ ʹʰʳʨʾʲʬ ʰʿʵ 130 ʳ. ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬʫ ʨʳʷʨʳʨʫ ʹʨˆʬʲʫʬʩʨ 125 ʳ,
ʸʨʫʪʨʴ ʬʹ ˀʬʬʹʬʩʨʳʬʩʨ ʹʰʳʨʾʲʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʾʸʳʨ ˄ʬʸʺʰʲʰʫʨʴ ʱʨˀˆʲʰʹ ʮʬʫʨ ʩʰʬʼʰʹ ʳˆʨʸʬʹ, ˆʵʲʵ
ʨʫʸʬ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ ʹʰʳʨʾʲʬ 130 ʳ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʰʳʨʾʲʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ ʾʸʳʨ ˄ʬʸʺʰʲʰʫʨʴ ʽʭʬʫʨ
ʩʰʬʼʰʹ ʳˆʨʸʬʹ. ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʹʸʻʲʰ ˀʬʭʹʬʩʰʹ ʫʵʴʬ ʫʨ ʱʨˀˆʲʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ ʨʸ ˀʬ˂ʭʲʰʲʨ. ʬʹ ˂ʭʲʰʲʬʩʨ
ʪʨʱʬʯʫʨʶʸʵʬʽʺʰʹʹˆʭʨ ʫʵʱʻʳʬʴʺʬʩʯʨʴˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʰʹʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ.
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˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ˀʰ ˀʬʹʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ

˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʯʨʯʭʰʹʨ˂
ʫʨʶʸʵʬʽʺʬʩʨ ʰʳ ʬʺʨʶʨʳʫʬʨ ʳʰʿʭʨʴʰʲʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ
ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ. ʰʹʰʴʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ (i) ʱʨˀˆʲʰʹ ʨʫʪʰʲʹ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʹ,
(ii)
ʫʸʵʬʩʰʯ
ʫʨ
ʳʻʫʳʰʭ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ, (ʪʨʸʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʰʹʨ) (iii) ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʫʨʳʩʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨ
ʳʻʫʳʰʭʰ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ; (iv) ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʲʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʹ ʫʨ
(v) ʨʸʹʬʩʻʲ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨʹ.
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ʫʨ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʰʳ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨ˅ʰʸʵ ʰʽʴʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨ ˇʬʸ ʱʰʫʬʭ
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ, ʫʨ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʨʯʰ ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨ, ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʰʹ ʵʫʬʴʵʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʹʨʩʵʲʵʵʫ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ. ʬʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ˀʬʳʫʬʪʹ:
x

ʴʬʴʹʱʸʨʹʪʮʰʹʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹˀʬʹʨ˃ʲʵʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ,ʸʵʳʬʲʯʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʨʨʳʷʨʳʨʫʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹʫʨʳʵʰ˂ʨʭʹʵʸˀʬʳʵʭʲʰʯʳʵʴʨʱʭʬʯʹ;

x

ʴʨʱʸʨʹʪʮʰʹʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ,

x

ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹʻʩʴʬʩʰˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ

x

ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹˆʨʮʰʹ(35ʱʭ)ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨʫʨ
ʱʨˀˆʲʰʹʻʩʨʴʹˀʵʸʰʹʫʨ

x

110ʱʭʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰˆʨʮʰ(12Ͳʫʨʴ18Ͳʱʰʲʵʳʬʺʸʨʳʫʬʹʰʪʸ˃ʰʹ)ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨˀʰʫʨʪʬʪʳʰʲʰʨˆʨʲʰʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰʫʨʴˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʨʳʫʬ
(ʹʨ˅ʰʸʵʨʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʯʳʵʳʨʸʨʪʬʩʨʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʫʸʵʹ).
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ (LALRP) ʪʨʴʨˆʲʫʬʩʨ,
ʸʵʳ ʳʵʰ˂ʭʨʹ ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ.
LALRP
220
ʱʭ
ʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ
ˆʨʮʰʹʯʭʰʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂
ʫʨʨʱʨʭˀʰʸʬʩʹ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʪʨʳʨʴʨ˄ʰʲʬʩʬʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ
ʨˀʬʴʬʩʻʲ ʨˆʨʲ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʯʨʴ, ʳʵʳʮʨʫʫʬʩʨ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʬʲʬʽʺʸʵʹʰʹʺʬʳʰʹ (ʹʹʬ/GSE) ʳʰʬʸ.
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ʸʻʱʨ 1.1 - ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʳʵˆʰʲʭʨ

Date : February 2017

ʯʨʸʰʾʰ: 2017 ˄. ʯʬʩʬʸʭʨʲʰ

English
Locations :

Georgian
ʨʫʪʰʲʳʫʬʩʨʸʬʵʩʨ:

English
Project components :

Tobari

ʯʵʩʨʸʰ

Nenskra dam and reservoir

Lukhi

ʲʻˆʰ

Powerhouse and Switchyard

Kedani
Lekalmakhi

ʱʬʫʨʴʰ
ʲʬʱʨʲʳʨˆʰ

Headrace tunnel
Transfer tunnel

Kvemo Margji
Letsperi
Devra
Zeda Marghi
Kari
Sgurishi
Tita
Jorkvali
Kveda lpari
Dizi
Shtikhiri
Nodashi
Latsomba
Nakra
Kvitsani
Anili
Lenkvashi
Enguri reservoir
Zugdidi
Meslia
Russia
Turkey
Armenia
Azerbaijan

ʽʭʬʳʵ ʳʨʸʪʰ
ʲʬ˄ʼʬʸʰ
ʫʬʭʸʨ
ʮʬʫʨ ʳʨʸʪʰ
ʱʨʸʰ
ʮʪʻʸʰˀʰ
ʺʰʺʨ
ˇʵʸʱʭʨʲʰ
ʽʭʬʫʨ ʰʼʨʸʰ
ʫʰʮʰ
ˀʺʰˆʰʸʰ
ʴʵʫʨˀʰ
ʲʨ˂ʵʳʩʨ
ʴʨʱʸʨ
ʱʭʰ˂ʨʴʰ
ʨʴʰʲʰ
ʲʬʴʱʭʨˀʰ
ʬʴʪʻʸʰʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ
ʮʻʪʫʰʫʰ
ʳʬʹʺʰʨ
ʸʻʹʬʯʰ
ʯʻʸʽʬʯʰ
ʹʵʳˆʬʯʰ
ʨʮʬʸʩʨʰˇʨʴʰ

Nakra intake

Rivers :
Darchi-Ormeleti
Nenskra
Nakra
Devra
Tita
Okrili
Ipari
Kheira
Enguri
Khumpreri

ʳʫʰʴʨʸʬʬʩʰ:
ʫʨʸˁʰ-ʵʸʳʬʲʬʯʰ
ʴʬʴʹʱʸʨ
ʴʨʱʸʨ
ʫʬʭʸʨ
ʺʰʺʨ
ʵʱʸʰʲʰ
ʰʼʨʸʰ
ˆʬʰʸʨ
ʬʴʪʻʸʰ
ˆʻʳʼʬʸʰ

Georgian
ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ:
ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ
ˈʬʹʰʹ ˀʬʴʵʩʨ ʫʨ
ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰ
˄ʿʨʲʹʨʺʨʸʰ ʪʭʰʸʨʩʰ
˄ʿʲʰʹ ʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ
ʪʭʰʸʨʩʰ
ʴʨʱʸʰʹ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ
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LALRP-ʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʫʨ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʹʨ ʫʨ ʳʰʮʴʬʩʹ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʱʸʬʫʰʺʵʸʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ
(ADB), ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ (EBRD) ʫʨ ʬʭʸʵʶʰʹ
ʹʨʰʴʭʬʹʺʰ˂ʰʵ ʩʨʴʱʰʹʨ (EIB). ʨʳ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʳʰʮʴʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫʨʫ
ʬʸʯʳʨʴʬʯʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰʨ ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˀʬʳʫʬʪ ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʹ:
x

ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʬʯ, ʨʴ ʯʻ ʬʹ ʪʨʸʫʨʻʭʨʲʰʨ, ˀʬʨʳ˂ʰʸʬʯ ʫʨ ˀʬʨʸʩʰʲʬʯ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʮʬ;

x

ʳʰʨ˄ʵʫʬʯ ʹʸʻʲʰ ʫʨ ʮʻʹʺʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ ˀʬʻʽʳʬʴʰʯ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ (PAP) ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰ ʫʨʶʸʵʬʽʺʬʩʨˀʰ, ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪˀʰ
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨ ʫʸʵʹʨ˂ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲʰ ʿʻʸʨʫʾʬʩʰʹ ʳʰʨʽ˂ʰʬʯ
ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹʨ ʫʨ ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʬʩʬʩʹ;

x

ʻʮʸʻʴʭʬʲˈʿʨʭʰʯ, ʸʵʳ ʳʵˆʫʬʹ ʻʨʸʿʵʼʰʯ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʸʻʲʨʫ ʱʵʳʶʬʴʹʰʸʬʩʨ ʫʨ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʰʯ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ; ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ˆʬʲʨˆʲʨ ˀʬʽʳʴʨ ʫʨ ʳʨʯʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬ˃ʲʬʩʰʹʫʨʪʭʨʸʨʫ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ;

x

ʨʸ ʫʨʻˀʭʨʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʯʨ ʪʨʾʨʺʨʱʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʰ˄ʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʪʨʳʵ;

x

ʫʨʸ˄ʳʻʴʫʰʯ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨ ʰ˂ʴʵʩʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲ
ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʹ;

x

ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʻ˄ʰʬʯ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʫʨʻ˂ʭʬʲ ˇʪʻʼʬʩʹ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʽʨʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˃ʾʵʲʰʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ.

ʬʹ ʳʰʮʴʬʩʰ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP-ˀʰ ʳʰʾ˄ʬʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵ
ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʯ:
x

ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʬʯ, ʨʴ ʯʻ ʬʹ ʪʨʸʫʨʻʭʨʲʰʨ, ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʫʨʰʿʭʨʴʬʯ
ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʨʹʶʬʽʺʬʩʰʹ ʱʵʳʩʰʴʰʸʬʩʰʯ:
-

ʰʳʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ, ʸʵʳ ʫʨʳʶʸʵʬʽʺʬʩʬʲʳʨ ʰʴʷʰʴʸʬʩʳʨ
ʳʵʨˆʫʰʴʵʴ ʫʨʶʸʵʬʽʺʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˁʨʸʯʭʨ;

-

ʶʸʵʬʽʺʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩˀʰ ʳʵʽʴʰʲʵʩʰʹ ˀʬʺʨʴʨ ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ
ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʰʽ ʪʨʴʹʨʯʨʭʹʬʩʲʨʫ, ʹʨʫʨ˂ ʱʰ ʬʹ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ;

-

ˆˀʰʸʰ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʹʨʶʸʵʬʽʺʵ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʪʻʴʫʬʩʹ
ˀʵʸʰʹ, ʨʹʬʭʬ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰʹ ʳʵ˄ʿʵʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʯʨʴ.
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1.3

ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʯ ʰʴʱʲʻʮʰʻʸʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹʨʫʳʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʨˆʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʳʨʯʯʭʰʹ, ʭʰʹʨ˂ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨ
ʳʰ˄ʰʯʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʱʨʴʵʴʰʬʸʰ ʻʼʲʬʩʨ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʨʯʯʭʰʹ, ʭʰʹʨ˂ ʪʨʨˁʴʰʨ
ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʨʴ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ ʻʼʲʬʩʨ ʳʨʯ ʳʰ˄ʨʮʬ ʫʨ ʳʨʯʯʭʰʹ,
ʭʰʹʨ˂ ʪʨʨˁʴʰʨ ʳʰ˄ʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ.
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʰʳ ʳʰ˄ʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʰʱʨʸʪʬʩʨ, ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ ʹʸʻʲʰ
ʹʨʩʨʮʸʵ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ, ˆʵʲʵ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹʨ - ʹʸʻʲʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʯʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ.
ʻʮʸʻʴʭʬʲˈʿʨʭʰʯ ʰʹʬʯʰ ʼʻʲʨʫʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʫʨ/ʨʴ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʴʨʺʻʸʨʲʻʸʰ
ʹʨˆʰʯ - ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ, ʹʨʫʨ˂ ʬʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʨʫ
ʳʰʮʨʴˀʬ˄ʵʴʰʲʰʨ - ʸʵʳʬʲʰ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʬʺʨʫ ʶʨʹʻˆʵʩʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʹ, ʰʳ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʰʹʰʴʰ ʻʴʫʨ ʫʨʬʽʭʬʳʫʬʩʨʸʵʴ.
ʻʮʸʻʴʭʬʲˈʿʨʭʰʯ ʺʸʨʴʹʶʵʸʺʰʸʬʩʨ ʫʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʹʰʳˀʭʰʫʰʹ ʫʨʸʾʭʬʭʰʹ
ʪʨʳʵ, ʸʨʯʨ ˀʬʨʸʩʰʲʵʯ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨ ʰʳ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰ˃ʻʲʬʩʻʲʰ ˀʬʰʽʴʬʴ, ʪʨʫʨʬʺʨʴʨʯ ʯʨʭʰʨʴʯʰ
ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʨʴ/ʫʨ ʩʰʮʴʬʹʰ (ˇʬʸˇʬʸʵʩʰʯ ʨʸ˂ʬʸʯʰ ʨʹʬʯʰ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ).
ʪʨʨʺʨʸʬʯ ʮʵʳʬʩʰ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʹʨʫʪʬʴʨʫ ʰʹʬ, ʸʵʳ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʶʰʸʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʱʨʸʪʨʭʬʴ
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʪʨʳʵ, ˀʬ˃ʲʵʴ
ʯʨʭʰʨʴʯʰ ʨʳʷʨʳʰʴʫʬʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬʴʨʸˁʻʴʬʩʨ.
ʪʨʨʺʨʸʬʯ ʿʭʬʲʨ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʮʵʳʨ, ʸʨʯʨ ʫʨʨʱʳʨʿʵʼʰʲʵʯ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʨʫ
ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʸʵʹ.
ʻ˄ʿʭʬʺʨʫ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʯ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰ, ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʫʨ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʯʨʴ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʳʯʬʲʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ, ʸʨ˂
ʨʹʬʭʬ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ ʫʨ ʪʨʳ˅ʭʰʸʭʨʲʬ
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʰʹ ˀʬʽʳʴʨʹ.
ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʵʹ ʿʭʬʲʨ ʼʻʲʨʫʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨ˂ʬʳʰʹ ʳʱʨʼʰʵ ʫʨ ʪʨʳ˅ʭʰʸʭʨʲʬ
ʶʸʵ˂ʬʹʰ.

ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʹʺʸʻʽʺʻʸʨ
˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP ʫʨʿʵʼʰʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʯʨʭʬʩʨʫ:
x ʯʨʭʰ 1 ʨʸʰʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ˀʬʹʨʭʨʲʰ ʫʨ ʳʨʹˀʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʨʾ˄ʬʸʰʲʵʩʨ, ʶʸʰʴ˂ʰʶʬʩʰ ʫʨ ʳʰʮʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʰʯʨ˂ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʹ LALRP;
x ʯʨʭˀʰ 2 ʪʨʨʴʨʲʰʮʬʩʻʲʰʨ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˁʨʸˁʵ ʫʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹʨ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ;
x ʯʨʭˀʰ 3 ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʵ˂ʰʨʲ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ;
x ʯʨʭˀʰ 4 ʭʸ˂ʲʨʫ ʪʨʴʰˆʰʲʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬ˃ʬʴʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ, ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʯ
ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʫʨʿʭʨʴʰʹ,
ʨʹʬʭʬ ʨʳ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʹ ʮʵʳʬʩʰ;
x ʯʨʭʰ 5 ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨʹ;
x

ʯʨʭˀʰ 6 ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ;

x

ʯʨʭʰ 7 ʪʨʴʳʨʸʺʨʭʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨʹ;
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x

ʯʨʭˀʰ 8 ʪʨʴˆʰʲʻʲʰʨ ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʻʸʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰ ʫʨ
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ LALRP ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ˁʨʸʯʻʲ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ
ʳˆʨʸʬʬʩʹ ˀʵʸʰʹ;

x

ʯʨʭʰ 9 ʭʸ˂ʲʨʫ ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʹ LALRP-ʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʹ;

x

ʯʨʭʰ 10 ʨʾ˄ʬʸʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨʹ, ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʶʰʸʬʩʯʨʴ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʹ ʫʨ ʳʨʯ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨʹ;

x

ʯʨʭʰ 11 ʪʨʴʰˆʰʲʨʭʹ ʹʨˁʰʭʸʬʩʮʬ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʹ;

x

ʯʨʭʰ 12 ʪʨʴʳʨʸʺʨʭʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʹ;

x

ʯʨʭʰ 13 ʨʾ˄ʬʸʹ ʫʨʼʰʴʨʴʹʬʩʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʹ ʫʨ ʰ˃ʲʬʭʨ LALRP-ʰʹ ʩʰʻˇʬʺʰʹ
ʳʰʳʵˆʰʲʭʨʹ.
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2
2.1

ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˁʨʸˁʵ
ˀʬʹʨʭʨʲʰ
ʯʨʭʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʹˆʭʰʹʬʩʨʹʯʨʴ (ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ) ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʽʨʸʯʻʲʰ ʴʵʸʳʬʩʰʹ ʳʰʳʵˆʰʲʭʨʹ,
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʰʳʵˆʰʲʭʨʹ ʫʨ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʨʴʨʲʰʮʹ, ʯʻ ʸʵʪʵʸ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʨ ʽʨʸʯʻʲ ʴʵʸʳʬʩʹʨ ʫʨ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨʹ ˀʵʸʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʨʹ.
ʶʸʵʬʽʺˀʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʸʬʪʻʲʰʸʫʬʩʨ ʯʨʭ 2.3-ˀʰ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʯ,
ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ
ʴʵʸʳʬʩʹ
ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʰʹ ʫʨʫʬʩʰʯ (ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ
ʳʿʰʫʭʬʲʰ - ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲʰ ʪʨʳʿʰʫʭʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʰ). ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʨ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʰ˃ʲʬʭʨ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʭʰ˂ʰʲʵʯ ʳʰ˄ʰʹ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʰʯ
ˀʬʹʿʰʫʭʨ, ʸʨʹʨ˂ ʳʬʺʰ ʫʸʵ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʫʨʹ˅ʰʸʫʬʹ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹʯʭʰʹ
ʳʰʳʨʸʯʭʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨʹ ʳʵʰ˂ʨʭʹ.
ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʽʨʸʯʻʲʰ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʼʰʮʰʱʻʸ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʬʩʫʨ.
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʯʨʭʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʳˆʵʲʵʫ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˁʨʸˁʵʹ ʨʾ˄ʬʸʨʹ.
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ ʰʯʭʲʬʩʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʨʫ, ʯʻʱʰ ʫʨʮʨʸʬʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ ʨʴ ʯʬʳʬʩʹ ʨʸ
ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʸʨ˂ ʰ˄ʭʬʭʹ ʳʨʯ ʼʰʮʰʱʻʸ ʨʴ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨʹ. ʶʸʵʬʽʺʰ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʹ
ʨʾʴʰˀʴʻʲ ʳʰʫʪʵʳʨʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʰʳʰʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ,
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ
ʯʻ
ʨʸʨ
ʺʸʨʴʮʨʽ˂ʰʬʩʰ
ʳʵʸʰʪʬʩʰʹ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʻʲʰ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ. ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʪʨʱʬʯʫʬʩʨ
ʿʭʬʲʨ ʳˆʨʸʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ʳʵʸʰʪʬʩʰʹ ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ, ʶʸʵʬʽʺʹ,
ʹʨʩʵʲʵʵ ˇʨʳˀʰ, ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʳʰʳʨʸʯʵʹ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʮʵʳʬʩʹ ʨʴ ʳʰ˄ʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʮʬ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ ʫʨʨ˄ʬʹʵʹ, ʯʻʱʰ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰʯ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ ʭʬʸ ʳʵˆʬʸˆʫʬʩʨ.

2.2

ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʯ ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ
ʱʬʸ˃ʵ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʻʼʲʬʩʨʹ, ʸʨʹʨ˂
ʹˆʭʨʪʭʨʸʨʫ „ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭ ʹʰʱʬʯʬʹ“ ʻ˄ʵʫʬʩʬʴ, ˀʬʳʫʬʪʰ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʨʽʺʬʩʰ
ʨʸʬʪʻʲʰʸʬʩʹ :
x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʨ (1995 ˄ʲʰʹ 24 ʨʪʭʰʹʺʵ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʳʵʽʨʲʨʽʵ ʱʵʫʬʽʹʰ (1997 ˄ʲʰʹ 26 ʰʭʴʰʹʰ);
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x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʽʵʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (2010 ˄ʲʰʹ 21 ʰʭʲʰʹʰ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʳʰ˄ʬʩʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ
ˀʬʹʨˆʬʩ (1996 ˄ʲʰʹ 22 ʳʨʸʺʰ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʹʨˇʨʸʵ ʸʬʬʹʺʸʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (No820 IIs, 2008 ˄ʲʰʹ 19
ʫʬʱʬʳʩʬʸʰ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʳʨʸʯʲʰʹ ʰʻʸʰʫʰʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ
ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ (ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʨˀʰ) ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʮʬ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ
ʻʼʲʬʩʰʹ ʨʾʰʨʸʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (2007);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ˁʨʳʵʸʯʳʬʭʰʹ ˄ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (1999 ˄ʲʰʹ 23 ʰʭʲʰʹʰ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʱʻʲʺʻʸʻʲʰ ʳʬʳʱʭʰʫʸʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (2007)

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ ʹʨʴʵʺʨʸʵ ʳʵʽʳʬʫʬʩʨʯʨ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ˄ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ (2009
˄ʲʰʹ 4 ʫʬʱʬʳʩʬʸʰ);

x

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨʳʵʽʨʲʨʽʵ ʹʨʶʸʵ˂ʬʹʵ ʱʵʫʬʽʹʰ (1997 ˄ʲʰʹ 4 ʴʵʬʳʩʬʸʰ);

ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ, ʳʨʯ
ˀʵʸʰʹ ʳʰ˄ʰʹ, ˀʬʴʵʩʨ-ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹ, ˆʬʬʩʰʹʨ ʫʨ ʴʨʯʬʹʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʻʴʫʨ ʫʨʬʼʻ˃ʴʵʹ
ʩʨʮʨʸʮʬ ʨʸʹʬʩʻʲ ʼʨʹʹ ʨʳʵʸʺʰʮʨ˂ʰʰʹ ʪʨʸʬˀʬ. ʯʻʳ˂ʨ, ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʴʵʸʳʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʶʸʰʴ˂ʰʶʹ: ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʹ ʼʨʹʰ ʹʨʩʨʮʸʵ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʵʴʰʭʸʻʲʰ ʫʨ ʳʰʹʨʾʬʩʰʨ ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ʹʰ˂ʵ˂ˆʲʰʹʻʴʨʸʰʨʴʰ ʳʰ˄ʰʹ ʩʨʮʨʸʰ (ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰʨ).
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʨʹʬʭʬ ʨʱʵʴʱʸʬʺʬʩʹ ʮʨʸʨʲʰʹ ʹʨˆʬʵʩʬʩʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʻʴʫʨ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʹ ʫʨ ʨʫʪʬʴʹ, ʸʵʳ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʻʴʫʨ ʪʨʰ˂ʬʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ, ʨʹʬʭʬ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ. ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ ʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʨʴ ʩʰʮʴʬʹʰʹ ʫʨˆʻʸʭʰʹ ʪʨʳʵ ʻʴʫʨ ʨʴʨʮʾʨʻʸʫʬʹ
ʰʳʪʭʨʸʨʫ, ʸʵʳ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʼʨʽʺʵʩʸʰʭ ʫʨʴʨʱʨʸʪʹ. ʫʨ ʩʵʲʵʹ,
ʬʸʵʭʴʻʲʰ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʻʲ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʹʨ ʫʨ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲ
ʰʽʴʬʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ˀʬʺʿʵʩʰʴʬʩʨʹ
ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ,
ʸʵʳ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ ʪʨʨʮʸʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʨ.
ʮʬʳʵʯ ˆʹʬʴʬʩʻʲʰ ʱʨʴʵʴʬʩʰ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ ʨʫʪʬʴʹ ˀʬʳʫʬʪ ʴʨʩʰˇʬʩʹ ʽʵʴʬʩʸʰʭʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˀʬ˃ʬʴʰʹʨʯʭʰʹ:
x

ʼʨʮʨ 1: ʽʵʴʬʩʰʹ ʨʴ ʹˆʭʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʪʨʭʲʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʳʵʶʵʭʬʩʨ
ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʯ ˀʬʯʨʴˆʬʩʰʹ ʨʴ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ
ʫʨ˄ʿʬʩʨʳʫʬ.

x

ʼʨʮʨ 2: ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻ ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹ
ʳʰʾ˄ʬʭʨ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ʳʰ˄ʨʮʬ ʫʨ/ʨʴ ʹˆʭʨ ʻ˃ʸʨʭ ʽʵʴʬʩʨʮʬ ʳʻʫʳʰʭʰ ʻʼʲʬʩʬʩʰʹ
ʳʰʹʨʾ˄ʬʭʨʫ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʳʵʽʳʬʫʫʬʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰ „ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ˁʨʳʵʸʯʳʬʭʰʹ ˄ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʨʴ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʯ ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʹ ˀʬʳʫʬʪ.

ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʱʨʴʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ ˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʬʱʵʴʵʳʰʱʰʹʨ ʫʨ ʳʫʪʸʨʫʰ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʰʴʰʹʺʸʰʹ (ˀʬʳʫʪʵʳˀʰ – ʳʰʴʰʹʺʸʰ)
ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʫʨ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʯ. ʩʸ˃ʨʴʬʩʨ ʨʹʨˆʬʲʬʩʹ
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ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨʹ ʽʵʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʻʼʲʬʩʨʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨʹ ʳʵʨˆʫʰʴʵʹ ʳʰ˄ʰʹ ˃ʨʲʫʨʺʨʴʬʩʰʯʰ
ʨʴ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ˀʬʹʿʰʫʭʨ. ʨʳʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʰʱʬʯʰʹ ʪʨʸʬʳʵʬʩʨʹ ʫʨʨʫʪʬʴʹ: (i) ʩʸ˃ʨʴʬʩʨ ʨʸʰʹ ʯʻ ʨʸʨ
ʪʨʳʨʸʯʲʬʩʻʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʰʴʺʬʸʬʹʰʯ ʫʨ (ii) ʳʵˆʫʨ ʯʻ ʨʸʨ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ. ʸʵʫʬʹʨ˂ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨʫʬʩʰʯʰʨ,
ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʱʨʴʵʴʰʬʸ ˃ʨʲʨʹ ʨʴʰ˅ʬʩʹ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʩʸ˃ʨʴʬʩʻʲʬʩʨʹ ʫʨ
ʨʳʺʱʰ˂ʬʩʹ ʳʰʹ ʨʾʹʸʻʲʬʩʨʹ. ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʪʨ ʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʨʹʬʭʬ
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹ ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻʲʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʫʬʺʨʲʻʸ ʨʾ˄ʬʸʨʹ ʫʨ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʳʰʯʰʯʬʩʨʹ ʽʵʴʬʩʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬʯʨʯʭʰʹ ʨʹʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʯ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʰʹ ʯʨʵʩʨʮʬ.
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʳʬʹʨʳʬ ʶʰʸʰʹ ʫʨʴʰˀʭʴʨ ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʹʨʩʨʮʸʵ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ
ˀʬʹʨʹ˄ʨʭʲʨʫ
ʫʨ
ʽʵʴʬʩʰʹ
ʳʬʶʨʺʸʵʴʬʯʨʯʭʰʹ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʪʨʫʨʹʨˆʫʬʲʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʴʹʨʹʨʮʾʭʸʨʫ.
ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ
ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʹ
ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ,
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨʳ
ʨʴ
ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʯˆʵʭʬʴ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʹ, ʻʴʫʨ
ˀʬʨʺʿʵʩʰʴʵʴ ʽʵʴʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ʳʼʲʵʩʬʲʹ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʩʸ˃ʨʴʬʩʨ ʬˆʬʩʨ. ˀʬʺʿʵʩʰʴʬʩʨ,
ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ˆʫʬʩʨ ˂ʬʴʺʸʨʲʻʸ ʨʴ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʪʨʮʬʯʬʩˀʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʵʱʲʬ
ʨʾ˄ʬʸʰʹ ʫʨ ʳʰʹʰ ʹʨʳʵʽʳʬʫʵ ʨʸʬʨʲʰʹ ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʰʯ ʫʨ ʻʴʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ ʰʳ
ʽʵʴʬʩʰʹ ˁʨʳʵʴʨʯʭʨʲʹ, ʸʵʳʲʰʹ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ˂ ʰʪʬʪʳʬʩʨ. ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʻʲʰ
˄ʬʹʬʩʰ ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʬʴʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʳˆʵʲʵʫ ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʵʲʨʶʨʸʨʱʬʩʬʩʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʪʨʿʰʫʭʰʹ ʼʨʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʻˀʬʫʬʪʵʫ ʫʨʹʸʻʲʫʨ.
ʨʳʪʭʨʸ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʳʵˆʫʬʩʨ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ (ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʨ). ʳʵʽʳʬʫʰ ʱʨʴʵʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʻ˃ʸʨʭʰ ʽʵʴʬʩʰʹ
ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ ʳʵʰʯˆʵʭʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʴʨʩʰˇʬʩʰʹ ʪʨʫʨʫʪʳʨʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ
ˀʬʹʨ˃ʬʴʨʫ:
x

ʴʨʩʰˇʰ 1: ʳʰʴʰʹʺʸʰʹ ʩʸ˃ʨʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵ˂ʬʳʨ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 2: ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹ ʫʨʽʭʬʳʫʬʩʨʸʬʩʻʲʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʹʸʻʲʰ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ
(ˁʨʳʵʴʨʯʭʨʲʰ);

x

ʴʨʩʰˇʰ 3: ʳʰ˄ʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬʯʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʪʨʳʵ˂ʬʳʰʯ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 4: ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵˀʰ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ˀʬʺʨʴʨ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 5: ʳʰ˄ʰʹ ʳʬʹʨʱʻʯʸʬʯʨ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵˀʰ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ
ˀʬʺʨʴʰʹʨ ʫʨ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʳʵʹʳʬʴʰʹ ʯʨʸʰʾʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 6: ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ʳʰʬʸ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʰʹ ʪʨʴˆʰʲʭʨ ʫʨ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʹ
ʪʨʳʵʺʨʴʨ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 7: ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ;

x

ʴʨʩʰˇʰ 8: ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʹʨˆʰʹ ʫʨʭʰʹ ˄ʨʸʳʵˀʵʩʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʽʵʴʬʩʰʹ ʹʨʩʨʮʸʵ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹʯʨʴ ʨʴ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʵʫʬʴʵʩʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ.

ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʴʨʩʰˇʬʩʰ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʫʨʴʨʸʯ 1-ˀʰ.
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2.3

ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹʨ ʫʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʨʴʰʨʹ ˀʵʸʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʳʯʨʭʸʵʩʨʹ,
ʹ.ʹ.
„ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʬʺʰʱʻʲʰ
ʹʰʹʺʬʳʰʹ
ʱʵʳʬʸ˂ʰʻʲʰ
ʵʶʬʸʨʺʵʸʰ“-ʹ,
ʹ.ʹ.
“ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʬʲʬʽʺʸʵʹʰʹʺʬʳʨ”-ʹʨ ʫʨ ʹ.ʹ. „ʴʬʴʹʱʸʨˈʰʫʸʵ“-ʹ ˀʵʸʰʹ
ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ 8.1-ˀʰ. ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ ʳˆʨʸʬʯʨ ˀʵʸʰʹ ʪʨʼʵʸʳʫʨ 2015 ˄ʲʰʹ 31
ʨʪʭʰʹʺʵʹ.
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʹ ʫʨ ʬʿʸʫʴʵʩʨ
ʳʰʮʨʴʳʰʳʨʸʯʻʲ ʳʰʫʪʵʳʨʹ ʳʰʾ˄ʬʻʲ ʰʽʴʨʹ ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ
ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ʸʵʪʵʸ˂ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ, ʨʹʬʭʬ ʨʸʨ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ
ʳʼʲʵʩʬʲʬʩʯʨʴ/ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʯʨʴ.
ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʨʳ
ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʨ ʻʴʫʨ
ʳʰʹ˂ʬʹ ʶʸʵʬʽʺʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʵʹ ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ.
ʰʳ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ,
ʯʻʱʰ
ʶʸʵʬʽʺʰʹʨʯʭʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵ
ʳʰ˄ʰʹ
ʳʼʲʵʩʬʲʬʩʯʨʴ/ʳʵʳˆʳʨʸʬʩʲʬʩʯʨʴ ʻʸʯʰʬʸʯʫʨʳʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʬʲʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʰʹ
ʳʰʾ˄ʬʭʨ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ˆʫʬʩʨ 2.2 ʯʨʭˀʰ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʽʨʸʯʻʲʰ
ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨ. ʯʻʳ˂ʨ, ʨʾʴʰˀʴʻʲʳʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨ˅ʰʨʴʻʸʬʩʨ
ʪʨʳʵʰ˄ʭʰʵʹ.

2.4

ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ ˀʬʳʫʬʪʰʯ:


ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ
5-ʰʯ (EBRD PR5);



ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʫʬʩʻʲʬʩʨ SPS
(2009), ʻ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ 2 - ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ (ADB SR2);

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨ ʳʰʰˁʴʬʭʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʨʫ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ ʨʴ ʯʬʳʬʩʹ ʨʸ
ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʸʨ˂ ʳʨʯ ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʨʹ ʰ˄ʭʬʭʹ.
ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʿʭʬʲʨʼʬʸʰ ʱʬʯʫʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ
ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʹʨ˂ʰʲʬʩʲʨʫ, ʶʸʵʬʽʺʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹ ʳʰʳʨʸʯʵʹ ʨʴ ʳʰ˄ʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʮʬ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ˀʬʮʾʻʫʭʬʩʰ ʫʨʨ˄ʬʹʵʹ, ʯʻʱʰ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ
ʭʬʸ ʳʵˆʫʬʩʨ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ˆʫʬʩʨ IFC-ʰʹ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲ ʹʺʨʴʫʨʸʺ 5-ʰʹ (IFC PS5),
ʬʭʸʵʶʰʹ ʸʬʱʵʴʹʺʸʻʽ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ 5-ʰʹ
(EBRD PR5), ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʰʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʫʬʩʻʲʬʩʨ
SPS-ʹ ʻʹʨʼʸʯˆʵʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ 2-ʹ (ADB’s SPS, SR2) ʨʳʵʽʳʬʫʬʩʨ. ʱʸʬʫʰʺʰʹ
ʳʰʹʨʾʬʩʨʫ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʨʳ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨ.
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ:

ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ

ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ

ʨʹʶʬʽʺʰʹ
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x

ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʰʹ, ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʫʨʿʭʨʴʰʹʨʯʭʰʹ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʨ. ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʨ, ʳʵʰʯˆʵʭʬʩʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʳʹʻʽʬʩʨ;

x

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʨʫʸʬʻʲ ʬʺʨʶʮʬ ˀʬʳʵ˄ʳʬʩʨ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ˄ʨʸʹʻʲʰ, ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʫʨ ʹʨʳʵʳʨʭʲʵ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʫʨ
ʸʰʹʱʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ;

x

˃ʰʸʰʯʨʫ ʨʳʵ˂ʨʴʨʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ (ʼʰʮʰʱʻʸʨʫ ʫʨ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ) ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ ʨʴ ʸʵʪʵʸ˂
ʳʰʴʰʳʻʳ, ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˄ʰʴʨʸʬ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʳʫʬ ʨʾʫʪʬʴʨ. ʶʸʵʬʽʺʬʩʰ
ʶʨʹʻˆʰʹʳʪʬʩʬʲʰʨ ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨʮʬ ʨʫʬʽʭʨʺʻʸʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʰʹʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʯ
ʪʨʸʨʴʺʰʸʬʩʻʲʰ ʭʨʫʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ;

x

ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʻʲʬʩʻʲʳʨ ʶʰʸʬʩʳʨ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʳʰ˄ʰʹ ʼʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʴ ʳʰ˄ʨʮʬ ʹˆʭʨ
ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʻʼʲʬʩʨ ʳʰʰʾʵʴ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ (ʪʨʸʫʨ ʳʰ˄ʰʹʨ)
ʫʨʴʨʱʨʸʪʰʹʨʯʭʰʹ;

x

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʪʬʪʳʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ʨʾ˄ʬʸʹ
ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʹ, ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʹʺʸʨʺʬʪʰʨʹ, ʰʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵʴʨʲʻʸ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʬʩʹ,
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹ ˁʨʸˁʵʹ, ʩʰʻˇʬʺʹ ʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ʫʸʵˀʰ ʪʨ˄ʬʸʰʲ ʪʨʴʸʰʪʹ;

x

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʹˆʭʨ ʻʼʲʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ
ʼʰʮʰʱʻʸ ʨʴ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʨʳʫʬ;

x

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʳʯʬʲʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʪʬʪʳʰʹ ʳʱʨ˂ʸʰ ʮʬʫʨʳˆʬʫʭʬʲʵʩʰʹ ʽʭʬˀ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʲʬʩʨ;

x

ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʰʿʭʴʬʴ ʳʼʲʵʩʬʲʬʩʰ ʨʴ
ʨʸʨʳʼʲʵʩʬʲʰ ʳʵʩʰʴʨʫʸʬʬʩʰ ʫʨ ˆʨʲˆʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʼʲʵʩʬʴ ʳʰ˄ʨʹ
ʼʵʸʳʨʲʻʸʰ, ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʰ ʨʴ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ;

x

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰ ʻʴʫʨ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʫʬʹ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ
ʪʨʳʷʾʨʭʴʬʩʰʹ, ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹʨ ʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ;

x

ʹʨʪʨʴʪʬʩʵ ʴʨʩʰˇʬʩʰ ʻʴʫʨ ʪʨʫʨʰʫʪʨʹ ʰʳ ʶʰʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫ ˇʪʻʼʬʩʹ ʳʰʬʱʻʯʭʴʬʩʰʨʴ, ʸʵʳ ʳʵˆʫʬʹ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ
ʾʨʸʰʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹˆʭʨ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ˇʪʻʼʬʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʰʹ
ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ;

x

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ, ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʰʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʮʬ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʫʨ
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ; ʳʰʾ˄ʬʻʲ ʰʽʴʨ ʯʻ ʨʸʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʪʬʪʳʰʹ ʨʳʵ˂ʨʴʬʩʰ
ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ
ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨˀʰ ʳʰʾʬʩʰʯ ʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʰʯ;
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ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨˁʰʭʸʰʹ ʪʨʳʵʹ˄ʵʸʬʩʰʹ/ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʹʨʪʨʴʪʬʩʵ
ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʹ ʨʴ ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʰʹ ˀʬʳʻˀʨʭʬʩʨ ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʰʴʺʬʸʬʹʬʩʰʹ ʫʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨ ʫʨ
ˆʬʲʰʹˀʬ˄ʿʵʩʨ; ʫʨ
x

2.5

ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʹʨʳʰʭʬ ʶʵʲʰʺʰʱʨ ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʪʬʪʳʰʹ ʽʵʴʨʹ ʼʰʮʰʱʻʸʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʨʴ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ (ʨʳ ʫʵʱʻʳʬʴʺˀʰ ʳʵʰˆʹʬʴʰʬʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ LALRP/ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ), ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨʯʨ
ʳʵˆʫʬʹ ʹʨʭʬʲʬ ʱʭʲʬʭʬʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ˄ʨʸʫʪʬʴʨ ʫʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʰʴʰʳʻʳ, ʶʸʵʬʽʺʨʳʫʬ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨ.

ˀʬʫʨʸʬʩʰʯʰ ʨʴʨʲʰʮʰ ʫʨ ʮʵʳʬʩʰ ʬʸʵʭʴʻʲ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʳʵʹʨʼˆʭʸʬʲʨʫ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, ʳʰ˄ʰʹ ʹʨʴʨ˂ʭʲʵʫ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʰʹ ʽʵʴʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ
ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨʹ. ʯʻʳ˂ʨ,
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ,
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʶʰʸʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʼʵʸʳʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʳʰʾʬʩʨ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʨʽʭʯ ʯʻ ʨʸʨ ʳʨʯ
ʳʰ˄ʨʮʬ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʻʼʲʬʩʨ ʨʴ ʳʰ˄ʨʹ ʪʨʴʱʨʸʪʨʭʬʴ ʨʴ ʰʿʬʴʬʩʬʴ
ʳʵ˂ʬʳʻʲ ʶʬʸʰʵʫʨʳʫʬ.
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ
ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˀʬʳʹʻʩʻʽʬʩʨ; ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʻʿʵʼʬʲ ʴʨ˄ʰʲʹ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʫʨ ʳʰʹʰ ʳʰʮʨʴʰʨ ʰʳ ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʶʰʸʫʨʶʰʸ ʨʴ ʨʸʨʶʰʸʫʨʶʰʸ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʳʰʬ˄ʬʸʵʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹʸʻʲʬʩʨʹ.
ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʯʻʱʰ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʰʯ,
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʰʹ ʨʴ ʼʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʸʨ˂ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ
ʨʸʽʵʴʰʯʨʨ
ʪʨʴʶʰʸʵʩʬʩʻʲʰ,
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ
ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ
ʶʰʸʵʩʬʩʰ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ
ʻʼʲʬʩʰʹ,
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʹʨ
ʫʨ
ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ
ʳʬʽʨʴʰʮʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.
ʰʽ,
ʹʨʫʨ˂
ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ʱʵʴʼʲʰʽʺʰ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʨʳ ʻʱʨʴʨʹʱʴʬʲʹ
ʪʨʨˁʴʰʨ ʶʸʰʵʸʰʺʬʺʰ, ʯʻʱʰ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʳˆʨʸʹ ʻ˅ʬʸʹ ʫʨ
ʨʼʰʴʨʴʹʬʩʹ ʶʸʵʬʽʺʹ.
˂ˆʸʰʲʰ 2 ˄ʨʸʳʵʪʭʰʫʪʬʴʹ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ
ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʹ.
ʯʨʭʰ 8.2 ˄ʨʸʳʵʪʭʰʫʪʬʴʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʵʶʬʸʨ˂ʰʻʲ ʳʰʫʪʵʳʨʹ,
ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂ ʶʸʵʬʽʺʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʶʵʲʰʺʰʱʰʹʯʨʴ ʯʨʴˆʭʬʫʸʨˀʰ ʳʵʿʭʨʴʨʨ.
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ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

˂ˆʸʰʲʰ 2 ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʬʲʯʨ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʴʨʲʰʮʰ.
ʹʨʱʰʯˆʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ, ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʾʪʬʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʨ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʰʹ „ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ˁʨʳʵʸʯʳʬʭʰʹ ˄ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ“
ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʹʨˆʬʲ˄ʰʼʵʹ ʪʨʨˁʴʰʨ
ʹʨʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʵ ʻʼʲʬʩʨ ʪʨʴʨˆʵʸ˂ʰʬʲʵʹ
ʽʵʴʬʩʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
(ʳʻˆʲʰ 21).

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʪʬʪʳʰʹ ʨʴ ˁʨʸˁʵʹ
ʳʵʳʮʨʫʬʩʨ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵʨ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ. ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʨˇʨʸʵ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʹ ʫʨ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ʱʭʲʬʭʨʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʪʬʴʫʬʸʻʲʰ ʴʰˀʴʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʫʨʿʵʼʰʲ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʹ ʫʨ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨʹ.

ʰˆʰʲʬʯ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 3,4,9, 10

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʨʸ ʰʯˆʵʭʹ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʪʬʪʳʰʹ ʳʵʳʮʨʫʬʩʨʹ (ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ,
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʰʹ, ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʹ,
ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹ).
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʹʨʪʨʴʪʬʩʵʫ ʨʸ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨʭʹ ʹʨˇʨʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨʹ

ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨʨ, ʸʵʳ ʳʰʾʬʩʻʲ ʰʽʴʨʹ
ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʹ ʫʨʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʭʬʩʰʨʴ ʫʨ ʸʵʳʲʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯʨ˂ ʸʵʪʵʸ˂ ʱʨ˂ʬʩʹ,
ʨʹʬʭʬ ʽʨʲʬʩʹ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʮʬ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ.

ʳʵʳʮʨʫʫʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ. ʪʨʰʳʨʸʯʨ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʯʨʴ, ˁʨʺʨʸʫʨ ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰ ʫʨ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʨ
ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨˀʰ ʰʽʴʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ ʳʵˆʫʨ
ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ.
ʳʨʯʰ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʮʬ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲʰʨ.

ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ
ʨ˂ʰʲʬʩʨ

ʹʨʪʨʴʪʬʩʵʫ ʨʸ ʰʯˆʵʭʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ
ʨ˂ʰʲʬʩʨʹ.

ʨʽʺʰʻʸʨʫ ˂ʫʰʲʵʩʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨʰ˂ʰʲʵʹ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹʨ ʫʨ ʫʰʮʨʰʴʰʹ
ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ ʭʬʸʹʰʬʩʰʹ ʳʵ˃ʰʬʩʰʯ ʫʨ ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ
ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʰʯ. ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʿʭʬʲʨ ˀʬʫʬʪʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ ʨ˂ʰʲʬʩʨ,
ˀʬʳʹʻʩʻʽʬʩʰʹ ʮʵʳʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ˆʫʬʩʨ.

ʰˆ. ʯʨʭʰ 4.2.

ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʨ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʳˆʵʲʵʫ ʳʰ˄ʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ
ʳʼʲʵʩʬʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʴ ʹˆʭʬʩʰʹʨʯʭʰʹ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ʱʨʴʵʴʰʯ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰ. ʯʻʱʰ ʳʰ˄ʰʹ ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨ
ʪʨʳʵ˂ʬʳʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰʨ, ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʪʨʫʨˆʫʨ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʸʬʪʻʲʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ
(ʳʵ˄ʬʹʸʰʪʬʩʰʹ) ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ.

ʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ʼʲʵʩʰʹ ʨʸʽʵʴʨ ʨʸ ʪʨʳʵʸʰ˂ˆʨʭʹ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ ʱʬʯʰʲʹʰʴʫʰʹʰʬʸʰ ʳʵʩʰʴʨʫʸʬʬʩʰʹ ʨʴ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳˆʨʸʬʬʩʰʹʨʯʭʰʹ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ ʯʨʭʰ 5

ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʳʰ˄ʨʮʬ ʻʼʲʬʩʰʹ ʨʴ
ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʹʨʭʨʲʫʬʩʻʲʵ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ
ʻʼʲʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʰʨ ʳʰʰʾʵʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʴ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʳʰ˄ʨʹʯʨʴ
ʫʨʻʱʨʭˀʰʸʬʩʬʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ.
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ʶʸʵʬʽʺʳʨ ʳʵʰ˃ʰʨ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʯʨʭʰʫʨʴ
ʨ˂ʰʲʬʩʰʹ ʪʮʬʩʰ (ʰʽ ʹʨʫʨ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ),
ʴʬʪʨʺʰʻʸʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨ ʫʨ ˀʬʳʹʻʩʻʽʬʩʨ.

ʶʸʵʬʽʺʳʨ ʭʨʲʫʬʩʻʲʬʩʨ ʨʰʾʵ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ
ʪʨʫʨʻˆʨʫʵʹ ʶʰʸʬʩʹ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʨʸʰʨʴ ʯʻ
ʨʸʨ ʰʹʰʴʰ ʼʵʸʳʨʲʻʸʰ ʳʼʲʵʩʬʲʬʩʰ

ʪʭ. 14

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʱʰʯˆʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ, ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʾʪʬʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʳʰ˄ʰʹʨʯʭʰʹ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʰʹ ʳʻˆʲʰ 21.3
ʻˀʭʬʩʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ ˁʨʳʵʸʯʳʬʭʨʹ
ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʰʯ ʨʴ ʵʸʪʨʴʻʲʰ
ʱʨʴʵʴʰʯ ʫʨʫʪʬʴʰʲʰ ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲʰ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʰʹʨʹ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʰ ʫʨ ʹʨʳʨʸʯʲʰʨʴʰ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʰʹ ʶʰʸʵʩʰʯ. ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ʴʨʾʫʰ
ʼʻʲʰʹ ʪʨʫʨˆʫʰʯ ˁʭʬʻʲʰ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʨʨ,
ʳʨʪʸʨʳ ʳʰ˄ʨ-ʳʰ˄ʰʹʨʯʭʰʹ ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ˂
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʳʼʲʵʩʬʲʯʨ ʯʨʴˆʳʵʩʰʹ
ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ. ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʨʸ
ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʯʬʳʰʹ ʫʵʴʬʮʬ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ
ʮʵʳʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨʹ, ʯʻʳ˂ʨ ʯʬʳʰʹ
ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʨ.

ʳʰ˄ʨ-ʳʰ˄ʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʨʹ ʻʶʰʸʨʺʬʹʵʩʨ ʬʴʰ˅ʬʩʨ
ʰʳʪʭʨʸ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ʼʵʸʳʨ˂ʰʬʩˀʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʰ˄ʰʹ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨʹ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ. ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʳʨˀʰʴ ʨʸʰʹ ʳʰʹʨʾʬʩʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʳʰ˄ʨ ʨʸ
ʳʵʰʶʵʭʬʩʨ ʫʨ ʯʻʱʰ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʴʨʱʨʸʪʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʹ ʨʸ ʫʨʨʮʰʨʴʬʩʹ. ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʲʬʩʵʩʰʹ
ʫʨʹʨʩʻʯʬʩʨ ʫʨ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʸʬʩʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ
ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ
ʫʨʹʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʲʨʫ. ʹʨʯʬʳʵ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ʨʴʨʮʾʨʻʸʬʩʨ ˆʫʬʩʨ ʯʬʳʰʹ ʫʵʴʬʮʬ. ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ,
ʺʬʽʴʰʱʻʸ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʹ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ,
ˆʫʬʩʨ ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨʯʨ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʲ ʰʽʴʬʹ
ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹʨʳʬʩʸ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʫʨʹʸʻʲʬʩʨ. ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ, ʸʵʫʬʹʨ˂
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʻʨʸʹ ʨ˂ˆʨʫʬʩʬʴ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ˀʬʯʨʭʨʮʬʩʨʮʬ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʱʸʬʫʰʺʵʸʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ ˀʬʬʹʨʩʨʳʬʩʨ, ʫʨ ʸʵʳʲʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫʨ˂, ʬʽʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨ ʨʴ ʹˆʭʨ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ
ʶʸʵ˂ʬʫʻʸʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨˆʫʬʩʨ, ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʰ
ʳʵʰʱʭʲʬʭʹ ʹˆʭʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʹ ʫʨ
ʰʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʹ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʨʹʯʨʴ,
ʫʨ ʨʳ ʫʨ˄ʬʹʬʩʻʲʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʴʬʩʰʹ ʫʨʸʯʭʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʨʽʺʰʻʸ ʸʵʲʹ ʰʯʨʳʨˀʬʩʹ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʫʨʪʬʪʳʭʨˀʰ, ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʹʨ ʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪˀʰ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 5

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʬʩʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʬʩʰʹ ˄ʨʸʫʪʬʴʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ (ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ʬʹ
ʶʸʨʽʺʰʱʻʲʨʫ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ). ʯʬʳʰʹ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʨʸ ˆʫʬʩʨ. ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʯ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰ ˁʨʴʨ˂ʭʲʬʩʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ
ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ.

ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʫʸʵ: ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʳʨ
ʫʸʵʻʲʨʫ ʻʴʫʨ ʳʵʨˆʫʰʴʵʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʨʴ ʨʽʺʰʭʬʩʯʨʴ
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ
ʪʨ˂ʬʳʨ. ʬʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʻʴʫʨ ʫʨʰ˄ʿʵʹ ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʨʳʫʬ
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ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʱʰʯˆʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ, ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʾʪʬʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ

ʹʨˁʰʭʸʬʩʰ ʫʨ ʹʨˁʰʭʸʰʹ
ʹʨʼʻ˃ʭʲʬʩʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʰʹ 42-ʬ ʳʻˆʲʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ʿʵʭʬʲ ʨʫʨʳʰʨʴʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʹ
ʯʨʭʰʹ ʻʼʲʬʩʨʯʨ ʫʨ ʯʨʭʰʹʻʼʲʬʩʨʯʨ
ʫʨʹʨ˂ʨʭʨʫ ʳʰʳʨʸʯʵʹ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ.
ʱʵʴʹʺʰʺʻ˂ʰʨ ʰ˂ʨʭʹ ʳʵʽʨʲʨʽʬʬʩʹ ʫʨ
ʳʵʻ˄ʵʫʬʩʹ ʳʨʯ ʳʰʳʨʸʯʵʴ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ʳʨʯʰ
ʻʼʲʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʯʨʭʰʹʻʼʲʬʩʨʯʨ ʫʨʹʨ˂ʨʭʨʫ.
ʬʽʶʸʵʶʸʰʸʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹʯʨʴ
ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʫʨʭʰʹ
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʳʼʲʵʩʬʲʹ, ʨʹʬʭʬ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲ ʱʵʳʶʨʴʰʨʹ
ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹʨʸˁʬʲʰ ˄ʨʸʨʫʪʰʴʵʹ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵˀʰ.
ʳˆʵʲʵʫ ʸʬʪʰʵʴʨʲʻʸ ʹʨʹʨʳʨʸʯʲʵʹ ʪʨʨˁʴʰʨ
ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʨ ʪʨʳʵʰʺʨʴʵʹ
ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ
ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʹ ʨʸ ˆʫʰʹ
ʪʨʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʩʰʮʴʬʹʬʩʰʹ ʨʴ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʯʻʳ˂ʨ ʨʸʹʬʩʵʩʹ 30 ʫʾʰʨʴʰ
ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʲʵʩʨ, ʸʵʫʬʹʨ˂
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʳʵ˂ʻʲʰ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʹʰʨʮʬ ʻʨʸʰʹ ʯʽʳʨ ʨʸʹʬʩʰʯʰ
ˀʬ˂ʫʵʳʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʺʸʨʫʰ˂ʰʻʲʨʫ
(ˁʭʬʻʲʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ) ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʬʩʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ.

ʻʴʫʨ ʨʸʹʬʩʵʩʫʬʹ ʪʨʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ,
ʳʰʻʱʬʸ˃ʵʬʩʬʲʰ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʾʰʨʨ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʫʨ ʳʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʨʴʪʨʸʰˀʬʩʨ ʾʰʨʫ
ˆʫʬʩʨ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 11

ʮʵʳʬʩʰ ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨʯʭʰʹ

ʪʨʫʨ˄ʿʭʬʺʰʲʬʩʬʩʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹʯʨʴ ʫʨ
ʪʨʴʨʹʨˆʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʳʰʰʾʬʩʨ
ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ (ʨʳ ˀʬʳʯˆʭʨʭʨˀʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʳʰʬʸ) ʫʨ ʨʸʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ
ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʨʴ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳˆʨʸʬʬʩʰʹ ʳʰʬʸ.

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʳʨ ʻʴʫʨ ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʵʹ
ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʳʬʽʨʴʰʮʳʰ ʸʨ˂ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʫʸʬ, ʻʴʫʨ
ʳʵˆʫʬʹ ʼʰʮʰʱʻʸ/ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ
˄ʻˆʰʲʬʩʰʹ/ʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʫʸʵʻʲʰ
ʫʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʨ/ʳʰʾʬʩʨ.
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ ʻʴʫʨ ʪʨˆʫʬʹ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ. ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʱʬʯʰʲʳʵ˄ʿʵʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʨ: ʰʽ, ʹʨʫʨ˂ ʶʸʵʬʽʺʰ ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʱʬʯʰʲʳʵ˄ʿʵʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨʹ,
ʱʲʰʬʴʺʳʨ ʻʴʫʨ ʳʵʨˆʫʰʴʵʹ ʪʨʨʮʸʬʩʻʲʰ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʨ ʫʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʵˆʫʬʹ
ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʫʵʴʬʮʬ, ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʯʬʳʯʨʴ
ʬʸʯʨʫ, ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʭʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ
ʹʨʫʨ˂ ʬʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ʳʨʹʮʬ ʯʬʳʯʨʴ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʨ.

ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʼʵʸʳʬʩʨʳʫʬ ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʭʲʨ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʨʫʨʳʰʨʴʯʨʴ, ʸʵʳʬʲʮʬ˂ ʶʸʵʬʽʺʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ
ʨˆʫʬʴʹ. ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʻʴʫʨ ˀʬʯʨʴˆʳʫʬʹ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ʪʨʫʨ˂ʬʳʨʳʫʬ ʫʨ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʳʵ˂ʻʲ ʨʸʬʨʲˀʰ
ʹʨʰʴʷʰʴʸʵ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ ʫʨ˄ʿʬʩʨʳʫʬ.
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ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʨ ʨʿʨʲʰʩʬʩʹ
ʶʸʵ˂ʬʹʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʹ ˆʫʰʹ
ʪʨʹʨˁʰʭʸʬʩʰʹ ʪʨʳ˅ʰʸʭʨʲʬ ʫʨ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰ
ʳʬʽʨʴʰʮʳʰʹ ˁʨʳʵʿʨʲʰʩʬʩʨʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʳʯʬʲʰ
ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ.
ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻʱʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ
ʻʨʸʹ ʨ˂ˆʨʫʬʩʬʴ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʮʬ ʫʨ ʳʯʨʭʸʵʩʨ
ʨˆʫʬʴʹ ʽʵʴʬʩʰʹ ʬʽʹʶʸʵʶʸʰʨ˂ʰʨʹ ʪʨʫʨʻʫʬʩʬʲʰ
ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ, ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʰ
ʨˆʫʬʴʹ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹʯʨʴ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʨʹ, ʸʨʯʨ ʳʰʰʾʵʴ
ʴʬʩʨʸʯʭʨ ʰʳʪʭʨʸʰ ʮʵʳʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʮʬ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʸʯʳʨʴʬʯʯʨʴ ʫʨʨˆʲʵʬʩʹ ʬʸʵʭʴʻʲ
ʫʵʴʬʮʬ ʫʨ ʨʮʰʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʩʨʴʱʹ ˀʵʸʰʹ
ʨʸʹʬʩʻʲ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʹ. ʹ.ʹ. ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ
ʨʽʺʰʻʸ ʸʵʲʹ ˀʬʨʹʸʻʲʬʩʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʮʵʳʬʩʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨˀʰ ʫʨ ʳʯʨʭʸʵʩʨʹʯʨʴ ˀʬʯʨʴˆʳʬʩʰʹ
ʳʰʾ˄ʬʭʨˀʰ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʬʩʰ 8 ʫʨ 10

ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨʫʬʩʨʳʫʬ ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʭʲʨ ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʨʫʨʳʰʨʴʯʨʴ. ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨ ʻʴʫʨ ˀʬʯʨʴˆʳʫʬʹ
ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʪʨʫʨ˂ʬʳʨʳʫʬ ʫʨ ʶʸʵʬʽʺʰʯ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʨʸʬʨʲˀʰ ʹʨʰʴʷʰʴʸʵ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ
ʫʨ˄ʿʬʩʨʳʫʬ
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ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʱʰʯˆʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ, ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʾʪʬʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʨ

ʨʸ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ.

ʳʵʰʯˆʵʭʹ ʯʨʴʨʩʨʸ ʨʴ ʻʱʬʯʬʹ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʯʨ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 4.3. ʫʨ 7

ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʯʬʳʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʻʴʫʨ ˀʬʰʽʳʴʨʹ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʳʵʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʹʨʸʪʬʩʲʬʩʰʹʨʪʨʴ.
ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʯʬʳʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ. ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨ˄ʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳʵʨˆʫʬʴʹ ʯʬʳʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ
ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʴʬʩʰʹʳʰʬʸʰ ʹʨˆʰʯ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʳʵʰ˂ʨʭʫʬʹ
ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʮʫʰʹ ʫʨʸˁʬʴʰʲʰ
ʸʬʹʻʸʹʬʩʰʹ ʶʸʵʫʻʽ˂ʰʻʲʵʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʮʬ˂ ʯʬʳʹ
ʱʭʲʨʭʨ˂ ʳʰʻ˄ʭʫʬʩʨ ˆʬʲʰ, ʨʹʬʭʬ ʴʨʺʻʸʰʯ ʨʴ ʴʨʾʫʰ
ʼʻʲʰʯ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ ʫʨʱʨʸʪʻʲ ʸʬʹʻʸʹʰʹ
ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲ ˄ʿʨʸʵʮʬ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ
ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ʨʴ ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʵʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ.

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʨ,
ˀʬʳʹʻʩʻʽʬʩʨ/ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ

ʨʸ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ
ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ ʼʬʸʳʬʸʰʹʨʯʭʰʹ ʨʴ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʨʹ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʰʳ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʩʰʮʴʬʹʳʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʫʨʱʨʸʪʵʹ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ.

ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹ, ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ,
ʨʴʪʨʸʰˀʪʬʩʰʹ ˀʬʹʨʼʬʸʰʹʰ ʮʵʳʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʵʩʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʫʾʪʬʴʰʹʨʯʭʰʹ.
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ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ ʹʨʸʪʬʩʬʲʹ ʰʾʬʩʬʴ ˀʬʳʫʬʪʰ
ʮʵʳʬʩʰʹʨʪʨʴ:
x

ʹʨʳʻˀʨʵʮʬ ʻʶʰʸʨʺʬʹʰ ʨʿʭʨʴʨ ʫʨ ʻʴʨʸʬʩʰʹ
ʪʨʫʨʳʮʨʫʬʩʨ;

x

ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʼʰʴʨʴʹʻʸʰ ʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʰʹ ʳʨʸʯʭʨˀʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ;

x

ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨˀʰ;

x

ʳˆʨʸʫʨ˅ʬʸʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲʰ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰ ʰʴʰ˂ʰʨʺʰʭʬʩʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨˀʰ;

x

ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʰʹ ʫʨʱʨʴʵʴʬʩʨˀʰ;

˃ʲʰʬʸ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ ʹʨʸʪʬʩʬʲʹ ʰʾʬʩʬʴ
ˀʬʳʫʬʪʰ ʮʵʳʬʩʰʹʪʨʴ:
x

ˆʫʬʩʨ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹʯʭʰʹ ʿʭʬʲʨ ʹʨˆʰʹ LR ʮʵʳʬʩʰʹ
ˆʬʲʳʰʹʨ˄ʭʫʵʳʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ (ʰˆʰʲʬʯ
ʮʬʳʵʯ);

x

ʼʻʸʨʷʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʹ
ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʵʩʰʹ ʪʨʹʨʮʸʫʬʲʨʫ ʹʨʹʻʽʰʹ
ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ;

x

ʫʨˆʳʨʸʬʩ ʨʯˆʰʲʰʹ ʳʵʿʭʨʴʨʹʨ ʫʨ ʪʨʿʰʫʭʨˀʰ;

x

ʳʬʼʻʺʱʸʬʵʩʨʹʨ ʫʨ ʯʨʼʲʰʹ ʪʨʿʰʫʭʨˀʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʨʾʳʵˁʬʴʨ;

x

ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʩʵʹʺʴʬʻʲʰʹ ʳʵʿʭʨʴʨˀʰ;

x

ʼʻʸʨʷʰʹ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʳʰ˄ʵʫʬʩʨ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 5, 7 ʫʨ 12

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʰʹ ˀʰʫʨ ʨʻʫʰʺʬʩʰʹ
ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ

ʪʭ. 17

ʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʹʨʱʰʯˆʰ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʫʨ ʴʵʸʳʬʩʰ

ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ, ʰ˃ʻʲʬʩʰʯʰ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹʨ ʫʨ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʨʾʪʬʴʰʹ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʶʵʲʰʺʰʱʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴʳʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹ ʳʰʬʸ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ʮʵʳʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰʨ
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʹʨʬʸʯʨˀʵʸʰʹʵ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʬʩʰʹ ʨʾʳʵʼˆʭʸʨ

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ

ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ.

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʳʰʾʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʨʽʭʯ. ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ
ʨʳʪʭʨʸʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʳʯʬʲʰ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʶʬʸʰʵʫʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʨʯʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ. ʫʨʳʼʰʴʨʴʹʬʩʲʬʩʰ ʰʯˆʵʭʬʴ ʮʵʳʬʩʰʹ
ʳʰʾʬʩʨʹ ʾʨʸʰʩʰ ʫʨ ʫʨʻ˂ʭʬʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʯʭʰʹ
(ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʽʨʲʬʩʰ), ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʮʨʸʨʲʫʬʩʰʨʴ
ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʨʴ ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʰʯ - ʮʵʳʬʩʰ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʳʰ˂ʬʳʹ ʳʨʯ
ʪʨʰʻʳˇʵʩʬʹʵʴ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʫʨ ʰʪʰ, ʹʻʲ ʳ˂ʰʸʬ,
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʵʩʨˀʰ ʳʵʰʿʭʨʴʵʴ ʳʰʴʰʳʨʲʻʸ ʬʸʵʭʴʻʲ
ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʯʨʴ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 3.3.6 ʫʨ 5
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʰʯʭʲʬʩʨ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʨʫ
(ʫʨʻ˂ʭʬʲʨʫ) ʰʳ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ, ʯʻʱʰ:
- ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʬʸʭʰʹʬʩʰʹ
ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʬʲ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨˀʰ; ʨʴ
- ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ ʻ˃ʾʭʬʩʨ ʽʨʲʰ;
- ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ
ʨʴ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʬʸʯʨʫʬʸʯ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ;
ʳʵˆʫʨ ʨʳʪʭʨʸʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʨ;
ʰʹʰʴʰ ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʴʰ ʨʸʰʨʴ ʳʰʰʾʵʴ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲʰ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ (ʰˆ. ʻʼʲʬʩʨʳʵʹʰʲʬʩʰʹ ˂ˆʸʰʲʰ).

ʹʨˇʨʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʨ ʫʨ
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ
ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʨ

ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʱʨʴʵʴʳʫʬʩʲʵʩʨ ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ
ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʫʨʫʪʬʴʰʲʬʩʨʹ ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ ʹʨˇʨʸʵ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʨʸʯʭʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʳʨʪʸʨʳ
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʰʹʨ ʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ
ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ.

ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨˇʨʸʵ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ ʪʨʳʨʸʯʭʨ
ʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨ ʳʯʬʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ, ʫʨ˄ʿʬʩʻʲʰ ʫʨʪʬʪʳʭʰʹ ʼʨʮʰʫʨʴ
ʫʨʹʸʻʲʬʩʻʲʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʯ, ʸʨ˂
ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ˇʼʻʼʬʩʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰʹ
ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨˀʰ ʳʰʾʬʩʨʹ ʫʨ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
ʹʨˇʨʸʵ ˀʬʺʿʵʩʰʴʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʨʹ.
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺʨ˂ʰʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʨ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 10

ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʨ

ʨʸ ˀʬʰ˂ʨʭʹ ʱʵʴʱʸʬʺʻʲ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʹ.

ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʨʪʬʪʳʭʰʹ ʰʴʹʺʸʻʳʬʴʺʰʹʨʯʭʰʹ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʮʻʹʺʰ
ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ. ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨʳʫʬ ʨʸʹʬʩʻʲ ʶʰʸʵʩʬʩʯʨʴ
ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ ʯʨʴʨʩʨʸʰ ʨʴ ʻʱʬʯʬʹʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ
ʳʰʾ˄ʬʭʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹ ʫʨʫʨʹʺʻʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ ʨʴ
ʨʳʪʭʨʸʰ ʶʰʸʵʩʬʩʰʹ ʻʮʸʻʴʭʬʲʹʨʿʵʼʨʫ ʮʵʳʬʩʰʹ
ʹʨʸʬʱʵʳʬʴʫʨ˂ʰʵʫ. ʪʨʸʬ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʰʳ
ʶʸʵʬʽʺʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʨʾʨʲ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ
ʸʰʹʱʹ ʳʵʰ˂ʨʭʹ (ʫʨ ʨʳʪʭʨʸʨʫ ʱʲʨʹʰʼʰ˂ʰʸʫʬʩʨ), ʳʨʪ.
ʴʬʴʹʱʸʰʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹʨʯʭʰʹ.

ʰˆ. ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ, ʯʨʭʰ 12

ʪʨʳʵʽʭʬʿʴʬʩʨ ʴʬʩʨʫʨʸʯʻʲʰʨ - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

˃ʰʸʰʯʨʫ ʫʨʰʴʺʬʸʬʹʬʩʻʲ ʳˆʨʸʬʬʩʯʨʴ ʫʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹʯʨʴ ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʬʩʰʹ
ʪʨʳʨʸʯʭʰʹ ʳʰʮʨʴʰʨ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬʵʩʰʯʰ ʳʰʫʪʵʳʰʹ
ʫʨʴʬʸʪʭʨ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʶʸʵ˂ʬʹʬʩʰʹ,
ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ ʼʨʹʬʻʲʵʩʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʰʹʨ ʫʨ
ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʰʹ ʻʱʬʯʬʹʰ ʫʨ ʫʸʵʻʲʰ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ˆʬʲˀʬ˄ʿʵʩʨ. ʹʨʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʵ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹˀʰ
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨˀʰ ʳʰʾʬʩʨ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ. ʻʴʫʨ ʳʵˆʫʬʹ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʫʵʱʻʳʬʴʺʨ˂ʰʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʨ.

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹʨ ʫʨ ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ
ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʳʵˆʫʬʩʨ ˀʰʫʨ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨ ʫʨ
ʪʨʴʹʨˆʲʬʩʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʰʹ ʨʻʫʰʺʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ
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3

3.1

ʨʾ˄ʬʸʨ, ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʯʬʳʬʩʰʹ ʶʸʵʼʰʲʰ
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ
ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰʹ ʫʨ ʳʨʯʰ ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʶʸʵʼʰʲʰʹ ʪʨʳʵʹʨʭʲʬʴʨʫ, ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˀʬʳʫʬʪ ʽʭʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʹ:
x

2015 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʬʸ-ʴʵʬʳʩʬʸˀʰ ˀʬʪʸʵʭʬʩʻʲʰ, ʮʵʪʨʫʰ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ6;
-

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹʿʵʭʬʲʳˆʸʰʭʰ, ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʱʭʲʬʭʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʿʭʬʲʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ
ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ. ʳʱʭʲʬʭʨʸʬʩʳʨ ʳʵʰʴʨˆʻʲʬʹ ʿʭʬʲʨ
ʹʨˆʲʰ ʱʨʸʫʨʱʨʸ ʭʰʮʰʺʰʹ ʳʬʯʵʫʰʯ ʫʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʬʹ ʿʭʬʲʨ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʳʻʫʳʰʭʨʫ
˂ˆʵʭʸʵʩʹ;

-

ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʸʻʱʰʹ ˀʬʫʪʬʴʨ;

-

ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʬʩʰ ʽʨʲʬʩʯʨʴ ʫʨ ʹˆʭʨ ʹʺʸʨʺʬʪʰʻʲ ˇʪʻʼʬʩʯʨʴ,
ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ ʼʬʸʳʬʸʬʩʯʨʴ;

-

ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʰʴʼʵʸʳʨʺʵʸʬʩʯʨʴ (ʹʱʵʲʰʹ
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰ, ʳʬʹʺʰʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰʹ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʬʲʰ
ˆʬʵʩʬʩˀʰ);

-

ʯʬʳʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ (ʹʱʵʲʬʩʰ, ʱʲʰʴʰʱʬʩʰ,
ʹʰʳʰʴʫʰʹ ˄ʰʹʽʭʰʲʬʩʰ, ʳʨʾʨʮʰʬʩʰ).

x

ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰʹ ʫʨ ʳʰ˄ʰʹ ʳʰʹʨʱʻʯʸʬʩʰʹ
ʹʨʮʾʭʸʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ (ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʯʨʭˀʰ 4.1);

x

ʹʨʱʨʫʨʹʺʸʵ ʹʨʳʻˀʨʵ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʳʰʬʸ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʫʨ ʱʬʸ˃ʵ
ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰʹ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʹʨʯʭʰʹ (ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ 2015);

x

ʨʾ˄ʬʸʰʹʨ ʫʨ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ˀʬʺʿʵʩʰʴʬʩʨ (ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ 2015) ʰʳʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨʯʨ ʳʵˆʫʬʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʰʹʨ ʫʨ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʰʹ ʳʰʮʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʫʸʵʻʲʨʫ
ʰʴʼʵʸʳʰʸʬʩʨ;

x

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʰʴʭʬʴʺʨʸʰʮʨ˂ʰʨ ʹʨʭʬʲʬ
ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ (ʵʽʺʵʳʩʬʸʰ 2015);

6ʰˆ. ʨʴʪʨʸʰˀʰ - ʺʵʳʰ 3 - ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʹʸʻʲʰ ʱʭʲʬʭʰʹ
ˁʨʹʨʺʨʸʬʩʲʨʫ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ
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x

ʳʰ˄ʰʹʨ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ ʼʨʹʬʻʲʵʩʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʨ (ʰˆ. ʯʨʭʰ 6);

x

ʱʭʲʬʭʰʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸʰ ˀʬʫʬʪʬʩʰʹ ʪʨʴʹʨˇʨʸʵʬʩʨ ʹʨˇʨʸʵ ʹʨʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʵ
ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʮʬ 2015 ˄ʲʰʹ ʫʬʱʬʳʩʬʸʹ ʫʨ ˀʬʳʫʪʵʳʰ ˀʬˆʭʬʫʸʬʩʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹʯʨʴ (ʰˆ. ʯʨʭʰ 10);

x

ˀʬʳʫʪʵʳʰ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹʯʨʴ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʨ ʫʨ ʹʨʱʵʳʶʬʴʹʨ˂ʰʵ ʹʺʸʨʺʬʪʰʰʹ ʫʨʳʺʱʰ˂ʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʪʨʴʹʨʱʻʯʸʬʩʰʯ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʹʨʱʰʯˆʬʩʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ (ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʨʹ 2016 ˄ʲʰʹ
ʯʬʩʬʸʭʲʰʫʨʴ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ
ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʪʬʪʳʰʹ ˀʬʫʪʬʴʨʳʫʬ);

x

ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ ˀʬʪʸʵʭʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʳʰʮʨʴʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʫʵʴʬʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ ʻʼʸʵ ʮʻʹʺʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʹ
ˀʬʪʸʵʭʬʩʨʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ʪʸʵʭʫʬʩʨ ʰʳ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹʨʪʨʴ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʫʨʮʨʸʨʲʫʴʬʴ ʱʨˀˆʲʰʹʨ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʮʵʴʨˀʰ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʴʨʱʸʨʹ
˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ ʫʨ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹʨʪʨʴ
(ʫʬʱʬʳʩʬʸʰ 2016).

ˀʬʳʫʬʪ ʯʨʭˀʰ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʿʭʬʲʨ ʳʵʴʨ˂ʬʳʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ˄ʰʴʨʹ˄ʨʸ ʳʵʴʨ˂ʬʳʹ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʮʬʳʵʯ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ ʳʬʯʵʫʰʯ ˀʬʪʸʵʭʫʨ (ʯʻ ʹˆʭʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʳʰʯʰʯʬʩʻʲʰ).
ʬʹ ʳʬʯʵʫʵʲʵʪʰʨ ʪʨʴʳʬʵʸʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʰʹʨʹ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ
ʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨ ʨʸ ʰʿʵ ʫʨʹʸʻʲʬʩʻʲʰ 2017 ˄ʲʰʹ
ʨʪʭʰʹʺʵˀʰ (ʴʨʱʸʰʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ, ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ, 110 ʱʭ
ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ, ʴʬʴʹʱʸʨʹʯʨʴ ʫʨʹʨʱʨʭˀʰʸʬʩʬʲʰ ʪʮʰʹ ʨˆʨʲʰ ʳʵʴʨʱʭʬʯʬʩʰ,
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ).

3.2

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʰʳ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹʪʨʴ, ʸʵʳʲʬʩʰʹʯʭʰʹʨ˂ ʳʰ˄ʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʬʩʰ
ʫʨʫʪʬʴʰʲʰʨ (ʰˆ. ʯʨʭʰ 1.1.5), ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʪʨʴʰ˂ʫʰʹ 89 ʵˇʨˆʰ (392 ʨʫʨʳʰʨʴʰ),
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʬʱʵʴʵʳʰʻʸʰ ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʨ ʬʳʻʽʸʬʩʨ, ʸʵʪʵʸʰ˂ʨʨ ʳʰ˄ʰʹ, ʴʨʯʬʹʬʩʰʹ,
ˆʬʬʩʰʹʨ ʫʨ ˀʬʴʵʩʨ-ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʨ.
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲ 3-ˀʰ ʽʭʬʳʵʯ. ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʹʨˆʲʬʩʨ ʨʸ ʨʸʰʹ
ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʰ.
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ˀʰʴʨʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳ˄ʨʸʳʵʬʩʬʲʰ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ 10%-ʮʬ ʳʬʺʹ ʫʨʱʨʸʪʨʭʹ, ʨʸʰʹ ʵ˂ʫʨ˂ˆʸʨ (29)
ʫʨ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ 146 ʨʫʨʳʰʨʴʳʯ. ʬʹ ʨʸʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ
LALRP-ˀʰ ˀʬʿʭʨʴʰʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ. ʨʸ ʨʸʰʹ ʳʵʹʨʲʵʫʴʬʲʰ, ʸʵʳ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʴʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʸʰ˂ˆʭʰ ʳʱʭʬʯʸʨʫ ˀʬʰ˂ʭʲʬʩʨ,
ʸʵʫʬʹʨ˂ LALRP ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʨʳʷʨʳʨʫ ˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʹ. ʬʹ ʰʳʰʺʵʳ,
ʸʵʳ ˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʬʴ ˆʨʮʵʭʨʴ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨʹ ʫʨ
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʭʲʬʴʨʹ ʨʸ ʰʽʵʴʰʬʩʹ ˂ʨʲʱʬʻʲ
ʵˇʨˆʬʩʮʬ. ʬʹ ˇʬʸ ˀʬʻʼʨʹʬʩʬʲʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ ʯʬʳʬʩʯʨʴ ʳ˅ʰʫʸʵ
ʱʵʴʹʻʲʺʨ˂ʰʰʯ ʫʨ ʳʱʨ˂ʸʰ ʳʰʮʴʰʯ, ʸʵʳ ʯʨʭʰʫʨʴ ʰʽʴʬʹ ʨ˂ʰʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ
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ʼʰʮʰʱʻʸʰ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʨ ʫʨ ʳʵˆʫʬʹ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʮʬ ʻʨʸʿʵʼʰʯʰ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʬʩʰʹ ʳʰʴʰʳʻʳʨʳʫʬ ʫʨʿʭʨʴʨ.
˂ˆʸʰʲʰ 3 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʬʩʰʹʨ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ
ʨʸʬʨʲʰ

ˀʬʴʵʩʨ--ʴʨʪʬʩʵʩʨ//ʵʩʰʬʽʺʰ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨʯʭʰʹʨ˂ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʨ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ
ʱʨˀˆʲʰʹʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ
ʻʩʨʴʰ

ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

9

51

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʨʫʪʰʲʰ

16

70

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʨʴʰ

5

27

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʬʲʰ

1

4

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

35*

160*

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

27

111

ʹʻʲ

89a

392

ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨ ˇʬʸ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ ʫʨ ʳʨʯʰ ʳʰ˄ʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ
ˀʬʳʫʬʪʰʨ: ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ, ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʨ, 35 ʱʭ
ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ ʫʨ 110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ.
* ʳʵʰ˂ʨʭʹ 4 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ. ʸʵʳʲʬʩʰʹ ʨʪʸʬʯʭʬ ʳʵʬʽ˂ʬʭʨ ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ, ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʪʮʰʹ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʰʹ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ.
ˀʬʴʰˀʭʴʨ: 220 ʱʭ ˃ʨʩʭʰʹ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰ ʨʸ ʨʸʰʹ ˀʬʹʻʲʰ, ʸʨʫʪʨʴ ˆʨʮʰ
ʨʸʰʹ ʶʸʵʬʽʺʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʻʲʰ ʵʩʰʬʽʺʰ ʫʨ ʨʸ ʨʸʰʹ ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ LALRP–ʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ.

3.3

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʶʸʵʼʰʲʰ

3.3.1

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʯʬʳʬʩʰʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨ˄ʿʰʹʰ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʨ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ʯʨʭˀʰ 3: ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ.
ʿʭʬʲʨ ʫʨʹʨˆʲʬʩʻʲʰ ʶʻʴʽʺʰ ʫʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʯ ʻˀʻʨʲʵʫ ʫʨʮʨʸʨʲʫʬʹ, ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ʳʫʰʴʨʸʬʬʩʰʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ
ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ.
ʴʬʴʱʹʸʨʹ ˆʬʵʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʵʼʬʲ ˅ʻʩʬʸʹ, ʵʸ ʶʨʺʨʸʨ ʹʵʼʬʲʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʵʼʬʲ
ˆʨʰˀʰʹ ʴʨ˄ʰʲʰʨ. ʨʳ ˆʬʵʩʨˀʰ 1148 ʳʻʫʳʰʭʰ ʳʵʹʨˆʲʬʨ (268 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ),
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʫʰʴʨʸʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ ʳʫʬʩʨʸʬ 13 ʶʨʺʨʸʨ ʹʵʼʬʲˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ. ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨˀʰ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʿʵʭʬʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʹʵʼʬʲ
˅ʻʩʬʸˀʰ.
ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʵʼʬʲ ʴʨʱʰʹ ʫʨ ʲʨˆʨʲʳʻʲʨʹ ʹʵʼʲʰʹ ʴʨ˄ʰʲʹ ʫʨ 300
ʳʻʫʳʰʭ ʳʵʹʨˆʲʬʹ ʰʯʭʲʰʹ (85 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ), ʸʵʳʬʲʰ˂ 5 ʳ˂ʰʸʬ ʹʵʼʬʲˀʰ
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˂ˆʵʭʸʵʩʹ. ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʯ
ˆʵʭʸʵʩʹ ʹʵʼʬʲ ʴʨʱˀʰ.

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ˂

ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 30-40 ʵˇʨˆʰ ʨʳʷʨʳʨʫ ʵʸʰ ˆʬʵʩʰʹ ʪʨʸʬʯ ˂ˆʵʭʸʵʩʹ ʫʨ ʩʸʻʴʫʬʩʨ
ʳˆʵʲʵʫ ʮʨʼˆʻʲʰʹ ʯʭʬʬʩˀʰ.
ʪʨʸʫʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʶʰʸʰʹʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʵʼʬʲˀʰ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʲʨʫ ʫʨʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ
ˀʬʳʫʬʪ ʪʨʫʳʵʭʰʫʨ, ʿʭʬʲʨ ʨʫʨʳʰʨʴʰ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨʰʩʨʫʨ, ʹʨʻʩʸʵʩʹ ʽʨʸʯʻʲʨʫ ʫʨ
ʳʨʸʯʲʳʨʫʰʫʬʩʬʲʰ ʬʱʲʬʹʰʰʹ ʳʸʬʭʲʰʨ.

3.3.2

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ
ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
89 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʰ ʹʨˀʻʨʲʵʫ 4.5 ˄ʬʭʸʰʹʨʪʨʴ ˀʬʫʪʬʩʨ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨˀʰ ʻʼʸʵ ʳʬʺʰ ʱʨ˂ʰʨ, ʭʰʫʸʬ ʽʨʲʰ (ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ
ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲ ˂ˆʸʰʲ #4-ˀʰʨ):
˂ˆʸʰʲʰ 4 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʫʬʳʵʪʸʨʼʰʻʲʰ ʳʨˆʨʹʰʨʯʬʩʲʬʩʰ
ʱʨ˂ʰ

ʽʨʲʰ

ʹʨʬʸʯʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʩʨʭˀʭʬʩʰ 6 ˄ʲʨʳʫʬ

14

(6.6%)

10

(5.6%)

24

(6.1%)

7-18 ˄ʬʲʰ

51

(23.9%)

43

(24.0%)

94

(24.0%)

19-60 ˄ʬʲʰ

107

(50.2%)

93

(52.0%)

200

(51.0%)

60 ˄ʬʲʮʬ ʻʼʸʵʹʰ

31

(14.6%)

31

(17.3%)

62

(15.8%)

ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ ʪʨʹ˂ʨ

10

(4.7%)

2

(1.1%)

12

(3.1%)

ʹʻʲ

213

(100.0%)

179

(100.0%)

392

(100.0%)

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʨʹʨʱʰ 78 ˄ʬʲʰʨ (ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ
˂ˆʸʰʲˀʰ 5). ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹʻʼʸʵʹʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨʨ 21
˄ʲʰʹʨʨ, ˆʵʲʵ ʿʭʬʲʨʮʬ ʨʹʨʱʵʭʨʴʰ 95 ˄ʲʰʹ.
˂ˆʸʰʲʰ 5 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʯʨ ʨʹʨʱʰ
ʻʩʨʴʰ
ʰ, ˀʬʴʵʩʨ-ʴʴʨʪʬʩʵʩʨ/ʵ
ʵʩʰʬʽʺʰc

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʻʼʸʵʹʯʨ ʹʨˀʻʨʲʵ
ʨʹʨʱʰ

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʿʭʬʲʨʮʬ ʨʹʨʱʵʭʨʴʰ
ʻʼʸʵʹʰ

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʿʭʬʲʨʮʬ ʨˆʨʲʪʨʮʸʫʨ
ʻʼʸʵʹʰ

ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

59

78

38

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʨʫʪʰʲʰ

58

80

40

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʻʩʨʴʰ

56

58

52

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ
ʹʵʼʬʲʰ

42

42

42

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

60

95

24

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

52

87

21

ʹʻʲ

57

95

21

ʶʸʵʬʽʺʰʹʯʭʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ ʨʸʬʨʲˀʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ 10 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ
ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ (ʰˆ. ˂ˆʸʰʲʰ 6). ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʨʳʪʭʨʸʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
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˄ʬʭʸʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʴʨʱʲʬʩʰʨ ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˄ʬʭʸʯʨ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʨ˂ʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ (3.2 ʫʨ 5.2. ˄ʬʭʸʰ). ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʽʨʲʰ
ʻʼʸʵʹʬʩʰ ʨʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʻʼʸʵ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʬʩʰ ʨʸʰʨʴ ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʨ˂ʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ. ʨʯʰʭʬ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ʽʨʲʰ ʽʭʸʰʭʰʨ.
˂ˆʸʰʲʰ 6 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʯʨ ʹʽʬʹʰ ʫʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ ʮʵʳʨ
ʻʩʨʴʰ
ʰ,

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩ
ʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ,,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩ
ʻʲʬʩʻʲ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ˀʰ ʳʬʯʨʻʸʰ
ʽʨʲʬʩʰʹ
ʹʨˀʻʨʲʵ
ʨʹʨʱʰ

ʵˇʨˆʰʹ
ʹʨˀʻʨʲʵ
ʮʵʳʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩ
ʻʲʬʩʻʲ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ˀʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩ
ʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ,,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʱʨ˂ʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʬʩ
ʻʲ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ˀʰ ʳʬʯʨʻʸʰ
ʱʨ˂ʬʩʰʹ
ʹʨˀʻʨʲʵ
ʨʹʨʱʰ

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ
ʮʵʳʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩ
ʻʲ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ˀʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂
ʱʨ˂ʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

-

-

-

9

58

5.7

ʱʨˀˆʲʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʨʫʪʰʲʰ

2

65

3

14

58

4.9

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵ–
ʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʨʴʰ

-

-

-

5

56

5.4

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ
ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ
ʹʵʼʬʲʰ

-

-

-

1

42

4.0

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

6

68

2.8

29

58

5.2

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ
ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

2

87

6

25

51

4.0

ʹʻʲ

10

69

3.2

79

56

5.2

ˀʬʴʵʩʨ-ʴʨʪʬʩʵʩʨ/
ʵʩʰʬʽʺʰc

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʭʬʲʨ ʻʼʸʵʹʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ. ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʳʨ ʳʨʯʪʨʴʳʨ ʨʸ ʰ˂ʰʹ ˄ʬʸʨ–ʱʰʯˆʭʨ (ʰˆ. ˂ˆʸʰʲʰ 7).

ʨʽʭʹ

ʸʨʵʫ

%

ʸʨʵʫ

%

ʸʨʵʫ

%

ʸʨʵʫ

%

ʸʨʵʫ

%

ʸʨʵʫ

%

ʹʻʲ

ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ
ʪʨʹ˂ʨ

ʻʳʨʾʲʬʹʰ
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ

ʫʨʹʸʻʲʬʩ
ʩ
ʻʲʰ
ʹʨˀʻʨʲʵ
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ//
ʹʱʵʲʨ

ʫʨʻʹʸʻʲʬ
ʩʬʲʰ
ʪʨʴʨʯʲʬʩʨ//
ʹʱʵʲʨ

ʺʬʽʴʰʱʻʸʰ

ʨʸ˂ ʬʸʯʰ
(ʪʨʻʴʨʯʲʬ
ʩʬʲʰ)

˂ˆʸʰʲʰ 7 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʯʨ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʫʵʴʬ

ʸʨʵʫ

%

ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

0

0%

3

30%

1

10%

5

50%

0

0%

1

10%

10

100%

ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʱʨ˂ʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

1

1%

16

20%

2

3%

35

44%

7

9%

18

23%

79

100%

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

1

1%

19

21%

3

43%

40

45%

7

8%

19

21%

89

100%
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3.3.3

ʳʰ˄ʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨ
ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺˀʰʨ
ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ (ʺʵʳʰ 3),
ʳʰ˄ʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ
ˆʨʹʰʨʯʫʬʩʨ ʹʨʳʨʸʯʲʬʩʸʰʭʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹʨ ʫʨ ʳʰ˄ʨʮʬ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ ʹʨʳʨʸʯʲʰʹ
ʻʼʲʬʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʨʫ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰʨ. ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʯʰʯʽʳʰʹ
ʿʭʬʲʨ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʹʨˆʬʲʳ˄ʰʼʵʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʨʨ
ʫʨ ʿʭʬʲʨ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰ ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹʨʨ.
ʳʰ˄ʰʹ ʿʭʬʲʨ
ʴʨʱʭʬʯʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ˄ʬʹʰ, ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʺʿʰʹ ʼʵʴʫʰʹ ʳʰ˄ʨ. ʳʰ˄ʰʹ
ʸʬʪʰʹʺʸʨ˂ʰʨ ʸʯʻʲʰ ʶʸʵ˂ʬʹʰʨ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨ ˆˀʰʸʨʫ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʰʹ
ʫʨʳʨʫʨʹʺʻʸʬʩʬʲʰ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʻʴʫʨ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʬʹ.
ʮʵʪʰʬʸʯʳʨ
ʨʫʨʳʰʨʴʳʨ ˄ʨʸʳʨʺʬʩʰʯ ʳʵʨˆʬʸˆʨ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʰʹ ʱʬʸ˃ʵ
ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʨʫ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ ʬʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰ ʱʭʲʨʭʨ˂
ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʳʰ˄ʨʫʨʨ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ. ʨʹʬʯ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ,
ʳʰ˄ʨ
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʼʲʵʩʬʲʰʹ ʹʨˆʬʲʮʬ.
ʳʰ˄ʰʹ ˁʭʬʻʲʬʩʨʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʼʲʵʩʨ ʹʵʼʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʨʸʨʼʵʸʳʨʲʻʸʨʫ
ʳʺʱʰ˂ʬʫʨʨ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ. ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, ʱʬʸ˃ʵ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰ ʱʨʸʪʨʫʨʨ
ʳʵʴʰˀʴʻʲʰ ʫʨ ʯʰʯʽʳʰʹ ʿʵʭʬʲʯʭʰʹ ˀʬʳʵʾʵʩʰʲʰʨ. ʫʨʹʨˆʲʬʩʬʩʹ ʪʨʸʬʯ, ʺʿʰʨʴ
ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ, ˁʭʬʻʲʬʩʨʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨ ʻʳʬʺʬʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ
ʴʨʯʲʨʫʨʨ
ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ.
ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ
ʨʫʪʰʲʬʩʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ˇʪʻʼʬʩʰʹ
ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰʨ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʹʨʬʸʯʵ ˄ʰʴʨʶʸʬʩʰ ˈʿʨʭʯ ʫʨ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ
ʹʨʳʨʸʯʲʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ʨʳ ʨʫʪʰʲʬʩʰʯ ʹʨʸʪʬʩʲʵʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʳʬʳʱʭʰʫʸʬʵʩʰʯ
ʨʽʭʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ.
ʹˆʭʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ ˀʵʸʰʹ, 10 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ ʳʰ˄ʰʹ
ʴʨʱʭʬʯʬʩʰ ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ˈʽʵʴʫʨʯ ʱʬʸ˃ʵ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨʫ ʰʳ ʳʵʴʨʱʭʬʯˀʰ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ˆʭʫʬʩʨ ʴʨʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʻʳˇʵʩʬʹʬʩʰʹ ʨʸʬʨʲˀʰ. 10 ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ, 1 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ʽʨʲʰʨ. ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ LALRP
ʳʵʳʮʨʫʬʩʰʹ ʫʸʵʹ 2017 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ ʹˆʭʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ ʳʰ˄ʰʹ ʴʨʱʭʬʯʬʩʰ ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʨʸ ˈʽʵʴʫʨʯ.

3.3.4

ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʯʨ ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʴʰ ʫʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ
ʨʳ ʯʨʭˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʵʸ ˃ʰʸʰʯʨʫ, ʪʨʴʹˆʭʨʭʬʩʻʲ ˄ʿʨʸʵʹ:
x

ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 2015 ˄ʲʰʹ ʹʬʽʺʬʳʩʬʸ-ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ
ˁʨʺʨʸʫʨ ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʿʭʬʲʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʬʩˀʰ ˂ˆʵʭʸʵʩʬʴ.

x

ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ 2016 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸʫʬʱʬʳʩʬʸˀʰ ˁʨʺʨʸʫʨ ʫʨ ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʳʵʰ˂ʭʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʬʩʰʯ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ: ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ, ʴʨʴʱʸʨʹ
˄ʿʨʲʳʰʾʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʰ, ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʨʴʰ. ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ
ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʳʰʮʨʴʰ ʪʨˆʲʫʨʯ ʻʼʸʵ ʮʻʹʺʨʫ ʳʵʬˆʫʰʴʨʯ ʫʨʮʨʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʫʨ ʫʵʴʬʬʩʰʹ ʫʵʱʻʳʬʴʺʰʸʬʩʨ.
ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʸʬʳʵʴʺʰʹ ʫʨ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʲʰʹ
ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ʽʭʬˀ ʳʿʵʼʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʵʳʺʨʴʰ
ʨʽʺʰʭʬʩʰ ʨʸ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʨ (ʰˆ. ʯʨʭʰ 4.3.),
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ʳʵˆʫʨ ʨʳ ʵʸʰ ˄ʿʨʸʵʹ ʪʨʬʸʯʰʨʴʬʩʨ ʽʭʬʳʵʯ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰ ʨʴʨʲʰʮʰʹ
˄ʨʸʳʵʹʨʫʪʬʴʨʫ. ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲ
ˀʬʼʨʹʬʩʬʩʹ.

3.3.4.1

ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʯʰʯʽʳʰʹ 60%-ʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʨʸʰʨʴ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ 2-ʫʨʴ 5 ˄ʿʨʸʵʮʬ (ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ
˂ˆʸʰʲ 8-ˀʰ). ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ ʬʸʯ ʳʬʹʨʳʬʫʮʬ ʴʨʱʲʬʩʳʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʪʨʴʨˆʨʫʨ, ʸʵʳ
ʰʹʰʴʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯ ˄ʿʨʸʵʹ ʬʼʻ˃ʴʬʩʰʨʴ.
˂ˆʸʰʲʰ 8 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ,
ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʨ

ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂

ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʹʻʲ

ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ
ʪʨʹ˂ʨ

1

2

3

4

5

ʿʭʬʲʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ

11

29

28

16

4

1

89

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

2

4

3

0

0

1

10

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʱʨ˂ʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

10

25

25

16

4

0

79

ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ
˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʰʲʰʨ ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲ ˂ˆʸʰʲˀʰ 9. 29 ʵˇʨˆʰʫʨʴ, ʸʵʳʬʲʳʨ˂ ʳˆʵʲʵʫ
ʬʸʯʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ ʪʨʳʵʨ˂ˆʨʫʨ, ʵʸʳʨ ʵˇʨˆʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʳʨʳʨʱʨ˂ʬʩʰ
ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʬʴ, ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʳʨʯʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʬʸʯʨʫʬʸʯ
˄ʿʨʸʵʫ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʵˇʨˆʬʩʰʫʨʴ ʵ˂ʫʨʯʬʸʯʳʬʺˀʰ (31) ʬʸʯʰ ˄ʬʭʸʰ ʳʨʰʴ˂
ʰʾʬʩʹ ˆʬʲʼʨʹʹ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨˇʨʸʵ ʳʵʹʨʳʹʨˆʻʸʬ. ˂ˆʸʨ (9) ʵˇʨˆˀʰ ʬʸʯʰ ˄ʬʭʸʰʹ ʳʨʰʴ˂
ʰʾʬʩʹ ˆʬʲʼʨʹʹ ʱʬʸ˃ʵ ʱʵʳʶʨʴʰʰʫʨʴ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʵʸʰ
ʳʬʹʨʳʬʫʰ ʰʾʬʩʹ ʶʬʴʹʰʨʹ ʨʴ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ (ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʨʴ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ ʲʺʵʲʭʰʲʬʩʰʹʨʯʭʰʹ). ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʴʨˆʬʭʨʸʮʬ ʳʬʺʳʨ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʨʫ ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ (ʸʵʪʵʸ˂
ʳʰ˄ʨʯʳʵʽʳʬʫʬʩʨ, ʰʹʬ ʳʬʹʨʽʵʴʲʬʵʩʨ). ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʴʨˆʨʮ 1-ʮʬʨ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ, ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ ʻʼʸʵ ˆˀʰʸʨʫ ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʫ ʱʬʸ˃ʵ ʱʵʳʶʨʴʰʰʹʨʪʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰ, ʶʬʴʹʰʨ ʨʴ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʫʨˆʳʨʸʬʩʬʩʰ ʰʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʱʨ˂ʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ. ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʳʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ ʻʼʸʵ
ʴʨʱʲʬʩ ˀʬʳʯˆʭʬʭʬʩˀʰ ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ. ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʨʴʪʨʸʰˀʰʹ ʳʬʹʨʳʬ ʺʵʳˀʰ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʫʨ ʯʨʭˀʰ 3.3.4.2ʫ, ˆʬ-ʺʿʰʹ
ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʸ ʰʽʴʨ ˇʬʸʵʭʨʴ ʫʵʴʬʮʬ
ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ. ʹʨʩʨʮʰʹʵ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʨʹ, ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ, ʯʬʳʰʹ
ʫʵʳʬʮʬ ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʯʨʭʨʸ ˄ʿʨʸʵʫ ʰʽʴʨ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ. ʯʻʳ˂ʨ,
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʫʵʴʬʮʬ ʭʬʸ ʳʵˆʬʸˆʫʨ ʹʨʴʫʵ ʶʨʹʻˆʰʹ ʳʰʾʬʩʨ
ʶʰʸʵʭʴʬʩʬʩʰʹ/ʰʴʫʰʭʰʫʬʩʰʹ ʨʳ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨˀʰ ˁʨʸʯʻʲʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
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ʩʨʱʨʲʬʨ (ˇʬʳʰ, ʪʨʳʵʳ˂ˆʭʨʸʰ
ʹʨʱʭʬʩʰ)

ʺʿʰʹ ʳʬʵʸʨʫʰ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰ

ʺʿʰʹ ʹʨʬʽʹʶʲʵʨʺʨ˂ʰʵ
ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ

9

55

3

1

44

4

5

1

2

48

%

100%

36%

10%

62%

3%

1%

49%

4%

6%

1%

2%

9%

ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ

ʳʻʫʳʰʭʰ ʼʻʲʨʫʰ
ʪʮʨʭʴʰʲʰ

ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ ʪʨʹ˂ʨ

32

ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ

89

ʽʰʸʰʯ ʨʾʬʩʻʲʰ ʳʰ˄ʨ

ʸʩʨ.

ʶʬʴʹʰʨ/ʫʨˆʳʨʸʬʩʨ

ʱʬʸ˃ʵ ʱʵʳʶʨʴʰʰʫʨʴ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰ

ʿʭʬʲʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ

ʹʨˇʨʸʵ ʹʨʳʹʨˆʻʸʰʫʨʴ
ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʸʨʵʫ–ʩʨ

˂ˆʸʰʲʰ 9 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ

ʴʨˆ. 1 ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ˀʬʫʨʸʬʩʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʬʩʰʹ ʹʽʬʹʰʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ

89 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʫʨʴ, ˆʻʯʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʳˆʵʲʵʫ
ʳʰ˄ʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʮʬʨ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ (ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ
10). ʨʳ ˆʻʯ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ ʱʨ˂ʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ. ʿʭʬʲʨ ʹˆʭʨ ʸʬʹʶʵʫʬʴʺʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ,
ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʬʿʸʫʴʵʩʵʫʴʬʴ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʰ˄ʰʹʨʪʨʴ, ʰʹʬ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲ
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ.
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˂ˆʸʰʲʰ 10 ʳʰ˄ʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂
ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ ʳʰ˄ʨʮʬ
ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʫʨ

ʹˆʭʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʨ

3.3.4.2

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂
ʳʵʨˆʫʰʴʬʹ
ʳʰ˄ʨʮʬ
ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʨ

ʶʨʹʻˆʰ ʨʸ
ʪʨʹ˂ʨ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ ʸʨʵʫ.

ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

8

1

1

9

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ʨʫʪʰʲʰ

13

1

3

16

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʻʩʨʴʰ

4

---

---

5

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ
ʹʵʼʬʲʰ

1

---

---

1

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʨ

29

1

5

35

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʪʨʫʨʳʪʫʬʩʰ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ

26

2

1

27

ʹʻʲ

78

5

8

89

ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʬʬʩʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʬʬʩʰ ʫʬʺʨʲʻʸʨʫ ʰʽʴʨ
ˀʬʹ˄ʨʭʲʰʲʰ 2016 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸ-ʫʬʱʬʳʩʬʸˀʰ ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʹʵ˂ʰʵʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʨʹ. ʨʳ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹʨʹ ʳʵ˂ʻʲʰ ʰʽʴʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʬʽ˂ʬʭʰʨʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʨʴʮʬ, ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʮʬ
ʫʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʻʩʨʴʮʬ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʯ ʪʨʳʵ˄ʭʬʻʲʰ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʽʭʬˀ. ʵ˂ʫʨʨʯʳʨ (30) ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ ʯʨʴˆʳʵʩʨ ʰʴʺʬʸʭʰʻʮʬ ʫʨ
ʳʵʪʭʨ˄ʵʫʨ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ˀʬʳʫʬʪ ʽʭʬ–ʯʨʭˀʰ
ʳʵʿʭʨʴʰʲʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰʹ ʪʨʴ˂ˆʨʫʬʩʬʩʮʬ
ʫʨ ʻʴʫʨ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʫʨʩʨʲʰ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʪʨʳʵ, ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ʨʸ ʰʿʵʹ ʹʨʰʳʬʫʵ. ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ 3.3.4.2.ʫ ʽʭʬ–ʯʨʭˀʰʨ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ (ʪʭ. 56),
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ˄ʿʨʸʵ, ʱʬʸ˃ʵʫ ʱʰ, ˆʬ-ʺʿʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʨ,
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ˇʬʸʵʭʴʨʫ ʨʸ ʰʽʴʨ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ (ʨʴ ʹʨʬʸʯʵʫ ʨʸ ʰʽʴʨ
ʫʨ
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ).
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʴʰʭʯʬʩʰʹ
ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʬʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ʯʨʭˀʰ 3.3.5, ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ
˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʹʺʨʴʫʨʸʺʬʩʮʬ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ˂ ʳˆʵʲʵʫ ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʹʼʬʸʵˀʰ ʳ˂ʰʸʬ–ʳʨˀʺʨʩʰʨʴʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʯ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ (ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʵʸʰʭʬ
ˆʬʵʩʨˀʰ ʪʭˆʭʫʬʩʨ). ʬʹ ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ ʫʵʴʬʬʩʰ
ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʻʲʨʫ ʰʽʴʨ ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ ʳʸʨʭʨʲʰ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʸʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨ ʸʬʨʲʻʸʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʮʬ ʳʬʺʰʨ.

A

ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ
30-ʳʨ ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʳʨ, ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ ʶʨʹʻˆʰ ʪʨʹ˂ʨ ʱʰʯˆʭʨʹ
ʳʨʯʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹʨʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʵ ʫʵʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳʨʾʨʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰʨ 30 000 ʲʨʸʰ,
ˆʵʲʵ ʿʭʬʲʨʮʬ ʳ˂ʰʸʬ - 2000 ʲʨʸʰ. ʹʨˀʻʨʲʵ, ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ, ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ
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ˀʬʨʫʪʬʴʫʨ 10 000 ʲʨʸʹ. ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʹ
ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 11.
˂ˆʸʰʲʰ
11 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ

ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ

ʳʰʬʸ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʬʩʰʹ ʳʰʬʸ
ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ

ʸʬʹʶʵʴʴʫʬʴʺʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ %

ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 1000-ʰʫʨʴ 5
000 ʲʨʸʨʳʫʬ

6

20%

ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 5000-ʰʫʨʴ 10
000 ʲʨʸʨʳʫʬ

9

30%

ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 10009-ʰʫʨʴ 15
000 ʲʨʸʨʳʫʬ

5

16.7%

ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ 15 000 ʲʨʸʹ
ʮʬʳʵʯ

10

33.3%

ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

30

100%

ˀʬʴʰˀʭʴʨ: ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʸ ʰʿʵʹ ʹʨʰʳʬʫʵ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʪʨʳʵ

ʽʭʬʳʵʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʴʨˆʨʮʰ 2 ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ ˆʬʲʼʨʹʬʩʰʹ, ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ, ʶʬʴʹʰʬʩʰʹʨ ʫʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ˄ʰʲʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨʹ
˄ʲʰʻʸʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʹˆʭʨʫʨʹˆʭʨ ʫʵʴʬʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʨ˂ ʯʨʭʨʫ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ
ʳʰʬʸ ʰʽʴʨ ˀʬʼʨʹʬʩʻʲʰ. ʰʪʰ ʪʭʰˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʳʰʻˆʬʫʨʭʨʫ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ʹʵʼʲʰʹ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ˄ʿʨʸʵʨ, ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʳʨ ʨʸ ʳʰʰˁʴʰʬʹ ʰʪʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ˄ʿʨʸʵʫ. ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ ʿʭʬʲʨʮʬ
ʫʨʩʨʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ, ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰ ʨʸʰʨʴ ʶʬʴʹʰʬʩʹʨ ʫʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʬʩʮʬ.
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ʴʨˆ. 2 ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʹ ˄ʰʲʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ
˄ʲʰʻʸ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲˀʰ
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B

ˆʬʲʼʨʹʬʩʰʹ ʫʵʴʬ
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ ˆʬʲʼʨʹʰʹ ʫʵʴʬ ʰ˂ʭʲʬʩʨ 100-ʫʨʴ 1000
ʲʨʸʨʳʫʬ ʯʭʬˀʰ. ʹʨˇʨʸʵ ʳʵˆʬʲʬʬʩʹ ˆʬʲʼʨʹʰ ʳʬʸʿʬʵʩʹ ʯʭʬˀʰ 100 ʲʨʸʰʫʨʴ (ʳʨʪ.
ʩʰʩʲʰʵʯʬʱʨʸʰ) ʯʭʬˀʰ 800 ʲʨʸʨʳʫʬ (ʳʬʹʨʮʾʭʸʬ). ʱʬʸ˃ʵ ʱʵʳʶʨʴʰʬʩʰʹ
ʯʨʴʨʳˀʸʵʳʲʬʩʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨʯ ʪʨʳʵʰʳʻˀʨʵʴ ʯʭʬˀʰ 270 ʲʨʸʰ (ʬʽʯʨʴʰ). ʶʸʵʬʽʺˀʰ
ˁʨʸʯʻʲʰ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʳʻˀʨʱʰ ʪʨʳʵʰʳʻˀʨʭʬʩʹ ʯʭʬˀʰ 1000 ʲʨʸʹ.

C

ʹʵʼʲʰʹ-ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ
ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʴʨ˄ʰʲʰ
ʳʬ˂ˆʵʭʬʲʬʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰʨ. ʳʵʿʭʨʴʰʲʰ ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰ
(ʹʰʳʰʴʫʰ, ʱʨʸʺʵʼʰʲʰ, ʩʵʹʺʴʬʻʲʰ) ʵˇʨˆʻʸʰ ʳʵˆʳʨʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹʨʨ ʪʨʴʱʻʯʭʴʰʲʰ.
ʯˆʰʲʰʹ ʨʴ ʴʰʪʭʮʰʹ ʳʵʿʭʨʴʨ, ʨʹʬʭʬ ʯʨʼʲʰ, ʮʵʪʰʬʸʯʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʳʰʬʸ
ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʨʳʨʺʬʩʰʯ ˄ʿʨʸʵʫ ʰʽʴʨʹ ʪʨʴˆʰʲʻʲʰ.
ʯˆʰʲʰʹ ʨʴ ʴʰʪʭʮʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʰʨ ˆʬʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ. ʬʸʯ-ʬʸʯʳʨ ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʳʰʹʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ 2015 ˄ʬʲʹ 8 000 ʲʨʸʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʳʰʰʾʵ 400 ˃ʰʸʰ ʯˆʰʲʰʹ ˆʰʹ
ʶʲʨʴʺʨ˂ʰʰʹʨʪʨʴ.
26-ʳʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʳʬʯʨʼʲʬʵʩʨʹ
ʳʰʹʫʬʭʹ, ˆʵʲʵ ʬʽʭʹʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʳʵʿʭʨʴʰʲʰ
ʯʨʼʲʰʹ ʪʨʸʱʭʬʻʲ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʹ ʿʰʫʰʨʴ.
ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʨʴʨʲʰʮʰ
ˁʨʺʨʸʫʨ ʰʳ ʼʬʸʳʬʸʬʩʰʹʨʯʭʰʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʮʨʸʨʲʫʴʬʴ ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʻʩʨʴʮʬ, ʴʬʴʹʱʸʰʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʺʬʸʰʺʵʸʰʨʮʬ ʫʨ ʴʨʴʱʸʰʹ ʫʨʳʩʰʹʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰ ʴʨʪʬʩʵʩʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʨʫʪʰʲʮʬ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ. ˁʨʺʨʸʫʨ
16 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʫʬʺʨʲʻʸʰ ʨʴʨʲʰʮʰ. ˀʬʫʬʪʬʩʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 12.
ʨʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 40%
ʨʸʨʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˄ʿʨʸʵʬʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰʨ (ʶʬʴʹʰʬʩʰ ʫʨ
ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ), ʪʨʸʫʨ ʬʸʯʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹˆʭʨ
ʨʸʨʭʰʯʨʸʰ ˄ʿʨʸʵ ʨʸ ʪʨʨˁʴʰʨ. ʹʨˀʻʨʲʵʫ, ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʫʬʺʨʲʻʸ ʱʭʲʬʭʨˀʰ ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 2/3-ʹ.
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʳʰʬʸ ʳʬʹʨʽʵʴʲʬʵʩʰʹ ʹʼʬʸʵˀʰ ˀʬʹʨʺʨʴʰ ˄ʭʲʰʲʰ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʹʨʼʻʸʨʷʬʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰʹ ˀʬ˃ʬʴʨʨ, ʸʵʫʬʹʨ˂ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʹ ʨʸ
ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʹʨʱʳʨʸʰʹʰ ʹʨʼʻʸʨʷʬ ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰʹ ʳʵ˄ʬʭʨ. ʫʬʺʨʲʻʸ ʱʭʲʬʭʨˀʰ
ʳʵʴʨ˄ʰʲʬ 16 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʫʨʴ ˆʻʯʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʹʸʻʲʨʫ ˀʬʬ˃ʲʵʯ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʨʼʻʸʨʷʬ ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰʹ ʳʵ˄ʬʭʨ, ˆʵʲʵ
ʹˆʭʬʩʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ, ʸʵʳ ʹʨˀʻʨʲʵʫ ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 1300 ʲʨʸʰʹ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ʹʨʼʻʸʨʷʬ ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰʹ ʿʰʫʭʨ ʻ˄ʬʭʫʨʯ ˃ʸʵˆʬʩʰʹ ʪʨʳʵʹʨʱʭʬʩʨʫ.
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ʯʭʰʻʸʰ

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʹʸʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ
(ʹʨˀʻʨʲʵ ʲʨʸˀʰ)
˄ʲʰʻʸʰ

ʨʸʨ ʹʨʹʵʼʲʵ–ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰʹ ʺʰʶʰ

ʹˆʭʨ ʨʸʨ ʹʨʹʵʼʲʵ–ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ

(ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʲʨʸˀʰ)

ʹʨʹʵʼʲʵ–ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ

(ʹʨʹʵʼʲʵ–ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʴʬʫʲʬʻʲʰ,
ʼʻʸʨʷʰ, ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʲʨʸˀʰ)

ˀʬʹʿʰʫʭʨ

(ʯˆʰʲʰ, ʴʰʪʵʮʰ, ʯʨʼʲʰ, ˆʵʸ˂ʰ,
ʿʭʬʲʰ, ʹʨˀʻʨʲʵʫ ʲʨʸˀʰ)

ʪʨʿʰʫʭʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ

ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

˂ˆʸʰʲʰ 12 ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʫʨʱʨʸʪʭʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨˀʻʨʲʵ
ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ
ˀʬʫʬʪʨʫ ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ

10

7,764

873

6,891

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩ
ʬʩʰʹ 50%

ʶʬʴʹʰʬʩʰ
ʫʨ
ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ

10,431

~870

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ

1

16,060

11,000

5,060

ʨʸʨ

---

5,060

~420

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʰʹʨ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰʹ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ
ʫʨʮʨʸʨʲʫʨ

5

5,414

470

4,944

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩ
ʬʩʰʹ 40%

ʶʬʴʹʰʬʩʰ
ʫʨ
ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ

7,772

~650

ʹʻʲ

16

7,548

1,380

6,168

ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩ
ʬʩʰʹ 43%

ʶʬʴʹʰʬʩʰ
ʫʨ
ˆʬʲʼʨʹʬʩʰ

9,264

~770

ˀʬʴʰˀʭʴʨ: ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʨʸ ʰʿʵʹ ʹʨʰʳʬʫʵ ʸʬʨʪʰʸʬʩʰʹ ʫʨʩʨʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʪʨʳʵ

D

ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰʹ ʻʳʬʺʬʹʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹ ʳʰʬʸ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ ʨʾʰʨʸʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ
ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩʰʹ ʬʱʵʴʵʳʰʱʨˀʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʳʯʨʭʨʸ ˄ʿʨʸʵʫ. ʹʨʩ˅ʵʯʨ
ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʫʨʴʪʸʬʭʰʹ ˀʬʳʫʬʪ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʳʨʹʨʲʬʩʹ ˀʬʮʾʻʫʭʰʹ ʪʨʸʬˀʬ
ʨʳʻˀʨʭʬʩʫʴʬʴ. ʳʯʨʭʸʵʩʨʳ ʩʵʲʵ ʶʬʸʰʵʫˀʰ ˁʨʳʵʨʿʨʲʰʩʨ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʰʹ
ʼʨʸʯʵʳʨˀʺʨʩʰʨʴʰ ʲʰ˂ʬʴʮʰʸʬʩʰʹ ʶʸʵʪʸʨʳʨ, ʸʵʳʲʰʹ ʳʰʮʨʴʰ˂ ʺʿʰʯ ʫʨʼʨʸʻʲ
ʺʬʸʰʺʵʸʰʬʩʮʬ ʳʨʸʯʭʰʹ ʨʾʫʪʬʴʨʨ. ʹʨʭʬʲʬ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ˁʨʺʨʸʬʩʰʹ ʫʸʵʰʹʨʯʭʰʹ
ʳʯʨʭʸʵʩʨʳ ʪʨʨʪʮʨʭʴʨ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ˄ʨʸʳʵʳʨʫʪʬʴʲʬʩʰ ʨˆʨʲʰ ʹʰʹʺʬʳʰʹ ʨʫʪʰʲʮʬ
ʫʨʴʬʸʪʭʰʹʨʯʭʰʹ. ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʪʨʹʨʪʬʩʰʨ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʯʨʭˀʬʱʨʭʬʩʨ
ʾʰʨʫ ʰʹʨʻʩʸʵʴ ʳʨʯʰ ʵˇʨˆʬʩʰʹ ˁʨʸʯʻʲʵʩʨʮʬ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨʹʨ ʫʨ ˆʬ-ʺʿʰʹ
ʹʨˆʬʸˆʰ ʽʨʸˆʴʬʩʰʹ ʩʰʮʴʬˀʰ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ
ʫʸʵʹ, ʨʹʬʭʬ ʯʬʳʨʺʻʸʰ ʨʴ ʼʵʱʻʹ-ˇʪʻʼʬʩʰʹ ʫʰʹʱʻʹʰʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ. ˆʬ-ʺʿʰʹ
ʫʨʳʮʨʫʬʩʰʹ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʶʸʨʽʺʰʱʰʹ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʻʸʰ ʨʾ˄ʬʸʨ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ʨʹʬʭʬ ʨʸ
ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʮʻʹʺʰ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰ ʳʵ˅ʸʰʲʰ ˆʬʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ ʨʴ ʨʳ ʩʰʮʴʬʹʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ.
ʯʻʳ˂ʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰʨ ʺʵʳˀʰ 3 - ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ˀʬʼʨʹʬʩʨ, ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʻʨʳʸʨʭʰ ʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʬʩʨ ʰʳʰʹʨ, ʸʵʳ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʫʨʳʮʨʫʬʩʨ ʫʨ ʺʿʰʹ
ʬʽʶʲʻʨʺʨ˂ʰʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ʳʬʹʺʰʰʹ
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ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰʹ ʹˆʭʨ ʴʨ˄ʰʲʬʩˀʰ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴ
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ.

ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʹ

ˆʻʯʳʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨʳ ʫʨʨʹʨˆʬʲʨ ʺʿʰʹ ʬʽʹʶʲʻʨʺʨ˂ʰʨ,
ˆʵʲʵ ʵʯˆʳʨ ʵˇʨˆʳʨ ˆʬ–ʺʿʰʹ ˅ʸʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ
˄ʿʨʸʵ, ʯʻʳ˂ʨ ʨʸ ʳʰʻʯʰʯʬʩʰʨ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʬ.
ˀʬʪʸʵʭʬʩʻʲʰ ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʰʹ ʹʨʼʻ˃ʭʬʲʮʬ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʭʰʭʨʸʨʻʫʵʯ, ʸʵʳ ʨʳ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʬ ʨʸ˂ʯʻ ʳ˂ʰʸʬ ʻʴʫʨ ʰʿʵʹ. ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨˀʰ ˆʬ-ʺʿʬ 150 ʲʨʸʨʫ ʰʿʰʫʬʩʨ (1ʳ3), ˆʵʲʵ ʽʭʬʳʵʯ, ʮʪʻʸʰʹˀʰ 400 ʲʨʸʨʫ (1ʳ3).
ʰʳʰʹ ʪʨʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʰʯ, ʸʵʳ ʹʨˀʻʨʲʵ ʮʵʳʰʹ ʹʨʺʭʰʸʯʵ ʳʨʴʽʨʴʨʹ ˀʬʻ˃ʲʰʨ 10 ʳ3
ʴʬʫʲʰ ˆʬ-ʺʿʰʹ ʳʨʹʨʲʰʹ ʪʨʫʨʺʨʴʨ, ʬʸʯʰ ʪʨʺʨʴʰʹ ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʫ 1500ʫʨʴ 4000 ʲʨʸʨʳʫʬ ʳʬʸʿʬʵʩʹ. ˆʬ-ʺʿʰʹ ʹʨˆʬʸˆ ʬʸʯ ʹʨʨʳʽʸʵʹ, ʸʵʳʬʲʮʬ˂ 4-5
ʨʫʨʳʰʨʴʰ ʳʻˀʨʵʩʹ, ˀʬʻ˃ʲʰʨ ʱʭʰʸʨˀʰ ʬʸʯʰ ʹʨʺʭʰʸʯʵ ʳʨʴʽʨʴʰʹ ˀʬʭʹʬʩʨ. ʬʸʯʰ ʯʭʰʹ
ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ ʹʨʨʳʽʸʵ ʿʰʫʰʹ 6000-ʫʨʴ 16 000-ʳʫʬ ʲʨʸʰʹ ʶʸʵʫʻʽ˂ʰʨʹ ʫʨ
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ ʺʿʰʹ ʳ˅ʸʬʲʬʩʹ ˀʵʸʰʹ ʴʨ˄ʰʲʫʬʩʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ
˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ 6 ʯʭʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰʨ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰ.

E

ʹˆʭʨ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ
ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʸʬʩʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨʹʨˆʬʲʬʩʻʲʰ ʹˆʭʨ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʳʵʰ˂ʨʭʫʨ ˀʬʳʫʬʪ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʹ: ʹʨʱʭʬʩʰʹ ʪʨʫʨʳʻˀʨʭʬʩʨ (ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ʳʻʸʨʩʬʩʰ ʨʴ ʪʨʳʵʳ˂ˆʭʨʸʰ
ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰ) ʨʴ ʺʿʰʹ ʳʬʵʸʨʫʰ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰ
(ʹʵʱʵʬʩʰ ʨʴ ʱʻʲʰʴʨʸʰʻʲʰ
ʳ˂ʬʴʨʸʬʬʩʰ). ʯʻʳ˂ʨ, ʨʳ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʯ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ ʳʨʸʪʰʴʨʲʻʸʨʫ ʰʽʴʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ʰʾʬʩʫʨ ʺʿʰʹ
ʸʵʳ ʿʰʫʫʨ
ʳʬʵʸʨʫʰ ʶʸʵʫʻʽʺʬʩʰʹ ʪʨʿʰʫʭʰʯ ʫʨ ʵʸʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ,
ʪʨʫʨʳʻˀʨʭʬʩʻʲ ʹʨʱʭʬʩ ʶʸʵʫʻʽʺʹ.

3.3.5

ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʨ ʫʨ ʴʰʭʯʬʩʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʴʰʭʯʬʩʰʹ ʨʾ˄ʬʸʨ
ʹʨˀʻʨʲʬʩʨʹ ʰ˃ʲʬʭʨ ˄ʨʸʳʵʫʪʬʴʨ ʭʰʽʵʴʰʵʯ ʳʨʯʰ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʫʵʴʬʮʬ. ˂ˆʸʰʲʰ 13
ʨʾ˄ʬʸʹ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʼʲʵʩʬʴ
ʴʰʭʯʬʩʰʹʨ ʫʨ ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʰʹ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʬʲʬʳʬʴʺʹ.
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ
ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲ ʰʽʴʨʹ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʫʵʴʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ ʳʵʴʰʺʵʸʰʴʪʰʹʨʯʭʰʹ.
42-ʬ ʪʭʬʸʫʮʬ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʴʨˆʨʮʰ 3 ʨʱʨʭˀʰʸʬʩʹ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨˀʰ
ʨʸʹʬʩʻʲ ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʨʹʨ ʫʨ ʴʰʭʯʬʩʹ ʳʨʯ ʳʰʬʸ 2016 ˄ʲʰʹ ʵʽʺʵʳʩʬʸˀʰ
ˁʨʺʨʸʬʩʻʲʰ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ
ʹʵ˂ʰʵ-ʬʱʵʴʵʳʰʱʻʸʰ
ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ
ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ
ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʳʰʬʸ
ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ
ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʬʩʰʫʨʴ ʳʰʾʬʩʻʲʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˄ʰʲʯʨʴ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʴʨˆʨʮʰ
ʨˁʭʬʴʬʩʹ, ʸʵʳ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʳʨ˂ ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʳʨʯʰ
ʵˇʨˆʬʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʫ ʫʨʨʹʨˆʬʲʬʹ
(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ 60%-ʫʨʴ 100%–ʳʫʬ), ʹˆʭʨ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʯʨʴ ˀʬʫʨʸʬʩʰʯ, ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʳʹʪʨʭʹʰ ʫʵʴʬ ʨʽʭʯ. ʬʹ ʳʰʻʯʰʯʬʩʹ ʰʳʨʮʬ,
ʸʵʳ ˂ˆʵʭʸʬʩʰʹ ʨʳʪʭʨʸʰ ʫʵʴʰʹ ʳʰʾ˄ʬʭʨ ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʳˆʵʲʵʫ ʳ˂ʰʸʬ ʮʵʳʰʹ
ʹʵʼʲʰʹ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʯ ˀʬʻ˃ʲʬʩʬʲʰʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨˁʭʬʴʬʩʹ,
ʸʵʳ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʫʵʴʬʬʩʰʹ ʹʨʯʨʴʨʫʵ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʨ ʨʸ ʳʵˆʫʨ ʩʬʭʸʰ ʰʴʼʵʸʳʨʴʺʰʹ
ʳʰʬʸ ʫʨ ʸʵʳ, ʪʨʸʱʭʬʻʲʰ ʹʨˆʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʩʰ, ʳʨʪʨʲʰʯʨʫ, ˆʬ-ʺʿʰʹ ˄ʨʸʳʵʬʩʰʫʨʴ,
ʨʸ ʰʽʴʨ ʫʬʱʲʨʸʰʸʬʩʻʲʰ.
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˂ˆʸʰʲʰ 13 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʳʼʲʵʩʬʲʵʩʨˀʰ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʵ˄ʿʵʩʰʲʵʩʨ ʫʨ ʴʰʭʯʬʩʰ
ʫʨʮʨʸʨʲʬ
ʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ

ʸʨʫʰʵ

ʭʬʲʵʹʰʶʬʫʰ

ʺʬʲʬʭʰʮʵʸʰ

ʯˆʬʭʨʫʰ ʪʨʮʰʹ
ˆʨʮʰ /ʪʨʮʰʹ
ʩʨʲʵʴʰ

ʱʵʳʶʰʻʺʬʸʰ

ʳʨ˂ʰʭʨʸʰ

ʳʵʩʰʲʻʸʰ
ʺʬʲʬʼʵʴʰ/
ʺʬʲʬʼʵʴʰ

ʹʨʸʬ˂ˆʰ
ʳʨʴʽʨʴʨ

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

(ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰ
ʹ %)

(ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆ
ʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲ
ʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
%)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩ
ʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ%)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ
ʹ %)

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʱʨ˂ʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

79

64

15

3

11

57

21

33

53

59

100%

81%

19%

4%

14%

72%

27%

42%

67%

75%

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

10

9

1

1

3

8

0

6

8

8

100%

90%

10%

10%

30%

80%

0%

60%

80%

80%

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

89

73

16

4

14%

65

21

39

61

67

100%

82%

18%

5%

19%

89%

29%

53%

84%

92%
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ʫʨʮʨʸʨʲʬ
ʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰ
ʹ ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ
ʸʬʹʶʵʴʫʬʴʺʬʩʰ

ʳʵʺʵ˂ʰʱʲʬʺʰ//
ʹʱʻʺʬʸʰ

ʳʨʴʽʨʴʨ

ʴʨʭʯʰʹ
ʼʨʸʨʴʰ

ʹʨʺʭʰʸʯʵ
ʳʨʴʽʨʴʨ

ʺʸʨʽʺʵʸʰ

ʳʻʹʰʱʨʲʻʸʰ
˂ʬʴʺʸʰ

ʹʨʫʻʸʪʲʵ
ʳʨʪʰʫʨ

ʬʲʬʽʺʸʵʴʻʲʰ//
ʳʰʱʸʵʺʨʲʾʻʸʰ
ʾʻʳʬʲʰ

ʹʨʺʬʲʰʺʻʸʰ
ʨʴʺʬʴʨ

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

ʸ-ʩʨ.

(ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩ
ʰʹ %)

(ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
%)

(ʪʨʳʵʱʰ
ʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆ
ʵ
ʳʬʻʸʴʬ
ʵʩʬʩʰʹ
%)

(ʪʨʳʵʱʰ
ʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆ
ʵ
ʳʬʻʸʴʬ
ʵʩʬʩʰʹ
%)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆ
ʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆ
ʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬ
ʩʰʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ
ʹ %)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ
ʹ%)

(ʪʨʳʵʱʰʯˆʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ %)

(ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʰʹ
%)

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʱʨ˂ʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

79

64

7%

26

0%

22

1%

5%

1

2%

20

100%

81%

9%

33%

0%

28%

1%

6%

1%

3%

25%

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂
ʽʨʲʬʩʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

10

9

0

3

0

2

0

0

0

1

2

100%

90%

0%

30%

0%

20%

0%

0%

0%

10%

20%

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻ
ʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʹʨʬʸʯʵ
ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ

89

73

29

0

24

1%

5%

1

3

22

100%

82%

40%

0%

33%

1%

7%

1%

4%

30%

7%
10%
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100%

% of respondents

75%

50%

25%

0%
Radio

L.P.G
Mobile
Motor
Connect
phone/t
Bicycle Televisio
Comput Refriger
Washing cycle /
ion/ Gas
elephon
n
machine scooter
er
ator
Cylinder
e

Car

Air
Kerosen
conditio
e
ner
lantern

Truck

Electron
Joiner’s
ic/Micro Satellite
Tractor Musical
bench
center
wave antenna
oven

HH having declared that less than 30% of their estimated income comes from
farming activities

0%

100%

88%

88%

75%

13%

63%

50%

63%

0%

13%

25%

25%

0%

13%

0%

13%

0%

HH having declared that between 30% and 60% of their estimated income comes
from farming activities

0%

100%

100%

100%

83%

42%

42%

50%

25%

42%

42%

17%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

HH having declared that more than 60% but less than 100% of their estimated
income comes from farming activities

0%

100%

100%

100%

100%

40%

60%

20%

40%

40%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

HH having declared that 100% of their estimated income comes from farming
activities

33%

100%

100%

67%

100%

100%

33%

33%

33%

33%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
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3.3.6

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʨʫ ʰʯʭʲʬʩʨ, ʯʻʱʰ:
x

ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʬʸʭʰʹʰʹ ʳʰʳ˄ʵʫʬʩʬʲ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʨˀʰ ʨʸʰʨʴ
ʫʨʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ;

x

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ;

x

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʨ ( 70 ˄ʬʲʰ) ʫʨ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ;

x

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʰʨ.

89 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ʵ˂ʫʨ˂ˆʸʨ (29) ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹʨʯʭʰʹ
ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲ, ʮʬʳʵʯ ˁʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʵʯˆʰ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʰʫʨʴ ʬʸʯʹ ʳʨʰʴ˂
ʨʱʳʨʿʵʼʰʲʬʩʹ.
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰʹ
ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ
ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 14. ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʨʯ ʰʴʺʬʸʭʰʻʬʩʰʹ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʰʹʨʹ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ, ˀʬʹʨʩʨʳʰʹʨʫ, ʳʬ-15
˂ˆʸʰʲˀʰʨ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ.
ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵˀʰ, ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʳʨˁʭʬʴʬʩʬʲʰ
ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ
ʪʨʳʵʯʭʲʬʩʰʯ,
ʸʵʳʬʲʰ˂
ʳˆʬʫʭʬʲʵʩʨˀʰ
ʰʾʬʩʹ
ʶʸʵʫʻʽʺʰʻʲʵʩʨʹ, ʳʵˆʳʨʸʬʩʨʹ, ʴʨʾʫʰ ʼʻʲʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʹ ʫʨ ʨʽʺʰʭʬʩʰʹ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨʹ. ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʿʭʬʲʨʮʬ ʫʨʩʨʲʰ ʸʬʰʺʰʴʪʰ ʨʽʭʯ
ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʨʫ ʨʸʰʨʴ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰ ʸʵʪʵʸ˂ ʻʱʰʫʻʸʬʹʨʫ ʾʨʸʰʩʰ ʫʨ ʰʾʬʩʬʴ
ˀʬʹʨʩʨʳʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. ʽʭʬʿʴʰʹ ʳʨʹˀʺʨʩʰʯ ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 11
ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʳʨˁʭʬʴʬʩʲʰʹ ʮʾʭʸʰʹ ʽʭʬʳʵʯ
ʯʻʳ˂ʨ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʵʼʰ˂ʰʨʲʻʸʰ ʮʾʭʨʸʰ ʹʨˇʨʸʵ
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲ ʶʰʸʹ 7 ,
ʰʴʼʵʸʳʨ˂ʰʨʹ ʨʸ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʮʵʴʨˀʰ, ʵˇʨˆʬʩʰʹ
ʯʰʯʽʳʰʹ ʳʬˆʻʯʬʫʰ (353 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ 65 ʨʴʻ 18.4 ʶʸʵ˂ʬʴʺʰ) ʨʳʩʵʩʹ,
ʸʵʳ ʰʾʬʩʹ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. ˁʭʰʫʳʬʺʰ ʨʳʪʭʨʸʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ (ʨʴʻ 19%) ʰʾʬʩʹ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʨʳ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ.
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ˆʬʲʳ˃ʾʭʨʴʬʲʵʩʬʴ ʴʬʴʹʱʸʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʬʩˀʰ ʳʻʫʳʰʭʨʫ ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ 23%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʹ (ʰˆʰʲʬʯ
ʺʵʳʰ 3 - ʹʵ˂ʰʨʲʻʸ ʪʨʸʬʳʵʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ ˀʬʼʨʹʬʩʨ). ʰʹʰʴʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ 11%-ʹ ˀʬʨʫʪʬʴʬʴ (89-ʫʨʴ 10 ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ).
ˀʭʰʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ ʶʰʸʰʨ, ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʵˇʨˆʰʹ
ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʬʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʯ. ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ʬʸʯʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʻʼʸʵʹʰ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʰʨ.
ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʳʬ-15 ˂ˆʸʰʲˀʰʨ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ, 29 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ˀʭʰʫʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʨʲʰ
ˆʬʲʼʨʹʰʨ, ˆʵʲʵ 14-ʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʶʬʴʹʰʬʩʹ ʰʾʬʩʬʴ.

7

˄ʿʨʸʵ: ʹʨʽʨʸʯʭʬʲʵʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʺʨʺʰʹʺʰʱʰʹ ʩʰʻʸʵ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʳʵ˄ʳʬʩʹ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʩʰʹ
ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ http://www.geostat.ge/index.php?ac-tion=page&p_id=188&lang=eng
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Jʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʬʽʭʹʰ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʮʨʸʨʲʰ ˆʬʬʩʰʨ. ʿʭʬʲʨ
ʳʨʯʪʨʴʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʹʨʹʵʼʲʵ-ʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨʮʬ ʨʸʰʨʴ
ʫʨʳʵʱʰʫʬʩʻʲʬʩʰ, ʰʹʬʭʬ ʸʵʪʵʸ˂ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ʹˆʭʨ ˄ʿʨʸʵʮʬ.
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ʯʵʯˆʳʬʺʰ ʮʨʸʨʲʫʬʩʨ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ
ʫʨʱʨʸʪʭʰʹ ʪʨʳʵ: 4 ʴʬʴʹʱʸʰʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʨʴʮʬ ʫʨ 10 ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ.

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʫʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʵʯˆʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʹʨʹʵʼʲʵʹʨʳʬʻʸʴʬʵ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʨ ʳʨʯʰ ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˃ʰʸʰʯʨʫ ˄ʿʨʸʵʹ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ. ʨʳ 4
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʫʨʴ ʬʸʯʰ ʱʨʸʪʨʭʹ ʹʨ˃ʵʭʨʸʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʨʴʮʬ, ˆʵʲʵ 3
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ – ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ.
ʨʳ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʮʬ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʹ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʰʹ
ʨʴʨʲʰʮʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ʯʨʭˀʰ 4.3.
89 ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʫʨʴ ˆʻʯʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ (5.6%)
˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʵˇʨˆʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂
ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʬʩˀʰ ʨʼˆʨʮʬʯˀʰ 1990-ʰʨʴʰ ˄ʲʬʩʰʹ ʪʨʴʳʨʭʲʵʩʨˀʰ
ʳʰʳʫʰʴʨʸʬ ʱʵʴʼʲʰʽʺʰʹ ˀʬʫʬʪʨʫ ʪʨʫʳʵʹʨˆʲʫʴʬʴ. ʬʹ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ
ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ ʨʸʰʨʴ. ʨʪʸʬʯʭʬ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ˆʻʯʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ,
ʸʵʳʲʬʩˀʰ˂ ʨʸʰʹ ʹʻʲ ʳ˂ʰʸʬ ʬʸʯʰ ʫʬʭʴʰʲʰ ʶʰʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʵˇʨˆʰʹ ˄ʬʭʸʰ
ʽʵʸ˄ʰʴʬʩʰʹ ʪʮʰʯ ʪʨˆʫʨ. ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʹʻʲ 10 ʵˇʨˆʰʨ (12%), ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʹʻʲ
ʳ˂ʰʸʬ ʬʸʯ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲ ʶʰʸʹ. ʬʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ
ʶʰʸʬʩʰ ʰʾʬʩʬʴ ʲʺʵʲʭʰʲʯʨ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ. ʬʹ ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʬʩʰ
ʨʸʰʨʴ ʹʭʨʴʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʫʨʹʨˆʲʫʴʬʴ ʨʫʪʰʲʵʩʸʰʭ ʯʬʳʬʩˀʰ, ʭʰʹʯʨʴʨ˂ ʳʨʯ ʨʽʭʯ
ʴʨʯʬʹʨʻʸʰ ʱʨʭˀʰʸʬʩʰ. ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʬʩʰ ʰʹʨʸʪʬʩʲʬʩʬʴ
ʹʨʨʸʹʬʩʵ ˄ʿʨʸʵʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʶʨʱʬʺʬʩʰʯ, ʸʵʪʵʸ˂ ʹˆʭʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ ʨʫʨʳʰʨʴʬʩʰ.
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰʨ ˆʨʮʪʨʹʳʰʯ ʨʾʰʴʰˀʴʵʹ, ʸʵʳ ʶʸʵʬʽʺʰ ˄ʭʲʰʲʹ ʨʸ ˀʬʰʺʨʴʹ ʸʨʰʳʬ
ʨʸʹʬʩʻʲ ʨʴ ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʨˀʰ. ʨʾʹʨʴʰˀʴʨʭʰʨ, ʸʵʳ ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʬʩˀʰ 43 ʵˇʨˆʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʹʻʲ ʳ˂ʰʸʬ ʳʨʯʰ ʬʸʯʰ ˄ʬʭʸʰ ʰʾʬʩʹ ʫʬʭʴʰʲʯʨ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ, ˆʵʲʵ 188 ʨʫʨʳʰʨʴʳʨ ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʨ, ʸʵʳ ʰʹʰʴʰ ʰʾʬʩʬʴ ʨʳ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ.
ʳʨˀʨʹʨʫʨʳʬ, ʴʬʴʹʱʸʨʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʰʹ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 16%
ʰ˃ʻʲʬʩʰʯ ʪʨʫʨʨʫʪʰʲʬʩʻʲʰ ʶʰʸʰʨ.
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Jʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

˂ˆʸʰʲʰ 14 ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ
ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ
ʸ--ʩʨ
29

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸ-ʩʨ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸ-ʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ ʰʾʬʩʬʴ

17

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸ-ʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʽʨʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ

10

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸ-ʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ ʫʨ
ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʯ

7

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʸ-ʩʨ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ
ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ ʶʰʸʬʩʰ ʻ˃ʾʭʬʩʰʨʴ8

1

ʱʨʺʬʪʵʸʰʬʩʰʹ ʪʨʴʨ˄ʰʲʬʩʨ
7

ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʽʨʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ (ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ ʫʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ)
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʽʨʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ ʫʨ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ (ʳʨʪʸʨʳ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ)
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʽʨʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ ʫʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʯ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ
ˈʿʨʭʹ (ʳʨʪʸʨʳ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ)
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʽʨʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ, ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ ʫʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʯ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ (ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ ʫʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʹ
ʪʨʸʬˀʬ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ)
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ
(ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ, ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʹ ʪʨʸʬˀʬ)
ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ ʨʸ ˈʿʨʭʹ
(ʳʨʳʨʱʨ˂ʰʹ ʻʼʸʵʹʵʩʰʯ, ʹʰʾʨʸʰʩʰʹ ʫʨˆʳʨʸʬʩʰʯ)

2
1
1
13
4
1

ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʪʮʰʹ
ʸʬʳʵʴʺʰ

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ
ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ + ʳʵˆʻ˂ʬʩʰ,
ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʯ ʹˆʭʨ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ

X
X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ & ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ &
ʻ˃ʾʭʬʩʨ ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʹˆʭʨ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ

X

ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ
ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˆʬʬʩʰ
(ʸʰ˂ˆ.)

ˆʬ-ʺʿʰʹ ˅ʸʨ

ʳʰ˄ʰʹ ʰˇʨʸʨ

ʹʵʼʲʰʹ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʶʬʴʹʰʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ

ˆʬʲʼʨʹʰ

ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʫʸʵʹ
ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ

˂ˆʸʰʲʰ 15 ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʬʩʰ ʫʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ, ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʰ ʹʨʵˇʨˆʵ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʰʹ ʫʨʴʨʱʨʸʪʬʩʰ

X

1 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

---

ʨʸʨ

X

1 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

---

ʨʸʨ

X

X

1 ʾʵʩʬ, 1 ʨʸʨ
ˆʰʹ
ʩʬʾʬʲʰ +
1 ˆʰʹ
ʹʨʽʨʯʳʬ

----

ʨʸʨ

X

X

---

-

ʨʸʨ

ʨʸʨ

8ʨʳ

ʵˇʨˆʮʬ ʳˆʵʲʵʫ ʬʸʯʰ ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʸʰʺʬʸʰʻʳʰ ʭʸ˂ʬʲʫʬʩʨ, ʰʹ ʨʸ ʨʸʰʹ ʽʨʲʰʹ ʳʰʬʸ
ʪʨ˃ʾʵʲʰʲʰ ʫʨ ʨʸ˂ ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ʾʨʸʰʩʰ.
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ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ
ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˆʬʬʩʰ
(ʸʰ˂ˆ.)

X

1 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

-

ʨʸʨ

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X

X

---

ʨʸʨ

1
(ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X

X

---

ʨʸʨ

3
(ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X

X

---

ʨʸʨ

1
(ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

X

X

2 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

8
(ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

3 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

---

ʨʸʨ

X

1 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

9 (6
ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

X

2 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

0

ʨʸʨ

2 ʾʵʩʬ

ʨʸʨ

13 (6
ʱʨʱʨʲʰ)

ʨʸʨ

---

ʨʸʨ

----

ʱʰ

1 ˆʰʹ
ʨʸʨ
ʼʨ˂ˆʨ
(ʹʨʮʰʨʸʵ

----

ʨʸʨ

1 ˆʰʹ
ʼʨ˂ˆʨ +

----

ʱʰ

--- 1 ˆʰʹ
ʨʸʨ
ʼʨ˂ˆʨ
(ʹʨʮʰʨʸʵ

------

ʱʰ

---1 ˆʰʹ
ʨʸʨ
ʼʨ˂ˆʨ
(ʹʨʮʰʨʸʵ

-----

ʱʰ

---

ʨʸʨ

----

ʱʰ

---

ʨʸʨ

--------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

-------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ

X

ˆʬ-ʺʿʰʹ ˅ʸʨ

X

ʳʰ˄ʰʹ ʰˇʨʸʨ

ʹʵʼʲʰʹ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ˆʬʲʼʨʹʰ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ

ʶʬʴʹʰʨ

ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʫʸʵʹ
ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ

Jʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

ʸʵʪʵʸ˂ʾʨʸʰʩʰ & ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

X

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ
ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ & ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ
ʻ˃ʾʭʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ
ʹˆʭʨ ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ

X
X

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʱʨˀˆʨʲʰ ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

X

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

X

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X

ʨʸʨ

1 ʾʵʩʬ
(ʹʨʮʰʨʸʵ

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ
ʫʨ
˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰ

ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʹˆʭʨ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ

X

ˀʬʮʾʻʫʻʲʰ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʲʵʩʬʩʰʹ
ʳʽʵʴʬ ʶʰʸʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

X
X

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ
ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʹˆʭʨ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ

X

X

X
X
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ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ + ʽʨʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ
ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

3.3.7

X

X

X

X

ʸʬʪʰʹʺʸʰʸʬʩʻʲʰʨ ʸʵʪʵʸ˂
ʾʨʸʰʩʰ

X

ˆʨʴʫʨʮʳʻʲʰ ʻ˃ʾʭʬʩʨ,
ʸʵʳʬʲʹʨ˂ ʨʸ ˈʿʨʭʹ ʹˆʭʨ
ʳʨʸˁʬʴʨʲʰ (ʹʬʮʵʴʻʸʰ
ʳʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ)

x

X

ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʳʨʸ˂ʭʲʬʻʲʰ
ʱʻʲʺʻʸʬʩʰ
ʫʨʱʨʸʪʻʲʰ ˆʬʬʩʰ
(ʸʰ˂ˆ.)

ˆʬ-ʺʿʰʹ ˅ʸʨ

ʳʰ˄ʰʹ ʰˇʨʸʨ

ʹʵʼʲʰʹ
ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ
ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ
ˀʬʳ˄ʬʵʩʨ

ʳʵ˄ʿʭʲʨʫʵʩʰʹ ʱʨʺʬʪʵʸʰʨ

ʶʬʴʹʰʨ

ʶʸʵʬʽʺʰʹ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʰ

ˆʬʲʼʨʹʰ

ʰʴʺʬʸʭʰʻʹ ʫʸʵʹ
ʪʨ˂ˆʨʫʬʩʻʲʰ
ˀʬʳʵʹʨʭʲʰʹ ˄ʿʨʸʵ

ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʰ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ

Jʹʹ „ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʰʫʸʵ“ - ʴʬʴʹʱʸʨ ˈʬʹʰ - ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʰʹʨ ʫʨ ʹʨʨʸʹʬʩʵ ʹʨˀʻʨʲʬʩʬʩʰʹ ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

--------

ʱʰ

---

ʨʸʨ

-----

ʱʰ

ʯʬʳʬʩʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ
ʯʬʳʬʩʰʹ ʰʴʼʸʨʹʺʸʻʽʺʻʸʨ ʳʬʺ˄ʰʲʨʫ ʬʲʬʳʬʴʺʨʸʻʲʰʨ. ʹʱʵʲʰʹ ˀʬʴʵʩʬʩʰ ˂ʻʫ
ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨˀʰʨ ʫʨ ʸʬʳʵʴʺʹ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʹ,
ʯʻʳ˂ʨ ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨ ʱʳʨʿʵʼʰʲʰʨ
ʳʨʹ˄ʨʭʲʬʩʲʬʩʰʹ ʶʸʵʼʬʹʰʵʴʨʲʰʮʳʰʹ ʫʵʴʰʯʨ ʫʨ ʬʹʳʰʹ ʪʨʴʨʯʲʬʩʰʹ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʩʨ.
ʱʲʰʴʰʱʬʩʰ
ʳˆʵʲʵʫ
ʶʰʸʭʬʲʨʫ
ʹʨʳʬʫʰ˂ʰʴʵ
ʫʨˆʳʨʸʬʩʨʹ
ʹʯʨʭʨʮʵʩʬʴ
ʳʵʹʨˆʲʬʵʩʨʹ. ʶʵʲʰ˂ʰʨ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ ˆʨʰˀˀʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ˅ʻʩʬʸʰʫʨʴ 10 ʱʳ-ʰʯ,
ˆʵʲʵʫ ʴʨʱʰʫʨʴ 35 ʱʳ-ʰʯʨʨ ʫʨˀʵʸʬʩʻʲʰ. ʯʻʳ˂ʨ, ʱʨʴʵʴʰ ʫʨ ˄ʬʹʸʰʪʰ ʳʬʺ˄ʰʲʨʫ
ʯʬʳʰʹ ʳʬˀʭʬʵʩʰʯ ʴʨʸˁʻʴʫʬʩʨ. ˅ʻʩʬʸˀʰ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ʳʨʾʨʮʰʨʨ, ʴʨʱʰˀʰ ʨʸ˂ʬʸʯʰ.
ʹʨʮʵʪʨʫʵʬʩʸʰʭʰ ʺʸʨʴʹʶʵʸʺʰ ˅ʻʩʬʸˀʰ ʨʽʨ-ʰʽ ʳʵ˃ʸʨʵʩʹ, ˆʵʲʵ ʴʨʱʰˀʰ ʹʨʬʸʯʵʫ
ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ.
ʳʵʭʨ˅ʸʬʬʩʰ ˅ʻʩʬʸʹ ʱʭʰʸʨˀʰ ʸʨʳʫʬʴˇʬʸʳʬ ʹʺʻʳʸʵʩʬʴ ʫʨ ʳ˂ʰʸʬ ʮʵʳʰʹ
ʼʻʸʪʻʴʬʩʰʯ ˃ʰʸʰʯʨʫʰ ʹʨʽʵʴʬʲʰ ˁʨʳʵʨʽʭʯ. ʴʨʱʰˀʰ ʹʨ˅ʰʸʵʬʩʨ ʹʻʹʺʰʨ ʯʻʴʫʨ˂
ʨʳ ʫʵʴʰʹ ʱʵʳʬʸ˂ʰʻʲʰ ʹʨʽʳʰʨʴʵʩʰʹ ʳˆʨʸʫʨʹʨ˅ʬʸʨʫ. ʵʸʰʭʬ ˆʬʵʩʨˀʰ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ
ˀʬʱʬʯʬʩʰʹ ʳʵʳʹʨˆʻʸʬʵʩʨ. ʯʰʯʵʬʻʲ ˆʬʵʩʨˀʰ ʨʸʰʹ ʸʨʳʫʬʴʰʳʬ ˄ʿʲʰʹ ˄ʰʹʽʭʰʲʰ
(ʹʰʳʰʴʫʰʹ ʫʨʹʨʼʽʭʬʲʨʫ). ʯʰʯʵʬʻʲ ʯʬʳˀʰ ʨʸʰʹ ʹʵʼʲʰʹ ʨʫʳʰʴʰʹʺʸʨ˂ʰʰʹ
ˀʬʴʵʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ ˀʬʴʵʩʬʩʰʹ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨ ʹʨʭʨʲʨʲʵʨ. ˅ʻʩʬʸˀʰ ʵʸʰ ʳʵʽʳʬʫʰ
ʬʱʲʬʹʰʨʨ, ʴʨʱʰˀʰ ʨʯʰ ʬʱʲʬʹʰʨʨ, ʸʵʳʬʲʯʨʪʨʴ ʳˆʵʲʵʫ ʹʨʳʰʨ ʳʵʽʳʬʫʰ. ʯʰʯʵʬʻʲ
ʯʬʳˀʰ ʨʸʰʹ ʼʬˆʩʻʸʯʰʹ ʳʵʬʫʨʴʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʫʨʹʨʹʭʬʴʬʩʲʨʫ ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ.
ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ˄ʿʲʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ʱʵʲʬʽʺʰʻʸʰ ʹʰʹʺʬʳʨ. ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʹ
ʹʨʹʳʬʲʰ ˄ʿʲʰʹ ʹʨʱʻʯʨʸʰ ʹʰʹʺʬʳʨ ʨʽʭʯ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʯʭʰʯʫʰʴʬʩʰʯ
˄ʿʲʰʹ ʳʰ˄ʵʫʬʩʰʹ ʹʰʹʺʬʳʨʹ ʫʨ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ˄ʿʲʰʹ ˄ʿʨʸʵʹʯʨʴ ʨʴ ʳʫʰʴʨʸʰʹ
ˀʬʴʨʱʨʫʬʩʯʨʴ ʼʬʸʫʵʩʬʩʮʬ ʳʰʬʸʯʬʩʻʲ ʳʰʲʬʩʹ. ʳʫʰʴʨʸʰʹ ˄ʿʨʲʰ ʹʨʹʳʬʲʨʫ ʨʸ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʬʩʨ.
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3.3.8

ʮʨʼˆʻʲʰʹ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ
ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʳʰʫʨʳʵʬʩʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ ʫʨ ʹʨʱʻʯʸʬʩʨ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ
ˁʭʬʻʲʬʩʰʯʰ ʹʨʳʨʸʯʲʰʹ ʻʼʲʬʩʬʩʰʯ.
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ
ʼʨʸʯʵʩʰ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʨ ʹʨˈʨʬʸʵ ʼʵʺʵʪʨʫʨʾʬʩʰʹ ʳʨʹʨʲʬʩʰʹ ʰʴʺʬʸʶʸʬʺʰʸʬʩʰʯ.
ʨʳʰʹʨʯʭʰʹ ʱʵʴʹʬʸʭʨʺʰʻʲʰ ʳʰʫʪʵʳʨ ʰʽʴʨ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ (ʸʨ˂ ʴʰˀʴʨʭʹ, ʸʵʳ
ʪʨʳʵʯʭʲʰʲʰ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ʼʨʸʯʵʩʬʩʰ ˀʬʹʨ˃ʲʵʨ ˇʬʸʵʭʴʨʫ ʨʸ ʰʽʴʨ ˀʬʼʨʹʬʩʻʲʰ).
ʬʹ ʰʳʰʺʵʳ ʳʵˆʫʨ, ʸʵʳ ˁʨʰʯʭʨʲʨ ʳˆʵʲʵʫ ʾʰʨ ʳʰʴʫʭʸʬʩʰ ʫʨ, ʸʵʪʵʸ˂ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ,
ʹʨʽʵʴʬʲʰ ʺʿʰʨʴ ʨʫʪʰʲʬʩˀʰ˂ ˃ʵʭʹ.
ʹʵʼʬʲ ˅ʻʩʻʸʰʹ ʹʨʮʨʼˆʻʲʵ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʼʨʸʯʵʩʰ ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 695 ˈʨʰʨ. ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʸʰ˂ˆʭʰ ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʲʻˆʰʹʨ ʫʨ ʺʵʩʨʸʰʹ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʹ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ
ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʨ ʨʳ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʮʬ ʮʬʳʵʽʳʬʫʬʩʨʹ ʨʸ ʨˆʫʬʴʹ. ʲʻˆʰʹʨ ʫʨ
ʺʵʩʨʸʰʹ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰ ʹʵʼʬʲ ˆʨʰˀʰʹ ʴʨ˄ʰʲʰʨ. ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʳʨ (9 ʹʨʵˇʨˆʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ)
ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯ ʹʨʳʨʸʯʨʲʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ
ʱʵʲʬʽʺʰʻʸʰ ʻʼʲʬʩʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʴ ʳʵʳʨʭʨʲʰ ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʨʫʪʰʲʨʹ
ʳʫʬʩʨʸʬ ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ, ʹʨˆʬʲ˄ʵʫʬʩʰʯ ʳʨˁʲʰ˅ʨʲʨ. ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ
ʩʨʴʨʱʰʹ ʨˀʬʴʬʩʰʯ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʳʨ (16 ʹʨʵˇʨˆʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ)
ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯ ʹʨʳʨʸʯʨʲʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ
ʱʵʲʬʽʺʰʻʸʰ ʻʼʲʬʩʨ ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʴ ʽʭʬʳʵ ʳʬʳʻʲʨʫ ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂
ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰʹ ʨˀʬʴʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʮʬ ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ, ʨʪʸʬʯʭʬ ʵʸʰ ʹˆʭʨ
ʹʨ˃ʵʭʸʰʹ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʰʹ ʻʼʲʬʩʨ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʳʫʰʴʨʸʬ ʳʬʳʻʲʰʹ ʳʰʫʨʳʵʬʩˀʰ
ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ.
ʹʵʼʬʲ ʴʨʱʰʹ ʹʨʮʨʼˆʻʲʵ ʹʨ˃ʵʭʸʬʩʰʹ ʹʨʬʸʯʵ ʼʨʸʯʵʩʰ 549 ˈʨ-ʰʯ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ.
ʨʾʴʰˀʴʻʲʰ ʨʸ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ˀʺʰˆʰʸʰʹ ʹʨ˃ʵʭʨʸʹ, ʭʰʴʨʰʫʨʴ ʰʪʰ ʹˆʭʨ ʹʵʼʲʰʹ ʴʨ˄ʰʲʰʨ
ʫʨ ʨʸ ʮʨʸʨʲʫʬʩʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʪʨʴˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʰʯ. ʴʨʱʸʨ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ
ʳ˂ˆʵʭʸʬʩʳʨ ʫʨʮʨʸʨʲʬʩʻʲʳʨ ʹʨʵˇʨˆʵ ʳʬʻʸʴʬʵʩʬʩʳʨ (27 ʹʨʵˇʨˆʰ ʳʬʻʸʴʬʵʩʨ)
ʪʨʴʨ˂ˆʨʫʬʹ, ʸʵʳ ʳʨʯ ʪʨʨˁʴʰʨʯ ˁʭʬʻʲʬʩʰʯ ʹʨʳʨʸʯʨʲʮʬ ʫʨʼʻ˃ʴʬʩʻʲʰ ʻʼʲʬʩʨ
ʪʨʳʵʰʿʬʴʵʴ ʲʨʪʰʸʨʫ ˄ʵʫʬʩʻʲʰ ʹʨ˃ʵʭʨʸʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ
ʳʫʬʩʨʸʬʵʩʹ. ʳʨʯ ʨʹʬʭʬ ˆʬʲʰ ʳʰʻ˄ʭʫʬʩʨʯ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʫʨʹʨʭʲʬʯʰʯ ʫʨ
ˁʸʫʰʲʵʬʯ-ʨʾʳʵʹʨʭʲʬʯʰʯ ʳʫʬʩʨʸʬ ʹʨ˃ʵʭʨʸʮʬ.
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Map 3.1 – Summer pasture areas affected (Nenskra valley)
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Map 3.2 – Summer pasture areas affected (Nakra valley)
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ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʳʻʫʳʰʭʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰʹ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ:
x

ʱʨˀˆʲʰʹ ʴʨʪʬʩʵʩʨ;

x

˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰʹ ˄ʿʲʰʯ ʫʨʼʨʸʻʲʰ ʨʸʬʨʲʰ;

x

ʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ, ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ ʳʨʯʯʨʴ ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ ʪʮʨ;

x

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ ʹʵʼʬʲʰ, ʳʨʯ ˀʵʸʰʹ ʹʨˆʲʬʩʰ, ʫʨʹʨʹʭʬʴʬʩʬʲʰ
ʨʫʪʰʲʬʩʰ ʫʨ ʹʨˆʬʲʵʹʴʵʬʩʰ;

x

35 ʱʭ ˃ʨʩʭʰʹ ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʴʰʹʯʭʰʹ;

x

110 ʱʭ ˃ʨʩʭʰʹ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ
ʻʩʴʬʩʰʹ ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʯ ʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹʨʯʭʰʹ;

x

ʴʨʱʸʨʹ ʫʨʳʩʨ, ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰʹ ʶʵʸʺʨʲʰ ʫʨ ˄ʿʨʲʨʳʾʬʩʰ.

ʹʨʳʻˀʨʵ ʻʩʴʬʩʮʬ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʨʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʨʺʸʨʴʹʶʵʸʺʵ ʪʨʫʨʮʰʫʭʬʩʰʹ
ʻʮʸʻʴʭʬʲʿʵʼʰʹʨʯʭʰʹ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ,
ˆʨʰˀʰʫʨʴ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʻʩʨʴʮʬ ʳʰʳʨʭʨʲʰ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʪʮʰʹ
ʸʬʳʵʴʺʰ, ʸʨ˂ ʪʻʲʰʹˆʳʵʩʹ ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨʹ. ʯʻʳ˂ʨ, ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʰʹ
ʹʨʱʰʯˆʰ ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʰʹ ʪʮʰʹʨʯʭʰʹ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʳʵʪʭʰʨʴʬʩʰʯ.
ʳʰ˄ʰʹ ˀʬʹʿʰʫʭʨ ʨʹʬʭʬ ʨʻ˂ʰʲʬʩʬʲʰʨ ˀʬʳʫʬʪʰ ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ
ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰʹʭʰʹ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰʹ ʳʵ˄ʿʵʩʰʹʨʯʭʰʹ:
x

ʱʨˀˆʲʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ;

x

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʰ;

ʸʵʪʵʸ˂ 1.1.5 ʴʨ˄ʰʲˀʰʨ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ, ʳʵˆʫʬʩʨ LALRP- ʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʨ, ʸʵʳ ʳʨʹˀʰ
ˁʨʸʯʻʲʰ ʰʽʴʨʹ ˀʬʳʫʬʪʰ ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʲʬʩʰʹʯʭʰʹʨ˂ ʳʰ˄ʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ
ʨʳʷʨʳʨʫ ʪʨʴʰʹʨʮʾʭʸʬʩʨ:
x

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʳʵʫʬʸʴʰʮʨ˂ʰʰʹ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʭʨʸʰʨʴʺʬʩʰ, ʸʵʳʬʲʯʨ
ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʨʳʷʨʳʨʫ ʳʰʳʫʰʴʨʸʬʵʩʹ, ʫʨ ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʳʵʰ˂ʨʭʹ ʵʸ ˀʬʳʵʭʲʰʯ
ʳʵʴʨʱʭʬʯʹ, ʸʨʯʨ ʨʭ˂ʫʬʯ ʹʵʼʬʲ ʲʨʸʰʲʨʸʰʹ (ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʳʨʸ˂ˆʬʴʨ
ʹʨʴʨʶʰʸʵʮʬ), ʨʴ ˀʬʹʨ˃ʲʵ ʨʲʺʬʸʴʨʺʰʻʲ ʳʨʸˀʸʻʺʹ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ʳʨʸˇʭʬʴʨ
ʹʨʴʨʶʰʸʵʮʬ;

x

ʴʨʱʸʨʹ ʪʮʰʹ ʪʨʴʨˆʲʬʩʨ;

x

ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʰ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ;
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x

ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ ˆʨʮʰ (35 ʱʭ) ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʻʩʨʴʹ ˀʵʸʰʹ;

x

ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ (˃ʨʩʭʨ 110 ʱʭ, ʹʰʪʸ˃ʬ 12-18 ʱʰʲʵʳʬʺʸʰ) ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰ ʨˆʨʲʰ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰʫʨʴ ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʨʳʫʬ (ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʫʸʵʹ ʬʲʬʽʺʸʵʩʰʹ
ʳʰʹʨ˄ʵʫʬʩʲʨʫ).

x

ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ.

ʸʵʪʵʸ˂ ʬʹ ʯʨʭ 1.1.4-ˀʰʨ ʨʾ˄ʬʸʰʲʰ, 220 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʬʹʰʹ
ʳʰʬʸ ʪʨʳʵʳʻˀʨʭʬʩʬʲʰ ʬʲʬʽʺʸʵʬʴʬʸʪʰʰʹ ʪʨʫʨʹʨ˂ʬʳʨʫ ˄ʨʸʳʵʨʫʪʬʴʹ ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʴʨʪʬʩʵʩʨʹ, ʸʵʳʲʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰʸʬʩʨʹ, ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʨʹ, ʫʨʳʵʴʺʨʷʬʩʨʹ, ʬʽʹʶʲʻʨʺʨ˂ʰʨˀʰ
ʪʨˀʭʬʩʨʹ, ʼʲʵʩʨʹ, ʬʽʹʶʲʻʨʺʨ˂ʰʨʹʨ ʫʨ ʸʬʳʵʴʺʹ ʳʵʨˆʫʬʴʹ GSE. ʨʳʫʬʴʨʫ, ʳʰ˄ʰʹ
ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ 220 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰʹʨʯʭʰʹ ˄ʰʴʨʳʫʬʩʨʸʬ ʫʵʱʻʳʬʴʺˀʰ
ʳʵ˂ʬʳʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ.
ʳʰ˄ʰʹ
ˀʬʹʿʰʫʭʰʹ
ʹʨ˅ʰʸʵ
ʵʫʬʴʵʩʨ
ʴʬʴʹʱʸʨʹ
ʱʨˀˆʲʰʹ
ʻʩʨʴʮʬ,
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹʨ ʫʨ ʴʨʱʸʨʹ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʨʸˆʰʹʯʭʰʹ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ
ʴʨˆʨʮʬʩʮʬ 4, 5 ʫʨ 6. ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʳʰ˄ʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʳʵ˂ʬʳʻʲʰʨ ˂ˆʸʰʲˀʰ 16. ʫʨ
ʫʨʿʵʼʰʲʰʨ ʳʻʫʳʰʭ ʹʨʳʻˀʨʵ ʨʫʪʰʲʬʩʨʫ ʫʨ ʫʸʵʬʩʰʯ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʨʫ. ʳʰ˄ʨ,
ʸʵʳʬʲʰ˂ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʫʸʵʬʩʰʯ, ʨʾʬʩʻʲʰ ʰʽʴʬʩʨ ʽʰʸʰʯ ʫʨ
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʫʨʹʸʻʲʬʩʰʹ ˀʬʳʫʬʪ, ʸʨʳʫʬʴʨʫʨ˂ ʬʹ ˀʬʹʨ˃ʲʬʩʬʲʰʨ, ʳʰʹ
ʯʨʭʫʨʶʰʸʭʬʲ ʳʫʪʵʳʨʸʬʵʩʨʳʫʬ ʰʽʴʬʩʨ ʨʾʫʪʬʴʰʲʰ.
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˂ˆʸʰʲʰ 16 ʳʰ˄ʰʹ ʳʵʯˆʵʭʴʬʩʰ ʶʸʵʬʽʺʰʹ ʼʨʸʪʲʬʩˀʰ
ʱʵʳʶʵʴʬʴʺʬʩʰ//ʨʫʪʰʲʬʩʰ

ʱʨˀˆʲʰʹ ʻʩʨʴʰ

ʳʰ˄ʰʹ
ʫʨʱʨʭʬʩʰʹ
ʼʨʸʯʰ (ˈˈʨ)

ʳʻʫʳʰʭʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ ʼʨʸʯʰ (ˈˈʨ)

560.0

355.1 (ʱʨˀˆʨʲʰ =83 ˈʨ; ˄ʿʨʲʹʨ˂ʨʭʰ =
270ˈʨ; ʪʭʬʸʫʰʹ ʨʹʨʽ˂ʬʭʰ ʪʮʨ
ʹʨʽʵʴʲʰʹʨʯʭʰʹ = 2.1. ˈʨa)

ʫʨʳˆʳʨʸʬ ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ ʫʨ

-

ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰʹ
ʼʨʸʯʰ (ˈʨ)h
204.9 (ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ;
ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ
ʨʫʪʰʲʬʩʰc)

ʳʵʳʹʨˆʻʸʬ ʶʬʸʹʵʴʨʲʰʹ
ʹʵʼʬʲʰ

2.5

2.5 (b)

ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ
ʻʩʨʴʰ

188

29.1

159.7 (ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ

(ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰ,
ʬʲʬʪʨʮʻʸʰ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʰ,

ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰc)

ʴʨʪʬʩʵʩʬʩʰ, ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʰ ʪʮʨ,
ʹʨʸʽʭʬʲʰʹ ʱʨʳʬʸʨ,
ʹʨʱʬʺʰʹʨ ʫʨ ʳʨʯʨʴʨʩʸʬʩʬʲʰ ˀʨˆʺʨ,
11 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ ˆʨʮʰ
ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ
ʳʨʯʨʴʨʩʸʬʩʬʲ ˀʨˆʺʨʹ ˀʵʸʰʹ).
ʴʨʱʸʨʹ ˄ʿʨʲʹʨʪʫʬʩʰ

36.7

(ʫʨʳʩʨ ʫʨ ʹʨʫʬʸʰʭʨ˂ʰʵ ʪʭʰʸʨʩʰʹ
˄ʿʨʲʳʰʳʾʬʩʰ ʨʸˆʰ)

35.8 (ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʩʨʴʨʱʰ
ʫʨ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ
ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʰ)

4.2

0.3

(ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨ)

(ʫʸʵʬʩʰʯʰ ʫʨʳˆʳʨʸʬ
ʹʨʳˀʬʴʬʩʲʵ ʵʩʰʬʽʺʬʩʰ)

0.9

ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʪʮʰʹ
ʸʬʳʵʴʺʰd

4.5

ʴʨʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʪʮʰʹ
ʸʬʳʵʴʺʰ

TBD

TBD

-

35 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʳʵʳʨʸʨʪʬʩʰʹ
ˆʨʮʰf

36.0

36.0

-

110 ʱʭ ʬʲʬʽʺʸʵʪʨʫʨʳ˂ʬʳʰ
ˆʨʮʰg

54.0

-

54.0

ʹʻʲ

882.5

427.8

454.7

a

ʹʨʽʵʴʲʰʹ ˀʬʳʵʹʨʭʲʬʲʰ ʪʮʨ ˇʬʸ-ˇʬʸʵʩʰʯ ʪʨʴʹʨʮʾʭʸʻʲʰ ʨʸ ʨʸʰʹ, ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʬʿʸʫʴʵʩʨ ʭʨʸʨʻʫʹ, ʸʵʳ ʪʮʨ 3ʳ
ʹʰʪʨʴʰʹʨ ʫʨ 7ʱʳ ʹʰʪʸ˃ʰʹ ʰʽʴʬʩʨ..
bʳʵʰ˂ʨʭʹ

ʹʨˆʲʬʩʹ, ʫʨʹʨʹʭʬʴʬʩʬʲ ʨʫʪʰʲʬʩʹ, ʹʨˆʬʲʵʹʴʵʬʩʹ

c

ˀʬʼʨʹʬʩʨ. ʼʨʸʯʰ, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʯʨʴ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʰʹʨʯʭʰʹ,
ʫʨʨˆʲʵʬʩʰʯ 16 ˈʨ-ʰʨ. ʬʹ ʼʨʸʯʰ ʪʨʳʵʨʴʪʨʸʰˀʬʩʻʲʰʨ ˄ʨʸʳʵʬʩʻʲʰ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨʮʬ (570 000 ʳ3) ʫʨ ʰʳ
ʭʨʸʨʻʫʮʬ ʫʨʿʸʫʴʵʩʰʯ, ʸʵʳ ʴʨʸˁʬʴʬʩʰ ʪʨʴʯʨʭʹʫʬʩʨ 3.5 ʳʬʺʸʰ ʹʰʳʨʾʲʰʹ ʼʬʴʰʯ
d

ʪʮʰʹ ʪʨʼʨʸʯʵʬʩʨ ʹʵʼʬʲ ˅ʻʩʬʸʰʹ ʹʨ˂ˆʵʭʸʬʩʬʲʰ ʴʨ˄ʰʲʰʹ ˀʰʪʴʰʯ

e

ʫʨʹʨʮʻʹʺʬʩʬʲʰʨ.

fˀʬʼʨʹʬʩʨ

- ʹʬʸʭʰʺʻʺʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʱʨˀˆʨʲʹ ˀʵʸʰʹ, ʹʰʪʸ˃ʰʯ 18 ʱʳ, ʹʰʪʨʴʰʯ 20 ʳ,
ʳʵʰ˂ʨʭʹ 0.5 ˈʨ ʨʴ˃ʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʭʨʸʨʻʫʹ, ʸʵʳ ʨʴ˃ʰʹʯʭʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ʼʨʸʯʵʩʰ 25 ʳ2-ʰʨ,
ʫʨ ʳʵʴʺʨʷʫʬʩʨ ʿʵʭʬʲ 100 ʳʬʺʸˀʰ ˆʨʮʰʹ ʺʸʨʹʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ.
gˀʬʼʨʹʬʩʨ - ʹʬʸʭʰʺʻʺʰ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˆʬʵʩʨˀʰ ʫʨʪʬʪʳʰʲʰ ʽʭʬʹʨʫʪʻʸʹʨ ʫʨ ʴʬʴʹʱʸʨʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʹ
ˀʵʸʰʹ, 12 ʱʳ-ʫʨʴ 18 ʱʳ-ʳʫʬ ʹʰʪʸ˃ʰʹ. ʳʵʯˆʵʭʴʰʲʰ ʳʰ˄ʰʹ ʪʨʳʵʹʨʯʭʲʬʲʨʫ ʪʨʳʵʿʬʴʬʩʻʲʰ ʰʽʴʨ ʱʵʴʹʬʸʭʨʺʰʻʲʰ
ʳʰʫʪʵʳʨ ʫʨ ˀʬʼʨʹʬʩʰʹʯʭʰʹ ʹʨʭʨʸʨʻʫʵ ʹʰʪʸ˃ʬʫ ʨʾʬʩʻʲʰ ʰʿʵ 18 ʱʳ. ʹˆʭʨ ʭʨʸʨʻʫʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ, ˆʨʮʰ 30 ʳ
ʹʰʪʨʴʰʹʨʨ ʫʨ ʳʵʰ˂ʨʭʹ 0.5 ˈʨ-ʹ ʨʴ˃ʬʩʰʹʨʯʭʰʹ. ˀʬʼʨʹʬʩʨ ʬʼʻ˃ʴʬʩʨ ʭʨʸʨʻʫʹ, ʸʵʳ ʨʴ˃ʰʹ ʳʰʬʸ ʫʨʱʨʭʬʩʻʲʰ ʼʨʸʯʵʩʰ
25 ʳ2-ʰʨ, ʫʨ ʨʴ˃ʬʩʰ ʳʵʴʺʨʷʫʬʩʨ ʿʵʭʬʲ 100 ʳʬʺʸˀʰ, ˆʨʮʰʹ ʪʨʹ˄ʭʸʰʭ.

hʳʵʰ˂ʨʭʹ

ʱʨʸʰʬʸʬʩʰʹ, ʰʴʬʸʺʻʲʰ ʳʨʹʨʲʬʩʰʹ ʨʳʵʾʬʩʰʹ ʼʨʸʯʵʩʬʩʹ, ʴʨʸˁʬʴʬʩʰʹ ʪʨʴʯʨʭʹʬʩʰʹ ʨʫʪʰʲʬʩʹ ʫʨ
ʳʰʹʨʹʭʲʬʲʹ ʪʮʬʩʹ, ʸʵʳʲʬʩʰ˂ ʹʨ˅ʰʸʵʨ ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹ ʶʬʸʰʵʫˀʰ.
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Figure 4 – Land Requirement at Dam Site

ʴʬʴʹʱʸʰʹ ˈʰʫʸʵʬʲʬʽʺʸʵʹʨʫʪʻʸʰʹ ʶʸʵʬʽʺʰ
ʪʨʸʬʳʵʹʫʨ˂ʭʰʯʰ ʫʨ ʹʵ˂ʰʨʲʻʸʰ ʹʨʱʰʯˆʬʩʰʹ
ʫʨʳʨʺʬʩʰʯʰ ˀʬʹ˄ʨʭʲʨ
ʺʵʳʰ 9 – ʳʰ˄ʰʹ ʪʨʳʵʿʵʼʨ ʫʨ ʩʻʴʬʩʸʰʭʰ ʪʨʸʬʳʵʹ
ʨʾʫʪʬʴʰʹ ʪʬʪʳʨ
ʴʨˆ. 4 - ʳʰ˄ʰʹ ʹʨ˅ʰʸʵ ʸʨʵʫʬʴʵʩʨ ʱʨˀˆʲʰʹ
ʨʫʪʰʲʮʬ
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Figure 5 – Land Requirement at Powerhouse Area
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თარიღი: 2017 წ. თებერვალი
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4.2

მოთხოვნილი მიწის ოდენობის მინიმიზაცია
პროექტისათვის შესწავლილი ტექნიკური ალტერნატივები დეტალურადაა
წარმოდგენილი ტომ II-ში - პროექტის აღწერა. იმ მიზნით, რომ მინიმუმამდე
შემცირებულიყო მიწის მოთხოვნებია გამოწვეული ზემოქმედების შედეგები და
დაზარალებული ადამიანების რაოდენობა, სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ მიღებული
იქნა
ზიანის
შემამსუბუქებელი
შემდეგი
ზომების
განხორციელების
გადაწყვეტილება:
x

ჰიდროელექტროსადგურის უბანი: შესწავლილი იყო ჰიდროელექტროსადგურის
ადგილმდებარეობის რამდენიმე ვარიანტი, რომელთაგან შეირჩა სოციალურ
გარემოზე ყველაზე ნაკლები ზემოქმედების მომტანი ვარიანტი (შესწავლილი
ალტერნატივების დეტალური აღწერის მიზნით იხ. ტომი II - გარემოსა და
სოციალურ სფეროს დამატებითი კვლევები– პროექტის აღწერა). მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმის შედგენის
მომენტისთვის დეტალური პროექტირება კვლავაც მიმდინარეობის პროცესშია.
კერძოდ კი, ნარჩენების განთავსების ადგილების და სამშენებლო ბანაკების
ადგილმდებარეობა კვლავაც განსაზღვრის პროცესშია, რათა მოიძებნოს
ადგილები, რომლებიც ადგილობრივი თემების მიერ მიწის გამოყენებაზე
ზემოქმედებას არ მოახდენს. ძირითადი სამშენებლო ფაზის დაწყებამდე
შესწავლილ იქნება ყოველი დასაშვები შესაძლებლობა, რომ
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის უბანზე თავიდან აცილებული იქნას ან
მინიმალურად შემცირდეს ფიზიკური და ეკონომიკური ფაქტორებით
გამოწვეული განსახლების საჭიროება.

x

საძოვრების ხელმისაწვდომობა: სს ნენსკრა ჰიდრო ვალდებულებას იღებს
თავიდან აიცილოს ნებისმიერი შესაძლო ზემოქმედება, რომელსაც მშენებლობის
პერიოდში საძოვრებისადმი გაუარესებული ხელმისაწვდომობა იწვევს.
კონტრაქტორი EPC შეინარჩუნებს ხელმისაწვდომობას საძოვრებზე, რომლებიც
სამშენებლო მოედნებიდან მოშორებით მდებარეობს და რომლებიც შესაძლოა
დაიბლოკოს დროებითი ნაგებობებით, მაგალითად, სამშენებლო ბანაკებით ან
დამხმარე დანადგარებით. სამშენებლო პერიოდის ბოლოს, ნებისმიერი წინაღობა,
რომელიც ხელს უშლის მისვლას საძოვრების ტერიტორიამდე, მოცილებული
იქნება ან შეიცვლება.

x

ნენსკრას გზის რემონტი - შეირჩა ალტერნატივა, რომელიც რამდენადაც შეიძლება
ზუსტად იმეორებს გზის არსებულ პლატფორმას და დასახლებულ პუნქტებს
ნაკლები ზემოქმედებით კვეთს.

x

ინფრასტრუქტურების შესწორება ჯერ კიდევ განსასაზღვრია (ნაკრის ხეობაში
გზის გაფართოება, 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი და
ელექტრომომარაგების ხაზი).

x

ამ ანგარიშის დასრულების მომენტისათვის, გზის კორიდორი ნაკრას ხეობაში
ჯერ კიდევ განსაზღვრის პროცესშია. მისი ტრასა და გაფართოება განისაზღვრება
თემებთან მჭიდრო კონსულტაციებით, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება
საარსებო საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე
შემცირება.

x

ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზის ტრასა ნენსკრას ხეობაში დაგეგმილი ახალი
ქვესადგურიდან
კაშხლამდე
განისაზღვრება
თემებთან
მჭიდრო
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კონსულტაციებით, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება საარსებო
საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება.
x

მოცემული ანგარიშის დასრულების მომენტისთვის ელექტრომომარაგების ხაზის
ტრასები ჯერ კიდევ განსაზღვრის პროცესში იყო. ისინი გაყვება კაშხალთან
მისასვლელ გზას და მომსახურების გზას ჩამკეტი სარქველის კამერამდე და
გვერდს აუვლის სახლებსა და სხვა კერძო აქტივებს.

x

ნარჩენების განთავსების გარკვეული ადგილების და ჰიდროელექტროსადგურის
სამშენებლო ბანაკის ადგილმდებარეობა მოცემული ანგარიშის დასრულების
მომენტისათვის ჯერ არ იყო განსაზღვრული. ისინი თემებთან მჭიდრო
კონსულტაციებით განისაზღვრება, რომელთა კონკრეტული ამოცანა იქნება
ფიზიკური განსახლების თავიდან აცილება და საარსებო საშუალებებზე
ნებისმიერი ნეგატიური ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება.
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4.3

ზემოქმედების შეფასება

4.3.1

ზემოქმედების მიმოხილვა
პროექტისთვის საჭირო მიწის მოთხოვნები წარმოდგენილია თავში 4.1.
მიწის შეძენა იმ კომპონენტებისთვის, რომლებისთვისაც მიწის საჭირო ოდენობა
განსაზღვრულია, ზემოქმედებას ახდენს ჯამში 89 ოჯახზე, რომლებსაც შეეხება
ეკონომიური განსახლება, ე.ი. მიწის, არა–საცხოვრებელი ნაგებობების, ხეებისა და
მარცვლეულის წლიური მოსავლის დაკარგვის სახით. ფიზიკური გადასახლება არ
არის საჭირო. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები მოიცავს 29 მოწყვლად
საოჯახო მეურნეობას, რომელთაგან 10 საოჯახო მეურნეობას ქალი უძღვება.
ჯამში დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები დაკარგავენ 37 ჰა მიწას, ხის 14
ფაცხას, ღობეებს, 1288 ძირ ხეს, 0.1 ჰა სიმინდის და 0.1 ჰა კარტოფილის ნათესებს.
აგრეთვე დაზარალდება სამი საძოვარი, კერძოდ ქვემო მემულისა და მაჩლიჭალას
საძოვრები ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე, და ლაგირის საძოვარი
ნაკრას წყალმიმღების უბანზე.
2017 წლის სექტემბერში, წინამდებარე LALRP-ის მომზადების პერიოდში,
მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საძოვრების მომხმარებელი შინამეურნეობების
რაოდენობა განიხილებოდა დაზარალებულებთან. თუ მიმდინარე მოლაპარაკებების
შედეგად აქ წარმოდგენილი ციფრები შეიცვლება, ეს ასახული იქნება მონიტორინგის
ანგარიშებში.
დაზარალებულ ადამიანებზე ზემოქმედების მაშტაბი წარმოდგენილია ქვემოთ
მოცემულ ქვე–თავებში, რომლებიც პროექტის თითოეულ კომპონენტს ეძღვნება.
ზემოქმედების ადგილმდებარეობა წარმოდგენილია შემდეგ გვერდზე მოცემულ
ნახაზზე 7.
მიწის შესყიდვის პროცესი არ გამოიწვევს რაიმე სახის ზემოქმედებას გენდერული
ნიშნით.
მიწის შესყიდვით მოცული მიწის პროპორციები დაზარალებული ადგილობრივი
მოსახლეობის მიერ გამოყენებული მიწასთან შედარებით მოცემულია ცხრილში 18.
ცხრილი 19 შემდეგ გვერდზე მოიცავს ინფორმაციას მიწის სტატუსის მიხედვით
მიწის შესყიდვის განაწილების შესახებ. პირველი სვეტი (ა) მოიცავს ინფორმაციას
ყველა სახის მიწის შესახებ, რომელიც ადგილობრივი თემების მიერ არ გამოიყენება
და რომლებზეც არ ვრცელდება გამოყენების უფლება ჩვეულებითი სამართლის
საფუძველზე. აქ მოიაზრება ტყიანი ადგილები ფერდობების გასწვრივ,
დასახლებული პუნქტების გარეთ. მეორე სვეტი (ბ)
მოიცავს ინფორმაციას
დასახლებულ პუნქტებს გარეთ ადგილების შესახებ, სადაც საოჯახო მეურნეობების
გარკვეულ ჯგუფებს გააჩნიათ ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული გამოყენების
უფლება. გამოყენების უფლება სამართლებრივად აღიარებული უფლება არ არის,
მაგრამ იგი სოფლის მცხოვრებლებს შორის არაფორმალურად აღიარებულია. აქ
ასევე ნაკრას წყალმიმღების
მოიაზრება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის,
მშენებლობით დაზარალებული საძოვრები. მესამე სვეტი (გ) მოიცავს ინფორმაციას
კერძო საკუთრებაში არსებული და უკვე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების
შესახებ. მეოთხე სვეტი (დ) მოიცავს ინფორმაციას კერძო საკუთრებაში არსებული,
მაგრამ დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების შესახებ. მიწის ზოგიერთი ნაკვეთის
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დარეგისტრირება ან დაკანონება შესაძლებელია. პროექტის იმ კომპონენტებისთვის
მიწის დაკავების ზემოქმედება, რომლებიც 2017 წლის სექტემბერში განსაზღვრული
იყო, შეჯამებულია ცხრილში 20. მათი მნიშვნელობა მოცემულია ცხრილში 17
ქვემოთ.
ცხრილი 17 მიწის შესყიდვის ზემოქმედების მნიშვნელობის მიმოხილვა
პროექტის
კომპონენტი

საოჯახო
მეურნეობების
რ-ბა

ადამიანების
რ-ბა

დაუცველი
საოჯახო
მეურნეობე––
ბის რ-ბა

საოჯახო
მეურნეობების
რ-ბა,
რომლებსაც
ქალები
უძღვებიან
10

საერთო რ-ბა, რომლებიც
მიწის შესყიდვით
დაზარალდნენ
საერთო რ-ბა, რომლებიც
დაზარალდნენ
არამწარმოებლური
აქტივებით, საარსებო
წყაროს დაკარგვის გარეშე

ყველა

89

392

29

ნენსკრას გზის
რემონტი +
პერსონალის
სოფელი

33

134

14

6

საერთო რ-ბა, რომელთაც
შეეხოთ ეკონომიკური
გადაადგილება

ნენსკრას კაშხალი
და წყალსაცავი,
ჰმდროელექტრო–
სადგური, ნაკრას
წყალმიმღები

56

258

16

4

მნიშვნელოვნად
დაზარალებულთა
საერთო რ-ბა

ნენსკრას კაშხალი
და წყალსაცავი,
ჰიდროელექტრო–
სადგური

29

147

5

2

უკიდურესად
დაზარალებულთა
საერთო რ-ბა

ნენსკრას
წყალსაცავი,
ჰიდროელექტრო–
სადგური

13

76

1

0

ცხრილი
18 პროექტის ფარგლებში მშენებლობისათვის
დაზარალებული მოსახლეობის მიერ გამოყენება
სოფელი
(ხეობა)

მიწის გამოყენების
სახეობა

ჭუბერი
(ნენსკრას
ხეობა)

საცხოვრებელი და
განაშენიანებული
არეალი
სახნავ-სათესი მიწა
(დამუშავებული ან
დაუმუშავებელი)
საძოვარი
საცხოვრებელი და
განაშენიანებული
არეალი
სახნავ-სათესი მიწა
(დამუშავებული ან
დაუმუშავებელი)
საძოვარი

ნაკი (ნაკრას
ხეობა)

a

საერთო
ფართიa

საჭირო

მიწის

მიწის სახეობების
თანაფარდობა, რომელიც
პროექტის ფარგლებში
იქნება გამოყენებული
(დრობით ანდა
მუდმივად))

მიწის სახეობების
თანაფარდობა,
რომელიც პროექტის
ფარგლებში მუდმივად
იქნება გამოყენებული

420 ჰა

-

-

490 ჰა

5.2%

0.75%

695 ჰა
104 ჰა

2%
-

0.8%
-

120 ჰა

-

-

549 ჰა

1.1%

0.16%

შეფასება ეფუძნება საჰაერო ფოტოების ინტერპრეტირებას (ფოტოები თარიღდება 2010 წლით)
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ცხრილი 19 მიწის შესყიდვის დაყოფა მიწის სტატუსის მიხედვით (განსაზღვრული
კომპონენტებისთვის)
(ბ
ბ) სახელმწიფო
მიწა, რომელზეც
საოჯახო
მეურნეობების
(ა) სახელმწიფო
ჯგუფებს
მიწა, რომელიც არ ჩვეულებითი
არის
სამართლის
(გ)
ადგილობრივი
საფუძველზე
თემების მიერ
გამოყენების უფლება რეგისტრირებული
გამოყენებული (ჰჰა) აქვთ
კერძო მიწა

(დ)
არარეგისტრირებული
კერძო მიწა
(დაკანონებული და
დაუკანონებელი))

ფართი
ი
(ჰა)

მიწის
გამოყე–
–
ნება

ფართი
(ჰა)

მიწის
გამოყე–
ნება

ფართ მიწის
ი (ჰა)) გამოყე–
ნება

ფართი
(ჰა)

ნენსკრას
კაშხალი და
წყალსაცავი

429.0

ტყე

131

საძოვარი,
ტყე

0

-

0

-

560.0

ჰიდრო–
ელექტრო–
სადგური

155.4

ტყე

0

-

0

-

33.4

სახნავ-სათესი
მიწა, ტყე

188.8

პერსონალის
სოფელი

0.0

-

0

-

0

-

2.5

ტყე

2.5

ნენსკრას გზა

0.0

-

0

-

0.08

მიწის
შემოღო–
ბილი
ნაჭრები

4.44

ღობე

4.5

ნაკრას დამბა
და
წყალსაგდები
გვირაბის
წყალმიმღები)

4.1

ტყე

16.0

საძოვარი,
ტყე

0

-

16.6

საძოვარი

36.7

სულ

588.5

ტყე

147.0

საძოვარი,
ტყე

0.08

მიწის
შემოღო–
ბილი
ნაჭრები

56.9

სახნავ-სათესი
მიწა, ტყე,
საძოვარი

792.5

მონაკვეთი/
ნაგებობა
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სულ
(ჰა)

მიწის
გამოყენება
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ცხრილი 20 პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვის ზემოქმედების შეჯამება
მონაკვეთი//
ნაგებობა c

ნენსკრას კაშხალი და
წყალსაცავი

დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობების
საერთო
რაოდენობა

დაუცველი
საოჯახო
მეურნეობების რბა

25

5

საოჯახო
მეურნეობების
რ-ბა, რომლებსაც
ქალები
უძღვებიან
2

მიწის
დაზიანებული
დაზარალებული დაკარგული
გამოყენეების ინფრასტრუქტურა მოსახლეობის
ნაგებობები
სახეობებიb (ჰა)
მიერ დაკარგული
მიწა

F/P

---

131
(საძოვარი+ტყე)

დაკარ–
–
გული
ხეები

ერთწლიანი
კულტურების
დანაკარგი

0.1 ჰა კარტოფილი;
13 ხის ფაცხა, ღობე

--

ღობეები,

ჰიდროელექტრო–
სადგური

1 საქონლის
სადგომი,
5

---

---

პერსონალის
სოფელი

1

---

---

ნენსკრას გზა

35a

14d

ნაკრას ჯებირი,
სადერივაციო
გვირაბის
წყალმიმღები

27

11

სულ

a
b

89

29

A/F

---

F

---

6

A

---

2

F/P

1 ხიდი

10

A/F/P

33.4

2.5

4.5

32.6
(საძოვარი+ტყე)

1 ხიდი

1 სახლი,
რომელშიც არავინ
ცხოვრობს

-ღობის 37
მონაკვეთი + ხის
ორი ფარდული
1 ღობე, ქვის 1
კედელი, ხის 1
ფაცხა

0.01 ჰა სიმინდი
1,118

--

--

170

--

--

--

1,288

0.1 ჰა კარტოფილი;
0.01 ჰა სიმინდი

მოიცავს 4 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას, რომლებიც აგრეთვე პროექტის ერთ-ერთი სხვა კომპონენტით ზარალდება
A: სახნავ-სათესი F: ტყე P: საძოვარი R: საცხოვრებელი

c

35 და 110 კვ-იანი ელექტრო ხაზები, ნაკრამდე მისასვლელის გზის სარემონტო სამუშაოები, ნარჩენების განთავსების ადგილები არ არის ასახული აქ (იხ. თავი 4.3.2.).

d

მოიცავს 1 დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას, რომლებიც აგრეთვე პროექტის ერთ-ერთი სხვა კომპონენტით ზარალდება
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4.3.2

ინფრასტრუქტურის ზემოქმედება, რომლისთვისაც მიწის
მოთხოვნები ამჟამად განსაზღვრული არ არის
პრინციპები, რომლებიც მიღებულია მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების
აღდგენის მოცემული გეგმის შედგენის მომენტისთვის, გამოყენებული იქნება
აგრეთვე მიწის შესყიდვისთვის იმ ობიექტებისთვის, რომელთა პროექტირება ჯერ
კიდევ მიმდინარეობს (იხ. თავი 1.1.5) და რომლისთვისაც ადგილმდებარეობა,
დაკავებული ტერიტორიის ფართი ჯერ არ არის დადგენილი. ამ ობიექტებისთვის
მიწის ან გასხვისების ზოლის შესყიდვა განხორციელდება აზიის განვითარების
ბანკის (ADB) და ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის (EBRD)
მოთხოვნების შესაბამისად და LALRP–ის დამატება მომზადდება და განხილული
იქნება თემებთან და შეთანხმებული იქნება ADB–თან და EBRD–თან ადგილზე
ნებისმიერი სამუშაოს ჩატარებამდე ან ნებისმიერი სახის ზემოქმედების
განხორციელებამდე.

4.3.3

ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია
ზემოქმედების შეფასებისადმი მიძღვნილი თავის მიზანია შეაფასოს პროექტის
ფარგლებში მიწის შეძენით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების საარსებო
საშუალებები და შემოსავლები. ზემოქმედების მიმღები დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებია. პროექტი არ გამოიწვევს ფიზიკურ განსახლებას. მოსალოდნელი
შედეგებია: მიწის, ხეების, მარცვლეულის ან ნაგებებობის, კერძოდ კი ღობეების ან
ხის ფაცხების დაკარგვა.
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სენსიტიურობა გამომდინარეობს მათი
დამოკიდებულებიდან მიწაზე დაფუძნებული ეკონომიკური საქმიანობებზე.
საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც სრულად არიან დამოკიდებული შემოსავლის
მიწაზე დაფუძნებულ საშუალებებზე, კერძოდ, სოფლის მეურნეობაზე, უფრო
მეტად იქნებიან სენსიტიური მიწის ან ხეების დაკარგვისადმი, ვიდრე ის საოჯახო
მეურნეობები, რომელთა შემოსავლის წყარო არა-მიწაზე დამოკიდებული
ეკონომიკური საქმიანობაა, მაგალითად ხელფასები ან პენსიები. დაუცველი
საოჯახო მეურნეობები ასევე უფრო მეტად სენსიტიურები იქნებიან, ვინაიდან
წინააღმდეგობის გაწევის მათი შესაძლებლობა საშუალოზე უფრო დაბალია.
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობებისათვის
ზემოქმედების
სიდიდე
დამოკიდებულია პროდუქტიული აქტივების დაკარგვის მნიშვნელობაზე. იგი ასევე
დამოკიდევულია ზემოქმედების ხანგძლივობაზე. ზემოქმედება დროებითი
(მშენებლობისას) ან მუდმივია (მშენებლობისას და ოპერირებისას).
ზემოქმედების მნიშვნელობა განისაზღვრება მიმღების
ზემოქმედების მოსალოდნელი მასშტაბის კომბინირებით.
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და
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ზემოქმედების
კატეგორიზაცია

პროდუქტიული,, დაზარალებული აქტივების წილი

დაბალი/უმნიშვნელო

საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 10%-ზე
ნაკლებს დაკარგავს ჩაითვლება უმნიშვნელოდ დაზარალებულად

საშუალო/მნიშვნელოვანი

საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 10%-ს
ან მეტს დაკარგავს ჩაითვლება მნიშვნელოვნად დაზარალებულად

მაღალი/უმძიმესი

საოჯახო მეურნეობა, რომელიც მისი პროდუქტიული აქტივების 20%დაკარგავს, ჩაითვლება უკიდურესად დაზარალებულად
და/ან
საოჯახო მეურნეობა, რომლის ფიზიკური გადაადგილება მოხდება (2017
წლის იანვრისათვის გადაადგილების შემთხვევა არ ყოფილა)

ჰიდროელექტროსადგურისა და ნენსკრას გზის რემონტისათვის, შეფასებისას
პროდუქტიული აქტივები, რომლებიც მხედველობაში იქნა მიღებული, იყო
დამუშავებული მიწის ნაკვეთები, ხეები და ნაგებობები, რომლებიც ეკონომიკური
საქმიანობისათვის გამოიყენებოდა.
ღობეები პროდუქტიულ აქტივად არ
განიხილებოდა.
საოჯახო მეურნეობისათვის, რომლებიც კარგავენ საძოვრებს, მიწის დაკავებით
გამოწვეული პროდუქტიული აქტივების წილი შეფასებულ იქნა საფურაჟე
ერთეულის 11 რაოდენობაზე დაყრდნობით, რომელიც შესაძლოა, დაიკარგოს.
აღნიშნული
დანაკარგი
კოლექტიური
იქნება,
რადგან
საძოვრებისადმი
ხელმისაწვდომობისა და მათი გამოყენების უფლება ჩვეულებითი სამართლის
საფუძველზე საოჯახო მეურნეობის ჯგუფებს ეკუთვნით. ამდენად, გადაიდგა
შემდეგი ნაბიჯები:
x

განისაზღვრა საფურაჟე ერთეულების რაოდენობა, რომელიც საოჯახო
მეურნეობის თითოეული ჯგუფისთვის არის ხელმისაწვდომი ყველა
საძოვრისათვის, იქ, სადაც მათ ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული
გამოყენების უფლება აქვთ;

x

განისაზღვრა ამ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული საძოვრების წვლილი საოჯახო
მეურნეობის თითოეული ჯგუფისათვის ხელმისაწვდომ საფურაჟე ერთეულის
საერთო რაოდენობაში;

x

გამოანგარიშდა აღნიშნული ზარალი, როგორც დაკარგული შემოსავლის წილი
(იხ. თავები 4.3.7. ნენსკრას კაშხლისათვის და 4.3.8 ნაკრას წყალამიმღების
უბნებისათვის).

შემდეგი თავები აღწერს მოსალოდნელ შედეგებს ყველა იმ კომპონენტისათვის,
რომელიც მიწის შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
შედგენის მომენტში განსაზღვრული იყო და მათ მნიშვნელობას.
დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ დასვან კითხვები მიწის
შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის მომზადებისას
გაკეთებული შეფასების თაობაზე და პროექტის მიერ შეთავაზებული შემსუბუქების
ზომებზე. კითხვების დასმა შესაძლებელი იქნება დაზარალებულ მოსახლეობასთან
11 ფურაჟის ერთეული არის მშრალი საკვები მასალის ექვივალენტური რაოდენობა, რომელსაც საქონელი
თვითონ შეჭამდა საძოვარზე. ფურაჟის ერთეული ექვივალენტურია 1კგ შვრიისა. ჩატარებული
გამოკითხვებით დადგინდა, რომ 1კგ შვრიის ფასია 1 ლარი. მთიან ადგილებში საქონლის მოვლის
ექსპერტის მიერ ჩატარებული სპეციფიური კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ ნენსკრას და ნაკრას
ხეობებში საძოვრებმა შეიძლება უზრუნველყოს ჰექტარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე წარმოება.
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ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის შედეგების განხილვისას და საოჯახო
მეურნეობების დონეზე საკომპენსაციო პაკეტებისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის საქმიანობებზე მოლაპარაკებების წარმოებისას.
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან კონსულტაცია ამ ზემოქმედების
შედეგებისა და შემსუბუქების ზომების შესახებ მოცემულია თავში 10.
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გვ. 57

Operators village:
1 household
affected by loss of
land
Dam site:
13 summer cabins affected
/// 1 pasture permanently lost (Machlitchala)
/// 1 pasture lost during construction (Kvemo Memuli)
Total: 20 affected households

Road widening:
32 households
affected by loss of
land, trees, fences
or ancillary
structures

Nakra Water Intake area:
1 summer cabin affected
/// 1 pasture with partial permanent loss
Total: 27 affected households

Powerhouse area:
2 occupied houses
1 house not occupied
1 household affected by loss of land
Total: 4 affected households

5.5 - Land
Figure 7Map
– Location
of requirements
the land take impacts
February 2017

English

Georgian
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ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების დამატებითი
შესწავლა
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს აღდგენის გეგმა
ნახ. 7 - მიწის დაკავებით გამოწვეული ზემოქმედების ადგილები

Figure 7 – Location of the land take impacts
Date : February 2017

English
Machlitchala Pasture
Kvemo Memuli Pasture

Georgian
მატლიჭალას საძოვარი
ქვემო მემულის საძოვარი

Land take area

დაკავებული მიწის
ტერიტორია
კაშხლის ადგილი

Dam site

13 summer cabins affected

Total: 20 affected
households

ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილი 13 საზაფხულო
ქოხი
სამუდამოდ დაკარგული 1
საძოვარი (მატლიჭალა)
მშენებლობის განმავლობაში
დაკარგული 1 საძოვარი
(ქვემო მემული)
ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილი 20 ოჯახი

Powerhouse area

ჰესის შენობის უბანი

2 occupied houses
1 house not occupied
1 household affected by
loss of land
Total: 4 affected
households

2 საცხოვრებელი სახლი
1 მიტოვებული სახლი
მიწის დაკარგვის გამო
დაზარალებული 1 ოჯახი
ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილი 4 ოჯახი

1 pasture permanently lost
(Machlitchala)
1 pasture lost during
construction (Kvemo
Memuli)

Tobari
Lukhi
Jorkvali
Shtikhiri
Lakhani
Kedani
Lekalmakhi
Kvemo Marghi
Letsperi
Devra
Kari
Tita
Sgurishi
Zeda Marghi
Nodashi
Latsomba
Nakra
Anili
Kvitsani
Lenkvashi

თობარი
ლუხი
ჯორკვალი
შტიხირი
ლახანი
კედანი
ლეკალმახი
ქვემო მარგი
ლეწფერი
დევრა
კარი
ტიტა
ზგურიში
ზედა მარგი
ნოდაში
ლაცომბა
ნაკრა
ანილი
კვიცანი
ლენკვაში

თარიღი: 2017 წ. თებერვალი

English
Operators village
1 household affected
by loss of land
Road widening

Georgian
მომსახურე პერსონალის დასახლება
მიწის დაკარგვის გამო
დაზარალებული 1 ოჯახი
გზის გაფართოება

32 households
affected by loss of
land, trees, fences or
ancillary structures
Lagiri Pasture

მიწის, ხეების, ჯობეების ან დამხმარე
ნაგებობების დაკარგვის გამო
დაზარალებული 32 ოჯახი

Nakra Water Intake
area

ნაკრის წყალმიმღების უბანი

1 summer cabin
affected
1 pasture with partial
permanent loss
Total: 27 affected
households

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 1
საზაფხულო ქოხი
ნაწილობრივ სამუდამოდ დაკარგული
1 საძოვარი
ჯამი: ზემოქმედების ქვეშ
მოხვედრილი 27 ოჯახი

Nakra Intake
Transfer Tunnel

ნაკრის წყალმიმღები
წყლის გადამგდები გვირაბი

Powerhouse and
Switchyard
Nenskra Dam and
Reservoir

ჰესის შენობა და ქვესადგური

ლაგირის საძოვარი

ნენსკრის კაშხალი და წყალსაცავი
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4.3.4

ჰიდროელექტროსადგურის უბანი

A

ზემოქმედება
ჰიდროელექტროსადგურის უბანზე, პროექტის ტექნიკური დიზაინი იმგვარად
შესწორდა, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული ნებისმიერი სახის ფიზიკური
განსახლება. თუმცა, ორი ოჯახი ამჟამად ჰიდროელექტროსადგურიდან 500 მეტრის
რადიუსში, მდინარის იგივე ნაპირზე ცხოვრობს. ერთი საოჯახო მეურნეობა
ელექტროსადგურიდან 200 მეტრის ფარგლებში, ხოლო მეორე საოჯახო მეურნეობა
450 მეტრის ფარგლებში ცხოვრობს. პროექტი ორივე საოჯახო მეურნეობისათვის
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების სათანადო პირობების შენარჩუნებას
მშენებლობისა
და ექსპლუატაციის
მთელი პერიოდის
უზრუნველყოფს
განმავლობაში.
ხუთი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება მიწის, ხეებისა და ნაგებობების
დაკარგვით. ზემოქმედება წარმოდგენილია ცხრილში 21.
ამ ხუთი საოჯახო მეურნეობიდან არც ერთი არ არის სოციალურად დაუცველი
ოჯახი. ამ საოჯახო მეურნეობების ორი წევრი მცხოვანი ასაკისაა (92 და 89 წლის).
ამ ოჯახებიდან ერთ-ერთი არ ცხოვრობს ნენსკრას ხეობაში, არამედ დმანისში,
თბილისის სამხრეთ-დასავლეთით 90 კილომეტრში. ამ ოჯახს აქვს მიწის ნაკვეთი
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ რაიონში, მაგრამ არ იყენებს მას საარსებო
საშუალებისთვის და არ აქვს რაიმე სახის შემოსავალი. აქედან გამომდინარე, ეს
საოჯახო მეურნეობა არ არის მნიშვნელოვნად დაზარალებული (HH5 ქვემოთ
მოცემულ ცხრილში 21).
სხვა ოთხი ოჯახი მუდმივად ცხოვრობს ჭუბერში. მათ განაცხადეს, რომ გააჩნიათ
მიწის ნაკვეთზე დაფუძნებული შემოსავლის წყაროები, აგრეთვე მიწასთან არ–
დაკავშირებული შემოსავლის წყაროები, როგორც აღნიშნული იყო ზემოთ ცხრილში
10, 3.3.4 პუნქტში:
x

ორო საოჯახო მეურნეობის თითო წევრი პროექტშია დასაქმებული.

x

კიდევ ერთი საოჯახო მეურნეობის ერთი წევრი დასაქმებულია მედდად.

x

ორი საოჯახო მეურნეობა იღებს პენსიას.

x

ამ ოთხი საოჯახო მეურნეობისთვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
შემოსავლის ნახევარზე მეტს შეადგენს.

ამ ოთხმა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ განაცხადა, რომ მათი შემოსავლის
წყარო შესაძლოა მერყეობდეს 30 000 ლარიდან 45 000 ლარამდე წელიწადში.
მესამე თავში წარმოდგენილ მონაცემებსა და შეფასებებზე დაყრდნობით, ამ ოთხი
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის დეკლარირებული წყაროები
შემდეგნაირად ნაწილდება (იხ. ნახაზი 8):
x

ორი ოჯახის შემოსავლის დაახლოებით 50% ეფუძნება სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობებს და 50% ეფუძნება პროექტში დასაქმებული თანამშრომლების
ხელფასებს.

x

კიდევ ორი საოჯახო მეურნეობისთვის, შემოსავლის დაახლოებით 75% ეფუძნება
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებს, დანარჩენი დამოკიდებულია ხელფასებსა და
პენსიებზე.
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ნახ. 8 ჰიდროელექ როსადგურის მშენებლობით დაზარალებული ოთხი საოჯახო
მეურნეობის შემოსავლის სავარაუდო წყაროები

ამ ოჯახებმა აგრეთვე განაცხადეს, რომ ისინი საძოვრებს იყენებენ იმ ფერდობზე,
რომელიც ჰიდროელექტროსადგურის უბანს გადმოყურებს. ისინი ასევე იყენებენ
საძოვრების ირგვლივ არსებულ ტერიტორიას ოჯახების საჭიროებისთვის ტყის
საექსპლოატაციო სამუშაოებისათვის. ამ საძოვრებთან დაკავშირებით არსებული
მდგომარეობა მოცემულია ნახაზზე 9, გვერდი 87. ამ საძოვრებისადმი მოსახლეობის
ხელმისაწვდომობას პროექტი ზემოქმედებას არ მოახდენს, ვინაიდან კონტრაქტორი
EPC შეინარჩუნებს მათზე ხელმისაწვდომობას მშენებლობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების შემდეგ.
ამ ოთხიდან სამი საოჯახო მეურნეობა (ოჯახი #1, #2 და #3/HH1, HH2, HH3)
დაკარგავს ნაყოფიერი მიწის დაახლოებით 80%-ს, ასევე ნაყოფიერ ხეებს, სათიბს,
რომელსაც ისინი იყენებდნენ ძროხებისათვის საფურაჟე მარცვლეულის მოსაყვანად.
მეოთხე საოჯახო მეურნეობა ნაყოფიერი მიწის დაახლოებით 50%-ს და ნაყოფიერ
ხეებს დაკარგავს. ვინაიდან მიწაზე დაფუძნებული სამეურნეო საქმიანობები ამ
საოჯახო მეურნეობის სავარაუდო შემოსავლის ნახევარზე მეტს შეადგენს, ითვლება,
რომ ზემოქმედების დონე მაღალია.
ამ ოთხიდან სამი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პერიოდში, დაკავებული მიწის 50%-ზე ნაკლები საჭირო იქნება
მხოლოდ მშენებლობის პერიოდში. მეოთხე საოჯახო მეურნეობა მხოლოდ
მშენებლობის პერიოდში დაზარალდება.
ერთი საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს უძველეს ცხრა საფლავს, რომლებიც
განლაგებულია დასაკავებელი მიწის საზღვრების ფარგლებში. ამ საოჯახო
მეურნეობის უფროსმა განაცხადა, რომ იგი თანახმაა გადატანილ იქნას საფლავები
მისაღები კომპენსაციის გადახდის შემთხვევაში.
საფლავების გადატანა
საქართველოს სანიტარული კოდექსის მოთხოვნების შესაბამისად მოხდება.
ამასთანავე, მოხდება სამღვდელოების ინფორმირება და მათთან კონსულტაციის
გავლა საფლავების გადატანასთან დაკავშირებული მიდგომის შესამუშავებლად.

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 60

Jსს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

B

შემამსუბუქებელი ზომები
განხორციელდება შემსუბუქების შემდეგი ზომები:
x

EPC კონტრაქტორი განსაზღვრავს და განახორციელებს ზომებს მშენებლობის
მთელი პერიოდის განმავლობაში იმ საოჯახო მეურნეობის ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, რომლებიც
ჰიდროელექტროსადგურის ახლოს ცხოვრობენ.

x

EPC კონტაქტორი უზრუნველყოფს მშენებლობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში და ასევე, მშენებლობის დასრულების შემდეგ, მათთვის
ხელმისაწვდომობას საძოვრების ტერიტორიაზე, რომელიც
ჰიდროელექტროსადგურის ზემოთ ფერდობზე მდებარეობს.

x

EPC კონტრაქტორი აღადგენს მშენებლობისათვის გამოყენებულ მიწას პირვანდელ
მდგომარეობამდე.

x

დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას ნაღდი ფულით მიეცემა კომპენსაცია,
რომელიც სრულად ჩაანაცვლებს ყველა სახის მიწის ნაკვეთისა და დაკარგული
აქტივების, მათ შორის, ხეების, მარცვლეულისა და ღობეების ღირებულებას.

x

4 განსაკუთრებულად დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას მიეცემათ უფლება,
ჩართული იყვნენ ძალზედ დაზარალებული ადამიანებისათვის საარსებო
საშუალებების აღდგენის საქმიანობებში, ასევე მიიღონ საფურაჟე მარცვლეული
გარდამავალ პერიოდში მიწოდების სახით (იხ. თავი 7).

x

ვინაიდან, საოჯახო მეურნეობები სათიბსაც დაკარგავენ, რომელსაც ისინი
საფურაჟე მარცვლეულის მოსაყვანად ხმარობენ, ისინი კოლექტიურად მიიღებენ
გარდამავალი პერიოდის დახმარებას (ნაღდი ფულის ან ნატურის სახით). ეს
გარდამავალი პერიოდის დახმარება უზრუნველყოფს საფურაჟე მარცვლეულის
დროებით მიწოდებას მშენებლობის პერიოდში და ექპლუატაციის პირველი ორი
წყლის განმავლობაში, რომელიც საჭიროა საარსებო საშუალებების აღდგენის
საქმიანობების განხორციელებისათვის.

x

საფლავების გადატანა საქართველოს სანიტარული კოდექსის დაცვით
განხორციელდება. სასულიერო პირებს მიეწოდებათ ინფორმაცია და მოხდება
მათთან კონსულტაციის გავლა საფლავების გადატანისათვის აუცილებელი
მიდგომის შესამუშავებლად. საფლავების გადატანის ყველა ხარჯი პროექტის მიერ
დაფინანსდება.

შემამსუბუქებელი
ღონისძიებების
განხორციელების
ზემოქმედების დონე იქნება დაბალიდან საშუალომდე.
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ცხრილი 21 ზემოქმედება ჰიდროელექტროსადგურის უბანზე
ოჯა
ხი#

კ
ა
ც
ი

ქა
ლ
ი

სულ
წევრე
ბის
რ-ბა

მიწის
დანა–
კარგი
(ჰა)

დაკარგულ
ი მიწის
კატეგორია
(ჰა)

მიწის სამართლებრივი
სტატუსი

დაკარგუ
ული
აქტივები

ხილისა
და
თხილის
ხეების
ზარალი

მარცვლე
ულის
ზარალი

დაზია––
ნებული
საფლა–
ვები

მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობები

%
დაზიანე–
ბული
ნაყოფიე––
რი მიწა

მუდმივი//
დროებით
ი

ზემოქმედე–
–
ბის მასშტაბი/
მნიშვნელობა

---

---

არა

85%

მუდმივი
და
დროებით
ი

მაღალი საოჯახო
მეურნეობა
უკიდურესად
ზარალდება

80%

მუდმივი
და
დროებით
ი

მაღალი საოჯახო
მეურნეობა
უკიდურესად
ზარალდება

(რ–ბა)
სახნავსათესი +
ტყე

არარეგისტრირებული
მიწა/ნაწილობრივ
დაკანონებადი

x ხის ღობე

სახნავსათესი +
ტყე

არარეგისტრირებული
მიწა/ნაწილობრივ
დაკანონებადი

x ხის ღობე

9.12

საცხოვრე–
ბელი
(მაგრამ
არავინ
ცხოვრობს)
სახნავსათესი +
ტყე

არარეგისტრირებული
მიწა/არადაკანონებადი

x 1 სახლი (არ
ცხოვრობენ)
x საქონლის
სადგომი,
ხის ღობე

480

---

9

არა

80%

მუდმივი

მაღალი საოჯახო
მეურნეობა
უკიდურესად
ზარალდება

6

2.02

სახნავსათესი

არარეგისტრირებული
მიწა/ დაკანონებადი

x ხის ღობე

139

0.01 ჰა
სიმინდი

---

არა

53%

დროებით
ი

მაღალი საოჯახო
მეურნეობა
უკიდურესად
ზარალდება

0

2

5.02

სახნავსათესი

არა-რეგისტრირებული
მიწის ნაკვეთი ნაწილობრივ
დაკანონებადი

არა

0%

მუდმივი
და
დროებით
ი

დაბალი/
უმნიშვნელო

1
3

27

33.4

ოჯა
ხი1

4

3

ოჯა
ხი2

3

ოჯა
ხი3

3

2

5

ოჯა
ხი4

2

4

ოჯა
ხი5

2

სულ

1
4

4

7

7

8.92

8.32

137

ერთი
ხანდაზმული
ადამიანი (89
წლის)
287

---

---

არა
ერთი
ხანდაზმული
ადამიანი (92
წლის)

ხის ღობეები
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English

Georgian

Figure 9 – Pastures routes and areas in the vicinity of the
Powerhouse Site (Nenskra valley)
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4.3.5

მომსახურე პერსონალის სოფელი

A

ზემოქმედება
მომსახურე პერსონალის სოფლის უბანზე ერთი საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება
2.5 ჰა მიწის დაკარგვით. მიწა ოფიციალურად რეგისტრირებულია, როგორც
სახელმწიფო მიწა და ამდენად, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა ვერ შეძლებს
მის დაკანონებას.
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა შედგება ოთხი წევრისაგან, ერთი კაცი
(ოჯახის უფროსი) და სამი ქალი. ოჯახის არც ერთი წევრი არ არის მოწყვლადი.
2014 წელს საოჯახო მეურნეობამ სასტუმრო გახსნა. საოჯახო მეურნეობის ერთი
წევრი პენსიას იღებს. საოჯახო მეურნეობის უფროსი სოფლის-მეურნეობის
სხვადასხვა სახის საქმიანობითაა დაკავებული, კერძოდ კი, თევზის მოშენებით.
თუმცა, სოფლის მეურნეობის არც ერთი საქმიანობა არ ხორციელდება მიწის
ნაკვეთზე, რომელიც პროექტის ფარგლებში იქნება გამოყენებული.
პროექტი არ მოახდენს ზემოქმედებას და არ დააზარალებს საოჯახო მეურნეობის
პროდუქტიულ აქტივს, მიწის დაკარგვის ზემოქმედება დაბალი იქნება.

B

შემამსუბუქებელი ზომები
მიწის დაკარგვით გამოწვეული ზარალი ანაზღაურდა ნაღდი ფულით.

4.3.6

ნენსკრის გზის გაფართოება

A

ზემოქმედება
იმისთვის, რომ მოხდეს ზემოქმედებებისა და შეწუხების მინიმუმამდე შემცირება
მშენებლობის დროს, ნენსკრას გზის განახლების ალტერნატიული ვარიანტები
განხილული იქნა 2017 წლის სექტემბერში, მოცემული LALRP-ის მომზადების დროს.
ეს ვარიანტები შემძლება მოიცავდეს არსებული გზის ერთ ან ორ შემოვლით
მონაკვეთს, რათა გვერდი აუაროს "ლარი-ლარის" პატარა სოფელს და/ან
ალტერნატიული მარშრუტს მდინარის მარჯვენა სანაპიროზე, რათა გვერდი აუაროს
სოფელ "ლარი–ლარის". თუ არჩეული იქნება ერთ-ერთი ასეთი ვარიანტი, რომელიც
განსხვავდება LALRP-ში გათვალისწინებული გზის ტრასისგან, მომზადდება
არსებული LALRP-ის დამატება.
სოფელ ჭუბერში ნენსკრას გზის გაფართოებით 35 საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს
მიწის ნაკვეთს. ეს საოჯახო მეურნეობები ქვემო მარღისა და სოფელ ლარი–ლარის
ნაწილია და მდინარე ნენსკრას მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს.
ზემოქმედება აღწერილია ცხრილში 22.
პროექტის ფარგლებში დაკავებული მიწის ყველა ნაკვეთი კერძოდ გამოიყენება,
მათგან 10 დარეგისტრირებულია. პროექტის მიერ დაკავებული იქნება მიწის
ნაკვეთების მხოლოდ 1 მ-დან 3 მეტრამდე სიგანის ზოლები.
არც ერთი სახლი და სასოფლო-სამეურნეო მინდორი არ დაზიანდება. ნაგებობების
თვალსაზრისით, დაზიანდება ღობის 37 მონაკვეთი, აგრეთვე ერთი ხის ბეღელი და
ერთი ხის საქათმე. დაზიანებული მიწა არ არის ნაყოფიერი მიწა. იგი არ გამოიყენება
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მარცვლეულის მოყვანისათვის. მაგრამ დაზიანდება 170 ხე, რომელთაგან 110 კაკლის
ხეა.
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის სენსიტიურობა ამ ზარალისადმი
დამოკიდებულია მათ მოწყვლადობაზე/დაუცველობაზე და მათ ამ აქტივებზე
დამოკიდებულობაზე საარსებო წყაროსა და შემოსავლის მიღებისათვის.
x

დაკარგული პროდუქტიული აქტივებია ბეღელი, საქათმე და ხეები.

x

ბეღელი და საქათმე ეკუთვნის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი საოჯახო
მეურნეობას, რომელსაც ქვრივი ქალი უძღვება. ეს საოჯახო მეურნეობა არ
დაკარგავს პროდუქტიულ ხეებს. საოჯახო მეურნეობა 70 წელზე მეტი ასაკის ორი
ქალისაგან შედგება. საოჯახო მეურნეობა სოციალურად დაუცველია, რომელმაც
შემოსავლის წყაროდ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და სოციალური დახმარება
დაასახელა. ბეღელი და საქათმე აუცილებელია მათი სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობისთვის. ამ ნაგებობების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით
ფულადი კომპენსაციის გარდა, პროექტი ასევე წინადადებით გამოდის დაეხმაროს
საოჯახო მეურნეობას დაუზიანებელი მიწის ნაწილზე ამ ნაგებობების აშენებაში.

x

ცხრამეტი საოჯახო მეურნეობა ზარალდება ხეების დაკარგვით. ხუთმა მათგანმა
კაკლის გაყიდვა შემოსავლის წყაროდ დაასახელა, რომელთაგან ოთხი 6-დან 21მდე კაკლის ხეს დაკარგავს. გადამუშავებული ან დაკონსერვებული ხილი
საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის წყაროდ არც ერთ მათგანს არ დაუსახელებია.

x

-

ოთხ საოჯახო მეურნეობას შორის, რომლებიც დაკარგავენ კაკლის
ხეებს და რომლებმაც კაკლის გაყიდვა შემოსავლის წყაროდ
დაასახელა, სამმა ოჯახმა აგრეთვე განაცხადა, რომ ისინი ხელფასს
ეყრდნობიან და 2 მათგანი იღებს ასევე პენსიასაც. ეს საოჯახო
მეურნეობები დაკარგავენ 5-დან 21–მდე კაკლის ხეს. კაკლის
ხეების დანაკარგის ზემოქმედება დაბალ ზემოქმედებას მოახდენს
ამ ოთხი საოჯახო მეურნეობის შემოსავალზე.

-

ამ საოჯახო მეურნეობის მეოთხედი სოციალურად დაუცველია და
შემოსავლის წყაროდ მხოლოდ სოფლის მეურნეობა და
სახელმწიფოსაგან მიღებული სიღარიბის დახმარება დაასახელა.
საოჯახო მეურნეობები დაკარგავენ კაკლის ექვს ხეს და შვიდ
ხილის ხეს. მათ არ მიუთითებიათ ხილის დაკონსერვება ან
გადამუშავება შემოსავლის წყაროდ. ისინი სოფლის მეურნეობის
სხვა საქმიანობასაც მისდევენ და იღებენ სოციალურ დახმარებას,
ამდენად ზემოქმედება ამ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლებზე
შემძლება იყოს დაბალიდან საშუალომდე. კომპენსაციების
პაკეტის მოლაპარაკებისას ეს შეფასება გადამოწმდება
დაზარალებულ მოსახლეობასთან.

თოთხმეტი საოჯახო მეურნეობის დასახელდა სოციალურად დაუცველად,
რომელთაგან 6 საოჯახო მეურნეობის უფროსი ქალია; 9 საოჯახო მეურნეობა
ოფიციალურად აღიარებულია, როგორც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები;
ორი საოჯახო მეურნეობა, რომელსაც სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის
ზღვარს მიღმა მცხოვრები საოჯახო მეურნეობის სტატუსი აქვს, იღებს
სახელმწიფო სიღარიბის დახმარებას. ამ სოციალურად დაუცველი საოჯახო
მეურნეობებიდან, მხოლოდ ორი საოჯახო მეურნეობა დაკარგავს პროდუქტიულ
აქტივებს (ბეღელი, საქათმე და ექვსი ძირი კაკალი). დანარჩენი დაკარგავს
გამოუყენებელ მიწას და ღობის ნაწილებს.
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x

ყველა დანარჩენი საოჯახო მეურნეობა პროდუქტიულ აქტივებს არ დაკარგავს.

x

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობიდან ხუთი სეზონური მცხოვრებია. ისინი
წლის უმეტეს დროს სხვაგან ცხოვრობენ და უკან მხოლოდ ზაფხულში
ბრუნდებიან. ეს 5 სეზონურად საცხოვრებელი ოჯახი არ დაკარგავს არანაირ
პროდუქტიულ აქტივებს, რომელზეც ისინი არიან დამოკიდებულნი. ზარალის
სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება მათ სრულად აუნაზღაურდებათ ნაღდი
ფულით.

ზემოქმედების დონე 30 საოჯახო მეურნეობისთვის, რომლებიც შემოსავლის მომტან
პროდუქტიულ აქტივებს არ კარგავენ, განისაზღვრა როგორც დაბალი. 5 საოჯახო
მეურნეობისათვის, რომლებიც პროდუქტიულ აქტივებს კარგავენ, ზემოქმედების
დონე განისაზღვრა, როგორც დაბალი.

B

შემამსუბუქებელი ზომები
შემამსუბუქებელი ზომები მოიცავს:
x

ყველა დანაკარგი სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით ანაზღაურდება.

x

პროექტი დაეხმარება ადამიანებს დაარეგისტრირონ გაუფორმებელი მიწის
ნაკვეთები.

x

კონსულტაციები ჩატარდება სოციალურად დაუცველ ორ საოჯახო
მეურნეობასთან, რომელიც პროდუქტიული აქტივების დაკარგვით ზარალდება,
დახმარების კონკრეტული ზომების შესახებ. კონსულტაციების მიზანია
უზრუნველყოს, რომ მიღებული დახმარება მათ საარსებო საშუალებების სრულად
აღდგენის საშუალებას მისცემს.

x

ყველა დაზარალებულ მოწყვლად საოჯახო მეურნეობას უფლება აქვს მიიღოს
მოწყვლადობის გარკვეული დახმარება, როგორც ეს თავ 5.2.-შია მოცემული (თავი
5.2. - უფლებები).

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, ზემოქმედების დონე ყველა
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ჩაითვლება, როგორც დაბალი.
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ცხრილი 22 ეკონომიკური გადაადგილება, რომელიც გამოწვეულია ნენსკრას გზის გაფართოებით
მიწის
დანაკა
რგი
(მ2)

მიწის
რეგისტრაცი
ის სტატუსი

დაზიანებულ დაზიანე
ი ნაგებობები ბული
მარცვლე
ული

დაკარგულ
ი ხეები (რ-ბა) კაკლის
ხეები

დაკარგუ
ლი
პროდუქ
ტიული
აქტივები
ს%

გამოკითხვისსას
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

ქალი

კაცი

მთლიანი რ-ბა

ოჯახ
ი#

კაკლის,,
დაუცველი
როგორც
ოჯახი
შემოსავლ
ის წყაროს
გამოყენება
(კკი/აარა)

მუდმივი//
დროებითი

ზემოქმედე
ბის
მასშტაბი/
მნიშვნელო
ბა

ოჯახ
ი1

11

7

4

112

ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

არა

---

0%

ხელფასი + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

სიღარიბის
ზღვარი

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ოჯახ
ი2

3

2

1

105

რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

არა

---

0%

პენსია + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

ოჯახის
უფროსი
ქალია +
ხანდაზმული
სხვა
მარჩენალის
გარეშე

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ოჯახ
ი3

1

1

81

დაურეგისტ
რირებელი

---

არა

---

0%

NA

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ოჯახ
ი4

2

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

დიახ/სიღარიბ
ის ზღვარი +
ოჯახის
უფროსი
ქალია +
ხანდაზმული
სხვა
მარჩენალის
გარეშე

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

0

2

153

სეზონ.
მოსახლე
არა

---

2%

სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა +
სოციალური
დახმარება

არა

8

0%

პენსია + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

არა

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

1%

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

დიახ

არა

მუდმივი

დაბალი/

პენსია + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

არა

1 ხის
ბეღელი +
1 ხის საქათმე

ოჯახ
ი5

8

ოჯახ
ი6

7

ოჯახ
ი7

6

4

3

3

4

4

3

1314

3024

2065

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

რეგისტრირე
ბული

---

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

9
არა

11
11

არა

3
1
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0%

არამნიშვნე
ლოვანი
არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი
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ოჯახ
ი8

4

ოჯახ
ი9

5

ოჯახ
ი10

7

ოჯახ
ი11

7

ოჯახ
ი12

1

ოჯახ
ი13

2

ოჯახ
ი14

4

ოჯახ
ი15

3

2

3

2

6

2

2

5

1

1

1

3

1

მიწის
დანაკა
რგი
(მ2)

მიწის
რეგისტრაცი
ის სტატუსი

დაზიანებულ დაზიანე
ი ნაგებობები ბული
მარცვლე
ული

დაკარგულ
ი ხეები (რ-ბა) კაკლის
ხეები

დაკარგუ
ლი
პროდუქ
ტიული
აქტივები
ს%

გამოკითხვისსას
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

1390

დაურეგისტ
რირებელი

---

---

0%

პენსია + სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

დაურეგისტ
რირებელი

---

ქალი

კაცი

მთლიანი რ-ბა

ოჯახ
ი#

2484

1610

4048

2027

1

4303

არა

არა

არა

არა

დაურეგისტ
რირებელი

არა

მუდმივი

დაბალი/

1%

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

დიახ

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

6

0%

NA

არა

არა

მუდმივი

დაბალი/

13

სეზონ.
მოსახლე

8

0%

5

10

2 ღობე

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

არა

0%

0%

2489

მუდმივი

სიღარიბის
ზღვარი +
ოჯახის
უფროსი
ქალია

პენსია + სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

3

1

2

ზემოქმედე
ბის
მასშტაბი/
მნიშვნელო
ბა

დიახ

0%

7
არა

დიახ/

მუდმივი//
დროებითი

პენსია + სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

---

4

არა

კაკლის,,
დაუცველი
როგორც
ოჯახი
შემოსავლ
ის წყაროს
გამოყენება
(კკი/აარა)

14
8
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0%

დიახ/
სიღარიბის
ზღვარი
დიახ/

არამნიშვნე
ლოვანი
მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

სიღარიბის
ზღვარი

არამნიშვნე
ლოვანი
პენსია + სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

პენსია + სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

დიახ/

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

სიღარიბის
ზღვარი

სიღარიბის
ზღვარი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

დიახ/

დაბალი/

ოჯახის
უფროსი
ქალია

არამნიშვნე
ლოვანი

დიახ/

მუდმივი
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ოჯახ
ი16

4

ოჯახ
ი17

4

ოჯახ
ი18

6

ოჯახ
ი19

9

ოჯახ
ი20

1

ოჯახ
ი21

7

ოჯახ
ი22

2

ოჯახ
ი23

2

ოჯახ
ი24

4

3

3

3

6

1

1

3

3

1

4

1

1

2

მიწის
დანაკა
რგი
(მ2)

მიწის
რეგისტრაცი
ის სტატუსი

დაზიანებულ დაზიანე
ი ნაგებობები ბული
მარცვლე
ული

დაკარგულ
ი ხეები (რ-ბა) კაკლის
ხეები

დაკარგუ
ლი
პროდუქ
ტიული
აქტივები
ს%

გამოკითხვისსას
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

კაკლის,,
დაუცველი
როგორც
ოჯახი
შემოსავლ
ის წყაროს
გამოყენება
(კკი/აარა)

მუდმივი//
დროებითი

ზემოქმედე
ბის
მასშტაბი/
მნიშვნელო
ბა

1227

დაურეგისტ
რირებელი

---

1

0%

ხელფასი +
გამოგზავნილი
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა + ხის ჭრა

არა

მუდმივი

დაბალი/

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

ხელფასი + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

არა

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

რეგისტრირე
ბული

3 ღობე

რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული

2 ღობე

რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

დაურეგისტ
რირებელი

1 ღობე

რეგისტრირე
ბული

2 ღობე

ქალი

კაცი

მთლიანი რ-ბა

ოჯახ
ი#

1368

1361

312

60

3

1

1

2

1528

10

3736

90

არა

არა

4

0%

8
არა

1

0%

1
არა

არა

---

---

0%

0%

არა

არამნიშვნე
ლოვანი

არა

მუდმივი

არამნიშვნე
ლოვანი
არა

მუდმივი

21

1%

27
არა

არა

---

19

0%

0%

29
არა

---
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0%

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ხელფასი +
სოციალური
დახმარება +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

დიახ/
სიღარიბის
ზღვარი

მუდმივი

NA

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

სეზონ.
მოსახლე
არა

დაბალი/

ხელფასი + სასოფლო- დიახ
სამეურნეო
საქმიანობა

არა

პენსია + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

ხელფასი + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა
ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

მუდმივი/
დროებითი

დაბალი/

დიახ/
ხანდაზმული
სხვა
მარჩენალის
გარეშე

მუდმივი

დაბალი/

დიახ/ ოჯახის
უფროსი
ქალია

მუდმივი

არა

მუდმივი

არამნიშვნე
ლოვანი
არამნიშვნე
ლოვანი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი
დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი
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მიწის
დანაკა
რგი
(მ2)

მიწის
რეგისტრაცი
ის სტატუსი

დაზიანებულ დაზიანე
ი ნაგებობები ბული
მარცვლე
ული

დაკარგულ
ი ხეები (რ-ბა) კაკლის
ხეები

დაკარგუ
ლი
პროდუქ
ტიული
აქტივები
ს%

გამოკითხვისსას
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

29

რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

---

0%

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

ხელფასი+ სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა + ხე-ტყის
დამზადება

არა

ქალი

კაცი

მთლიანი რ-ბა

ოჯახ
ი#

კაკლის,,
დაუცველი
როგორც
ოჯახი
შემოსავლ
ის წყაროს
გამოყენება
(კკი/აარა)

მუდმივი//
დროებითი

ზემოქმედე
ბის
მასშტაბი/
მნიშვნელო
ბა

მუდმივი

დაბალი/

ოჯახ
ი25

8

ოჯახ
ი26

1

ოჯახ
ი27

3

2

1

365

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

არა

---

0%

პენსია + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

დიახ/ ოჯახის
უფროსი
ქალია

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ოჯახ
ი28

6

3

3

96

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

არა

---

0%

ხელფასი + სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობა

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

ოჯახ
ი29

7

3

4

329

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

არა

13

2%

სასოფლო–სამეურნეო კი
საქმიანობა +
სოციალური
დახმარება

დიახ/
სიღარიბის
ზღვარი

მუდმივი

დაბალი/

ოჯახ
ი30

6

დაურეგისტ
რირებელი

2 ღობე

სასოფლო–სამეურნეო
საქმიანობა +
სოციალური
დახმარება

არა

მუდმივი

ოჯახ
ი 31

8

ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

ოჯახ
ი 32

2

ხელფასი + პენსია

არა

5

1

3

4

1

3

0

3

4

1

1068

603

955

2039

დაურეგისტ
რირებელი

არა

არა

---

0%

6

არა

არა

---

1

0%

0%

არა

1
-
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0%

არამნიშვნე
ლოვანი
მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

არამნიშვნე
ლოვანი
დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი
მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

გვ. 70

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

მთლიანი რ-ბა

კაცი

ქალი

ოჯახ
ი#

ოჯახ
ი 33

N/A

N/A

N/A

ოჯახ
ი 34

N/A

ოჯახ
ი 35

7

350
160
მეურ
ნეობა

N/A

3

87

N/A

4

68

მიწის
დანაკა
რგი
(მ2)

მიწის
რეგისტრაცი
ის სტატუსი

დაზიანებულ დაზიანე
ი ნაგებობები ბული
მარცვლე
ული

1679

ნაწილობრივ
რეგისტრირე
ბული

1 ღობე

1542

1602

45214

არა

დაურეგისტ
რირებელი

არა

დაურეგისტ
რირებელი

არა

10
რეგისტრირე
ბული
ნაკვეთი

ღობის 37
მონაკვეთი +
2 ხის
ფარდული

არცერთი

დაკარგულ
ი ხეები (რ-ბა) კაკლის
ხეები

დაკარგუ
ლი
პროდუქ
ტიული
აქტივები
ს%

გამოკითხვისსას
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

კაკლის,,
დაუცველი
როგორც
ოჯახი
შემოსავლ
ის წყაროს
გამოყენება
(კკი/აარა)

მუდმივი//
დროებითი

ზემოქმედე
ბის
მასშტაბი/
მნიშვნელო
ბა

N/A

არა

მუდმივი/
დროებითი

დაბალი/

მუდმივი

დაბალი/

8

0%

8

სეზონ.
მოსახლე

1

0%

1

სეზონ.
მოსახლე
0%

17
1100
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N/A

არა

არა

არა

არამნიშვნე
ლოვანი
არამნიშვნე
ლოვანი

ხელფასი + პენსია +
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობა

არა

მუდმივი

დაბალი/
არამნიშვნე
ლოვანი

14 მოწყვლადი
მეურნეობა
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4.3.7

კაშხლისა და წყალსაცავის უბანი

A

ზემოქმედება
კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე ორი ტიპის ზემოქმედებაა მოსალოდნელი: (1)
ადამიანთა ჯგუფის მიერ საერთო გამოყენების მიწის დანაკარგი და (2) რამდენიმე
საოჯახო მეურნეობის ერთობლივ გამოყენებაში არსებული 13 ხის ფარდულის
დაკარგვა. პროექტის ფარგლებში არ მოხდება რაიმე ფიზიკური გადაადგილება,
ვინაიდან ამ უბანზე არავინ ცხოვრობს. კაშხალთან ყველაზე ახლოს მდებარე
დასახლება მცირე ზომის სოფელი თითაა, რომელიც მომავალი კაშხლის
ტერიტორიიდან 5კმ სამხრეთით მდებარეობს.
ტყის მცველების ბანაკი მდებარეობს კაშხლის სამხრეთით, პროექტის ფარგლებში
მოხდება ამ ტერიტორიის გამოყენება. მიწის ამ ნაკვეთის ზომაა 0.077 ჰა და იგი
საჭიროა სამშენებლო მიზნებისათვის.
ზემოქმედების შედეგები წარმოდგენილია 104 გვერდზე მდებარე ცხრილში 25.
2017 წლის სექტემბერში, წინამდებარე LALRP-ის მომზადების პერიოდში,
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან ერთად განიხილებოდა მაჩლიჭალისა და
ქვემო მემულის საძოვრების ტრადიციული მომხმარებლების რაოდენობა. თუ
მოლაპარაკებების შედეგად ქვემოთ მოყვანილი ციფრები შემცვლება, ეს ასახული
იქნება მონიტორინგის ანგარიშებში.

B

საძოვრის დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასება
როგორც ნენსკრას ხეობაში მაცხოვრებელი ოჯახების უმეტესობისთვის, ისე ნენსკრას
კაშხლისა და წყალსაცავისათვის საჭირო მიწის შესყიდვით დაზარალებული
საოჯახო მეურნეობებისათვის მესაქონლეობა მნიშვნელოვანი ეკონომიკური
საქმიანობაა.
შესაძლებელი გახდა 11 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის შემოსავლის
წყაროებისა და შემოსავლის დონეების დეტალურად შესწავლა. შედეგები
მოცემულია ნახაზზე 10. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე დამოკიდებულების
დონე ძალიან მერყეობს ერთი საოჯახო მეურნეობიდან მეორემდე. ზოგიერთი
საოჯახო მეურნეობა არ არის დამოკიდებული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე,
მაშინ როდესაც სხვების შემოსავლების 100% სოფლის მეურნეობაზე მოდის.
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობას ყველა საოჯახო მეურნეობისათვის
ნაღდი ფულის შემოსავალი არ მოაქვს, თითქმის ყველა საოჯახო მეურნეობა
დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, როგორც საარსებო წყაროს მომტანი
საქმიანობით.
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ნახ. 10 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის წყაროებისა და შემოსავლის
წყაროების წილის სავარაუდო დონეები (ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი)

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწა, რომელიც საოჯახო მეურნეობების
ჯგუფების მიერ ერთობლივად გამოიყენება, ძირითადად წარმოადგენს ტყეს,
რომლის რამდენიმე ნაწილიც სათიბად, ხოლო ნაწილი საძოვრად გამოიყენება.
დადგინდა, რომ ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი, რომელიც ცხრა ოჯახისაგან შედგება,
იყენებს დაგეგმილი წყალსაცავის აშენების ადგილზე არსებულ მიწას. ამ ადგილს
"მაჩლიჭალა" ჰქვია. მეორე ჯგუფი 16 საოჯახო მეურნეობისაგან შედგება და იყენებს
სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე, მომავალი კაშხლის აშენების ადგილიდან
სამხრეთით მდებარე მიწას. ამ ადგილს "ქვემო მემული" ეწოდება. 2010 წლის
სექტემბერში,
წინამდებარე
LALRP-ის
მომზადების
პერიოდში,
დაზარალებულებთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, რათა დადასტურებულიყო
მომხმარებლების ზუსტი რაოდენობა, რომლებსაც ექნებათ კომპენსაციის მიღების
უფლება.
არც ერთ ამ ჯგუფს არ გააჩნია არანაირი დოკუმენტი, რომელიც მათ ამ ოდენობის
მიწის რეგისტრაციაში გატარების საშუალებას მისცემდა. თუმცა, ისინი ამ ადგილებს
საძოვრად იყენებენ.
ნენსკრის კაშხლისა და წყალსაცავის ტერიტორიებზე პროექტის მიერ მიწის
გამოყენებას თანდაკავშირებით ამ საძოვრების მდგომარეობა მოცემულია გვერდზე
107: ნახაზი 11.
პროექტის განხორციელების ადგილებში მდებარე საძოვრების მინდვრები შეფასების
მიხედვით დაახლოებით იკავებს 5 ჰა-ს წყალსაცავის ტერიტორიაზე (მაჩლიჭალა) და
დაახლოებით 10 ჰა-ს კაშხლის სამხრეთ ტერიტორიაზე (ქვემო მემული). სულამ
მიწის რაოდენობა დაახლოებით 15 ჰექტარია (რომელიც სოფელ ჭუბურის
საძოვრების საერთო რაოდენობის - 695 ჰა-ის 2%. იხ. ანგარიშის ტომი III - გარემოსა
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და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასების დამატებითი კვლევის
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილი). თუმცა, რეალობაში,
საქონელი ძოვს უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ვიდრე ეს 15 ჰა მინდვრებია. ძროხები
ასევე ძოვენ ბუჩქნარიან და ტყიან ტერიტორიებზე და მთის ფერდობებზეც კი.
ხე-ტყის დამზადების ნიშნები ასევე შესამჩნევი იყო წყალსაცავის უბანზე 2015 წლის
ზაფხულის და შემოდგომის პერიოდში. ნენსკრის წყალსაცავის უბანზე,
ტერიტორიის დიდი ნაწილი, რომელიც ხე-ტყის დამზადებისათვის გამოიყენება,
დაიტბორება. ეს მონაკვეთი უკვე დიდი დატვირთვით გამოიყენებოდა ხე-ტყის
დამზადებისათვის.
არაფორმალური
დისკუსიებისას
ადგილობრივმა
მაცხოვრებლებმა აგვიხსნეს, რომ წყალსაცავის ტერიტორიის შიგნით უბანზე, ხეტყის უმეტესობა, რომლის მოჭრაც შეიძლებოდა, უკვე მოჭრილია. ამდენად, ხეტყის დამზადებით გამოწვეული ეკონომიკური დანაკარგი წყალსაცავის უბანზე არ
იქნება მნიშვნელოვანი.
საოჯახო მეურნეობების ორ ჯგუფთან, რომელმაც განაცხადა, რომ კაშხლისა და
წყალსაცავის საძოვრების დაკარგვით ზარალდება, მოეწყო შეხვედრა 2016 წლის
თებერვალსა და აპრილს შორის პერიოდში, რომ განსაზღვრულიყო საძოვრების
დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების მასშტაბი. ამის შემდეგ, 2016 წლის
ოქტომბერში, მაღალმთიან ადგილებში მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტის მიერ
ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების
შემოსავალზე მოსალოდნელი ზემოქმედების და საარსებო საშუალებების აღდგენის
ალტერნატივების ტექნიკური და სოციალური ვარგისიანობის განსასაზღვრად. 2017
წელს ჩატარდა აგრეთვე შემდგომი შეხვედრები შემოთავაზებული საკომპენსაციო
პაკეტების და საარსებო საშუალებების აღდგენის ვარიანტების გარსახილველად (იხ.
თავი 10).
x

საოჯახო მეურნეობების ჯგუფი, რომელიც ქვემო მემულის მიწას იყენებს, ასევე
იყენებს მდინარე მემულის, კაშხლის ქვევით მდინარე ნენსკრას მარჯვენა
შენაკადის, ზემო მონაკვეთზე მდებარე ორი უფრო მცირე ზომის საძოვარს. ამ
უფრო მცირე ზომის საძოვარ ადგილებს ეწოდებათ "ზედა მემული" და
"შკვანდირი" (ორივე ფართობი შეფასებულია, როგორც 5 ჰა). დაზარალებულმა
საოჯახო მეურნეობებმა განაცხადეს, რომ მათ არ აქვთ ნენსკრას ხეობაში სხვა
საძოვრის გამოყენების უფლება და რომ, ორ, უფრო მცირე ზომის საძოვარს ისინი
მხოლოდ ზაფხულის სეზონის ორი თვის განმავლობაში იყენებენ, ხოლო ქვემო
მემულის საძოვარს ოთხი თვის განმავლობაში. ამ უფრო მცირე ზომის
საძოვრების ადგილმდებარეობა მოცემულია გვ. 107-ზე მოცემულ ნახაზზე 11.
მათდამი ხელმისაწვდომობა პროექტის ფარგლებში არ შეფერხდება, ვინაიდან
EPC კონტრაქტორი მშენებლობის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების
შემდეგ ხელმისაწვდომობას შეინარჩუნებს.

x

საოჯახო მეურნეობის ჯგუფმა, რომელიც მაჩლიჭალას საძოვარს იყენებს,
განაცხადა, რომ მათ არ აქვთ სხვა საძოვარი, რომლის გამოყენებასაც ისინი
შეძლებდნენ და რომ, მაჩლიჭალას საძოვრის დაკარგვა მათთვის ყველა საძოვრის
დაკარგვას ნიშნავს. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ გააჩნიათ ჩვეულებით სამართალზე
დაფუძნებული უფლება გამოიყენონ საძოვარი ტერიტორიაზე, რომელსაც
"მარზაჭალა" ეწოდება. აღნიშნული ტერიტორია ნენსკრას წყალსაცავის უკან
მდებარეობს. აღნიშნული საძოვარი ადრე მათთვის ხელმისაწვდომი იყო, თუმცა
უკვე რამდენიმე წელია, მეწყერმა და საქონლის ბილიკების მოუვლელობამ
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წყალსაცავსა და მდინარის დინების ზემო ნაწილში, ჩახერგეს საძოვრისაკენ
მიმავალი გზა.
საძოვრები გამოიყენება ძროხების ძოვებისთვის. დაზარალებულ საოჯახო
მეურნეობებზე ქვემო მემულისა და მაჭლიჭალას საძოვრების დაკარგვით
გამოწვეული ზემოქმედების შესაფასებლად აუცილებელია ცოდნა იმისა, თუ რა
ოდენობის საფურაჟე ერთეული დაიკარგება. ამის შემდეგ შეიძლება მოხდეს ამ
საძოვარი ტერიტორიის მიერ საოჯახო მეურნეობების შემოსავალთან მიმართებაში
შეტანილი წვლილის შეფასება, ვინაიდან შესაძლებელია საფურაჟე ერთეულის
ღირებულების დადგენა. ამ წილის განსაზღვრისას შემდეგი დაშვება იქნა
გამოყენებული:
x

საფურაჟე ერთეული არის ერთი კგ შვრიის ექვივალენტი. ჩატარებული
ინტერვიუების შედეგად დადგინდა, რომ 1 კგ შვრიის ფასია 1 ლარი.

x

ნაკრას ხეობაში ერთ ჰექტარ საძოვარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე მოდის.

x

ძროხები ძოვენ არა მხოლოდ არსებულ, ღია სათიბებზე (იგივე საძოვრებზე),
არამედ ახლომდებარე ტყიან ადგილებში. ეს ადგილები ნაკლებად
პროდუქტიულია საფურაჟე ერთეულის მოყვანის თვალსაზრისით და ითვლება,
რომ ძროხებს ამ ადგილებში ჰექტარზე 250 საფურაჟე ერთეულის მოძოვა
შეუძლიათ. ახლომდებარე ტერიტორიები, რომლებზეც ძროხებს ძოვა შეუძლიათ,
მაჩლიჭალაში დაახლოებით 35 ჰექტარია, ხოლო ქვემო მემულში - დაახლოებით
20 ჰა.

x

ძროხები მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საძოვრებზე წელიწადში დაახლოებით
120 დღის განმავლობაში ძოვენ (დაახლოებით 4 თვე).

x

როდესაც საოჯახო მეურნეობას საფურაჟე მარცვლეულის მოწევა საკუთარი
საჭიროების დაკმაყოფილება არ შეუძლია, ისინი ყიდულობენ საფურაჟე
მარცვლეულის იმ რაოდენობას, რომლის მოწევაც თავად არ შეუძლიათ.

x

საშუალოდ, თითოეული საოჯახო მეურნეობა 0.1 ჰა სათიბს ფლობს, რომელიც
სოფლის ახლოს მდებარეობს და რომელზეც მათ ძროხების საჭმელად საჭირო
თივა მოჰყავთ.

x

მაჩლიჭალას ტერიტორია მუდმივად დაიკარგება, ვინაიდან იგი მომავალი
წყალსაცავის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ქვემო მამული დაზარალდება მხოლოდ
მშენებლობის პროცესში, და მისი აღდგენა შესაძლებლობის ფარგლებში შეიძლება.
მისი გამოყენება საძოვრის აღდგენის შემდეგ შესაძლებელია. ითვლება, რომ
მშენებლობის დასრულებიდან ორი წელია საჭირო საძოვრის ტერიტორიის
აღსადგენად იმ მდგომარეობამდე, რომ იგი კვლავ ნაყოფიერი გახდეს.

ვინაიდან საძოვრების გამოყენების ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული უფლება
დაზარალებული ოჯახების ჯგუფებს შორის ნაწილდება, საფურაჟე ერთეულის
სავარაუდო ზარალი ჯგუფის დონეზე გამოითვალა. როგორც ეს ცხრილში 23–ია
მოცემული, საფურაჟე ერთეულის დანაკარგი ჯგუფის დონეზე წარმოადგენს:
x

მაჩლიჭალას ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის
სრული რაოდენობის 96%-ს.

x

ქვემო მემულის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის
სრული რაოდენობის 64%-ს.
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ცხრილი 23 მაჩლიჭალასა და ქვემო მემულის საფურაჟე ერთეულის დანაკარგის
გამოთვლა
ა..
დაზიანებუ
ლი
საძოვრები
(ჰა)

ბ..
დაზარალებ
ული
მეურნეობებ
ისათვის
ხელმისაწვდ
ომი
საძოვრების
სრულირ-ბ
ბა
(ჰჰა)

გ.. ძროხების
ძოვებისთვის
გამოყენებული
ახლომდებარე,,
დაზიანებული
ტყის სრული
რ-ბა (ჰა)

პროექტის
ზემოქმედებამ
დე არსებული
სრული
საფურაჟე
ერთეული
(ბX510+გ*250)

მაჩლიჭალა
(მუდმივად
იკარგება)

5

5

35

11,300

(510 სე/ჰა)

(510 სე/ჰა)

(250 სე/ჰა)

ქვემო
მემული
(იკარგება
მშენებლობის
განმავლობაში
+ 2 წელი)

10

20

20

(510 სე/ჰა)

(510 სე/ჰა)

(250 სე/ჰა)

15200

დასახლებე
ბის ახლოს
მდებარე
სათიბებზე
მოყვანილი
საფურაჟე
ერთეულის
სრული რბა

სრული
საფურაჟე
ერთეული
(აX510+გ*250)

459

11759

0.1ჰაX11სმ

(96%)

561

11759

0.1ჰაX11სმ

(64%)

საოჯახო მეურნეობების დონეზე ზარალის მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის,
დაკარგული საფურაჟე ერთეულის მოცულობა გადაიყვანება ეკონომიკური
ზარალისა და შემოსავლის წილში. დაზარალებულ ფერმერებთან ჩატარებული
ინტერვიუების საფუძველზე, სოფლის მეურნეობის საქმიანობიდან მიღებული
საშუალო შემოსავალი შეფასებულია როგორც წელიწადში დაახლოებით 5 000 ლარი.
ცხრილი 24 საოჯახო მეურნეობის დონეზე დაკარგული შემოსავლის სავარაუდო
წილი - ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი
ა.. საფურაჟე
ერთეული,
რომელსაც
საოჯახო
მეურნეობა
დაკარგავს
(სულ
დაკარგული
საფურაჟე
ერთეული/
საოჯახო
მეურნეობის რბა)

ბ..
დაზარალებუ
ლი საოჯახე
მეურნეობის
სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობიდა
ნ მიღებული
საშუალო
შემოსავალი
(ლარი)

სე--ის
ზარალის
წილი
სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობით
მიღებულ
საშუალო
შემოსავალში
(=ა/ბ*100)

მაჩლიჭალა
(მუდმივად
იკარგება)

1256

5,000

ქვემო მემული
(იკარგება
მშენებლობის
განმავლობაში +
2 წელი)

918

5,000

დაკარგული სე--ის წილი
საოჯახო მეურნეობის
მთლიანი შემოსავლის
ფარგლებში, დაყოფილი
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობიდან შემოსავლის
კატეგ
გორიის მიხედვით
სოფლის
მეურნეობა =
საოჯახე
მეურნეობის
შემოსავლის
100%--ს

სოფლის
მეურნეობა =
საოჯახე
მეურნეობის
შემოსავლის
25%--ს

25%

25%

6%

18%

18%

5%
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საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების შეფასების შედეგი გვიჩვენებს, რომ:
x

x

C

მაჩლიჭალას საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო
მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 6-დან 25 პროცენტამდე დაკარგონ.
ეს საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია საოჯახო მეურნეობის დამოკიდებულებაზე
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე და სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებიდან
მიღებული შემოსავლის დონეზე. ვინაიდან ზემოქმედება მუდმივი და
შეუქცევადია, იგი განიხილება როგორც მაღალი და მაჩლიჭალას საძოვრის
დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები ჩაითვლება უკიდურესად
დაზარალებულად
ქვემო მემულის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო
მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 5-დან 18 პროცენტამდე
დაკარგონ. ექსპლუატაციის პერიოდში, მშენებლობის ეტაპზე გამოყენებული
მიწის აღდგენის შემდეგ ზემოქმედება შემსუბუქდება. აღნიშნული ზემოქმედება
დროებითია და ჩაითვლება საშუალოდ და ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები განიხილება, როგორც საშუალოდ
დაზარალებული.

შემამსუბუქებელი ზომები
გატარდება შემდეგი სახის შემამსუბუქებელი ზომები:
x

ყველა აქტივისა და წლიური მარცვლეულის კომპენსაცია, რომელიც
გამოანგარიშდება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით.

x

მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების
შემდეგ EPC კონტრაქტორი შეინარჩუნებს მდინარე მემულის ზემოთ, კერძოდ კი
შკვანდირსა და ზედა მემულში მდებარე საძოვრებისადმი ხელმისაწვდომობას. ამ
ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებისათვის საჭირო გვერდის ასავლელი ნებისმიერი
ბილიკის მოწყობის ან სხვა ზომების მიღების საკითხები განხილული იქნება და
შეთანხმდება დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 2017 წლის ივნისამდე.

x

მშენებლობის სამუშაობის დასრულების შემდეგ, EPC კონტრაქტორი სამშენებლო
სამუშაოებისთვის დროებით გამოყენებულ ტერიტორიას აღადგენს საძოვრად,
ამასთან მოხდება მოცილებული ტყიანი ადგილების აღდგენა ხეების მსგავსი
სახეობებით ჩანაცვლებით (იქ, სადაც ამის განხორციელება პრაქტიკულად
შესაძლებელია).

x

უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებს უფლება ექნებათ მიიღონ
მე-7 თავში აღწერილი, უკიდურესად დაზარალებული ადამიანებისათვის
განკუთვნილი საარსებო წყაროს აღდგენის დახმარება, როგორც ეს მოცემულია
თავში 5.2 - უფლებები.

x

მნიშვნელოვნად დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს უფლება ექნებათ მიიღონ
თავში 7 აღწერილი, მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის
განკუთვნილი საარსებო საშუალებების აღდგენის დახმარება.

x

მოწყვლად ოჯახებს უფლება ექნება მიიღონ თავში 5.2 - უფლებები აღწერილი
მოწყვლადობის კონკრეტული დახმარება.

x

ყველა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა კოლექტიურად მიიღებს
გარდამავალი პერიოდის დახმარებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით). გარდამავალი
პერიოდის დახმარება უზრუნველყოფს საფურაჟე მარცვლეულის დროებით
მიწოდებას მშენებლობის პერიოდისა და ექსპლუატაციის პირველი ორი წლის

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 77

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

განმავლობაში. ეს პერიოდი აუცილებელია საარსებო საშუალებების აღდგენის
საქმიანობების განხორციელებისათვის.
x

x

არსებული ბილიკები, რომლებიც სკვანდირისა და ზედა მემულის საძოვრებამდე
მისასვლელად გამოიყენება გაუმჯობესდება იმისათვის, რათა დაზარალებულმა
საოჯახო მეურნეობებმა შეძლონ იქ მოძრაობა და მოწეული თივისა და საფურაჟე
მარცვლეულის გადატანა.
პროექტი შეისწავლის სასაქონლე ბილიკის ტექნიკურ ვარგისიანობას
წყალსაცავის გვერდის ავლით იმისათვის, რათა აღდგეს ხელმისაწვდომობა
ნენსკრას ხეობის ჩრდილოეთ ნაწილამდე. აღნიშნული ზომა წარმოადგენს
ანგარიშის თავ 3-ში (სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება)
განსაზღვრულ შემამსუბუქებელ ტრავერსიულ ზომას. მიუხედავად იმისა, რომ
ზომის პირველადი მიზანი კაშხლის აშენების შემდეგ ნენსკრას ხეობის
ჩრდილოეთი ნაწილისადმი ხელმისაწვდომობის შენარჩუნებაა, იგი ასევე
საშუალებას მისცემს მაჩლისჭალის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს აღადგინონ მომავალი წყალსაცავის ზედა
ნაწილში მდებარე მარზაჭალის საძოვრისადმი ხელმისაწვდომობა.

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, დარჩენილი ზემოქმედება
შეფასდება მცირედან საშუალომდე.
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დსმ1

დსმ2

დსმ3

დსმ4

დსმ5

დსმ6

დსმ7

დსმ8

დსმ9

ქვემო
მემული

4

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

6

ქვემო
მემული

7

ქვემო
მემული

7

ქვემო
მემული

8

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

2

ქვემო
მემული

3

2

3

5

4

5

5

3

1

2

2

2

1

3

2

3

2

1

1

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

სოფლის მეურნეობა

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

ხელფასი, პენსია, სოც.
დახმარება, ხის–ტყის
ჭრა

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

ხელფასი, პენსია,
სოფლის მეურნეობა

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

სოფლის მეურნეობა,
ხის–ტყის ჭრა

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

ხელფასი, პენსია

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 2 ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

ხელფასი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 2 ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია, სოფლის
მეურნეობა
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დიახ -

დროებითი

ოჯახის
უფროსი ქალია

მასშტაბი

ზემოქმედების
მნიშვნელობა/

დროებითი/
მუდმივი

მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობა

ინტერვიუების
დროს
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

დაკარგული
მარცვლეული

დაკარგული
ნაგებობა

მიწის სტატუსი

მიწის დანაკარგი
(ჰა)

ქალი

კაცი

სულ წევრები

საძოვარი

დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობის #

ცხრილი 25 ზემოქმედება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანზე

საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი

დიახ - ოჯახის
უფროსი
შეზღუდული
შესაძლებლობი
ს მქონე პირია

დროებითი

საშუალო/
მნიშვნელოვანი

დროებითი

საშუალო/
მნიშვნელოვანი

დროებითი

საშუალო/
მნიშვნელოვანი

გვ. 79

დსმ10

დსმ11

დსმ12

დსმ13

დსმ14

დსმ15

დსმ16

დსმ 17

დსმ 18

დსმ 19

დსმ 20

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

5

ქვემო
მემული

2

ქვემო
მემული

1

ქვემო
მემული

1

მაჩლიჭალა 7

მაჩლიჭალა 6

მაჩლიჭალა 5

მაჩლიჭალა 7

2

3

3

2

0

1

1

3

3

2

4

3

2

2

3

2

0

0

4

3

3

3

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 1 ფაცხა + 1
ღობე (საერთო
გამოყენების)

სოც. დახმარება,
სოფლის მეურნეობა

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 1 ფაცხა + 1
ღობე (საერთო
გამოყენების)

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია, სოფლის
მეურნეობა, ხე-ტყის
წარმოება

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

ხელფასი

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

დროებითი

60 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 2 ფაცხა + 1
ღობე (საერთო
გამოყენების)

დროებითი

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხელფასი, პენსია,
სოფლის მეურნეობა

მუდმივი

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

პასუხი არ არის

მუდმივი

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 2 ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

ხის 1 ფაცხა + 1
ღობე (საერთო
გამოყენების)

დიახ სიღარიბის
ზღვარი

დროებითი

მასშტაბი

ზემოქმედების
მნიშვნელობა/

დროებითი/
მუდმივი

მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობა

ინტერვიუების
დროს
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

დაკარგული
მარცვლეული

დაკარგული
ნაგებობა

მიწის სტატუსი

მიწის დანაკარგი
(ჰა)

ქალი

კაცი

სულ წევრები

საძოვარი

დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობის #
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საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი

დიახ -

დროებითი

საშუალო/
მნიშვნელოვანი

ოჯახის
უფროსი ქალია

საშუალო/
მნიშვნელოვანი
საშუალო/
მნიშვნელოვანი
მაღალი/
უმძიმესი
მაღალი/
უმძიმესი
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0.1 ჰა
კართოფილი
(საერთო)

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა, ხე-ტყის
წარმოება

მუდმივი

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

მუდმივი

მაღალი/
უმძიმესი
მაღალი/
უმძიმესი

გვ. 80

დსმ 21

დსმ 22

დსმ 23

დსმ 24

დსმ25

მაჩლიჭალა 2

მაჩლიჭალა 5

მაჩლიჭალა 10

მაჩლიჭალა 8

მაჩლიჭალა 1

1

2

3

5

1

1

3

7

3

0

მეტყევეების ბანაკი
სულ

122

65

57

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

ხის 2 ფაცხა
(საერთო
გამოყენების)

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

მუდმივი

სოფლის მეურნეობა

მუდმივი

მასშტაბი

მაღალი/
უმძიმესი

ხის 2 ფაცხა + 1
ღობე (საერთო
გამოყენების)

მუდმივი

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

მუდმივი

71 ჰა (საერთო
საძოვარი +
ტყე)

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

0.07 ჰა

რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა
რეგისტრირებული
როგორც
სახელმწიფო მიწა

მაღალი/
უმძიმესი

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

131 ჰა
(საძოვარი +
ტყე)

ზემოქმედების
მნიშვნელობა/

დროებითი/
მუდმივი

მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობა

ინტერვიუების
დროს
დეკლარირებული
შემოსავლის
წყაროები

დაკარგული
მარცვლეული

დაკარგული
ნაგებობა

მიწის სტატუსი

მიწის დანაკარგი
(ჰა)

ქალი

კაცი

სულ წევრები

საძოვარი

დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობის #
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0.1 ჰა
კართოფილი
(საერთო)

მაღალი/
უმძიმესი
მაღალი/
უმძიმესი

დიახ - ოჯახის
უფროსი
ხანდაზმული
პირია, სხვა
მარჩენალის
გარეშე

მუდმივი

მაღალი/
უმძიმესი

დროებითი

მაღალი/
უმძიმესი

ხის 13 ფაცხა +
ღობეები
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0.1 ჰა
კართოფილი

5 მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობა

გვ. 81

Lost during construction

11

English
NENSKRA HYDROPOWER PROJECT
Supplementary
Environmental & Social Studies
Volume 9 – Land Acquisition and Livelihood Restoration
Figure 11 – Pastures routes and areas close to the dam
reservoir area (Nenskra valley)

Georgian
ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების
დამატებითი შესწავლა
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს
აღდგენის გეგმა
ნახ. 11 - ნახირის გადასარეკი ტრასები და უბნები
კაშხლის/წყალსაცავის სიახლოვეს (ნენსკრის ხეობა)

Date : February 2017

English
Legend
Land take area
Project infrastructure
Pastures tracks
Pastures areas
Non affected
Potentially impaired
access
Permanently lost
Lost during
construction

Georgian
ექსპლიკაცია
დაკავებული მიწის
ტერიტორია
პროექტის
ინფრასტრუქტურა
ნახარის გადასარეკი
ტრასები
საძოვრები
ზემოქმედების ქვეშ არ
მოხვედრილი
პოტენციურად
შეზღუდული მისასვლელი
სამუდამოდ დაკარგული
მშენებლობის განმავლობაში
დაკარგული

თარიღი: 2017 წ. თებერვალი

English
Machlitchala
Kvemo Memuli

Georgian
მატლიჭალა
ქვემო მემული

Kvemo Okrili

ქვემო ოკრილი

Zeda Okrili

ზედა ოკრილი

Zeda Memuli
Schkvandiri

ზედა მემული
შკვანდირი
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4.3.8

ნაკრას წყალმიმღების უბანი

A

ზემოქმედება
ნაკრას წყალამღებზე 27 საოჯახო მეურნეობა დაზარალდება საძოვრის და ტყიანი
მიწის დაკარგვით. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები იყოფა სამ საოჯახო
ჯგუფად, რომლებსაც აქვთ ამ მიწების გამოყენების უფლება და მფლობელობა
ჩვეულებით სამართლის საფუძველზე. იმ მიწის დიდი ნაწილი, რომლის შესყიდვაც
საჭიროა პროექტისთვის, რეგისტრირებულია, როგორც სახელმწიფოს საკუთრებაში
არსებული მიწა. ყველა დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობას აქვს დოკუმენტები,
რომლებიც მათ საშუალებას მისცემს დაარეგისტრირონ მიწის ზოგიერთი ნაკვეთი,
რომლებიც პროექტის ფარგლებში იქნება გამოყენებული. 27-დან 10 დაზარალებული
საოჯახო მეურნეობა კლასიფიცირდება, როგორც მოწყვლადი, ორი ოჯახის უფროსი
ქალია. ამ საოჯახო მეურნეობათა უმეტესობა (27-დან 23) დაზარალდება
მშენებლობის
მიზნებისათვის
საჭირო
მიწის
დაკარგვით.
მუდმივი
ინფრასტრუქტურა (ნაკრას წყალმიმღების არხი და დამბა) დააზარალებს ოთხ
საოჯახო მეურნეობას. რაც შეეხება ნაგებობებს, დაზიანდება ხის ერთი ფაცხა, ხის
ორი ღობე და ქვის ერთი კედელი. ეს ნაგებობები მუდმივად დაიკარგება.
ზემოქმედება მოცემულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში 26.
ხის ერთი ხიდი მდებარეობს იმ ადგილზე, სადაც უნდა აშენდეს ნაკრას დამბა.
მშენებლობის პერიოდში, EPC კონტრაქტორი დაამონტაჟებს ალტერნატიულ ხიდს
მშენებლობის უბნის სამხრეთით მდინარე ნაკრას მარჯვენა ნაპირთან
ხელმისაწვდომობის გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით. ნაკრას დამბის
აშენების შემდეგ ის იქნება ხიდად გამოყენებული, რომელიც შესაძლებელს გახდის
მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადასვლას. ეს ხიდი გამოიყენება ნაკრას
ხეობის ჩრდილოეთ ნაწილამდე და მდინარის გასწვრივ, ჩრდილოეთით მდებარე
საძოვრებამდე მისასვლელად. ნახაზი 12 (გვ. 114) აჩვენებს ამ საძოვრების
ტერიტორიას ნაკრას წყალმიმღებისათვის დაკავებულ მიწასთან, ისევე როგორც
მათთან მისასვლელ გზებთან მიმართებაში. EPC კონტრაქტორის მიერ მშენებლობის
უბნის სამხრეთით ალტერნატიული ხიდის დამონტაჟებით მოხდება ჩრდილოეთით
მდებარე ამ საძოვრებამდე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის თავიდან აცილება.
ექსპლუატაციის პერიოდში მდინარე ნაკრას წყლის გადასროლა წყალსაგდები
გვირაბით ნენსკრას წყალსაცავში გამოიწვევს მდინარე ნაკრაში დამბის ქვემოთ
დინების მიმართულებით წყლის ნაკადის შემცირებას. უშუალოდ მდინარე ნაკრაში
დამბის ქვემოთ დინების მიმართულებით საშუალო ყოველთვიური ნაკადი
შეიცვლება თებერვალში 50%-დან ივნისში 95%-მდე და მდინარე ენგურთან
შესართავთან შემცირება მოხდება 30-დან 60 პროცენტამდე. ზემოქმედების
დეტალური ანალიზი მოცემულია ანგარიშის მეხუთე ტომში: ჰიდროლოგიასა და
წყლის ხარისხზე შემოქმედების შეფასება. მდინარე ნაკრას წყალი არ გამოიყენება
რაიმე სახის სამეწარმეო საქმიანობისათვის. ამ წყალზე არ არის დამოკიდებული
სოფლის მეურნეობის საირიგაციო არც ერთი სისტემა. თევზჭერა არ წარმოადგენს
კომერციულ საქმიანობას. ამდენად, არ არის მოსალოდნელი ნაკრას წყლის ნაკადის
შემცირებით გამოწვეული რაიმე ზემოქმედება ნაკრას ხეობებაში მცხოვრებთა
სამეწარმეო აქტივებზე ან შემოსავალზე. იხილეთ ტომი 3
- სოციალური
ზემოქმედების შეფასება, ნაწილი 5.2.
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სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დსმ 1

3

2

1

2000

კერძო

დაკანონებადი

<1%

სოფლის მეურნეობა

არა

დროებითი

დსმ 2

5

2

3

6000

კერძო

დაკანონებადი

<1%

სოფლის მეურნეობა

დიახ - სიღარიბის

დროებითი

დსმ 3

4

1

3

5047

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, პენსია,
სოფლის მეურნეობა

არა

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

პენსია (სეზონური
მაცხოვრებელი)

არა

სოფლის მეურნეობა

არა

მნიშვნელობა/

მასშტაბი

ზემოქმედების

მუდმივი

დროებითი/

მეურნეობა

საოჯახო

მოწყვლადი

წყაროები

შემოსავლის

ინტერვიუებისას

დეკლარირებული

(საძოვრების
ფართობი)

დაკარგული
პროდუქტიული
აქტივების %

დაზიანებული
ნაგებობები

რეგისტრაციის
სტატუსი

კერძო / საერთო

(მ2)

მიწის დანაკარგი

ქალი

კაცი

სულ წევრები

მეურნეობის #

საოჯახო

დაზარალებული

ცხრილი 26 ზემოქმედება ნაკრას წყალმიმღების უბანზე

დაბალი/
უმნიშვნელო

დახმარება

დსმ 4
დსმ 5
დსმ 6
დსმ 7

6
6
1
6

4
3
1
3

2
3
0
3

5035
6054
3000
10034

კერძო
კერძო
კერძო
კერძო

დაკანონებადი
დაკანონებადი
დაკანონებადი
დაკანონებადი

ხის ღობე
ქვის კედელი
ხის ფაცხა

<1%
<1%
<1%
<1%

დაბალი/
უმნიშვნელო

50% მუდმივი/

დაბალი/

50% დროებითი

უმნიშვნელო

50% მუდმივი/

დაბალი/

50% დროებითი

უმნიშვნელო

50% მუდმივი/

დაბალი/

50% დროებითი

უმნიშვნელო

50% მუდმივი/

დაბალი/

50% დროებითი

უმნიშვნელო

დროებითი

დაბალი/
უმნიშვნელო

დსმ1-დან
დსმ7-მდე
დსმ 8

85500

6

3

3

2012

საერთო

კერძო

რეგისტრირებუ
ლი როგორც
სახემწიფო მიწა

-

დაკანონებადი

<1%

არა

დროებითი

დაბალი/
უმნიშვნელო

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 9

1

1

0

2008

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 10

6

4

2

1009

კერძო

დაკანონებადი

<1%

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

გვ. 84

მნიშვნელობა/

მასშტაბი

ზემოქმედების

მუდმივი

დროებითი/

მეურნეობა

საოჯახო

მოწყვლადი

წყაროები

შემოსავლის

დეკლარირებული

ინტერვიუებისას

(საძოვრების
ფართობი)

დაკარგული
პროდუქტიული
აქტივების %

დაზიანებული
ნაგებობები

რეგისტრაციის
სტატუსი

კერძო / საერთო

(მ2)

მიწის დანაკარგი

ქალი

კაცი

სულ წევრები

მეურნეობის #

საოჯახო

დაზარალებული

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დსმ 11

11

7

4

3004

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი,
სოციალური
დახმარება, სოფლის
მეურნეობა

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 12

6

4

2

2011

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, პენსია,
სოფლის მეურნეობა

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 13

7

3

4

2012

კერძო

დაკანონებადი

<1%

სოციალური
დახმარება, სოფლის
მეურნეობა

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 14

6

2

4

5002

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 15

3

2

1

6031

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 16

1

1

0

2012

კერძო

დაკანონებადი

<1%

სოფლის მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 17

3

2

1

1008

კერძო

დაკანონებადი

<1%

სოფლის მეურნეობა

დიახ - ოჯახის
უფროსი ქალია

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 18

2

1

1

6025

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო
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დსმ 19

4

3

1

დსმ8-დან
დსმ19-მდე

901

კერძო

დაკანონებადი

<1%

17026

საერთო

რეგისტრირებუ
ლი როგორც
სახემწიფო მიწა

-

პენსია

მნიშვნელობა/

მასშტაბი

ზემოქმედების

მუდმივი

დროებითი/

მეურნეობა

საოჯახო

მოწყვლადი

წყაროები

შემოსავლის

დეკლარირებული

ინტერვიუებისას

(საძოვრების
ფართობი)

დაკარგული
პროდუქტიული
აქტივების %

დაზიანებული
ნაგებობები

რეგისტრაციის
სტატუსი

კერძო / საერთო

(მ2)

მიწის დანაკარგი

ქალი

კაცი

სულ წევრები

მეურნეობის #

საოჯახო

დაზარალებული

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ20

2

1

1

8030

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

დიახ - ოჯახის
უფროსი
ხანდაზმული
პირია, სხვა
მარჩენალის
გარეშე

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 21

5

3

2

6000

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 22

3

2

1

5015

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 23

4

1

3

1507

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი, სოფლის
მეურნეობა

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 24

2

1

1

63339

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია (სეზონური
მაცხოვრებელი)

დიახ - ოჯახის
უფროსი
ხანდაზმული
პირია, სხვა
მარჩენალის
გარეშე

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო
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მნიშვნელობა/

მასშტაბი

ზემოქმედების

მუდმივი

დროებითი/

მეურნეობა

საოჯახო

მოწყვლადი

წყაროები

შემოსავლის

დეკლარირებული

ინტერვიუებისას

(საძოვრების
ფართობი)

დაკარგული
პროდუქტიული
აქტივების %

დაზიანებული
ნაგებობები

რეგისტრაციის
სტატუსი

კერძო / საერთო

(მ2)

მიწის დანაკარგი

ქალი

კაცი

სულ წევრები

მეურნეობის #

საოჯახო

დაზარალებული
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დსმ 25

6

1

5

6000

კერძო

დაკანონებადი

<1%

პენსია, სოციალური
დახმარება, ხე-ტყის
წარმოება

დიახ - სიღარიბის
დახმარება +
ოჯახის უფროსი
ქალია

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ 26

1

1

0

5017

კერძო

დაკანონებადი

<1%

ხელფასი

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

57350

საერთო

რეგისტრირებუ
ლი როგორც
სახემწიფო მიწა

-

არა

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

კერძო

დაკანონებადი

<1%

დიახ - სიღარიბის
დახმარება

დროებითი

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო

დსმ20-დან
დსმ26-მდე

დსმ 27

1

1

0

812

სულ

111

60

51

325801

ხის ერთი
ღობე, ქვის 1
კედელი, ხის
1 ფაცხა

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

პენსია, მიწის
გაქირავება

11 მოწყვლადი
საოჯახო
მეურნეობა

უმნიშვნელოდან
დაბალ
მნიშვნელობამდე/
უმნიშვნელო
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Partially lost

12

English

Georgian

Figure 12 – Pastures routes and areas in regards of the
Nakra Water Intake infrastructures

ნენსკრის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი
გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების
დამატებითი შესწავლა
ტომი 9 – მიწის გამოყოფა და ბუნებრივი გარემოს
აღდგენის გეგმა
ნახ. 12 - ნახირის გადასარეკი ტრასები და უბნები
ნაკრის წყალმიმღების ინფრასტრუქტურასთან
მიმართებაში
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ექსპლიკაცია
დაკავებული მიწის
ტერიტორია
პროექტის
ინფრასტრუქტურა
ნახარის გადასარეკი
ტრასები
საძოვრები
ზემოქმედების ქვეშ არ
მოხვედრილი
პოტენციურად
შეზღუდული მისასვლელი
ნაწილობრივ დაკარგული

Girgudali
Bankshani

English

Georgian
გირგუდალი
ბანკშანი

Utviri

უტვირი

Latsombura

ლაცომბურა

Lasgura
Karbinalgeni

ლასგურა
კარბინალგენი

Lakhura

ლახურა
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Babashi

მაშდაშია
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A

საძოვრის დაკარგვის ზემოქმედების შეფასება
ნაკრას წყალმიმღების უბანზე საძოვრების დაკარგვით დაზარალებული ოჯახების
ჯგუფებთან შეხვედრა მოეწყო 2016 წლის თებერვალ-აპრილში. შეხვედრების
მიზანი იყო საძოვრების დაკარგვით გამოწვეული ზემოქმედების მაშტაბის
განსაზღვრა. ამის შემდეგ, 2016 წლის ოქტომბერში, მაღალმთიან ადგილებში
მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტის მიერ ჩატარდა დეტალური ინტერვიუები
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობების
შემოსავალზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედების და საარსებო საშუალებების აღდგენის ალტერნატივების ტექნიკური
და სოციალური ვარგისიანობის განსასაზღვრად.
შესაძლებელი გახდა 27 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობიდან 15-ის შემოსავლის
წყაროებისა და შემოსავლის დონეების დეტალურად შესწავლა. შედეგები
მოცემულია ნახაზზე 13. როგორც ეს ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავისადმი
მიძღვნილ
თავშია
მოცემული,
სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობებზე
დამოკიდებულების დონე ძალიან მერყეობს ერთი საოჯახო მეურნეობიდან
მეორემდე. ზოგიერთი საოჯახო მეურნეობა არ არის დამოკიდებული სასოფლოსამეურნეო საქმიანობაზე, მაშინ როდესაც სხვების შემოსავლების 100% სოფლის
მეურნეობაზე მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობას ყველა საოჯახო
მეურნეობისათვის ნაღდი ფულის შემოსავალი არ მოაქვს, თითქმის ყველა საოჯახო
მეურნეობა დაკავებულია სოფლის მეურნეობით, როგორც საარსებო წყაროს მომტანი
საქმიანობით.
როგორც ეს ძირითად თავშია მოცემული, სოფლის მეურნეობის საქმიანობებიდან
მიღებული შემოსავლის ყველაზე დიდი ნაწილი მოდის მესაქონლეობაზე ნაკრას
ხეობაში.

ნახ. 13 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის სავარაუდო დონეები და წილი

(ნაკრას წყალმიმღები)
რაც შეეხება პროდუქტიულ აქტივებს, დაზარალებული ტერიტორია საძოვრად
გამოიყენება. ადგილზე იგი ცნობილია როგორც "ლაგირის" საძოვარი. აღნიშნული
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ტერიტორია ერთობლივად გამოიყენება და 27 საოჯახო მეურნეობა ინაწილებს ამ
ტერიტორიის გამოყენების უფლებას ჩვეულებით სამართალზე დაყრდნობით.
დაკარგული საძოვრის ტერიტორია დაახლოებით 6 ჰა-ია, რომელიც შეფასებულია,
როგორც სოფელ ნაკის საძოვრების საერთო ტერიტორიის 1%. ამ ექვსი ჰექტარიდან
დაახლოებით ერთი ჰექტარი პროექტის მიერ მუდმივად იქნება გამოყენებული და
იგი შედის დამბისა და ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაში. დანარჩენი ნაწილები
მხოლოდ მშენებლობისათვის გამოიყენება (სამშენებლო ბანაკებისთვის ან
ნარჩენების განთავსების უბნებისათვის (იხ. თავი 4.1. ზემოთ).
ლაგირის საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობების
ჯგუფებმა განაცხადეს, რომ მათ სხვა საძოვარიც გააჩნიათ, რომელთა გამოყენებაც
შეუძლიათ. ეს საძოვრები მდებარეობს ნაკრას ხეობის დასავლეთ და ჩრდილოაღმოსავლეთ ნაწილშმ, მაგრამ არა დამბის ჩრდილოეთით. დაზარალებული
საოჯახო მეურნეობებისათვის ხელმისაწვდომი სხვა საძოვრები 494 ჰა-ია. მათ ასევე
განაცხადეს, რომ ლაგირის საძოვარი ძირითადად დაახლოებით ერთი თვის
განმავლობაში გამოიყენება ან ნაკლებად გამოიყენება გაზაფხულის და შემოდგომის
განმავლობაში, მაშინ როდესაც სხვა საძოვრები მთელი ზაფხულის განმავლობაში
გამოიყენება.
საოჯახო
მეურნეობების
შემოსავალზე
ზემოქმედების
შეფასებისათვის
გამოყენებული მეთოდოლოგია ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავისათვის
გამოყენებული მეთოდოლოგიის მსგავსია (თავი 4.3.6 ზევით). შეფასებისას შემდეგი
სახის დაშვებები გამოიყენება:
x

საფურაჟე ერთეული უდრის ერთ კგ შვრიას. ჩატარებული ინტერვიუების
შედეგად დადგინდა, რომ 1 კგ შვრიის ფასია 1 ლარი.

x

ნაკრას ხეობაში წელიწადში ერთ ჰექტარ საძოვარზე 510 საფურაჟე ერთეულამდე
მოდის.

x

ძროხები ძოვენ არა მხოლოდ არსებულ, ღია სათიბებზე (იგივე საძოვრებზე),
არამედ ახლომდებარე ტყიან ადგილებში. ეს ადგილები ნაკლებად
პროდუქტიულია საფურაჟე ერთეულის მოყვანის თვალსაზრისით და ითვლება,
რომ ძროხებს ამ ადგილებში წელიწადში ჰექტარზე 250 საფურაჟე ერთეულის
მოძოვა შეუძლიათ. დადგინდა, რომ ახლომდებარე ტერიტორიები, რომლებზეც
ძროხებს ძოვა შეუძლიათ, საძოვრების ტერიტორიის ტოლია.

x

ძროხები ლაგირის საძოვრებზე წელიწადში დაახლოებით 50 დღის განმავლობაში
ძოვენ.

x

როდესაც საოჯახო მეურნეობას საფურაჟე მარცვლეულის მოყვანით საკუთარი
საჭიროების დაკმაყოფილება არ შეუძლია, ისინი ყიდულობენ საფურაჟე
მარცვლეულის იმ რაოდენობას, რომლის მოწევაც თავად არ შეუძლიათ.

x

ვინაიდან პროექტის ფარგლებში მოხდება მთელი ტერიტორიის სამშენებლო
მიზნებისათვის გამოყენება, ზარალი გამოითვლება მშენებლობის
პერიოდისათვის. მიწა, რომელიც ექსპლუატაციის პერიოდში არ იქნება
გამოყენებული, აღდგება შესაძლებლობის ფარგლებში; მისი გამოყენება საძოვრის
აღდგენის შემდეგ შესაძლებელი იქნება. ითვლება, რომ მშენებლობის
დასრულებიდან ორი წელია საჭირო საძოვრის ტერიტორიის აღსადგენად იმ
მდგომარეობამდე, რომ იგი კვლავ ნაყოფიერი გახდეს.

ვინაიდან საძოვრების გამოყენების ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული
უფლება დაზარალებული ოჯახების ჯგუფებს შორის ნაწილდება, საფურაჟე
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ერთეულის სავარაუდო ზარალი ჯგუფის დონეზე დადგინდა. როგორც ეს
მოცემული ცხრილში 27, საფურაჟე ერთეულის დანაკარგი ჯგუფის დონეზე
წარმოადგენს თეორიულად ხელმისაწვდომი საფურაჟე ერთეულის სრული
რაოდენობის 1%-ს.
ცხრილი 27 ლაგირის საძოვრის საფურაჟე ერთეულის დანაკარგის შეფასება
ა.
მშენებლო
ბის
პერიოდში
დაზიანებ
ული
საძოვრებ
ი (ჰა)

6
(510
სე/ჰა/წლ)

ბ.
ექპლუატა
ციის
პერიოდშ
ი
დაზიანებ
ული
საძოვარი
(ჰა)

1 (510
სე/ჰა/წლ)

გ..
დაზარალებ
ული
საოჯახო
მეურნეობე
ბისათვის
ხელმისაწვ
დომი
საძოვრის
სრული
ოდენობა
(ჰჰა)
495
(510
სე/ჰა/წლ)

დ.
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობებისათვის
ხელმისაწვდომი,
ძროხების მიერ
ახლომდებარე
ტყეებში მოძოვილი
საძოვრის სრული
ოდენობა (ჰა)

495

საფურაჟე
ერთეულის
სრული რაოდ.
ზემოქმედებამ
დე
(ბX510+გ*250)

499,950

(250 სე/ჰა.წლ)

საფურაჟე
ერთეულის
სრული
რაოდ.
მშენებლობის
განმავლობაშ
ი
(ა*510+ა*250)

ექსპლუატ
აციისას
დაკარგუ
ლი
საფურაჟე
ერთეული
ს სრული
რაოდ.
=(ბ*510)

4,560

510

(1%)

(1%)

საოჯახო მეურნეობების დონეზე ზარალის ოდენობის განსაზღვრისათვის,
დაკარგული საფურაჟე ერთეულის მოცულობა გადაიყვანება ეკონომიკური
ზარალისა და შემოსავლის წილში, რომელიც მოცემულია ქვემოთ. გამოყენებულია
შემდეგი სახის დაშვებები:
x

გაირკვა, რომ ორი ოჯახი სეზონური მაცხოვრებელია, რომლებიც არ იყენებენ
ლაგირის საძოვარს. დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სრული
რაოდენობაა 25.

x

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით მიღებული საშუალო შემოსავალი წელიწადში
დაახლოებით 4000 ლარია.

ცხრილი 28 საოჯახო მეურნეობების დონეზე დაკარგული შემოსავლის წილის
გამოთვლა - ნაკრას დამბა
ა.. საოჯახო
მეურნეო–
ბების მიერ
დაკარგული სე
(სულ
დაკარგული
სე/25სმ)

ბ.. დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობები–
სათვის სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობით
მიღებული
საშუალო
შემოსავალი (ლარი))

სე--ის დანაკარგი
ის
წილი სასოფლოსამეურნეო
საქმიანობით
მიღებულ საშუალო
შემოსავალში
(=ა/ბ*100)

დაკარგული სე--ის წილი
საოჯახო მეურნეობის მთლიანი
შემოსავლის ფარგლებში,
დაყოფილი სასოფლოსამეურნეო საქმიანობიდან
შემოსავლის კატეგორიის
მიხედვით
სოფლის
მეურნეობა =
საოჯახე
მეურნეობის
შემოსავლის
100%-ს

სოფლის
მეურნეობა =
საოჯახე
მეურნეობის
შემოსავლის
25%-ს

მშენებლობა

182

4,000

5%

5%

1%

ექსპლუატაცია

20

4,000

0.5%

0.5%

0.1%

საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების შეფასების შედეგი გვიჩვენებს, რომ:
• მშენებლობის პერიოდში, ლაგირის საძოვრის ტერიტორიის დაკარგვით
დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 1-დან 5
პროცენტამდე დაკარგონ. ეს საბოლოო ჯამში დამოკიდებულია საოჯახო
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მეურნეობის დამოკიდებულებაზე სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებზე
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავლის დონეზე.

და

• ექსპლუატაციის და მშენებლობის პერიოდში გამოყენებული მიწის აღდგენის
შემდეგ საოჯახო მეურნეობებმა შესაძლოა მთლიანი შემოსავლის 0.1-დან 0.5
პროცენტამდე დაკარგონ.
2015 წლის ზაფხულში ნაკრას წყალამიმღების ირგვლივ ტერიტორიაზე შესამჩნევი
იყო ხე-ტყის დამზადების ნიშნები. როგორც ეს 3.3.4.2.დ თავშია მოცემული,
შეუძლებელია ხე-ტყის დამზადებით მიღებული შემოსავლის ზუსტი წილის
შეფასება. ასევე შეუძლებელია ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე, ხე-ტყის
დამზადებაში ჩართული ადამიანების დამოკიდებულების დონის ზუსტი
განსაზღვრა. თუმცა, ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიის შეზღუდული ზომის
გათვალისწინებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ აქ მიწის დაკარგვა არ იქონიებს
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ხე-ტყის დამზადებაზე.
ნებისმიერ შემამსუბუქებელ ზომამდე, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებზე
ზემოქმედება განიხილება როგორც მცირედან (დაბალი) საშუალომდე სიდიდის და
ითვლება უმნიშვნელოდ.

B

შემამსუბუქებელი ზომები
გატარდება შემდეგი სახის შემამსუბუქებელი ზომები:
x

მოხდება მიწის ყველა ნაკვეთის, აქტივისა და წლიური მარცვლეულის
კომპენსაცია, რომელიც გამოანგარიშდება სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით.

x

მშენებლობის მთელი პერიოდის განმავლობაში და მშენებლობის დასრულების
შემდეგ EPC კონტრაქტორი შეინარჩუნებს მომავალი დამბის, მდინარე ნაკრას
მარცხენა მხარეს მდებარე საძოვრებისადმი ხელმისაწვდომობას. მშენებლობის
დაწყებამდე ადგილობრივი თემებისათვის აიგება გვერდის ასავლელი ხიდი
სამშენებლო უბნის სამხრეთით. ამ ხიდის მდებარეობა განიხილება და
შეთანხმდება დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან 2017 წლის ივნისამდე.

x

მშენებლობის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, EPC კონტრაქტორი
მშენებლობისათვის დროებით გამოყენებულ ტერიტორიას აღადგენს საძოვრად,
ამასთან მოხდება მოცილებული ტყიანი ადგილების აღდგენა ხეების მსგავსი
სახეობებით ჩანაცვლებით (იქ, სადაც ამის განხორციელება პრაქტიკულად
შესაძლებელია).

x

მოწყვლად ოჯახებს უფლება ექნება მიიღონ თავ 5.2.-ში - უფლებები აღწერილი
მოწყვლადობის კონკრეტული დახმარება.

x

ყველა დაზარალებული მეურნეობა კოლექტიურად მიიღებს გარდამავალი
პერიოდის დახმარებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით). გარდამავალი პერიოდის
დახმარება უზრუნველყოფს საფურაჟე მარცვლეულის დროებით მიწოდებას
მშენებლობის პერიოდისა და ექსპლუატაციის პირველი ორი წლის განმავლობაში.
ეს პერიოდი აუცილებელია საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების
განხორციელებისათვის.

შემამსუბუქებელი ზომების განხორციელების შემდეგ, დარჩენილი ზემოქმედება
შეფასდება, როგორც მცირე.
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5

შესაბამისობის კრიტერიუმები
და უფლებები
ეს თავი განსაზღვრავს უფლებამოსილებასა და უფლებებს და აღწერს ყველა ზომას,
რომელიც მიმართულია განსახლების პროცესში დახმარების გაწევისაკენ (ცხრილი
30 ქვემოთ). უფლებამოსილება და უფლებები განისაზღვრება იძულებითი
განსახლების შესახებ დამფინანსებლების პოლიტიკის მხედველობაში მიღებით (IFCის ოპერაციულ სტანდარტ 5-ს - მიწის შესყიდვა და იძულებითი განსახლება (IFC
PS5), ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სამუშაო მოთხოვნა 5-ის
(EBRD PR5), აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის დებულება
SPS-სა უსაფრთხოების მოთხოვნა 2-ს (ADB’s SPS, SR2)). დაზარალებული
ადამიანების ყველა კატეგორიას, რომელიც წინა თავში 3 გამოვლინდა, უფლება აქვს
მიიღონ LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
ფარგლებში განხორციელებული ზომები.

5.1

შესაბამისობის კრიტერიუმები

5.1.1

პროექტით დაზარალებული პირების კატეგორიები
დამფინანსებლები განსაზღვრავენ იმ ადამიანების სამ კატეგორიას, რომლებსაც
შეუძლიათ კომპენსაციის მიღება და/ან საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების
მიღება:
x

დაკარგულ მიწაზე სრულად ან ნაწილობრივ, ოფიციალური, სამართლებრივი
უფლებების მქონე პირები;

x

პირები, რომლებმაც სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგეს მიწა, რომლითაც ისინი
იკავებდნენ და სარგებლობდნენ და რომელზეც მათ არ ჰქონდათ ოფიციალური,
სამართლებრივი უფლებები, მაგრამ ჰქონდათ ეროვნული კანონმდებლობის მიერ
ამგვარ მიწებზე აღიარებული უფლება ან იმგვარი უფლება, რომლის აღიარებაც
შესაძლებელია;

x

პირები, რომლებმაც სრულად ან ნაწილობრივ დაკარგეს მიწა, რომლითაც ისინი
იკავებდნენ და სარგებლობდნენ და რომლებსაც ამ მიწებზე არც ოფიციალური,
სამართლებრივი უფლებები გააჩნიათ და არც აღიარებული ან იმგვარი
პრეტენზიები გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც შესაძლებელია.

დაზარალებული ადამიანების ეს სამი კატეგორია ითვლება გადაადგილებულ
პირებად, ან ეკონომიკურად ან ფიზიკურად დაზარალებულად.
ნენსკრას პროექტი, 2017 წლის იანვარში განსაზღვრული კომპონენტებისათვის (იხ.
თავი 4.1.), არ იწვევს არანაირი სახის ფიზიკურ გადაადგილებას.
მიწის დაკარგვასთან დაკავშირებით, თავში 3.2 აღწერილი კვლევების საფუძველზე
გამოვლინდა დაზარალებული ადამიანების შემდეგი კატეგორიები:
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x

მიწაზე სამართლებრივი უფლებების მქონე ადამიანები. საუბარია 11 ამგვარ
საოჯახო მეურნეობაზე, რომელიც ნენსკრას გზის გაფართოებით ზარალდება (იხ.
თავი 4.3.6).

x

მიწაზე სამართლებრივი უფლებების არმქონე ადამიანები, რომლებმაც ვერ
შეძლეს საკუთარი მიწების რეგისტრირება იმიტომ რომ არ აქვთ მიწაზე
სამართლებრივი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები ან ვინაიდან ისინი
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით იმგვარ მესაკუთრეებს წარმოადგენენ,
რომელთა აღიარებაც შესაძლებელია. ეს ეხება (1) ნენსკრას გზის გასწვრივ
დაზარალებული 37-დან 25 საოჯახო მეურნეობას, (2) ჰიდროელექტროსადგურის
უბანზე ყველა საცხოვრებელ მიწას და (3) ნაკრას წყალმიმღებზე არსებულ მიწის
ნაკვეთებს, სადაც მიწები ოფიციალურად სახელმწიფოს საკუთრებაშია, მაგრამ
დაზარალებულ ადამიანებს მათი მფლობელობის დამადასტურებელ
მტკიცებულებად აქვთ გარკვეული დოკუმენტები, რომლებიც გამგეობის
არქივიდან ან საჯარო რეესტრიდანაა ამოღებული.

x

ადამიანები, რომლებსაც არანაირი ოფიციალური, სამართლებრივი უფლებები, ან
აღიარებული ან იმგვარი პრეტენზიები არ გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც
შესაძლებელია. ეს ეხება ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის უბანს, სადაც მთელი
მიწა სახელმწიფო საკუთრებადაა რეგისტრირებული, მაგრამ ადამიანებს,
რომლებიც მიწას იყენებენ, არ გააჩნიათ საკუთრების დამადასტურებელი
ჩვეულებითი უფლება ან მიწის რეგისტრაციაში გატარების ნებისმიერი
სამართლებრივი შესაძლებლობა.

ქვემოთ მოყვანილიც ხრილი 29 აჩვენებს ამ სამი კატეგორიის შესაბამისობას
საქართველოში მიწის სამართლებრივ სტატუსთან მიმართებაში. საოპერაციო
მიზნებისათვის სამართლებრივი სტატუსი იყოფა შემდეგ კატეგორიებად:
დაკანონებადი მიწა და მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია (იხ. თავი 8.2.
პროექტის საოპერაციო მიდგომის აღწერა რათა მოხდეს მიწის სამართლებრივი
შესყიდვის პროცესის დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა)
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ცხრილი 29 ადამიანების კატეგორიები, რომლებმაც დაკარგეს მიწა და მიწის
სამართლებრივი სტატუსი
ადამიანების კატეგორიები, რომლებმაც მიწა
დაკარგეს

მიწის სამართლებრივი სტატუსი

ადამიანები, რომლებსაც გააჩნია მიწაზე
სამართლებრივი უფლება;

დაკანონებადი მიწა, რომელიც მოიცავს
რეგისტრირებულ მიწას, ასევე მიწას, რომელიც
შეიძლება დაკანონდეს მიწის ტრადიციულ
მფლობელის სახელზე არსებული
სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში.

ადმიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მიწაზე
სამართლებრივი უფლება, მაგრამ შეუძლიათ
დაარეგისტრირონ მათი მიწა
(არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში,
მიწის ნაკვეთი შესაძლოა კერძო მფლობელობაში
დარეგისტრირდეს გარკვეული პირობების
დაკმაყოფილების შემთხვევაში: 1. თუკი მასზე
განლაგებულია საცხოვრებელი შენობა და
ნაგებობა; 2. მფლობელის სახელზე, თუკი მიწის
ნაკვეთი რეგისტრირებულია უკვე
რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთის მიმდებარე
ტერიტორიაზე.
ადამიანები, რომლებსაც არ გააჩნიათ არანაირი
ოფიციალური, სამართლებრივი უფლებები, ან
აღიარებული პრეტენზია ან იმგვარი პრეტენზია
არ გააჩნიათ, რომელთა აღიარებაც
შესაძლებელია.

მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია,
რომელიც მოიცავს ადგილობრივი თემის
მიერ გამოყენებულ მიწას, რომელიც არსებული
სამართლებრივი ჩარჩოს ფარგლებში
ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული
გამოყენების უფლების მქონე მიმღებზე და/ან
კოლექტიურ ჩვეულებით ქონებად ვერ
დარეგისტრირდება.

ადამიანების ყველა ამგვარი კატეგორია უფლებამოსილია მიიღოს ქვემოთ მოცემულ
მატრიცაში განსაზღვრული უფლებები.
x

ადამიანის კატეგორიები, რომლებმაც დაკარგეს აქტივები და რომლებსაც უფლება
აქვთ მიიღონ კომპენსაცია აქტივების დაკარგვისათვის:

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს სახლი, რომელშიც ან ცხოვრობდნენ ან არ
ცხოვრობდნენ;

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ნაგებობები;

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს მარცვლეული ან მრავალწლიანი კულტურები;

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს საძოვრები ან ხე-ტყის დამზადების
ტერიტორიები.

დაზარალებული ადამიანების ზოგიერთი სხვა კატეგორია დღემდე ჩატარებული
კვლევების მეშვეობით არ გამოვლენილა. თუმცა, მათ უფლება ექნებათ მიიღონ
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ფარგლებში
განხორციელებული ზომები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი დაზარალდნენ პროექტის იმ
კომპონენტების განხორციელებისათვის საჭირო მიწის გამოყენებით, რომლებიც
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის
დროისათვის განსაზღვრული არ არის (ნაკრას გზის რემონტი, 110 კვ
ელექტროენერგიის
გადამცემი
ხაზი,
ელექტრომომარაგების
ხაზი,
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები და სამშენებლო
ბანაკები). აღნიშნული კატეგორიებია:
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5.1.2

x

ფიზიკურად გადაადგილებული ადამიანები (თუკი ზემოქმედების თავიდან
აცილება შეუძლებელია);

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს შენობა, რომელშიც ისინი ბინადრობდნენ,
მაგრამ არ ფლობდნენ (მაგ. დამქირავებლები, მოიჯარეები);

x

ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ბიზნესი, შემოსავალი, და/ან ხელფასები;

x

მდგმურები და მოიჯარე-მონახევრეები;

x

ადამიანების ნებისმიერი სხვა კატეგორია, რომლებიც პროექტის მიერ მიწის
გამოყენებით ზარალდება ჩართული იქნება LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის განახლებულ გეგმაში.

საბოლოო თარიღი
უფლება, რომ მოხდეს LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის ფარგლებში განხორციელებულ ზომებითა და კომპენსაციებით
სარგებლობა განისაზღვრა წინასწარ გამოცხადებული საბოლოო თარიღით,
რომელიც იყო აქტივების აღწერის თარიღი ანუ 2015 წლის 26 ოქტომბერი. შემდეგი
ობიექტებისთვის: ჰიდროელექტროსადგური, ნენსკრას გზა, კაშხალი, წყალსაცავი,
ნაკრას წყალმიმღები – მოხდა ამ თარიღის გამოცხადება სოფელ ჭუბერსა და ნაკში
მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობისათვის და მათთვის განმარტებების მიცემა.
კვლევები ჩატარდა 2015 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში (იხ. თავი 10).
დაზარალებული ადამიანების სია გამოიკვრება სოფელ ჭუბერისა და ნაკის სოფლის
ადმინისტრაციის შენობებზე ერთი თვის განმავლობაში 2017 წლის თებერვალში.
სიის გამოქვეყნების ფაქტი საჯაროდ გამოცხადება პროექტის საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი
წარმომადგენლების მიერ.
ადამიანებს, რომლებსაც გააჩნიათ სამართლებრივი უფლება, რომლის აღიარებაც
შესაძლებელია, ან ტრადიციაზე დაფუძნებული პრეტენზიები, უფლება ექნებათ
მიიღონ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ზომები საბოლოო თარიღის შემდეგაც. აქ
მოიაზრება სეზონური დასაქმების მქონე ადამიანები, რომლებიც გასულები არიან
ხეობიდან და ამის გამო ისინი არ იყვნენ ჩართული კონსულტაციების და/ან
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში (მაგალითად, ნათესავები მონაწილეობდნენ
და ნათესავებმა გადაწყვიტეს მათ მაგივრად). თუკი ამგვარ ადამიანებს აქტივების
აღწერის დროისთვის სხვები წარმოადგენდნენ და მოგვიანებით არ დაეთანხმნენ
აღწერის შედეგებს, ან თუკი ისინი საერთოდ არავინ არ წარმოადგინა, მათ უფლება
ექნებათ განაცხადონ, თუკი გააჩნიათ რაიმე სახის პრეტენზია.
პროექტის ყველა კომპონენტისათვის, რომელიც მოცემული LALRP/ მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის მომენტისათვის
არ არის განსაზღვრული, საბოლოო ვადა იქნება აქტივების ინვენტარიზაციის
თარიღი. აქტივების ინვენტარიზაციის თარიღი დაზარალებულ ადამიანებისათვის
წინასწარ გამოცხადდება.

5.2

უფლებათა მატრიცა
უფლებათა მატრიცა მოცემულია ცხრილში 30 ქვემოთ. როგორც ეს აღწერილია
თავში 4, პროექტის ფარგლებში სამშენებლო და საექსპლუატაციო ნაგებებობისა და
დანადგარებისთვის საჭირო ყველა სახის მიწა შესყიდული იქნება მუდმივად.
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ცხრილი 30 უფლებათა მატრიცა
დაზარალებული
მოსახლეობის
კატეგორია

სახლის დაკარგვა
(სახლი, რომელშიც
ბინადრობენ)

საცხოვრებელი
მიწის დაკარგვა

სახნავვ-სსათესი მიწის და
სათიბის დაკარგვა

სახლები,,
დამხმარე და
სხვა ნაგებობები
(ხის ფაცხა,
ღობეები)`

მარცვლეულის,,
ხეების,
ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
კულტურების
დაკარგვა

საძოვრის ან ხე--ტყის
დამზადების უბნების
დაკარგვა (ერთობლივად
გამოყენებული)

მუდმივი
დანაკარგი:
კომპენსაციას
რული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით.

მუდმივი დანაკარგი:
კომპენსაცია სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით.

კომპენსაცია
სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით
+ უფლება
გადარჩენილ
მასალაზე
(კომპენსაციის
პაკეტზე
გავლენას არ
მოახდენს).

კომპენსაცია
სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით

ფურაჟის მიწოდება
გარდამავალ
პერიოდში (ფულით ან
ნატურით
ანაზღაურება, იხ. თავი
7.2.) სს ნენსკრა ჰიდრო
უპირატესობას ანიჭებს
ნატურით
ანაზღაურებას, რათა
დარწმუნებული იყოს,
რომ ის საქონლის
კვებას მოხმარდა.

ფიზიკური
გადასახლება

რეგისტრირებუ
ლი მიწის
მფლობელი
(მიწა, რომლის
დაკანონება
შესაძლებელია)

(ამგვარი
შემთხვევაჯერჯერობით არ
გამოვლენილა)
ახალი სახლში
დასახლების
პროგრამა
(განსახლების
ადგილის
გამოვლენა და
უზრუნველყოფა და
აუცილებლობის
შემთხვევაში
დროებითი
საცხოვრისის
უზრუნველყოფა +
გადასახლების
დახმარება და
შემწეობა +
ტრანსპორირება +
მინიმუმ სამთვიანი
დახმარება +
აუცილებლობის
შემთხვევაში,
კონკრეტული
საარსებო
საშუალების
აღდგენა)

დროებითი
დანაკარგი:
მოხდება მიწის
დაქირავება.
თუკი
საცხოვრებელი
ნაკვეთი
გამოუყენებადი
გახდება, პროექტი
ამგვარ ნაკვეთს
სრულად შეიძენს,
თუკი
დაზარალებული
პირი ამას
მოისურვებს.

დროებითი დანაკარგი:
მოხდება მიწის
დაქირავება.
თუკი ნაკვეთი
გამოუყენებადი
გახდება, პროექტი
ამგვარ ნაკვეთს
სრულად შეიძენს,
თუკი დაზარალებული
პირი ამას მოისურვებს.
თივის დაკარგვა
ანაზღაურდება
ნატურით ან ნაღდი
ფულით (უპირატესობა
მიენიჭება ნატურის
სახით გადახდას)

დროებით
დაზარალებული
საძოვრების
რეაბილიტაცია.
დაუზარალებელი
საძოვრების
ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობა.

საფლავები
(გამოვლინდა
1 შემთხვევა
ელექტროსად–
გურთან)

საფლავების
გადატანის და
ნებისმიერი
დაკავშირებუ
ლი ხარჯების
და
ცერემონიები
ს გადახდა

საჯარო
ინფრასტრ
უქტურის
დაკარგვა

არ ეხება

ან
ფულადი
კომპენსაცია
უნდა
შეთანხმდეს
პროექტით
დაზარალებუ
ლ პირთან10.

10 საფლავების გადატანა უნდა მოხდეს საქართველოს სანიტარული ნორმების შესაბამისად. უნდა ინფორმირებული იყვნენ სამღვდელოების წარმომადგენლები და
მათთან უნდა მოხდეს კონსულტაცია საფლავების გადატანის დროს გამოსაყენებელი მიდგომის შესახებ.
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დაზარალებული
მოსახლეობის
კატეგორია

სახლის დაკარგვა
(სახლი, რომელშიც
ბინადრობენ)

საცხოვრებელი
მიწის დაკარგვა

სახნავვ-სსათესი მიწის და
სათიბის დაკარგვა

სახლები,,
დამხმარე და
სხვა ნაგებობები
(ხის ფაცხა,
ღობეები)`

მარცვლეულის,,
ხეების,
ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
კულტურების
დაკარგვა

საძოვრის ან ხე--ტყის
დამზადების უბნების
დაკარგვა (ერთობლივად
გამოყენებული)

როგორც ზემოთ +
დახმარება
დარეგისტრირებაში
(ლეგალიზაციის
მატერიალურტექნიკური
უზრუნველყოფა და
ფინანსური
ღირებულება
დაიფარება
პროექტის მიერ,
როგორც დროებითი,
ასევე მუდმივი
ზარალის
შემთხვევაში)

როგორც ზემოთ +
დახმარება
დარეგისტრირებაში
(ლეგალიზაციის
მატერიალურტექნიკური
უზრუნველყოფა და
ფინანსური
ღირებულება დაიფარება
პროექტის მიერ,
როგორც დროებითი,
ასევე მუდმივი ზარალის
შემთხვევაში) თივის
დაკარგვა
კომპენსირდება
ნატურის ან ნაღდი
ფულის სახით(JSCH
უპირატესობას ანიჭებს
ნატურით გადახდას,
რათა დარწმუნდეს. რომ,
იგი გამოყენებულია
ძროხების გამოსაკვებად)

როგორც ზემოთ

როგორც ზემოთ

როგორც ზემოთ +
დახმარება
დარეგისტრირებაში

კომპენსაცია სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით.

კომპენსაცია სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით.

როგორც ზემოთ

იმ შემთხვევაში,
თუკი საცხოვრებელი
ნაკვეთი
გამოუყენებადი
გახდება, პროექტი
ამგვარ ნაკვეთს
სრულად შეიძენს,
თუკი
დაზარალებული
პირი ამას
მოისურვებს.

იმ შემთხვევაში, თუკი
ნაკვეთი გამოუყენებადი
გახდება, პროექტი
ნაკვეთს სრულად
შეიძენს, თუკი
დაზარალებული პირი
ამას მოისურვებს.

ფიზიკური
გადასახლება
როგორც ზემოთ
მიწის მფლობელი,
რომელიც ჯერ
კიდევ უნდა
დარეგისტრირდეს
(მიწა, რომლის
დაკანონებაც
შესაძლებელია)

მიწის მფლობელი,
რომლის
დაკანონებაც
შეუძლებელია

როგორც ზემოთ

თივის დაკარგვა
კომპენსირდება
ნატურის ან ნაღდი
ფულის სახით
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საფლავები
(გამოვლინდა
1 შემთხვევა
ელექტროსად–
გურთან)

საჯარო
ინფრასტრ
უქტურის
დაკარგვა

როგორც
ზემოთ

არ ეხება

როგორც
ზემოთ

არ ეხება

(ლეგალიზაციის
მატერიალურტექნიკური
უზრუნველყოფა და
ფინანსური
ღირებულება დაიფარება
პროექტის მიერ,
როგორც დროებითი,
ასევე მუდმივი ზარალის
შემთხვევაში)

როგორც ზემოთ

ფურაჟის მიწოდება
გარდამავალ პერიოდში
(ფულით ან ნატურით
ანაზღაურება, იხ. თავი
7.2.) დროებით
დაზარალებული
საძოვრების
რეაბილიტაცია.
დაუზიანებელი
საძოვრების
ხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობა
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დაზარალებული
მოსახლეობის
კატეგორია

სახლის დაკარგვა
(სახლი, რომელშიც
ბინადრობენ)

საცხოვრებელი
მიწის დაკარგვა

სახნავვ-სსათესი მიწის და
სათიბის დაკარგვა

სახლები,,
დამხმარე და
სხვა ნაგებობები
(ხის ფაცხა,
ღობეები)`

მარცვლეულის,,
ხეების,
ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
კულტურების
დაკარგვა

საძოვრის ან ხე--ტყის
დამზადების უბნების
დაკარგვა (ერთობლივად
გამოყენებული)

თუკი ზემოქმედება
მხოლოდ
დროებითია,
დაქირავების
ფულადი დახმარება
ზემოქმედების
პერიოდის
განმავლობაში.

თუკი ზემოქმედება
მხოლოდ
დროებითია,
დაქირავების
ფულადი დახმარება
ზემოქმედების
პერიოდის
განმავლობაში.

არ ეხება

არ ეხება

არ ეხება

არ ეხება

არ ეხება

თუკი ზემოქმედება
მუდმივია,
დაქირავების
ფულადი დახმარება
სამი თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელი
ქონების
გამოსავლენად,
დაქირავებისთვის ან
არენდით ასაღებად.

თუკი ზემოქმედება
მუდმივია,
დაქირავების
ფულადი დახმარება
სამი თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელი
ქონების
გამოსავლენად,
დაქირავებისთვის ან
არენდით ასაღებად.

თუკი
ზემოქმედება
მხოლოდ
დროებითია,
დაქირავების
ფულადი
დახმარება
ზემოქმედების
პერიოდის
განმავლობაში.

არ ეხება

არ ეხება

კომპენსაცია
მარცვლეულისა
და წლიური
კულტურების
სრული
ჩანაცვლებითი
ღირებულებით.

დაქირავების ფულადი
დახმარება სამი თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელი
ქონების გამოსავლენად,
დაქირავებისთვის ან
არენდით ასაღებად.

არ ეხება

არ ეხება

ფიზიკური
გადასახლება
დამქირავებელი/
მოიჯარე
(ამგვარი
შემთხვევა ჯერჯერობით არ
გამოვლენილა)

სასოფლოსამეურნეო
მდგმურები
(არენდატორები)
და მოიჯარემონახევრეები
(ამგვარი
შემთხვევა ჯერჯერობით არ
გამოვლენილა)

საფლავები
(გამოვლინდა
1 შემთხვევა
ელექტროსად–
გურთან)

საჯარო
ინფრასტრ
უქტურის
დაკარგვა

დაქირავების
ფულადი
დახმარება სამი
თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელი
ქონების
გამოსავლენად,
დაქირავებისთვი
ს ან არენდით
ასაღებად.
დაქირავების ფულადი
დახმარება სამი თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელი
ქონების გამოსავლენად,
დაქირავებისთვის ან
არენდით ასაღებად.

თუკი
ზემოქმედება
მხოლოდ
დროებითია,
დაქირავების
ფულადი
დახმარება
ზემოქმედების
პერიოდის
განმავლობაში.
დაქირავების
ფულადი
დახმარება სამი
თვის
განმავლობაში +
დახმარება
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დაქირავების
ფულადი
დახმარება სამი
თვის
განმავლობაში +
დახმარება
ჩასანაცვლებელ
ი ქონების
გამოსავლენად,
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დაზარალებული
მოსახლეობის
კატეგორია

სახლის დაკარგვა
(სახლი, რომელშიც
ბინადრობენ)

საცხოვრებელი
მიწის დაკარგვა

სახნავვ-სსათესი მიწის და
სათიბის დაკარგვა

ფიზიკური
გადასახლება

დაზარალებული
ბიზნესის
მფლობელი

სახლები,,
დამხმარე და
სხვა ნაგებობები
(ხის ფაცხა,
ღობეები)`

მარცვლეულის,,
ხეების,
ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
კულტურების
დაკარგვა

ჩასანაცვლებელი
ქონების
გამოსავლენად,
დაქირავებისთვი
ს ან არენდით
ასაღებად.

დაქირავებისთვ
ის ან არენდით
ასაღებად.

საძოვრის ან ხე--ტყის
დამზადების უბნების
დაკარგვა (ერთობლივად
გამოყენებული)

მოიცავს როგორც ოფიციალურ, ისე არაოფიციალურ ბიზნეს საქმიანობას (ოჯახური ბიზნესის ჩათვლით). (არ
მოიცავს არალეგალურ ბიზნესს).

საფლავები
(გამოვლინდა
1 შემთხვევა
ელექტროსად–
გურთან)

საჯარო
ინფრასტრ
უქტურის
დაკარგვა

არ ეხება

არ ეხება

ფულადი ანაზღაურება, რომელიც განისაზღვრება ერთი წლის წმინდა (ნეტო) შემოსავლით. შეფასება დაეფუძნება
საგადასახადო დეკლარაციას ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, გამოითვლება საარსებო მინიმუმის საფუძველზე.

(ამგვარი
შემთხვევა ჯერჯერობით არ
გამოვლენილა)
დაზარალებული
ბიზნესის მუშაკი/
თანამშრომელი
(ამგვარი
შემთხვევა ჯერჯერობით არ
გამოვლენილა)

არ ეხება

ფულადი ანაზღაურება დაკარგული ხელფასებისათვის, რომელიც განისაზღვრება მინიმუმ სამი თვის და მაქსიმუმ
ექვსი თვის ხელფასის ოდენობით, სულ მცირე საარსებო მინიმუმის ოდენობით + საარსებო საშუალებების აღდგენის
ზომებში მონაწილეობის მიღების უფლებით (იხ. თავი 7).

არ ეხება

არ ეხება

თემი

არ ეხება

არ ეხება

არ ეხება

დაკარგულ
ი
ნაგებობის
აღდგენა
თემთან
კონსულტა
ციით და
მისი სხვა
ფუნქციები
ს აღდგენა

არ ეხება

(ნეკრას დამბის
მშენებლობით
დაზიანებული 1
ხიდი. დამბის
აშენების შემდეგ
ის ხიდად იქნება
გამოყენებული)
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არ ეხება

არ ეხება

არ ეხება
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დაზარალებული
მოსახლეობის
კატეგორია

სახლის დაკარგვა
(სახლი, რომელშიც
ბინადრობენ)

საცხოვრებელი
მიწის დაკარგვა

სახნავვ-სსათესი მიწის და
სათიბის დაკარგვა

ფიზიკური
გადასახლება
სოციალურად
დაუცველი
ადამიანები
(განსაზღვრულია
თავში 3.3.6)

სახლები,,
დამხმარე და
სხვა ნაგებობები
(ხის ფაცხა,
ღობეები)`

მარცვლეულის,,
ხეების,
ერთწლიანი და
მრავალწლიანი
კულტურების
დაკარგვა

საძოვრის ან ხე--ტყის
დამზადების უბნების
დაკარგვა (ერთობლივად
გამოყენებული)

საფლავები
(გამოვლინდა
1 შემთხვევა
ელექტროსად–
გურთან)

იგივე ზომები რაც ზემოთ, კონკრეტული დახმარება და მოწყვლადობის შემწეობა, რომელიც პროექტის ფარგლებში დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის გაიცემა და რომელიც სამ თვემდე საარსებო მინიმუმის დახმარების ტოლია, 347 ლარი როგორც საარსებო მინიმუმი თვეში, სამი
თვისათვის = 1,041 ლარს)

საჯარო
ინფრასტრ
უქტურის
დაკარგვა

არ ეხება

უზრუნველყოფილი იქნება დახმარება დაკარგული ხეების ხელახლა დარგვის სახით იმ საოჯახო მეურნეობებისთვის, რომლებსაც უძრვებიან ხანდაზმულები
და ქალები, თუ ეს ხეები მათთვის საარსებო წყაროს წარმოადგენს. მიწოდებული იქნება ნერგები, აგრეთვე დახმარება ხელახლა დარგვის სამუშაოებში. ასევე
შემოთავაზებულია დახმარება ნაგებობების რეკონსტრუქციაში .
კონკრეტული დახმარება, რომლის მიზანია თემებში ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობებიდან სარგებლის მიღება.

მნიშვნელოვნად
დაზარალებული
ადამიანები
(რომლებიც
პროდუქტიული/
შემოსავლის
მომტანი
აქტივების 10%-ს
ან მეტს კარგავენ)

იგივე ზომები რაც ზემოთ + საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის (იხ. თავი 7.3.)

არეხება

უმძიმესად
დაზარალებული
ადამიანები
(რომლებიც
პროდუქტიული/
შემოსავლის
მომტანი
აქტივების 20%-ზე
მეტს კარგავენ)

იგივე ზომები რაც მნიშვნელოვნად დაზარალებული ადამიანებისათვის + საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები უმძიმესად დაზარალებული
ადამიანებისათვის (იხ. თავი 7.4.) + უმძიმესი ზემოქმედების შემწეობა, რომელიც სამ თვემდე საარსებო მინიმუმის დახმარების ტოლია, 347 ლარი როგორც
საარსებო მინიმუმი თვეში, სამი თვისათვის = 1,041 ლარს)

არ ეხება
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შემდეგი პუნქტები დეტალურად განსაზღვრავს ცხრილ 30-ში წარმოდგენილ,
ზოგიერთ კონკრეტულ უფლებას.

A

დახმარება დაზარალებული მოწყვლადი საოჯახო მეურნეობებისათვის
თუკი, მოიხედავად აქტივების სრულად და დროულად ანაზღაურებისა,
სოციალურად დაუცველი ოჯახი გაღარიბების გაზრდილი რისკის წინაშეა, ოჯახს
უფლება ექნება მიიღოს დახმარება სამ თვის საარსებო მინიმუმის ექვივალენტის
ოდენობით. როგორც ეს თავ 3.3.6-შია მოცემული, საოჯახო მეურნეობები
სოციალურად დაუცველია, თუკი ისინი:
x

სოციალური სერვისის მიმწოდებელ ადგილობრივ ორგანიზაციაში არიან
დარეგისტრირებული;

x

საოჯახო მეურნეობებს ქალები უძღვებიან;

x

საოჯახო მეურნეობების უფროსი ხანდაზმულია და სხვა მარჩენალი არ ჰყავს;

აღნიშნული ოჯახები მიიღებენ დახმარებას სამი თვის განმავლობაში თვეში 347
ლარის ოდენობით, რომელიც მთლიანობაში 1047 ლარის ტოლია. აღნიშნული
დახმარების ოდენობა აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულის
სამსახურის მიერ დადგენილი საარსებო მინიმუმის ოდენობიდან, რომელიც 2015
წლის ოქტომბერში ხუთსულიანი ოჯახისათვის საარსებო მინიმუმს შეადგენდა.
ასევე უზრუნველყოფილი იქნება დაკარგული ხეების ხელახლა დარგვა იმ საოჯახო
მეურნეობებში, რომლებსაც სათავეში უდგას ხანდაზმული ადამიანები და ქალები,
თუ ეს ხეები წარმოადგენს მათთვის საარსებო საშუალებების წყაროს.
უზრუნველყოფილი იქნება ნერგების მიწოდება, ისევე როგორც ხელახლა დარგვის
სამუშაოების წარმოება. ასევე შეთავაზებულ იქნება ნაგებობების რეკონსტრუქციაში
დახმარება.
გარდა ამისა, შემამსუბუქებელი ღონისძიებების გარდა, მოწყვლადი ოჯახების
დასახმარებლად და მათი საცხოვრებელი სტანდარტების გასაუმჯობესებლად, ისინი
ასევე მიიღებენ კონკრეტულ დახმარებას და ისარგებლებენ თემები სსაინვესსტიციო
გეგმის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობებით. თემების საინვესტიციო გეგმა
წარმოადგენს პროექტის მიერ განსაზღვრულ ერთობლივი სარგებლის მიღების
მექანიზმს - იხ. თავი 8 - ESMP).

B

დახმარება უმძიმესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის
როდესაც პროექტით დაზარალებული პირების პროდუქტიული აქტივების 20
პროცენტზე მეტი დაზარალდება (მაგალითად, სახნავ-სათესი მიწა და/ან სათიბი),
პროექტით დაზარალებული პირი მიიღებს დამატებით შემწეობას უკიდურესად
მძიმე ზემოქმედებისათვის, რომელიც საარსებო მინიმუმის სამი თვის დახმარების
ტოლია. მინიმუმის საარსებო დახმარება 347 ლარია, სამი თვისათვის = 1,041 ლარს
თითოეულ ასეთ საოჯახო მეურნეობაზე. პროექტის განხორციელების შედეგად
უკიდურესად დაზარალებული პირებს უფლება ექნებათ მიიღონ კონკრეტული
შემწეობა მათი მფლობელობის სტატუსისაგან დამოუკიდებლად.
უკიდურესად დაზარალებული პირებს უფლება ექნებათ მიიღონ
საშუალების აღდგენის ზომები, როგორც ეს თავ 7-შია განსაზღვრული.
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C

მიწის გამოუყენებელი ნაკვეთი
როდესაც დარჩენილი მიწის ნაკვეთის დაუზიანებელი ნაწილები ხელმიუწვდომელი,
გამოუყენებელი ან ეკონომიკურად გამოუსადეგარი ხდება, მფლობელის სურვილის
შემთხვევაში, პროექტი სრულად შეიძენს დაზიანებულ მიწის ნაკვეთს. დარჩენილი
მიწის ნაკვეთი ჩაითვლება გამოუყენებლად ან ეკონომიკურად გამოუსადეგარად,
თუკი მისი ზომა (ძალიან მცირე), ფორმა, ტოპოგრაფია... იმგვარია, რომ დარჩენილი
ნაწილის დამუშავება შეუძლებელია ან ფიზიკურად მიუწვდომელია, და/ან მთელს
მიწაზე ადრე ჩატარებული სამუშაოები ვერ გაგრძელდება პროექტის მიერ მიწის
შესყიდვის შემდეგ.

D

კომპენსაციის გადახდა
პროექტით დაზარალებულ პირზე კომპენსაციის გადახდა საბანკო გადარიცხვის
მეშვეობით მოხდება. კომპენსაცია გადაირიცხება მის საბანკო ანგარიშზე ან
გამოიწერება ჩეკი. ამ შემთხვევებში, პროექტი განახორციელებს ზომებს, რათა
უზრუნველყოს ის, რომ პროექტით დაზარალებულმა პირმა შეძლოს ბანკში მისვლა
და თანხების გამოტანა მისთვის მოსახერხებელ დროს. ამ შემთხვევებში, პროექტის
განმახორციელებელი ორგანიზაცია ითანამშრომლებს ბანკებთან რეგიონალურ
ცენტრებში, რათა ბანკებმა მიიღონ არამეანაბრე პირები და დაეხმარონ მათ
საჭიროებიდან გამომდინარე.
შესაძლებლობის ფარგლებში, გამოყენებული
რომლებსაც პროცენტები ერიცხებათ.

იქნება

საბანკო

ანგარიშები,

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფი შეინახავს კომპენსაციისა და გადახდის
ჩანაწერებს, (ყოველთვიურად), რათა უზრუნველყოს გადახდის ეფექტური
მონიტორინგი
და
პროექტის
მიერ
დაზარალებული
ადამიანებისათვის
განკუთვნილი თანხების გამჭირვალე გამოყენება.
რაც შეეხება მიწის ნაკვეთებს, რომელთა დაკანონებაც შეუძლებელია, კომპენსაციის
შეთანხმება გაიცემა საოჯახო მეურნეობის ორივე ცოლ-ქმრისა ან ოჯახის უფროსის
სახელზე. საჭიროების შემთხვევაში, პროექტი დაეხმარება დაზარალებულ პირებს
გახსნან საბანკო ანგარიშები ცოლისა და ქმრის სახელზე. კომპენსაცია გაიცემა
საოჯახო მეურნეობის უფროსზე, თუკი დაზარალებულ მეურნეობას მხოლოდ ქალი
უძღვება. რეგისტრირებული საოჯახო მიწებისათვის, გადახდა მოხდება მიწის
მფლობელი პირისათვის და პროექტი უზრუნველყოფს, რომ ორივე ცოლ-ქმარმა
მიიღოს ერთნაირი ინფორმაცია გადახდისა და კომპენსაციის პროცესის შესახებ.
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6

ქონების დანაკარგის შეფასება
ეს თავი აღწერს მეთოდოლოგიას, რომელიც გამოიყენება ქონების დაკარგვის
შემთხვევაში კომპენსაციის განაკვეთების დასადგენად. ეს თავი მხოლოდ
დაკარგული აქტივების შეფასებას აღწერს. შესაძლო ფიზიკური გადასახლების
შემთხვევებში (დღეისათვის ამგვარი შემთხვევა არ არსებობს)
საარსებო
საშუალებების აღდგენის ზომები აღწერილია თავში 5.2 - უფლებები და თავში 7 საარსებო საშუალებების აღდგენის პროგრამა.
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის შედგენის
მომენტისათვის, 2017 წლის სექტემბერში, ინვენტარიზაცია და შეფასება ჩატარდა
მხოლოდ ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის, ნაკრას წყალმიმღების,
ჰიდროელექტროსადგურის და ნენსკრას გზის რემონტის კომპონენტებისათვის (იხ.
თავი 1.1.5). კომპენსაციების გაცემა უკვე დაწყებულია. აქ აღწერილი
მეთოდოლოგიაგა გამოყენებული იქნება LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლებისას დანარჩენი კომპონენტებისათვის.
დეტალური შეფასების მეთოდოლოგია, ერთეული განაკვეთების ჩათვლით,
მოცემულია დანართში 2. დაზარალებული აქტივების შეფასება სრული
ჩანაცვლებითი ღირებულების საფუძველზე დასრულდა 2015 წლის ნოემბერში.
ახალი კვლევა დაიწყო 2017 წლის დასაწყისში, რათა შემოწმებულიყო, საჭიროა თუ
არა საკომპენსაციო გადასახადის ცვლილება. ეს კვლევა შესულია დანართ 2-ში.
კვლევა ასკვნის, რომ გარდა ერთი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტისა
(კარტოფილი), 2015 წლიდან სხვადასხვა ტიპის მიწის და სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის ადგილობრივი ბაზრის ფასები არ შეცვლილა, შესაბამისად, არ
არსებობს კომპენსაციის განაკვეთების შეცვლის საჭიროება. კარტოფილია ფასი
შემცირდა 1 ლარიდან (2015 წლის მეოთხე კვარტალში) 0.52 ლარამდე (2017 წლის
პირველი კვარტლისთვის). სს "ნენსკრა"-მ გადაწყვიტა, რომ არ მოხდინოს შეფასების
ცვლილება და გადაიხდის მაღალ ფასს. ზოგიერთი სამშენებლო მასალის საბაზრო
ფასები (მაგ. ცემენტი, ბეტონი, თაბაშირი) გაიზარდა 2017 წელს, მაგრამ სამშენებლო
მასალების უმრავლესობის ფასები ან შენარჩუნდა, ან შემცირდა. სადაც საჭიროებამ
მოითხოვა, საკომპენსაციო განაკვეთები ნაგებობებისთვის შესწორდა, რომ
ასახულიყო 2017 ფასები. იმ მასალებისთვის, რომელთა ფასები 2017 წელს
შემცირდა, სს "ნენსკრა"-მ გადაწყვიტა გადაიხადოს უფრო მაღალი, 2015 წლის,
ფასები, რადგანაც ისინი წინასწარ იყო დასახელებული დაზარალებული
ადამიანებისათვის.
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6.1

შეფასებისთვის აქტივების მონაცემების
შეგროვება
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების გამოსავლენი ნაბიჯები აღწერილია თავში
3. ქვემოთ მოცემულია მათი შეჯამება.
x

სოციო-ეკონომიური კვლევა: სოციო-ეკონომიური კვლევა საოჯახო მეურნეობის
დონეზე ჩატარდა ყველა საოჯახო მეურნეობისათვის, რომელიც ნენსკრასა და
ნაკრას ხეობებში მუდმივად ცხოვრობს;

x

საძოვრების რუქების შედგენა;

x

პროექტის ფარგლებში მიწის გამოყენების საზღვრები (იხ. თავი 4);

x

საკადასტრო კვლევა: გეოდეზისტებმა შეისწავლეს საკადასტრო სერვისები
რაიონისა და ეროვნულ/ცენტრალურ დონეზე დაზარალებული მიწის სხვადასხვა
სამართლებრივი კატეგორიების და პროექტისათვის საჭირო მიწის რეგისტრაციის
სტატუსის შესასწავლად. გამოვლინდა დარეგისტრირებული მიწის ყველა
ნაკვეთი.

x

მიწის აზომვა: ჩატარდა საველე დათვალიერება, რომლის მიზანიც მოძიებული
საკადასტრო ტოპოგრაფიული გეგმის გადამოწმება და განახლება იყო,
ადგილობრივ მოსახლეობაში დაურეგისტრირებელი მიწის მხედველობაში
მიღებით. შედგენილი იქნა სია მიწისა, რომელიც ჯერ კიდევ
დაურეგისტრირებელია, მაგრამ მიმდინარეობს რეგისტრაცია ან როდესაც
არსებული დოკუმენტები შესაძლებელს ხდის მიწის რეგისტრაციას. მოხდა ყველა
დაზარალებული მიწის რუკის შედგენა (იხ. დანართი 2).

x

აქტივების ინვენტარიზაცია: ჩატარდა (2015 წლის ოქტომბერ- დეკემბერი)
აქტივების ინვენტარიზაცია, რომ შედგენილიყო პროექტის ფარგლებში
გამოყენებული მიწის საზღვრის ფარგლებში მდებარე ყველა აქტივის სრული სია.
მათი ხასიათი, ასაკი, ზომა, პროდუქტიულობა და ყველა სხვა შესაბამისი
მახასიათებლები ჩაიწერა, აქტივებს გადაუღეს სურათები. თუკი დაზარალებული
პირი ადგილზე არ იმყოფებოდა, გუნდი მოგვიანებით ბრუნებოდა აქტივის
ინვენტარიზაციის განსახილველად.

აღნიშნული ნაბიჯები გადაიდგა შემდეგ ობიქტებზე: ნენსკრას კაშხალი და
წყალსაცავი, ნაკრას წყალმიმღები, ჰიდროელექტროსადგური და ნენსკრას გზის
გაფართოების პროექტი სოფელ ჭუბერში. ეს ნაბიჯები გადაიდგმევა იმ
ინფრაქსტრუქტურისათვის,
რომელიც
მოცემული
ანგარიშის
შედგენის
მომენტისათვის ჯერ განსაზღვრული არ არის. (იხილეთ ნაწილი 1.1.5).

6.2

სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება, როგორც
კომპენსაციის საფუძველი
შესყიდული
მიწისა
და
აქტივების
შეფასების
პრინციპები
შემუშავდა
დამფინანსებლების იძულებითი განსახლების პოლიტიკის მოთხოვნებისა და
საქართველოს კანონმდებლობისა და ნორმების შესაბამისად. შეფასების პროცესი
განისაზღვრა ისე, რომ მომხდარიყო ყველა აქტივის სრული ჩანაცვლებითი
ღირებულებით შეფასება.
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იქ, სადაც შეუძლებელია ნატურით კომპენსაციის გაცემა (მაგალითად, მიწა
მიწისათვის),
დამფინანსებლები
ითხოვენ,
რომ
ქონების
დაკარგვის
შემსუბუქებისათვის გაცემული კომპენსაციის საფუძვლად სრული ჩანაცვლებითი
ღირებულება გამოვიყენოთ. ნენსკრას პროექტისათვის გადაწყდა ფულადი
კომპენსაციის და არა ნატურით კომპენსაციის შეთავაზება. აღნიშნული
გადაწყვეტილება ნაწილობრივ დაზარალებული მოსახლეობის პრეფერენციით და
ნაწილობრივ, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში, შესაფერისი/ვარგისი, ალტერნატიული
მიწის ნაკვეთების სიმწირითაა გამოწვეული. სახნავ-სათესი მიწა უკვე თითქმის
მთლიანადაა გამოყენებული, ხოლო დარჩენილი მიწა უმეტესად უნაყოფოა.
დაუზარალებელი საოჯახო მეურნეობებიდან მიწის ნაკვეთების შესყიდვა მიწის
ხელმისაწვდომობის პრობლემის ერთი საოჯახო მეურნეობიდან მეორეზე
გადატანად შეფასდა.

6.3

აქტივების შეფასება და კომპენსაციის
ღირებულება
აქტივების შეფასება ჩატარდა შ.პ.ს. “ათოსი”-ის მიერ, რომელიც წარმოადგენს
პროექტის მიერ დაქირავებულ, ოფიციალურად აკრედიტირებულ დამოუკიდებელ
შემფასებელს. შეფასება ჩატარდა 2015 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში. ექსპერტმა
მხედველობაში მიიღო ცნობები წინა შეფასებების შესახებ (იქ, სადაც ეს
შესაძლებელია) და ასევე გამოიყენა ბაზრის კვლევის ინფორმაცია, რომელიც
სამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარდა და საჯაროდა ახელმისავდომი.
ბაზრის პირობების გამო, ვინაიდან საბაზრო ფასები, მთელს საქართველოში ერთი
და იგივე არ არის, მხედველობაში იქნა მიღებული მესტიის მუნიციპალიტეტში
მოპოვებული ადგილობრივი ბაზრის ფასები. შეფასების დეტალური მეთოდოლოგია
და ერთეული განაკვეთები მოცემულია დანართში 2.
სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება განისაზღვრა, როგორც აქტივების საბაზრო
ღირებულება,
რომელსაც დაემატა ტრანზაქციის ხარჯები. ნაგებობებისა და
აქტივების ამორტიზაცია მხედველობაში არ იქნა მიღებული. დაზარალებულმა
ადამიანებმა არ უნდა გამოიყენონ საკუთარი ფინანსური რესურსები იგივე
ღირებულების აქტივების ჩასანაცვლებლად. ეს ნიშნავს, რომ მათი ჩანაცვლების
ხარჯები მოიცავს გადარიცხვის გადასახადებს, სარეგისტრაციო მოსაკრებელს და
მიწის შესყიდვისათვის აუცილებელ სხვა ხარჯებს. ამდენად, სრული ჩანაცვლებიაი
ღირებულების გამოთვლა დაეფუძნა:
x

გასხვისების მომენტისათვის საბაზრო ღირებულებას პროექტის
განხორციელების ტერიტორიაზე (ანუ მესტიის მუნიციპალიტეტში);

x

ტრანზაქციის და/ან ლეგალიზაციის ხარჯებს;

x

გარდამავალი პერიოდის და აღდგენის ხარჯებს (მიწის მომზადება და/ან
შეცვლა) და

x

გადახდის სხვა მეთოდს, რომელიც მოცემული შემთვევისათვისაა
შესაფერისი.

დაზიანებული აქტივების შეფასების მეთოდოლოგია აღწერილია ქვემოთ.
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x

მიწა: მიწის სრული ჩანაცვლების ღირებულება განისაზღვრა ადგილობრივ
ბაზარზე არსებული ტარიფების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მხედველობაში
მიღებით, რომელსაც დაემატა აუცილებელი ტრანზაქციის ხარჯი, რომელიც
აუცილებელია რეგისტრაციისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში,
რაიონულ დონეზე რეგისტრაციის ოფისსა და საკუთრების უფლებების აღიარების
რაიონულ კომისიაში. საბაზრო ფასები განისაზღვრა მიწის ტიპის, მისი
გამოყენებისა და ადგილმდებარეობის მხედველობაში მიღებით.

x

სახლები, დამხმარე ნაგებობების და შენობები. სახლების, ხის ფაცხის, დამხმარე
ნაგებობისა და ღობეების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება განისაზღვრება
ნაგებობის ტიპის, მასალის ღირებულების, ტრანსპორტირების, მშენებლობის
ტიპის, მიწის მომზადების, მუშახელის, და სხვა სამშენებლო ხარჯების მიმდინარე
ფასებზე დაყრდნობით. დადგენილი ღირებულება არის ღირებულება, რომელიც
აუცილებელია მსგავსი შენობის ან ნაგებობის ასაშენებლად, ანუ, რა დაჯდებოდა
დღეს, იგივე პარამეტრებით შენობის აშენება. ამორტიზაციის ხარჯების
გამოქვითვა არ ხდება.

x

მარცვლეული: მარცვლეული ფასდება მოსავლის ორ სეზონს შორის შუა
პერიოდში დაკარგული მოსავლის ადგილობრივ საბაზრო ღირებულებაზე
დაყრდნობით. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტით დაზარალებულ პირებს ეკუთვნის
ერთ წელზე მეტი პერიოდის კომპენსაცია პირველი ნათესის შემდეგ კომპენსაცია
მთლიანი საბაზრო ღირებულებით გაიცემა.
x

6.4

ხეები: სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება ხეებისთვის დაფუძნებული იყო
განსხვავებულ მეთოდზე ტყის ხეებისთვის და ხეხილისთვის. ტყის ხეების
შეფასება დაეფუძნა მათი ზრდის კატეგორიას და ხის მასალის ღირებულებას
იმ ასაკის ხისათვის, რომელ ასაკშიც ის მოიჭრება. ხეხილის ხეების
კომპენსაცია განსხვავებულია ნაყოფიერი და უნაყოფო ხეებისთვის.
ნაყოფიერი ხეების ანაზღაურდება ხდება იმ მომავალ შემოსავალზე
დაყრდნობით, რომელიც იკარგება ხის ხელახლა გასაზრელად იმავე ასაკამდე
აუცილებელი წლებისათვის და მოჭრილი ხის ნაყოფიერების პოტენციალის
გათვალისწინებით. უნაყოფო ხეები ანაზღაურდება იმ ინვესტიციის
საფუძველზე, რომელიც აუცილებელია ხის გასაზრდელად იმ ასაკამდე,
როდესაც ის მოიჭრა.

დაზარალებული ადამიანების მიერ
კომპენსაციის ღირებულების მოწონება
დაზარალებული ადამიანების მიერ
პროცესი შემდეგში მდგომარეობს:

კომპენსაციის

ღირებულების

მოწონების

x

ერთეულის ღირებულების საჯაროდ გამოცხადდა შეხვედრებზე, რომელიც
მოეწყო LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
სამუშაო ვერსიის განსაჯაროებისას 2017 წლის მარტ-აგვისტოში, და გაეცნობა
ჯერ–ჯერობით შეუფასებელი კომპონენტებით დაზარალებულ ადამიანებს,
როდესაც მომზადდება დამატება წინამდებარე LALRP-ზე/ მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაზე.

x

როდესაც ქონებრივი ზარალის შეფასება დასრულდება, შეფასების შედეგების
საფუძველზე შედგება აქტივების ინვენტარიზაციის ფორმა. შემდეგ, შემფასებელი
დაბრუნდება დაზარალებულ ადამიანებთან საპარტნიორო ფონდთან, ს.ს. ნენსკრა
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ჰიდროს სოციალურ ჯგუფთან (განსახლების განყოფილება) და მესტიის
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად შეფასების შედეგის მოწონებისა
და საკომპნესაციო პაკეტის ღირებულების განსახილველად. იმ შემთხვევაში,
თუკი დაზარალებული ადამიანები დაეთანხმებიან ინვენტარიზაციის შედეგებს
და საკომპენსაციო ღირებულებას, ისინი ხელს მოაწერენ ფორმას განსახლების
განყოფილებისა და მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად.
ხელმოწერილი ფორმის ერთი ასლი გადაეცემა დაზარალებულ ადამიანებს, ხოლო
მეორე შეინახება განსახლების განყოფილებაში.
x

იმ შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებული ადამიანები არ დაეთანხმებიან
შეფასების შედეგს, მათთან იწარმოება ინდივიდუალური მოლაპარაკება (1)
გამოყენებული მეთოდოლოგიის დეტალურად ასახსნელად, (2) დაზარალებული
ადამიანის მოსაზრებისა და უთანხმოების მიზეზის გასაგებად, (3)
აუცილებლობის შემთხვევაში, შეფასების გადახედვა დაზარალებული
ადამიანების მიერ მოწოდებული ელემენტების გათვალისწინებით.

x

თუკი დაზარალებული ადამიანები კვლავაც არ ეთანხმებიან შეფასების შედეგს,
მათ შეუძლიათ მიმართონ საჩივრის განხილვის მექანიზმს.

x

როდესაც შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია ან როდესაც დაზარალებული
ადამიანები ნებისმიერ ურთიერთდამაკმაყოფილებელ მორიგებას
ეწინააღმდეგებიან, მორიგების პროცესი დასრულდება და დაიწყება
ექსპროპრიაციის პროცესი, როგორც ეს აღწერილია თავში 2.

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 108

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

7

7.1

საარსებო საშუალების აღდგენის
პროგრამა
მიმოხილვა
საარსებო საშუალებების აღდგენა აუცილებელი არ არის საქართველოს
კანონმდებლობის მიხედვით, მაგრამ დამფინანსებლების პოლიტიკა მოითხოვს
საარსებო საშუალებების აღდგენას მნიშვნელოვნად ან უკიდურესად მძიმედ
დაზარალების შემთხვევაში. ზემოქმედება საარსებო საშუალებებზე აღწერილია
თავში 4.3. და საოჯახო მეურნეობები, რომლებზეც პროექტი მნიშვნელოვან ან
უკიდურესად მძიმე ზემოქმედებას მოახდენს, შეჯამებულია შემდეგ ცხრილში.
ცხრილი
31 მნიშვნელოვნად და უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების შეჯამება
პროექტის
კომპონენტი

დაკარგული
რესურსები და
პროდუქტიული
აქტივები

საოჯახო
მეურნეობების
რ-ბა,
რომლებიც
საძოვარს
დაკარგავენ

მნიშვნელოვნად
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობების

უკიდურესად
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობების

რ-ბა

რ-ბა,

კაშხალი და
წყალსაცავის
უბანი

მიწა და საძოვრის
ტერიტორიები

25

16

9

ნენსკრას გზა

ხეები, ნაგებობები
და მიწა

---

---

---

ელექტროსადგური

სახნავ-სათესი
მიწა და ბაღები

---

---

4

ნაკრას
წყალმიმღები

მიწა და საძოვარი
ტერიტორიები

27

---

---

საოჯახო მეურნეობები, რომლებიც დაკარგავენ საძოვრის მიწას (დროებით ან
მუდმივად) მიიღებენ ფურაჟს გარდამავალი პერიოდისათვის შვიდი წლის
განმავლობაში.
მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები სარგებელს მიიღებენ
შემდეგით:
x

შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების სწავლება/ტრენინგი;

x

დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის მართვაში;

x

მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის;

x

მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული წყაროს განვითარებისათვის
საჭირო ინიციატივებში;

x

დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში.
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უკიდურესად
შემდეგით:

დაზარალებული

საოჯახო

მეურნეობები

სარგებელს

მიიღებენ

x

საარსებო საშუალების ადღგენის ყველა ზომა, რომელიც ხელმისაწვდომია
მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის (იხ.
ზემოთ).

x

დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარებაში;

x

დახმარება თხილის მოყვანასა და გაყიდვაში;

x

დახმარება მეფუტკრეობის განვითარებასა და თაფლის გაყიდვაში;

x

დახმარება მებაღეობის განვითარებაში.

ზემოთ აღწერილი ზომები უფრო დეტალურად მომდევნო თავებში განიხილება. ს.ს.
ნენსკრა ჰიდრო საკუთარი ინიციატივით ასევე დააფინანსებს თემების ინვესტირების
პროგრამას. თემების ინვესტირების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული
აქტივობები არ წარმოადგენს საკომპენსაციო ან საარსებო საშუალების აღდგენის
ზომას, მაგრამ ისინი შეავსებენ საარსებო საშუალების აღდგენის ზომებს (იხ. თავი 8 ESMP თემების ინვესტირების პროგრამის აღწერისათვის).

7.2

ფურაჟის მიწოდება გარდამავალ პერიოდში
მიწისა და აქტივების დაკარგვისათვის გაცემული კომპენსაციის გარდა, საოჯახო
მეურნეობების ყველა ჯგუფი, რომელიც საძოვრის დაკარგვით დაზარალდება,
გარდამავალ პერიოდში მიიღებს ფურაჟის მიწოდებას (ნატურით ან ნაღდი ფულით).
ფურაჟის დროებითი მიწოდება საოჯახო მეურნეობებისათვის განხორციელდება
კოლექტიურად და მათ შესაძლებლობას მისცემს გამოკვებონ საქონელი გარდამავალ
პერიოდის განმავლობაში, იმ დროს, როდესაც ისინი დაკარგავენ საძოვრებისადმი
ხელმისაწვდომობას და როდესაც, ყველა სხვა შესამსუბუქებელი ზომა, მათ შორის,
საარსებო საშუალების აღდგენის ზომები განხორციელდა და ამოქმედებულია.
მიწოდებული ფურაჟის რაოდენობა საკმარისი იქნება მსხვილფეხა საქონლის იმ
რაოდენობის გამოსაკვებად, რომელიც საოჯახო მეურნეობის საკუთრებაში იყო
საძოვარზე ხელმისაწვდომობის დაკარგვამდე.
გარდამავალ პერიოდში მიწოდება უზრუნველყოფილია კოლექტიურად სამშენებლო
სამუშაოების ხუთი წლის განმავლობაში და ექსპლუატაციაში გაშვების დაწყებიდან
ორი წლის განმავლობაში. აღნიშნული შვიდწლიანი პერიოდი მოიცავს სამშენებლო
საქმიანობით გამოწვეულ საძოვრის დროებით დაკარგვას, ისევე როგორც დროს,
რომელიც საჭიროა სამშენებლო დანადგარების აღების შემდეგ დროებითად
დაზარალებული საძოვრების აღსადგენად.
საძოვრების დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების
შესთავაზებენ მიიღონ ფურაჟის მიწოდება ნაღდი ფულით ან ნატურით.

ჯგუფებს

x

იმ შემთხვევაში, თუკი დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა აირჩევს ფურაჟის
მიწოდების ნაღდი ფულით და არა ნატურით მიღებას, ტარიფი ყოველწლიურად
შესწორდება შვრიის 1 კგ საბაზრო ღირებულებაზე დაყრდნობით, ყოველი წლის
დასაწყისში, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფის მიერ ბაზრის კვლევაზე
დაყრდნობით.

x

იმ შემთხვევაში, თუკი დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა აირჩევს ფურაჟის
მიწოდების ნატურით მიღებას, მაშინ მოხდება დაზარალებული საოჯახო
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მეურნეობის თითოეული ჯგუფის წარმომადგენლების არჩევა, რომლებიც ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროსთან ერთად შეარჩევენ ფურაჟის მიმწოდებელს და
უზრუნველსაყოფენ, რომ მშრალი და მწვანე ფურაჟის ხარისხი და რაოდენობა
იყოს დამაკმაყოფილებელი.

7.3

საარსებო საშუალებების აღდგენა
მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის

7.3.1

შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების
სწავლება/ტრენინგი
პროექტის
ფარგლებში
მიწის შესყიდვით
დაზარალებული ადამიანებმა
დაადასტურეს, რომ სურთ სარგებელი მიიღონ პროექტის ფარგლებში არსებული
დასაქმების შესაძლებლობებით. შედგა ორივე ხეობაში მუდმივად მცხოვრები
საოჯახო მეურნეობების, მათ შორის პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვით
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების, უნარ-ჩვევების რუკა და ჩატარდა
ინვენტარიზაცია, რომელთა შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ზომები:

7.3.2

x

დასაქმებისას უპირატესობა მიეცემა ადამიანებს, რომლებსაც უფლება აქვთ
მიიღონ საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები.

x

პროექტი იმუშავებს ადგილობრივ თემებთან, რათა მაქსიმალურად გაზარდოს
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება მშენებლობის პერიოდში წყალსაცავის
ტერიტორიის მცენარეულობისაგან გაწმენდის სამუშაოებში.

x

პროექტით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სამუშაო ასაკის
წევრებისათვის შემუშავდება უნარების განვითარების ტრენინგების პროგრამა.

დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის მართვაში
საოჯახო მეურნეობებისათვის მიწოდებული ფულადი კომპენსაცია უნდა
შეესაბამებოდეს საოჯახო მეურნეობების ჩვეულებრივ შემოსავლებსა და
დანაზოგებს. შესაბამისად, პროექტი დააფინანსებს სემინარების ციკლს ფინანსურ
მენეჯმენტში და დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს მოიწვევს სემინარებში
მონაწილეობის მისაღებად. სემინარების მიზანია მხარი დაუჭიროს დაზარალებულ
ადამიანებს, აღმოუჩინოს მათ დამოუკიდებელი ფინანსური რჩევა და დაეხმაროს
საკუთარი კომპენსაციის იმგვარად ინვესტირებაში, რაც მათ კეთილდღეობას
ხანგძლივ პერსპექტივაში გაამჯობესებს და თავიდან ააცილებს კომპენსაციის
თანხების დაუფიქრებელი ხარჯვით გამოწვეულ საყოფაცხოვრებო დანახარჯებს და
გაკოტრებას.
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7.3.3

მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური საქმიანობის
გაუმჯობესებისათვის
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მხარს დაუჭერს კოოპერატივების შექმნას, რომლებიც
ჩაატარებენ ტექნიკურ ტრენინგს, მიაწოდებენ ნედლეულსა და მომსახურებას (მაგ.
ვეტერინარულ მომსახურებას), რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში სასოფლოსამეურნეო წარმოებისა და გასაყიდი პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესებას
შეუწყობს ხელს. კოოპერატივების მიერ განხორციელებული საქმიანობები მოიცავს
შემდეგს:
x

სასოფლო-სამეურნეო წარმოება, მათ შორის, საქონლის მოშენება; მეფუტკრეობა
და თაფლის წარმოება,

x

ხილის და თხილის წარმოება და გადამუშავება;

x

თევზის მეურნეობა (დასახლების ახლოს და არა ნენსკრაზე კაშხლის წყალსაცავში)

დაინიშნება სათათბირო-საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც დაზარალებულ
ადამიანებთან ერთად განსაზღვრავს მათი მიმდინარე ეკონომიკური საქმიანობების
გაუმჯობესების
საშუალებებს და
პროექტი
დააფინანსებს
ამ
ზომების
განხორციელებას.

7.3.4

მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული წყაროს
განვითარებისათვის საჭირო ინიციატივებში
დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლებლობა მიეცემათ განავითარონ შემოსავლის
ალტერნატიული წყაროები. ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება მათ შემოსავლის
მომტანი
ალტერნატიული,
მდგრადი
საქმიანობების
შემუშავებასა
და
განხორციელებაში. სათათბირო-საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც მიმდინარე
ეკონომიკური საქმიანობების გაუმჯობესებისათვის შეირჩევა, ამ ამოცანასაც
განახორციელებს. თემებისათვის დამატებითი სარგებლის უზრუნველსაყოფად,
პროექტი ამ საქმიანობას მხარს დაუჭერს არა როგორც შემსუბუქების ზომების,
არამედ როგორც თემების საინვესტიციო გეგმის ნაწილს, რომელიც წარმოადგენს
პროქტის მიერ განსაზღვრულ სარგებლის განაწილების მექანიზმს (იხ. თავი 8 ESMP).

7.3.5

დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების უმეტესობა ფლობს დაურეგისტრირებელ
მიწას. LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
განხორციელებისას, და იმ შემთხვევებში, როდესაც დაზარალებულ საოჯახო
მეურნეობებს შესაბამისი დოკუმენტაცია გააჩნიათ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება
მათ მიწის დარეგისტრირებაში, საჭიროების შემთხვევაში მეურნეობებს ტექნიკური
დახმარებით უზრუნველყოფს, რომელიც საჭიროა რეგისტრაციის ხარჯის
გადასახდელად (მიწის როგორც დროებითი, ასევე მუდმივად დაკარგვის
შემთხვევაში). მიწის ყველა იმ ნაკვეთის შემთხვევაში, რომლის დაკანონებაც
შესაძლებელია, დაზიანებული მიწა მთლიანად დარეგისტრირდება. მიწის
დაუზიანებელი ნაწილი ან დროებითად დაზიანებული ნაწილი დარეგისტრირდება
მფლობელის სახელზე, ხოლო მუდმივად დაკარგული ნაწილი დარეგისტრირდება
კომპანიის სახელზე ან სახელმწიფოს მფლობელობაში.
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7.3.6

დაუზიანებელ საძოვრებამდე მისასვლელი ბილიკების
მდგომარეობის გაუმჯობესება (რემონტი)
ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულმა ადამიანებმა განმარტეს,
რომ მათ ხელი მიუწვდებათ სხვა საძოვრებზე. ასევე განმარტეს, რომ ისინი
შეძლებდნენ თივის მოსავლის გაუმჯობესებას ამ საძოვრებამდე მისასვლელი გზის
რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. მისასვლელ გზებზე მანქანა ვერ მოძრაობს, ამიტომ,
მოსახლეობას სათიბებიდან თივა ვერ გამოაქვს. სათიბები მდებარეობს მდინარე
მემულის მაღლა და მათ შკვანდირის და ზედა მემულის სათიბებად მოიხსენიებენ.
პროექტი გაარემონტებს მისასვლელ გზებს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მასზე
მანქანის ტარება, და საშუალებას მისცემს დაზარალებულ მოსახლეობას გაზარდოს
შკვანდირის და ზედა მემულის სათიბებში შეგროვებული თივის რაოდენობა.
გზა შეკეთდება კაშხლის მთავარი მშენებლობის საწყის ეტაპზე, რათა ნაწილობრივ
შემცირდეს მშენებლობის პერიოდში ქვემო მემულის საძოვრის დაკარგვით
გამოწვეული ზარალი.

7.3.7

დროებით ნაგებობებზე დაკარგული საძოვრის აღდგენა
EPC კონტრაქტორი აღადგენს
პირვანდელ მდგომარეობამდე.
ფარგლებში.

7.3.8

მშენებლობისათვის გამოყენებულ მიწას მის
ყველა საძოვარი აღდგება შესაძლებლობის

ნახირის გასატარებელი გზა, რომელიც გვერდს უვლის
წყალსაცავს
პროექტი შეისწავლის ნახირის გასატარებელი გზის მდგომარეობას ნენსკრას ხეობის
ჩრდილოეთ
ნაწილამდე
ხელმისაწვდომობის
აღსადგენად.
აღნიშნული
შესაძლებლობას მისცემს მაჩლიჭალას საძოვრის დაკარგვით დაზარალებულ
საოჯახო მეურნეობებს აღადგინონ ხელმისაწვდომობა მაზრაჭალას საძოვარზე,
რომელიც მომავალი წყალსაცავის ზემოთ მდებარეობს. პროექტი ჩართავს შესაბამის
სამინისტროებს
და
მესტიის
მუნიციპალიტეტს
გზის
ოფიციალურ
მფლობელობასთან, მის სტატუსთან, ხელმისაწვდომობასთან და რემონტთან
დაკავშირებით. აღნიშნული ზომა არა მხოლოდ საარსებო საშუალების აღდგენის
ღონისძიებას წარმოადგენს, არამედ ასევე წარმოადგენს გვერდითი ზემოქმედების
შემსუბუქების ზომას, როგორც ეს ტომ 3-შია (სოციალური ზემოქმედების შეფასება)
მოცემული. მისი ბიუჯეტი ჩართულია გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის
გეგმაში და არ არის მოცემული მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენისამ გეგმაში (LALRP).
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7.4

საარსებო წყაროების აღდგენა უკიდურესად
დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის

7.4.1

მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის ხელმისაწვდომი ზომები
უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის საარსებო წყაროების
აღდგენის იმ ზომების გარდა, რომლებიც აღწერილია შემდგომ ქვე-თავებში,
უკიდურესად დაზარალებული საოჯახომეურნეობები სარგებელს მიიღებენ ყველა
იმ ზომით, რომელიც ხელმისაწვდომია მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის (აღწერილია თავში 7.3).

7.4.2

დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების
განვითარებაში
მიზანი: მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარება. ზომების ორი
სხვადასხვა პაკეტი განხორციელდება: ხანმოკლე ზომები და გრძელვადიანი ზომები
(აღწერილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 32).
ცხრილი 32 დახმარება მესაქონლეობის მდგრადი წარმოების განვითარებაში
ხანმოკლე/

ზომები

გრძელვადიანი
ხანმოკლე

სასუქით მომარაგება, რაც ფურაჟის არსებული მოსავალის გაზრდის საშუალებას
იძლევა.
2016 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ, დეტალურ ინტერვიუებზე დაყრდნობით,
საშუალოდ, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ფურაჟის მოყვანა ხდება 0.8
ჰა მიწაზე, რომელიც, როგორც წესი, მდებარეობს საოჯახო მეურნეობის სახლის
მახლობლად. თითოეული საოჯახო მეურნეობა მომარაგდება 80 კგ სასუქით, რაც მათ
საშუალებას მისცემს 30%-ით გაზარდონ ფურაჟის წარმოება და ჰექტარზე 4 ტონამდე
მშრალი მასალა მოიყვანონ. მოსალოდნელია, რომ ფურაჟის მოსავლის მატება
მხოლოდ ნაწილობრივ აანაზღაურებს უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების საძოვრის დაკარგვით გამოწვეულ მუდმივ ზარალს. მაჩლიჭალას
დაკარგვით, ისევე როგორც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობით
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებს, ფურაჟის მოსავლის გაზრდა საშუალებას არ
მისცემს დამატებითი ზომების გარეშე ხანგძლივ პერსპექტივაში შეინარჩუნონ
მსხვილი საქონლის თავდაპირველი რაოდენობა. თუმცა, ფურაჟის წარმოების გაზრდა
სოციალური მნიშვნელობის ამოცანაა და ხელს შეუწყობს საოჯახო მეურნეობების
მსხვილფეხა საქონლის რაოდენობის შემცირების მინიმიზაციას.

გრძელვადიანი

მაღალი ნაყოფიერების მქონე თივის თესლის მიწოდება, სწრაფად მზარდი სახეობები,
რაც დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს ხანგძლივ პერსპექტივაში საშუალებას
მისცემს გააუმჯობესონ სათიბებზე თივის წარმოება (დასახლებულ პუნქტებსა და
ზაფხულის საძოვრებზე).

გრძელვადიანი

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან თანამშრომლობით ტექნიკური ტრენინგის
ჩატარება ფურაჟის მდგრადი წარმოების განვითარებისათვის.
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7.4.3

დახმარება თხილის მოყვანასა და გაყიდვაში
ნენსკრას ხეობაში თხილი უკვე იწარმოება. ზომა მოიცავს დახმარებას, რომელიც
დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს საშუალებას მისცემს განავითარონ თხილის
წარმოება - რაც ზოგიერთი მათგანისათვის ახალი საქმიანობაა. თხილი შეიძლება
გაიყიდოს და ამდენად, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობების შემოსავლის
პოტენციურ წყაროს წარმოადგენს. საქართველომ სოფლიოში თხილის მეხუთე
უმსხვილესი მწარმოებელია. თხილი საქართველოდან გასული ექპორტის სრული
მოცულობის 8 პროცენტს შეადგენს. 2015 წელს, ზუგდიდში გაიხსნა თხილის
გადამუშავების ქარხანა, რომელიც დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებიდან
დაახლოებით 30 კმ-ში მდებარეობს. მისი წლიური წარმადობა 300 ტონა
დამუშავებული თხილია.
თხილის ხეები, როგორც წესი, დარგვიდან ოთხ წელიწადში ისხამს ნაყოფს და
ჰექტარზე მოსალოდნელი მოსავალია 1.200 კგ თხილი, რომელიც მომდევნო წლებში
უფრო გაიზრდება. მაქსიმალური მოსავლის მიღება ჩვეულებისამებრ ხდება
დარგვიდან 10 წელიწადში. ნედლი თხილის ღირებულება (დაუმუშავებელი)
დღეისათვის 6 ლარია და შესაბამისად, წლიური შემოსავლები (საოპერაციო
ხარჯების გამოკლებამდე) თხილის ხეების პლანტაციის ერთი ჰექტარიდან 7.200
ლარია. ჩატარდება ინვესტიციისა და საოპერაციო ხარჯების დეტალური ანალიზი
მიწის ნაკვეთის დასადგენად, რომელზეც ოჯახებს თხილის მოყვანა შეეძლებათ.
დახმარება მოიცავს შემდეგს:
x

თხილის ნერგების შეძენა და პროგრამაში მონაწილე საოჯახო
მეურნეობებისათვის დარიგება.

x

ხეების დარგვაში დახმარება. ძირები ჩაიყრება მიწის გამოუყენებელ ნაწილებში,
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების სახლების ირგვლივ და
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისათვის დროებითად გამოყენებულ
ადგილებში მათი აღდგენის შემდეგ.

x

თუკი ეს შესაძლებელია, ხელისუფლებასთან მოხდება შეთანხმების მიღწევა
თხილის ხეების დასარგავი მიწის გამოსაყოფად. ასევე მოხდება იმ მიწის
გამოყენების შესაძლებლობის განხილვა, რომელიც ხეებისაგან გაიწმინდა და
წარსულში ხე-ტყის დამზადების საქმიანობები მიმდინარეობდა.

x

დარგვამდე მიწის მოსამზადებელი სამუშაოების და ნერგების დარგვისათვის
გაწეული შრომითი მომსახურეობის ანაზღაურება.

პროგრამით მოსარგებლე საოჯახო მეურნეობები ხეებს ოთხი წლის განმავლობაში
მოუვლიან, რაც აუცილებელია მოსავლის მისაღებად. მოსავლის მიღების შემდეგ
მოახდენენ მოსავლის აღებას, რაც სავარაუდოდ ხელით მოხდება და არ იქნება
მექანიზირებული პროცესი.

7.4.4

დახმარება მეფუტკრეობის განვითარებასა და თაფლის
გაყიდვაში
ზომა
მოიცავს
დახმარებას
მეფუტკრეობისა
და
თაფლის
წარმოების
განვითარებისათვის. თაფლის წარმოება ტექნიკური თავისებურებით გამოირჩევა და
შედეგები დამოკიდებულია კლიმატზე და ჭირვეულობით გამოირჩევა. უფრო
მეტიც, სანიტარული ასპექტი მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ მრავალ
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დაავადებას შეუძლია გავლენა იქონიოს საფუტკრეზე. ეს საქმიანობა შეიძლება
განხორციელდეს როგორც კაცების, ასევე ქალების მიერ.
მეფუტკრეობა შეიძლება განვითარდეს მიწის მცირე მონაკვეთზე და თაფლის
გაყიდვა მოიტანს საოჯახო მეურნეობებისათვის შემოსავალს. ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობაში, მრავალ საოჯახო მეურნეობას უკვე ჰყავს ფუტკრები და ყიდის თაფლს (იხ.
ანგარიშის ტომი 3 - სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება). თუმცა,
მეფუტკრეობა მოითხოვს გარკვეულ სპეციალურ ცოდნას და თაფლის წარმოება
წლიდან წლამდე მერყეობს.
ჩატარდება ინვესტიციებისა და ოპერირების ხარჯების დეტალური ანალიზი
თითოეული დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის საჭირო სკების
რაოდენობის დასადგენად. მაგრამ, პირველადი ჩვენების მიხედვით, 20 სკას
შეუძლია მოგვცეს 300 კგ თაფლი, რომლის ღირებულებაც 3.600 ლარია
(მხედველობაში არ მიიღება საოპერაციო ხარჯები).
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ გაწეული დახმარება მოიცავს შემდეგს:

7.4.5

x

ფუტკრების, სკების და თაფლის დასამზადებელი მოწყობილობის შეძენა და
მიტანა (დამწიფების აპარატი, ექსტრაქტორი)

x

პროფილაქტიკური მკურნალობა ჩატარდება პირველი სამი წლის განმავლობაში
ფუტკრის დაავადებებისაგან დასაცავად;

x

მეფუტკრეობისა და თაფლის წარმოების შესახებ ტრენინგის ორგანიზება.

დახმარება მებაღეობის განვითარებაში
ზომა მოიცავს საოჯახო მეურნეობების დახმარებას ბოსტნეული მოიყვანონ
სათბურებში, რომელიც გარდა საოჯახო მოხმარებისა შესაძლოა გაიყიდოს
ადგილობრივ მოსახლეობაზე და კაშხლის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროცესში ჩართულ ადამიანებზე. მებოსტნეობა არ მოითხოვს მიწის შესყიდვას და
ბაღი შესაძლოა გაშენდეს დაზარალებული მეურნეობის სახლის გარშემო.
ინვესტიციის დაბრუნების დრო მოკლეა, ვინაიდან ბოსტნეული, რომელიც
გაზაფხულზე ითესება, მოიწევა წლის შემდეგ პერიოდებში.
ჩატარდება ინვესტიციებისა და ოპერირების ხარჯების, მათ შორის წყლისა და
გათბობის
ენერგიის
საჭიროების,
დეტალური
ანალიზი,
თითოეული
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის აუცილებელი სათბურის მოცულობის
დასადგენად. მაგრამ, პირველადი ჩვენების მიხედვით, 200 მ2 გაშენებულ სათბურზე
შესაძლებელია პომიდვრის, ბადრიჯნის, კიტრისა და ლობიოს მოყვანა. შემოსავალი
წელიწადში 3.800 ლარია (მხედველობაში არ მიიღება საოპერაციო ხარჯები).
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ გაწეული დახმარება მოიცავს შემდეგს:
x

სათბურის მასალების შესყიდვა და მიტანა;

x

პირველი წლის მოსავლისათვის აუცილებელი თესლების მიტანა;

x

შესაფერისი მექანიზირებული მოწყობილობის მიტანა, რომელსაც საოჯახო
მეურნეობები ერთობლივად გამოიყენებენ.
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8

ინსტიტუციური მექანიზმები
მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის პროცესის მართვა მოხდება
საქართველოს მთავრობისა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ.
x

მიწის შესყიდვის პროცესის მართვა საქართველოს მთავრობისა და ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს მიერ ერთობლივად მოხდება.

x

საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები განხორციელდება ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროს მიერ.

ძირითადი დოკუმენტები, რომლებიც ადგენენ პასუხისმგებლობას მიწის
შესყიდვისათვის საქართველოს სამთავრობო ორგანიზაციებსა და ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროს შორის:
x

განხორციელების დოკუმენტი, რომელიც გაფორმდა საქართველოს მთავრობისა
და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შორის და რომელიც თარიღდება 2015 წლის 31
აგვისტოთი და განახლდა 2017 წელს. დოკუმენტი აყალიბებს თითოეული მხარის
ვალდებულებებს პროექტის განხორციელების მთელი პერიოდის განმავლობაში,
მათ შორის მიწის შესყიდვის პროცესისათვის.
x

8.1

2016 წლის 01 თებერვლის ბრძანება #94, რომელიც ნიშნავს ენერგეტიკის
სამინისტროსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს საქართველოს
მთავრობის
სახელით
აღასრულოს
შეთანხმების
ხელშეკრულების
ვალდებულებები, რომლებიც მიწის შესყიდვასთანაა დაკავშირებული.
ბრძანება ასევე ანიჭებს უფლებამოსილებას საპარტნიორო ფონდს მოახდინოს
მიწის შესყიდვის პროცესთან დაკავშირებული საქმიანობის მართვა და
მონიტორინგი. ამდენად, საპარტნიორო ფონდი წარმოადგენს საოპერაციო,
სამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც მიწის შესყიდვის პროცესს ნენსკრას
ჰესისათვის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროთან ერთად განახორციელებს.

პროექტსა და საქართველოს მთავრობას შორის
გაფორმებული მიწის შესყიდვის
ხელშეკრულება
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და საქართველოს მთავრობის ურთიერთობა მიწის შესყიდვის
პროცესისათვის გაფორმებულია 2015 წლის 31 აგვისტოს ხელმოწერილ
განხორციელების ხელშეკრულებაში და შემდეგში მდგომარეობს:
x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მოამზადებს და წარუდგენს საქართველოს მთავრობის
ანგარიშს მიწის შესახებ, რომელშიც დეტალურად იქნება გაწერილი ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის მშენებლობისა და ექსპლუატაციისთვის
საჭირო მიწის ყველა ნაკვეთი.

x

საქართველოს მთავრობა განიხილავს ანგარიშს მიწის შესახებ და უთანხმოების
არარსებობის შემთხვევაში, დაამტკიცებს ანგარიშს.
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x

საქართველოს მთავრობა შეიძენს საკუთრების უფლებას ნებისმიერ კერძო მიწაზე,
რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის საჭირო მიწის ნაწილია და გადასაცემს მას
საკუთრების უფლებას, რომელიც მოქმედია და თავისუფალია
ვალდებულებებისაგან.

x

საქართველოს მთავრობა ანიჭებს უფლებას ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა აშენოს
სახელმწიფო მიწაზე, რომელიც არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს ფაგლებში
ვერ გადაეცემა ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს.

x

როდესაც მიწის ეფექტური ან დელეგირებული გადაცემის მტკიცებულება
მიღებულია, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აანაზღაურებს საქართველოს მთავრობის მიერ,
მიწის შესყიდვის და გადაცემისათვის აუცილებელ და გაღებულ ყველა ხარჯსა
და დანახარჯს.

2016 წელს გამოცემული #95 ბრძანებულება აკონკრეტებს, რომ:
x

8.2

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო და ენერგეტიკის სამინისტრომ უნდა
გამოავლინოს კერძო და სახელმიწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები
ნენსკრას ხეობაში, ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის არეალში.
საპარტნიორო ფონდმა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ უნდა ჩაატაროს მიწის კვლევა და
გაატაროს ამ ამოცანის მისაღწევად აუცილებელი ყველა ზომა.

x

საპარტნიორო ფონდმა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ უნდა განახორციელოს ყველა
საქმიანობა, რომელიც საჭიროა: 1. კერძო საკუთრებაში არსებულ, დაზარალებულ
მიწის ნაკვეთებზე უფლებების დარეგისტრირებისათვის და 2. კერძო
საკუთრებაში არსებულ, დაზარალებულ მიწის ნაკვეთის კომერციული
ღირებულების დადგენისათვის შესაფერისი სტანდარტების, მათ შორის,
დამფინანსებლების მოთხოვნების, მხედველობაში მიღებით.

x

საპარნიორო ფონდმა უნდა შეიძინოს კერძო საკუთრებაში არსებული,
დაზარალებული მიწის ნაკვეთები. ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აუნაზღაურებს
საპარტნიორო ფონდს ამ ხარჯებს განხორციელების ხელშეკრულების მუხლების
შესაბამისად. ეკონომიკის სამინისტრომ უნდა გადასცეს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს
შესყიდული მიწის ნაკვეთების გამოყენების უფლება.

საოპერაციო მიდგომა დამფინანსებლების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის მისაღწევად
განხორციელების
ხელშეკრულება
არ
აკეთებს
მინიშნებას
იძულებითი
გადაადგილების შესახებ დამფინანსებლების პოლიტიკის გათვალისწინების შესახებ.
ბრძანება #95 მოიცავს ამგვარ მინიშნებას. ამიტომ, საპარტნიორო ფონდი და ს.ს.
ნენსკრა ჰიდრო აყალიბებს მიდგომას მიწის შესყიდვის პროცესებისადმი, რომელიც
თანხვედრაშია დამფინანსებლების პოლიტიკასთან (იხ. თავი 2.4-ში მოცემული
ძირითადი პრინციპები). იგი აკონკრეტებს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს და საქართველოს
სამთავრობო ორგანიზაციების როლს მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის
პროცესების თითოეულ ეტაპზე. აღნიშნული მიდგომა აღწერილია ქვემოთ.
ვინაიდან არ არსებობს სამართლებრივი საფუძველი იმისათვის, რათა საქართველოს
მთავრობამ გასცეს კომპენსაცია დაურეგისტრირებელი მიწის დაკარგვისათვის,
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მიწის შესყიდვის პროცესი ანსხვავებს
მიწის მფლობელობის ორ სახეობას:
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x

მიწა, რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია და რომელიც მოიცავს
რეგისტრირებულ მიწას, ასევე მიწას, რომელიც შეიძლება დაკანონდეს მიწის
ტრადიციული მფლობელის სახელზე არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს
ფარგლებში.

x

მიწა, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი
თემის მიერ გამოყენებულ მიწას, რომელიც არსებული სამართლებრივი ჩარჩოს
ფარგლებში ვერ დარეგისტრირდება ჩვეულებით სამართალზე დაფუძნებული
გამოყენების უფლების მქონე მიმღებზე და/ან კოლექტიურ ჩვეულებით ქონებად.

მიწის ტრადიციული მფლობელები წახალისდებიან და საჭიროების შემთხვევაში,
კომპენსაციის მიღებამდე, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელებს მატერიალურტექნიკურ დახმარებას აღმოუჩენს დაზიანებული მიწის ნაკვეთების მათ სახელზე
გაფორმებაში.
ნაბიჯ-ნაბიჯმიდგომა, რომელიც საჭიროა დაზარალებული მიწის ნაკვეთების
საზღვრების დადგენისათვის (დაკანონებადი ან რომელთა დაკანონებაც
შეუძლებელია) და კომპენსაციის გადახდისათვის, მოცემულია ცხრილში 33. ს.ს.
ნენსკრა ჰიდრო ჩაერთვება მიწის შესყიდვის ყველა ეტაპზე, რათა უზრუნველყოს
დამფინანსებლების მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მოამზადებს ძირითად დოკუმენტებს (ურთიერთგაგების
მემორანდუმი კომპენსაციის პაკეტზე, კომპენსაციის შეთანხმება ან ყიდვა–გაყიდვის
ხელშეკრულება).
დამფინანსებლების მოთხოვნების მიხედვით, პროექტი მიწაზე მფლობელობას იძენს
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაზარალებულ მოსახლეობას გადაუხდის კომპენსაციას.
როგორც ეს ცხრილში 33-ია მოცემული, დაგვიანების თავიდან ასაცილებლად
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის შეთანხმებული კომპენსაციის
გადახდა მოხდება პირდაპირ ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ. ასევე, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო
აიღებს სრულ პასუხისმგებლობას საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების
განხორციელებაზე.
ყველა სახის მიწა, რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია და რომელიც დროებითი
მიზნებისათვის იქნება გამოყენებული, დარეგისტრირდება და მოხდება მისი
დაქირავება. ასეთი მიწები გამოიყენება მშენებლობის პერიოდისათვის, რომლის
დასრულების შემდეგაც EPC კონტრაქტორი აღადგენს მიწას და უკან დაუბრუნებს
მფლობელს.
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ცხრილი
33 ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდგომა
დაკანონებაც/ლეგალიზება შეუძლებელია)

მიწის

შესყიდვისადმი

მიდგომა მიწისადმი,, რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია

(დაკანონებადი

ან

იმგვარი

მიწისადმი,

რომლის

მიდგომა მიწისადმი,, რომლის დაკანონნებაც შეუძლებელია

ნაბიჯი 1: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და საპარტნიორო ფონდი აყალიბებს რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფს
ნაბიჯი 2: რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფი ათანხმებს დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან დაზარალებული მიწის ნაკვეთების ფართობსა და საზღვრებს და ადგენს მიწის
სტატუსს (დაკანონებადი ან რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია)
ნაბიჯი 3: თუკი დაზიანებული მიწის ნაკვეთები ჯერ-ჯერობით დაურეგისტრირებელია, ს.ს.
ნენსკრა ჰიდრო დაეხმარება დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებს რეგისტრაციისათვის
აუცილებელი დოკუმენტების მოგროვებაში. ამისათვის, სპეციალისტ-კონსულტანტი შეიძლება
გახდეს საჭირო.

ნაბიჯი სამი: მოლაპარაკებების გუნდი აწარმოებს მოლაპარაკებებს მიწის ნაკვეთების შეძენის
კომპენსაციის პაკეტთან დაკავშირებით დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან, და ადგენს
მხარეთა მიერ ხელმოწერილ ურთიერთგაგების მემორანდუმს13. ურთიერთგაგების
მემორანდუმში ჩამოთვლილია მიწის დაკავების შედეგად დაზარალებული ყველა დანაკარგი
(აქტივი და ქონება), აგრეთვე (i) მოლაპარაკებული კომპენსაციის ოდენობა თითოეული
დაზარალებულ კერძო მიწის ნაკვეთის, აქტივებისა და ქონებისთვის, და (ii) გადახდაზე
პასუხისმგებელი ორგანიზაცია.
კოლექტიურად გამოყენებული საძოვრების მიწისთვის კომპენსაციის გაცემა ნაღდი ფულით არ
მოხდება. უზრუნველყოფილი იქნება საარსებო საშუალებების აღდგენა, მათ შორის გარდამავალ
პერიოდში ფურაჟის მიწოდება (იხილეთ ნაწილი 7).
მნიშვნელოვნად და მძიმედ დაზარალებულ ოჯახებისთვის, ურთიერთგაგების მემორანდუმში
ასევე მითითებული იქნება პროექტის მიერ შემოთავაზებული საარსებო წყაროს აღდგენის პაკეტი

ნაბიჯი 4: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მხარს დაუჭერს და საჭიროების შემთხვევაში, მატერიალურტექნიკურ დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებს, საჯარო
რეესტრის განყოფილებაში სარეგისტრაციო საბუთების წარსადგენად. პარალელურად,
საპარტნიორო ფონდი მოითხოვს ენერგეტიკისა და ეკონომიკის სამინისტროებისაგან დაამყარონ
კომუნიკაცია საჯარო რეესტრის განყოფილებასთან და გამოხატონ დაზარალებული მიწის
ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის
პოზიცია, რომ არ გააჩნიათ წინააღმდეგობა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ნაბიჯი 5: დაზარალებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრის განყოფილებაში.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აწარმოებს მონიტორინგს www.napr.gov.ge ვებ-გვერდის მეშვეობით.
ნაბიჯი 6: მოლაპარაკების გუნდი ახდენს მოლაპარაკებას დაზარალებულ ტრადიციულ
მფლობელებთან მიწის შესყიდვის კომპენსაციის პაკეტის თაობაზე და ადგენს ურთიერთგაგების
მემორანდუმს14, რომელსაც მხარეები ხელს მოაწერენ. ურთიერთგაგების მემორანდუმი აღწერს
ყველა დანაკარგს (აქტივები და ქონება), რომელიც პროექტის მიერ მიწის გამოყენების პროცესში
ზარალდება, ასევე (1) თითოეული დაზარალებული აქტივისა და ქონებისათვის შეთანხმებულ
კომპენსაციის ოდენობას; და (2) გადახდაზე პასუხისმგებელ დაწესებულებას, თუკი დანაკარგი
მდებარეობს მიწაზე, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია (იხ. მიდგომა მიწისადმი, რომლის
დაკანონებაც შეუძლებელია). მნიშვნელოვნად და უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის, ურთიერთგაგების მემორანდუმი ასევე განსაზღვრავს პროექტის მიერ
შეთავაზებული საარსებო წყაროების აღდგენის ზომების პაკეტს.

13
14

ურთიერთგაგების მემორანდუმის ნიმუში მოყვანილია დანართში 6
იგივე
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ნაბიჯი 7: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ამზადებს ყიდვა–გაყიდვისა
ხელშეკრულების ფორმას, რომელშიც მოცემულია მიწის შესყიდვის თანხა დაკანონებად მიწაზე
გამოვლენილი ზარალისათვის.

ნაბიჯი 4: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო ამზადებს კომპენსაციის ხელშეკრულების ფორმას, რომელშიც
მოცემულია მიწის შესყიდვის თანხა არადაკანონებადი მიწაზე გამოვლენილი ზარალისათვის.

ნაბიჯი 8: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელები ხელს
აწერენ/აფორმებენ ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებას.

ნაბიჯი 5: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელები ხელს
აწერენ/აფორმებენ კომპენსაციის ხელშეკრულებას.

ნაბიჯი 9: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გასცემს გადახდის ინსტრუქციას ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს, რომელსაც თან დაურთავს ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებას.
ნაბიჯი 10: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადარიცხავს თანხას დაზარალებული ტრადიციული
მფლობელების საბანკო ანგარისზე და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელებისაგან
გადახდის მიღების დამადასტურებელ საბუთს იღებს.

ნაბიჯი 6: ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადარიცხავს თანხას დაზარალებული ტრადიციული
მფლობელების საბანკო ანგარისზე და დაზარალებული ტრადიციული მფლობელებისაგან
გადახდის მიღების დამადასტურებელ საბუთს იღებს.

ნაბიჯი 11. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შეუძლია მიუთითოს EPC კონტრაქტორს დაიწყოს სამუშაოების
განხორციელება.

ნაბიჯი 7: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტომ პროცესის დაწყებამდე უნდა გადასცემს
მშენებლობის უფლება. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შეუძლია Salini-ს მისცეს მითითება სამუშაოების
დასაწყებად.

ნაბიჯი 12: სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო გადასცემს ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის
ყოველი ნაკვეთის მფლობელობას, რომელიც პროექტის მიწის გამოყენების პროცესით მუდმივად
ზიანდება.
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8.3

ვალდებულება

8.3.1

ბლოკ-სქემა

A

მიწის შესყიდვის პროცესი
შემდეგ გვერდზე მოცემული ნახაზი 14 აღწერს დაწესებულებებს, რომლებიც
ჩართული იქნება მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაში
(LALRP) მიწის შესყიდვის ოთხი ძირითადი პროცესის მეშვეობით:
x

ინსტიტუალიზაცია, რომლის მიხედვითაც ხდება სამთავრობო ორგანიზაციებისა
და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განყოფილებების დანიშნვა, რესურსების დაქირავება და
ვალდებულებების ფორმალიზება.

x

მიწის რეგისტრაცია კომპენსაციის გაცემამდე: დაზარალებული მიწის ნაკვეთების
მფლობელების/მომხმარებლების და მიწის საზღვრების დადგენა,
ლეგალიზებული მიწის რეგისტრირება ტრადიციულ მფლობელზე და
არალეგალიზებადი მიწის სახელმწიფოზე რეგისტრირება.

x

დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობასა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს შორის
მოლაპარაკება მიწის დანაკარგის კომპენსაციის დონის შესახებ. ხელი მოეწერება
შემდეგ ხელშეკრულებებს: 1. ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულება სახელმწიფო
ქონების ეროვნულ სააგენტოსა და მიწისმფლობელს შორის, თუკი მიწა
დარეგისტრირებულია მფლობელის სახელზე ან (2) კომპენსაციის
ხელშეკრულება ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს და მიწის მფლობელს შორის, თუკი მიწა
დარეგისტრირებულია მფლობელის სახელზე.

x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ თანხის გადახდა.

თითოეული დაწესებულების როლი აღწერილია ქვემოთ მოცემულ ქვე-თავებში.
დაზარალებული პირის (AP) თვალსაზრისით პროცესის განმარტება მოცემულია
ნახაზზე 15 გვერდზე 151.

B

საარსებო საშუალების აღდგენა
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო იღებს სრულ პასუხისმგებლობას განახორციელოს მე-7 და მე-9.2
თავებში აღწერილი, საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომები.

8.3.2

საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობას იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროსათვის
სამართლებრივი
ხელმისაწვდომობა
მშენებლობისა
და
ექსპლუატაციისთვის საჭირო მიწაზე. როგორც ეს თავ 8.1.-შია მოცემული, ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს მიეცემა კერძო მიწაზე სამართლებრივი ხელმისაწდვომობა (1) ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროსათვის კერძო მიწების შეძენილი მფლობელობის გადაცემით; (2) ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს მიეცემა უფლება აწარმოოს მშენებლობა სახელმწიფო მიწაზე,
რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მფლობელობაში ვერ გადაეცემა. საქართველოს
ენერგეტიკის სამინისტრო და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო
ქონების
მართვის
ეროვნული
სააგენტო
წარმოაადგენენ
სამთავრობო
ორგანიზაციებს, რომლებიც ამ ამოცანის აღსრულებისათვის შეირჩა.
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ამ ვალდებულების შესრულება გადაეცემა საპარტნიორო ფონდს. საპარტნიორო
ფონდი დანიშნავს მიწის შესყიდვის მენეჯერს, რომელიც უხელმძღვანელებს
საქმიანობათა კოორდინირებას შემდეგ ორგანიზაციებთან:
x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან დაზიანებული მიწის ნაკვეთების გამოსავლენად,
დაზიანებულია აქტივებისა და ქონების ინვენტარიზაციისა და დაზარალებულ
საოჯახო მეურნეობებთან კერძო მიწების ყიდვა–გაყიდვის ხელშეკრულებაზე
მოლაპარაკებების საწარმოებლად.

x

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან კერძო მიწის ნაკვეთების
შესაძენად და სახელმწიფოს სახელზე არსებული სახელმწიფო მიწების
რეგისტრაციისათვის.

x

ეკონომიკის სამინისტროსთან, მიწის შესყიდვის პროცესის მონიტორინგისათვის.
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ნახ. 14 მიწის შესყიდვის პროცესის ბლოკ-სქემა
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JSC Nenskra Hydro - Nenskra HPP – Land Acquisition and Livelihood Restoration Plan

Figure 15 – Land acquisition process from an affected person point of view

Cut-off date disclosed, annoucement of census, socioeconomic survey and asset inventory

Census, socioeconomic survey and asset inventory
(Resettlement unit and consultants visit the Affected persons, and conduct the surveys with its them)

If land plot is not registered and can be registered, the Resettlement unit contacts NASP on behalf of the affected persons to
register the land plot

after the valuation of land and affected assets is completed, the Resettlement unit comes back to the affected persons to
propose compensation package and livelihood retsoration option

Negotiation of the compensation package betwenn the resettlement unit and the affected persons

Once agreement is reached, preparation of a compensation agreement by the Resettlement Unit.
For registered of legalizable land, a Sale and Purchase agreement is prepared.

Signature of a compensation agreement between the Resettlement Unit and the Affected Persons,
For registered of legalizable land, signature of a Sale and Purchase agreement

NASP issue the land title for legalizable land
Payment of compensation, and purchase of registered land
(bank transfer)
start of assistance and livelihood restoration activities by JSCNH Social Team
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8.3.3

ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებასა და მონიტორინგზე. კერძოდ, ს.ს.
ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია შემდეგზე:
x

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) და
შედეგების დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანა.

x

მიწის ანგარიშის მომზადება და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა,
რომელშიც გამოვლენილია და აღწერილია ყველა მიწის ნაკვეთი, რომლის
შესყიდვაც მოხდება პროექტის განმავლობაში;

x

საპარტნიორო ფონდის დახმარება მიწის შესყიდვის პროცესის ზოგად მართვაში,
მათ შორის:
-

მიწის დაზარალებულ მფლობელებთან უფლებებისა და
კომპენსაციის პაკეტების შესახებ მოლაპარაკების წარმოება;

-

სპეციალისტ-კონსულტანტების დაქირავება ტრენინგების
ჩასატარებლად.

x

მიწის დაზარალებული ტრადიციული მფლობელების დახმარება მიწის
ნაკვეთების რეგისტრაციის პროცედურების გასავლელად; მათ შორის,
სარეგისტრაციო პროცესის ფინანსური ღირებულების სრული დაფარვა.

x

დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან მიწის შესყიდვის შესახებ ყველა
ურთიერთდამაკმაყოფილებელი ხელშეკრულებების დაფინანსება.

x

გასაჩივრების მექანიზმის ჩამოყალიბება და მონიტორინგი;

x

ყველა სახის პროცესის, ხელშეკრულებებისა და საჩივრების დოკუმენტირება,
როგორც მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
ნაწილის განხორციელება.

x

დამოუკიდებელი, გარე, მონიტორინგის კონსულტანტისა და დასრულების
ეტაპზე გარე აუდიტის დაქირავება.

x

დამფინანსებლებისათვის ანგარიშგება (როგორც ეს მე-12 თავშია მოცემული).

x

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
განახლება პროექტის იმ კომპონენტების ზემოქმედებასთან დაკავშირებული
საკითხების მოსაგვარებლად, რომლებიც მოცემული გეგმის (LALRP) მომზადების
დროისათვის ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული (ნაკრას გზის რემონტი, 110 კვ
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი, ელექტრომომარაგების ხაზი,
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები).

x

დაზარალებულ მოსახლეობასთან ერთად მე-7 თავში აღწერილი საარსებო
საშუალებების აღდგენის საქმიანობების განსაზღვრა და განხორციელება.

x

EPC კონტრაქტორის მიერ კონტრაქტის შესრულების მართვა მშენებლობისას
გამოყენებული დროებითი ადგილების აღდგენასთან და შესაძლებლობის
ფარგლებში, საძოვრებად გარდაქმნასთან დაკავშირებით.
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ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების განხორციელებისათვის, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო
მოახდენს სოციალური გუნდის ნაწილის მობილიზებას, რომელიც მიწის შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებაზე იქნება
პასუხისმგებელი. ინფორმაცია ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გარემოსდაცვითი და სოციალური
გუნდის შესახებ მოცემულია ტომში 8: ESMP. გუნდის წევრები, რომლებიც ახდენენ
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
განხორციელებას, ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 34.
ცხრილი 34 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია მიწის
შესყიდვისა
და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის
გეგმის
(LALRP)
განხორციელებაზე.
წევრი

პასუხისმგებლობა მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებაში

მთავარი ოპერაციული
სპეციალისტი

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში, უძღვება ურთიერთობებს საქართველოს
მთავრობასთან და საპარტნიორო ფონდთან. პასუხისმგებელია დაზარალებულ
საოჯახო მეურნეობებთან მოლაპარაკებების წარმოებაზე.

გარემოსდაცვითი და
სოციალური საკითხების
მენეჯერი

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში, ხელმძღვანელობს გუნდის დანარჩენი
წევრების მიერ მოთხოვნილი და მობილიზებული რესურსების მართვას. ზოგად
ხელმძღვანელობას უწევს სოციალურ გუნდს დამფინანსებლების მოთხოვნების
დაკმაყოფილებასთან
დაკავშირებით. ამზადებს ანგარიშებს დამფინანსებლებისათვის.

სოციალური მენეჯერი

პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.
ხელმძღვანელობს მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
(LALRP) ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობების კოორდინაციასა და
ზედამხედველობას ორივე ხეობაში და მუნიციპალიტეტისა და რაიონის დონეზე.
პასუხისმგებელია საარსებო წყაროების აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებასა
და მონიტორინგზე.

მიწის შესყიდვის და
კომპენსაციის მოხელე

პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.
პასუხისმგებელია მიწის ნაკვეთების საზღვრების
დადგენაზე, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან
ურთიერთობაზე, ყველა დოკუმენტის მომზადებსა და
გაფორმებაზე, რომელიც აუცილებელია მოლაპარაკებებისა და ტრანზაქციების
მხარდასაჭერად და მიწის დაკარგვასთან დაკავშირებული საჩივრების მართვაზე.

მიწის შესყიდვისა დ
ასაარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP)
მონაცემთა ბაზის მენეჯერი

პოზიცია დაფუძნებულია თბილისში
x ხელმძღვანელობს მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) მონაცემთა ბაზისა და საჩივრების მონაცემთა ბაზის განახლებასა
და მართვას.

მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP)
სპეციალისტები და საარსებო
საშუალებების აღდგენი
სპროგრამის ტექნიკური
პარტნიორები

დაქირავება შემდეგი კონკრეტული ამოცანების შესასრულებლად:

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სპეციალისტები

x

დახმარება მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებებისაღდგენისგეგმის
(LALRP) განახლებაში: დახმარება შემდეგ საქმიანობებში: აღწერა,
ღირებულების განსაზღვრა, დაგეგმვა და ანგარიშგება;

x

დამფინანსებლების პოლიტიკის შესრულებაზე რჩევის მიცემა;

x

საარსებო საშუალებების აღდგენის კონკრეტული საქმიანობების
განსაზღვრა და განხორციელება, მაგალითად, მესაქონლეობის და
სოფლის მეურნეობის მდგრადი ტექნიკა.

x

სოციო-ეკონომიკური კვლევების ჩასატარებლად, საჭიროების
შემთხვევაში მოხდება მკვლევარების დამატებით დაქირავება.

პოზიცია მუდმივად დაფუძნებულია სოფელ ჭუბერში.
ხელმძღვანელობს საზოგადოებასთან და თემებთან ურთიერთობას.
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8.3.4

განსახლების განყოფილება
საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო აყალიბებენ
განყოფილებას, რომელიც შედგება შემდეგი წევრებისაგან:

განსახლების

x

საპარტნიორო ფონდის მიწის შესყიდვის მენეჯერი.

x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს გუნდი, რომელიც მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებას ხელმძღვანელობს (იხ.
ცხრილი 34), რომელსაც მართავს გარემოსდაცვითი და სოციალური
ზემოქმედების უფროსი ოფიცერი.

განსახლების განყოფილება წარმოადგენს მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განმახორციელებელ ორგანოს. იგი
წარმოადგენს პროექტსა და დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებს შორის
მოლაპარაკებების წარმოების ოფიციალურ დაწესებულებას. მისი როლია:

8.3.5

x

მიწის შესყიდვაში ჩართულ სხვა სამთავრობო ორგანიზაციებთან, მათ შორის
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან ურთიერთობა (ტრადიციული
მფლობელების სახელზე არსებული ან სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული
მიწების რეგისტრაცია) და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო (ყიდვაგაყიდვის ხელშეკრულება).

x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის, ენერგეტიკის სამინისტროსათვის, ეკონომიკის
სამინისტროსათვის და ადგილობრივი თემებისათვის ანგარიშის წარდგენა.

x

კომპენსაციის გადახდის მართვა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
საქმიანობების განხორციელება.

რეგისტრირების სამუშაო ჯგუფი
სამუშაო ჯგუფი შედგება შემდეგი წევრებისაგან:
x

მესტიის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი;

x

საპარტნიორო ფონდისა და ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენელი;

x

სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს ადგილობრივი განყოფილება;

x

ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი;

x

ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენელი.

რეგისტრირების სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა მიაღწიოს შეთანხმებას მიწის
დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან მიწის ნაკვეთების საზღვრებისა და
პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ტერიტორიის შესახებ. მას ხელმძღვანელობს
განსახლების განყოფილება (საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო) და აწყობს
შეხვედრებს, საჭიროების შემთხვევაში, დაზიანებული მიწის ჩვეულებით
სამართალზე დაფუძნებული მფლობელის დადგენის ხელშეწყობის მიზნით.
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8.3.6

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ეკონომიკის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებულ სამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის მიზანია:

8.3.7

x

აღასრულოს საქართველოს მთავრობის მიწის უფლებებთან დაკავშირებული
ვალდებულებები 2015 წლის 31 აგვისტოს, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან
ხელმოწერილი განხორციელების შეთანხმების საფუძველზე;

x

რეგისტრაციის სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობა, რათა მიაღწიოს შეთანხმებას
მიწის დაზარალებულ ტრადიციულ მფლობელებთან მიწის ნაკვეთების
საზღვრებისა და პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ტერიტორიის შესახებ.

x

კერძო მიწის ნაკვეთების შესყიდვა, რომლებიც პროექტის განხორციელების
არეალში მდებარეობს და მათი ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსათვის გადაცემა;

x

დაარეგისტრიროს სახელმწიფოს სახელზე არსებული მიწა საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოში, რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს ვერ გადაეცემა.

x

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ცენტრალურ
დაწესებულებას, რომელიც ადგილობრივად ზუგდიდშია წარმოდგენილი.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს იუსტიციის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში არსებულ სახელმწიფო დაწესებულებას, რომელიც მიწის
მფლობელობის რეგისტრაციას ხელმძღვანელობს. საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო რეგისტრაციის რაიონული ოფისი წარმოადგენს რაიონის დონეზე
მომუშავე საჯარო დაწესებულებას, რომელსაც გააჩნია უფლებამოსილება
განახორციელოს განმცხადებლების სახელზე მიწის რეგისტრაცია კანონიერი
მფლობელების მიერ წარმოდგენილი სააპლიკაციო დოკუმენტებზე დაყრდნობით
(პროექტით დაზარალებული პირები, რომლებიც ფლობენ დოკუმენტებს, მაგრამ
მფლობელობა არ გაფორმებულა და რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს).
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის თანამრომლები:
x თანამშრომლებენ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
(LALRP) სამუშაო ჯგუფებთან, და ეხმარებიან მათ საარქივო დოკუმენტების
მოძიებაში, განსაზღვრავენ პროექტით დაზარალებული პირების ქონების
რეგისტრაციის სტატუსს.
x მიიღებენ და დაარეგისტრირებენ მიწის ნაკვეთების ქონებრივ უფლებებს,
რომლებიც დადასტურებულია საკუთრების უფლებების აღიარების კომისიის
მიერ;
x დაარეგისტრირებს მიწის კომპენსაციის ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს
აწერენ: პროექტით დაზარალებული პირები, სოფელში მესტიის
მუნიციპალიტეტის და საპარტნიორო ფონდის წარმომადგენლები;
x ახდენს გადახდას დაზარალებული ადამიანებისათვის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსაგან
ფონდების მიღების შემდეგ.
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8.3.8

საკუთრების უფლების აღიარების კომისია
ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში
(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების
შესახებ (2007) საქართველოს კანონის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ შექმნა
საკუთრების უფლების აღიარების კომისია რაიონულ დონეზე არაკანონიერ
მფლობელებზე
საკუთრების
უფლების
აღიარებისათვის,
რაც
რეგისტრირებისათვისაა აუცილებელი. საკუთრების უფლების აღიარების კომისია
ამოწმებს და ამტკიცებს რეგისტრაციაზე საკუთრების განცხადებას საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, იხ.
ზემოთ). საკუთრების უფლების აღიარების კომისია ამტკიცებს განცხადებებს
პროექტით დაზარალებულ მხოლოდ იმ პირებისგან, რომელთა მიწა არ არის
დარეგისტრირებული, მაგრამ წარმოადგენს საცხოვრებელ ან სასოფლო-სამეურნეო
მიწის ნაკვეთს საცხოვრებელი ნაკვეთის მომიჯნავედ (მიწის არაკანონიერი
მფლობელები - განმარტება საქართველოს ნორმების მიხედვით)

8.3.9

მოლაპარაკების გუნდი
მოლაპარაკების გუნდი შედგება შემდეგი წევრებისაგან:
x

საპარტნიორო ფონდი და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო (განსახლების განყოფილება)

x

ადგილობრივი მოსახლეობის წარმომადგენელი (დამკვირვებელი)

x

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივი განყოფილება კერძო
მიწებზე მოლაპარაკების საწარმოებლად.

მოლაპარაკების გუნდი აწარმოებს მოლაპარაკებას დაზარალებულ ტრადიციულ
მფლობელთან პროექტის საქმიანობებით გამოწვეული დაკარგული მიწის შესაძენ
ფასზე, მიწისა და აქტივების ფასებზე. მოლაპარაკების გუნდი შეთანხმებას ახდენს
მიწის დაკარგვით უკიდურასად და მნიშვნელოვნად დაზარალებულ საოჯახო
მეურნეობებთან საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების პრინციპების შესახებ.

8.3.10 კონსულტანტები
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ მოამზდა მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმა (LALRP), რომელიც გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი
კვლევების ნაწილია. ამ სამუშაოს შესასრულებლად, გაფორმდა ხელშეკრულება
დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომელიც ჩაერთო მიწის
შესყიდვის პროცესში, განსახლების კვლევასა და დოკუმენტაციის, მათ შორის,
აღწერის, სოციო-ეკონომიკური კვლევის, ზარალის ინვენტარიზაციის, მიწისა და
აქტივების ღირებულების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულების დადგენის
პროცესში.
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
განახლებისათვის (პროექტის შემდეგი კომპონენტებისათვის: ნაკრას გზის რემონტი,
ჰიდროელექტროსადგურთან ნარჩენების განთავსების უბნები, ან 110 კვ
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზი), გაფორმდება ხელშეკრულება მსგავს,
დამოუკიდებელ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომლის ფუნქციაც იქნება
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განსახლების
განყოფილების,
მიწის
კვლევების,
აღწერის,
ინვენტარიზაციასა და ღირებულების დადგენაში დახმარებაა.

ზარალის

მონიტორინგის დამოუკიდებელი (გარე) ორგანიზაცია დაინიშნა მიწის შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელების
ზედამხედველობისა და ნახევარი წლის შესრულების ანგარიშების მოსამზადებლად;
გარე აუდიტორი დაინიშნა დასრულების ეტაპზე გარე აუდიტის ჩასატარებლად.

8.3.11 (ქართული) სასამართლო
(საქართველოს) სასამართლო წარმოადგენს მიმართვის ბოლო ინსტანციას მიწის
შესყიდვისა
და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის
გეგმის
(LALRP)
განხორციელებასთან არსებული საკითხებისა და პრეტენზიებისათვის. იმ
შემთხვევაში, თუკი, განსახლების განყოფილება და მიწის დაზარალებული
მფლობელი ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას კერძო საკუთრები სშესყიდვის შესახებ,
ენერგეტიკის სამინისტრომ, არსებულ კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, შესაძლოა
გამოიყენოს ექსპოროპრიაციის უფლებამოსილება და ეკონომიკის სამინისტროს
მეშვეობით მიმართოს სასამართლოს ექსპოროპრიაციის მოთხოვნით. აღწერილი
პროცედურის დამტკიცებისა და განხორციელების შემდეგ, სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო მიიღებს ამ ქონებას სასამართლოს მიერ ექსპროპრიატორის
უფლების მინიჭების შემდეგ.
უფრო მეტიც, იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელებისა და კომპენსაციის
შესახებ საჩივრები და უკმაყოფილება არ გადაწყდება მე-11 თავში აღწერილი
გასაჩივრების მექანიზმის მეშვეობით, პროექტით დაზარალებულ პირებს შეუძლიათ
მიმართონ სასამართლოს როგორც ბოლო ინსტანციის დაწესებულებას. სასამართლოს
გადაწყვეტილება საბოლოოა და უნდა აღსრულდეს.

8.3.12 დამფინანსებლები
დროდადრო პროექტის ზედამხედველობის გარდა, დამფინანსებლები შეისწავლიან
და დაამტკიცებენ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმას
(LALRP) და მის განახლებულ ვარიანტებს, ისევე როგორც შიდა და გარე
მონიტორინგის ანგარიშებს, და ასევე შიდა, დასრულების ანგარიშს და გარე აუდიტს.
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9

მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის
(LALRP) განხორციელება

9.1

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP) სამუშაოები

9.1.1

მიმოხილვა და არსებული მდგომარეობა
მოცემული ანგარიშის დაწერის მომენტისთვის, მიწის
მიმდინარეობს და შეიძლება შემდეგი პუნქტების შეჯამება:

შესყიდვის

პროცესი

x

ჰიდროელექტროსადგური: ყველა დაზარალებულმა ოჯახმა ხელი მოაწერა
ურთიერთგაგების მემორანდუმს (MoU) JSCNH-თან ერთად (დანართი 6-ში
წარმოდგენილი შაბლონი). მიმდინარეობს ფორმალური შეთანხმებების
ხელმოწერა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების მხრიდან და
რეგისტრირებადი მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. კომპენსაციების გადახდა
დაიწყო იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდა.

x

მომსახურე პერსონალის სოფელი: მიწის შეძენის პროცესი დასრულებულია
და კომპენსაცია გადახდილია.

x

ნენსკრას გზა: დადგინდა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები,
საკადასტრო აზომვა დასრულებულია, მიწის კვლევა დასრულებულია და
აქტივების ინვენტარიზაცია დასრულებულია. თუმცა, მშენებლობის
პერიოდში ზემოქმედების და შეწუხების მინიმუმამდე შემცირების მიზნით,
2017 წლის სექტემბერში შესწავლილი იყო გზის ალტერნატიული
მარშრუტები. განხილული ვარიანტები იყო შემოვლითი გზა ლარი–ლარის
გვერდის ავლით ან ალტერნატიული მარშრუტით ნენსკრას მარჯვენა
სანაპიროზე. აქედან გამომდინარე, არ იყო გაფორმებული "ურთიერთგაგების
მემორანდუმი", არ დაწყებულა მოლაპარაკებები საოჯახო მეურნეობებთან და
არ დაწყებულა მიწის რეგისტრაცია. მომდევნო ნაბიჯები გადაიდგმება, როცა
ნენსკრის გზის საბოლოო მარშრუტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების
იქნება მიღებული.

x

კაშხლის ტერიტორია: ყველა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ ხელი
მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს JSCNH-სთან. კომპენსაცია
ნაგებობებისთვის გადახდილია. JSCNH-სა და საქართველოს მთავრობას
შორის გაფორმდა მშენებლობის ნებართვის ხელშეკრულება ყველა მიწის
ნაკვეთზე.

x

წყალსაცავის ტერიტორია: ნაგებობებისთვის კომპენსაცია გადახდილია.
მიწის შესყიდვის პროცესი არ დაწყებულა.
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9.1.2

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) ფარგლებში განხორციელებული
საქმიანობების გრაფიკი
მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის, დაზარალებულ პირებთან
მოლაპარაკებების წარმოების, უფლებების მინიჭების და საკომპენსაციო პაკეტების
განხორციელების და მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
(LALRP)
განხორციელების
მონიტორინგის
მოსამზადებლად
და
განსახორციელებლად საჭირო ნაბიჯები და სამუშაოები ჩამოთვლილია ქვემოთ
მოცემულ ცხრილში 35.
საქმიანობათა გრაფიკი მოცემულია განტის სქემის მეშვეობით ნახაზებზე 17 და 18.
განტის სქემა აჩვენებს პროექტის სხვადასხვა კომპონენტების დაგეგმვასა და
განხორციელების სტატუსს.
ცხრილი 35 მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალების აღდგენის განხორციელების
საქმიანობები
ნაბი
ჯი

მოქმედება

ვალდებულებ
ბა

სტატუსი (სსექტემბერი
2017) და დრო

დასრულდა იმ
კომპონენტებისთვის,
რომლებითვისაც მიწის
საჭიროება
განსაზღვრულია. ჯერ
დასასრულებელია იმ
კომპონენტებისთვის,
რომლებიც
პროექტირების
სტადიაშია

ა. მიწის შესყიდვის მომზადება
ა1

მიწის მოთხოვნების იდენტიფიკაცია

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ა2

ზემოქმედების გამოვლენა

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ა3

მიწის ანგარიშის გამოცემა, მათ შორის დამფინანსებლების
პოლიტიკასთან შესაბამისობის ვალდებულება.

განსახლების
განყოფილება

ა4

მიწის ანგარიშის დამტკიცება, მათ შორის,
დამფინანსებლების პოლიტიკასთან შესაბამისობის
ვალდებულება.

საქართველოს
მთავრობა

ა5

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) განხორციელებაზე პასუხისმგებელი
ორგანიზაციის დანიშვნა საქართველოს მთავრობის
სახელით (საპარტნიორო ფონდი)

საქართველოს
მთავრობა
(საპარტნიორო
ფონდი)

შესრულდა

დასრულდა იმ
კომპონენტებისთვის,
რომლებითვისაც მიწის
საჭიროება
განსაზღვრულია. ჯერ
დასასრულებელია იმ
კომპონენტებისთვის,
რომლებიც
პროექტირების
სტადიაშია

(იხილეთ ნაწილი 1.1.5)

ბ. განსახლებისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის დაგეგმვა
ბ1

ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის და დაზარალებული
ადამიანებისთვის ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ბ2

ყველა ტექნიკური შესაძლებლობის და სამშენებლო
მეთოდის შესწავლა დეტალური დიზაინის მომზადების
პროცესში ფიზიკური და ეკონომიკური გადაადგილების

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

შესამცირებლად.
ბ3

აღწერა და აქტივების შეფასებa

განსახლების
განყოფილება +
ადგილობრივი
ხელისუფლება

(იხილეთ ნაწილი 1.1.5)

ბ4

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) მომზადება

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ბ5

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განსახლების განოფილების
თანამშრომლების დაქირავება

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

შესრულდა

ბ6

საჩივრების განხილვის სისტემის შემუშავება და
გამოქვეყნება

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

დასრულდება 2017
წლის ოქტომბერში
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ნაბი
ჯი

მოქმედება

ვალდებულებ
ბა

სტატუსი (სსექტემბერი
2017) და დრო

ბ7

დაზარალებული ადამიანების სიის გამოკვრა სოფელ
ჭუბერისა დ ანაკის სოფლის ადმინისტრაციის შენობებზე

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო CLOS +
მესტიის
მუნიცილაპიტე
ტის
ადგილობრივი
წარმომადგენლე
ბი

დასრულდა 2017 წლის
მარტში, იმ
კომპონენტებისთვის,
რომელთათვისაც
განსაზღვრულია მიწის
მოთხოვნები

ბ8

მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელო GLAC: საინფორმაციო ბროშურა მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) მოკლე
მიმოხილვია თემების წევრებისათვის წარსადგენად.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

2017 წლის ნოემბერი

ბ9

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) სამუშაო ვარიანტის განსაჯაროება
ინტერნეტის მეშვეობით და ნენსკრას და ნაკრას ხეობებში.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

დასრულებულია
(მარტი-აგვისტო 2017
წ.)

ბ10
ბ12

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP)
საბოლოო გეგმა, მათ შორის
განსაჯაროების შედეგები დამტკიცდა დამფინანსებლების
მიერ.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ნოემბერი2017

ბ11

LALRP-ის დანართები, იმ კომპონენტებისთვის, რომლებიც
არ არის განსაზღვრული 2017 წლის სექტემბერში
(საბოლოო
თარიღი,
მიწის
გამოკვლევები
და
დაზარალებული აქტივების ინვენტარიზაცია, სოციალურეკონომიკური კვლევისა და ზემოქმედების შეფასება,
LALRP-ის დამატებების შედგენა)

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

განხორციელდება
ეტაპობრივად 2017
წლის ნოემბრიდან 2018
წლის მარტამდე
(ნარჩენების
განთავსების უბნები
ჰიდროელექტროსად–
გურთან, ნენსკრას
გზის განახლების
საბოლოო დიზაინი
(საჭიროების
შემთხვევაში),
ელექტრომომარაგების
ხაზები, ნაკრას გზის
განახლება)

მოლაპარაკების
გუნდი

დასრულებულია
ჰიდროელექტროსად–
გურისთვის.

გ. მოლაპარაკებების დასრულება დაზარალებულ ადამიანებთან
გ1

დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობების ჩართულობა
კომპენსაციასა და საარსებო საშუალებების სტრატეგიაზე
შეთანხმების მისაღწევად. (როგორც აღწერილია ნაწილში
6.4).

მიმდინარეობს
ნენსკრას კაშხლისა და
წყალსაცავის
ტერიტორიებზე.

ყველა შესაბამისი უფლებამოსილება/სარგებელი, უნდა
გაცნობილი იყოს პროექტით დაზარალებული
ადამიანებისთვის მოლაპარაკების პროცესის დაწყებამდე).

შეჩერებულია ნენსკრას
გზის განახლებისთვის

დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები შეძლებენ
კითხვების დასმას მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) მომზადებისას
გაკეთებულ შეფასებებთან დაკავშირებით და პროექტის
მიერ შეთავაზებულ საარსებო საშუალებების აღდგენის
ზომებთან დაკავშირებით. პროექტით დაზარალებულ
პირებთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ, განსახლების
განყოფილება აფორმებს ურთიერთგაგების მემორანდუმს
საკომპენსაციო პაკეტის ან მიწის ფასის შესახებ.
გ2

დაკანონებადი და არადაკანონებადი მიწის შესყიდვა (იხ.
თავი 9)

ნაკრას
წყალმიმღებისათვის:
2017 წლის ნოემბრიდან
2018 წლის მარტამდე

სახელმწიფო
ქონების
ეროვნული
სააგენტო,

მიმდინარეობს

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 134

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ნაბი
ჯი

მოქმედება

ვალდებულებ
ბა

სტატუსი (სსექტემბერი
2017) და დრო

გ3

იმ კომპონენტებისათვის საჭირო ტერიტორიების
განსაზღვრა, რომლებიც 2017 წლის სექტემბრისთვის არ
იყო განსაზღვრული (ელექტროგადამცემი ხაზები, ნაკრას
გზის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, სამშენებლო ბანაკის
მშენებლობა და ნარჩენების განთავსების უბანი
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე). განსაზღვრა
მოხდება თემებთან მჭიდრო კონსულტაციების
საფუძველზე. კონკრეტული ამოცანაა, თავიდან იქნას
აცილებული ფიზიკური გადაადგილება და მინიმუმამდე
შემცირდეს საარსებო საშუალებებზე არასასურველი
ზემოქმედების შედეგები.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

2017 წლის
ოქტომბრიდან
დეკემბრამდე

გ4

LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის განახლება, მისი ხელშეკრულებებთან
ინტეგრირება და შეთანხმებული ღირებულებებისა და
უფლებების დოკუმენტში ასახვა.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

2017 წლის სექტემბერიდეკემბერი

გ5

თუკი ვერ მოხდება შეთანხმების მიღწევა, ენერგეტიკის
სამინისტრო იწყებს ექსპროპრიაციის პროცესს.

ენერგეტიკის
სამინისტრო და
ეკონომიკის
სამინისტრო

მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ვერ
მოხერხდება
შეთანხმების მიღწევა,
მოხდება ეტაპობრივი
განხორციელება 2017
წლის ნოემბრიდან
სხვადასხვა
კომპონენტისთვის

გ6

LALRP-ის დანართები კომპონენტებისათვის, რომლებიც არ
არის განსაზღვრული 2017 წლის ნოემბერში (საბოლოო
ვადა, მიწის გამოკვლევა და დაზარალებული აქტივების
ინვენტარიზაცია, სოციალურ-ეკონომიკური კვლევისა და
ზემოქმედების შეფასება, LALRP დანართის დაწერა,
დაზარალებული პირებისთვის გაცნობა, განხილვა და
მოწონება დამფინანსებლების მხრიდან).

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

განხორციელდება
ეტაპობრივად 2018
წლის იანვრიდან
მაისის ჩათვლით
(ნარჩენების
განთავსების უბნები
ჰიდროელექტროსად–
გურთან, ნენსკრას
გზის განახლება
(საჭიროების
შემთხვევაში),
ელექტრომომარაგების
ხაზები, ნაკრას გზის
განახლება)

დ. საარსებოსაშუალებებისაღდგენისზომებისგანხორციელება
დ1

LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის სპეციალისტებისა და ტექნიკური
პარტნიორების დანიშვნა საარსებო საშუალებების
აღდგენის პროგრამისათვის. საარსებო საშუალებების
აღდგენის კონკრეტული საქმიანობების განსაზღვრა და
განხორციელება, მაგალითად, მესაქონლეობის და სოფლის
მეურნეობის მდგრადი ტექნიკა. დაინიშნება
საკონსულტაციო ფირმა, რომელიც დაზარალებულ
ადამიანებთან ერთად განსაზღვრავს მათი მიმდინარე
ეკონომიკური საქმიანობების გაუმჯობესებისა და
შემოსავლის ალტერნატიული წყაროების განვითარების
საშუალებებს.

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

2018 წლის იანვარი

დ2

ფურაჟის გარდამავალ პერიოდში მიწოდება (საძოვრების
დაკარგვა)

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

დაიწყება 2018 წლის
ივნისიდან

დ3

აქტივობები მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის:

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

–დახმარება მიღებული
ფინანსური
კომპენსაციის
მართვაში დაიწყო 2017
წლის ივნისში

x

შეღავათიანი დაქირავება და უნარ-ჩვევების
სწავლება/ტრენინგი;

x

დახმარება მიღებული ფინანსური კომპენსაციის
მართვაში;
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ნაბი
ჯი

მოქმედება
x

მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური
საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის;

x

მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული
წყაროს განვითარებისათვის საჭირო
ინიციატივებში;

x

დ4

ვალდებულებ
ბა

საკუთრების
დაკანონებაში
მიმდინარეობს
-მხარდაჭერა
არსებული
ეკონომიკური
საქმიანობაში დაიწყება
2018 წლის მარტში

დახმარება მიწის საკუთრების დაკანონებაში.

აქტივობები უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის:
x

საარსებო საშუალების ადღგენის ყველა ზომა,
რომელიც ხელმისაწვდომია მნიშვნელოვნად
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის

x

საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების
ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის
განხორციელება (თხილის წარმოების,
მეფუტკრეობის, თაფლის გაყიდვის,
მებაღეობისათვის)

x

საარსებო საშუალებების აღდგენის საქმიანობების
განხორციელება (მასალების შესყიდვა,
გამართვის სამუშაოები, საოჯახო მეურნეობების
ტრენინგი, ზოგადი ტექნიკური დახმარება)

სტატუსი (სსექტემბერი
2017) და დრო

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

დაიწყება 2018 წლის
მარტიდან

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

პირველი შიდა
მონიტორინგის
ანგარიში 2017 წლის
დეკემბერი
ყოველთვიური
ანგარიშები LALRP
განხორციელების
პირველი სამი წლის
განმავლობაში.

ე. მონიტორინგი და ანგარიშგება
ე1

შიდა მონიტორინგისა და კვარტალური ანგარიშები

კვარტალური
ანგარიშები LALRP
განხორციელების
პირველი სამი წლის
შემდეგ და სამი წლის
განმავლობაში
ექსპლუატაციის
დაწყებიდან.
ე2

გარე მონიტორინგისა და პროექტის მიმდინარეობის ექვსი
თვის ანგარიშები

გარე მონიტორი

ანგარიშები 6 თვეში
ერთხელ პირველი
საგარეო
მონიტორინგის
ანგარიშები 2017 წლის
დეკემბერში,
გრძელდება
დასრულების აუდიტის
ჩატარებამდე.

ე3

დასრულების შიდა ანგარიში

ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო

ერთი ანგარიში, ბოლო
კომპენსაციის
გაცემიდან სამი წლის
შემდეგ

ე4

დასრულების გარე აუდიტი

გარე აუდიტი

ერთი ანგარიში, ბოლო
კომპენსაციის
გაცემიდან სამი წლის
შემდეგ. --დასრულების
შიდა ანგარიშის
გამოცემის შემდეგ.
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9.1.3

2017 წლის იანვარში დაწყებული საქმიანობები
LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმის
შედგენისათვის, 2017 წლის იანვარში შემდეგი საქმიანობები დასრულდა ან დაიწყო:
x

ინსტიტუციონალიზაცია

x

ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და საქართველოს მთავრობის ურთიერთობა მიწის
შესყიდვის პროცესისათვის გაფორმებულია განხორციელების ხელშეკრულებაში,
რომელსაც ხელი 2015 წლის 31 აგვისტოს მოეწერა. 2016 წლის 01 თებერვალს ხელი
მოეწერა ბრძანება #95-ს. ბრძანება ნიშნავს განმახორციელებელ ორგანიზაციას
(საპარტნიორო ფონდი) მიწის შესყიდვის პროცესის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსთან
ერთად სამართავად (იხ. თავი 8.1.). განხორციელების ხელშეკრულება 2017 წლის
თებერვალში განახლდა.

x

ერთობლივი მართვის პროცესის პროცედურები შეთანხმდა საპარტნიორო
ფონდთან 2016 წლის 2 ნოემბერს.

x

მიწისრეგისტრაცია:

x

სახელმწიფო მიწის რეგისტრაცია დაიწყო 2016 წლის მე-4 კვარტალში და ეფუძნება
2015 წლის მიწის ანგარიშს;

x

დაკანონებადი მიწისათვის.
-

ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე, დადგინდა მიწის ნაკვეთების
საზღვრები (როგორც დაკანონებადი, ასევე იმ მიწისათვის, რომლის
დაკანონებაც შეუძლებელია), შედგა მიწის ნაკვეთების რუკა დაზარალებული
საოჯახო მეურნეობების მონაწილეობით (იხ. ნახ. 16, გვ. 165). პროექტის მიერ
გაწეული დახმარება სარეგისტრაციო დოკუმენტების მოსამზადებლად
(ნახაზები + დოკუმენტები) - 2016 წლის დეკემბერი.

-

ნენსკრას გზის რეკონსტრუქცია - ყველა დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობას ინდივიდუალურ რეჟიმში მიეწოდა ინფორმაცია რეგისტრაციის,
დახმარების და კომპენსაციის პროცესზე - 2016 წლის 26-28 დეკემბერს.

x

საკომპენსაციო პაკეტების თაობაზე დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან
მოლაპარაკება

x

ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მშენებლობით დაზარალებულ
პირებთან საკომპენსაციო პაკეტზე მოლაპარაკება დაიწყო 2016 წლის დეკემბერში.
2017 წლის მარტში შეთანხმებები მიღწეულ იქნა. 2017 წლის სექტემბერში,
დაუკანონებელი მიწის კომპენსაცია გადახდილ იქნა და მიმდინარეობდა
დაკანონებული მიწის რეგისტრაცია.

x

მომსახურე პერსონალის სოფელში (თითა) პროექტით დაზარალებულ პირთათვის
კომპენსაცია სრულად იქნა გაცემული.

x

ნენსკრას კაშხლის სამშენებლო უბანზე პროექტით დაზარალებულ პირებთან
ერთად საძოვრების დაკარგვის კომპენსაციის პაკეტების შესახებ მოლაპარაკება
დაიწყო 2017 წლის თებერვალში და მიმდინარეობს 2017 წლის სექტემბერში.
კომპენსაცია დაკარგული ნაგებობებისთვის (ხის ქოხები) შეთანხმებული და
გადახდილი იქნა.

x

ნენსკრას გზაზე პროექტით დაზარალებული პირებისთვის კომპენსაციის
პაკეტების შესახებ მოლაპარაკებები დაიწყო და 19 კომპენსაციის ხელშეკრულება
გაფორმდა. განიხილება გზის მარშრუტის ალტერნატიული ვარიანტები, რათა
მინიმუმამდე შემცირდეს შეწუხება და ზემოქმედება.
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გვ. 137

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

9.2

განხორციელების გრაფიკი
2017 და 2018 წლის განხორციელების გრაფიკი მოცემულია განტის დიაგრამის სახით
(გვ. 166, ნახაზი 17).
ზოგადი განრიგი მოცემულია განტის დიაგრამის სახით (გვ. 168, ნახაზი 18).
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გვ. 138

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა
ნახ. 16 ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთების საზღვრები
(როგორც დაკანონებადი, ასევე იმ მიწისათვის, რომლის დაკანონებაც შეუძლებელია).
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გვ. 139

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ნახ. 17 2017 მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმის განხორციელების გრაფიკი
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გვ. 140

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა
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გვ. 141

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ნახ. 18 საარსებო საშუალებების აღდგენის სამუშაო გეგმის გრაფიკი
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გვ. 142

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

10

ინფორმაციის გამოქვეყნება,
კონსულტაცია და მონაწილეობა
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP)
წარმოდგენილია დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების ტომში
8. ამ თავში წარმოდგენილი ინფორმაცია ყურადღებას ამახვილებს მიწის შესყიდვის
პროცესში ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე, მიწის შეძენით დაზარალებულ
ადამიანებთან კონსულტაციასა და მათ მონაწილეობაზე.

10.1

ინფორმაციის გამოქვეყნება
LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის მოცემული გეგმა
გარემოსდაცვითი და სოციალური პაკეტის დამატებითი მე-9 ტომია, რომელიც
ნენკსკრას ჰესისათვის 2015-2017 წლებში მომზადდა დამფინანსებლების
გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნების შესაბამისად. ისევე როგორც სხვა
ტომები, LALRP/მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა
ინგლისურ ენაზე დაიწერა და იგი ითაგმნა ქართულად, გეგმის 2017 წლის მარტში
დაბეჭდილი
ინფორმაცია
გამოქვეყნებამდე.
2017
წლის
მარტ-ივნისში
ხელმისაწვდომი გახდა მესტიის მუნიციპალიტეტის ოფისში, სოფელ ჭუბერისა და
ნაკის მოსახლეობისათვის სოფლის ადმინისტრაციის შენობებში, ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროს საინფორმაციო ცენტრში, ისევე როგორც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს თბილისის
ოფისში. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრებმა გარემოსდაცვითი
და სოციალური ინფორმაცია სვანურ ენაზე აუხსნეს ხანდაზმულ და მოწყვლად
ადამიანებს, რომლებიც არ ფლობენ ქართულ ენას. პროექტი ყველა დაზარალებულ
ადამიანს დაურიგებს მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს/GLAC
(მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP-ის შეჯამება
საზოგადოების წევრებისათვის), რომელიც წარმოადგენს საინფორმაციო ბროშურას
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის მოკლე მონახაზისა
და პრინციპების თემების წევრებისათვის გასაცნობად.
ძირითადი სამშენებლო ფაზისა და ექსპლუატაციის პირველი სამი წლის
განმავლობაში პროექტი გამოაქვეყნებს ექვსი თვის და წლიურ გეგმებს (ქართულად
და ინგლისურად). აღნიშნული ანგარიშები საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი
გახდება ჭუბერში მდებარე პროექტის საინფორმაციო ცენტრის, ჭუბერისა და ნაკის
სოფლის
ადმინისტრაციის
შენობებში,
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციის შენობასა და პროექტის ვებ-გვერდის მეშვეობით. ანგარიშებში შევა
ინფორმაცია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
განხორციელების და საარსებო წყაროების აღდგენის საქმიანობების მიმდინარეობის
შესახებ. ძირითადი სამშენებლო ფაზისა და ექსპლუატაციის პერიოდში, ყოველ ექვს
თვეში ქართულ ენაზე გამოიცემა ბიულეტენები, რომლებიც ასევე დარიგდება
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის პროექტის
აქტივობების, მათ შორის მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის
საქმიანობების შესახებ ინფორმაციის მისაწოდებლად.
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გვ. 143

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

10.2

კონსულტაცია და ჩართულობის აქტივობებში
მონაწილეობა

10.2.1 მიმოხილვა
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP შედგენის
მომენტისათვისათვის, მიწის შეძენის პროცესით დაზარალებული მოსახლეობა
ინფორმირებულ იქნა ბოლო ვადის შესახებ; ჩატარდა აქტივების ინვენტარიზაცია და
ინფორმაცი ამის შესახებ ინდივიდუალურ რეჟიმში მიეწოდა დაზარალებულ
საოჯახო მეურნეობებს. საინფორმაციო ფურცლები დარიგდა აქტივების
ინვენტარიზაციისას (იხ. დანართი 3). აღწერის და აქტივების ინვენტარიზაციის
შედეგები 2015 წლის დეკემბერში წარედგინა ჭუბერისა და ნაკის მოსახლეობას
საჯარო ინფორმაციის გასავრცელებელ შეხვედრებზე. შეხვედრები ჩატარდა
ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის, ასევე ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე
საძოვრის დანაკარგით დაზარალებულ მოსახლეობასთან, რომლის მიზანიც
ზემოქმედების მასშტაბის შესწავლა და ტექნიკურად და სოციალურად
განხორციელებადი, საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების შემუშავება იყო.
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე დაზარალებული საოჯახო მეურნეობები
ჩაერთო პროცესში, მათთან პროექტისათვის დროებით და მუდმივად
გამოსაყენებელი მიწის ნაკვეთების შესათანხმებლად და საკომპენსაციო პაკეტების
წარსადგენად. ეს აქტივობები აღწერილია თავში 10.2.2. და 10.2.3.
2017 წლის სექტემბერში, ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე და მომსახურე
პერსონალის სოფელში დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან საკომპენსაციო
პაკეტზე ხელმოწერა განხორციელდა. დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებისთვის
კომპენსაციის გაცემა მიმდინარეობდა. ჩატარდა ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის
ტერიტორიაზე დაკარგული ნაგებობების კომპენსაციების გაცემა. ნენსკრას კაშხლისა
და წყალსაცავის ტერიტორიაზე და ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე საძოვრის
დანაკარგით
დაზარალებულ
მოსახლეობასთან
უნდა
მოხდეს საარსებო
საშუალებების აღდგენის შემოთავაზებული ზომების შეთანხმება.
2017 წლის ნოემბრისათვის განსახორციელებელია შემდეგი აქტივობები:
x

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP საჩივრების
განხილვის მექანიზმის განხორციელება;

x

მოწყვლად, დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან შესაბამისი შეხვედრების
ჩატარება;

x

მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს/GLAC (მიწის შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის/LALRP შეჯამება თემების
წევრებისათვის) დარიგება დაზარალებული საოჯახო მეურნეობებისათვის.

x

საკომპენსაციო პაკეტების განაწილება და თითოეული დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობებისათვის ინდივიდუალურად შეთავაზებული საარსებო
საშუალებების აღდგენის პაკეტის წარდგენა ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავის,
ასევე ნაკრას წყალმიმღების ტერიტორიაზე.

x

კონსულტაციები დეტალური დიზაინისთვის, რათა თავიდან ავიცილოთ ან
მინიმუმამდე შემცირდეს ზემოქმედება. საბოლოო ვადების გამოცხადება,
მოსახლეობის აღწერა და კვლევები მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის/LALRP განახლებისათვის ელექტროგადამცემი ხაზების,
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ჰიდროელექტროსადგურის სამშენებლო ბანაკისა და ნარჩენების განთავსების
ადგილების, აგრეთვე ნაკრას გზის პროექტებისათვის.
მომავალი კონსულტაციების პროგრამა წარმოდგენილია თავში 10.3.

10.2.2 კონსულტაციები 2017 წლის ოქტომბრამდე
კონტაქტები
პროექტით
დაზარალებულ
პირებთან
და
ადგილობრივ
ხელისუფლებასთან მოიცავდა რამდენიმე შეხვედრას, ინტერვიუებს საოჯახო
მეურნეობის სოციალური კვლევისას და აღწერისას, ფოკუს ჯგუფების დისკუსიებს
და სს ნენსკრა ჰიდროს სოციალური ჯგუფის მიერ განხორციელებული საქმიანობებს.
2017 წლის სექტემბრისთვის პროექტით დაზარალებული პირების ჩართულობის
საქმიანობები მოცემულია ცხრილში 36 და აღწერილია შემდგომ პარაგრაფებში.
ცხრილი
36
დაზარალებულ
კონსულტაციების ქრონოლოგია
თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

საოჯახო

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

მეურნეობებთან
პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

ჩატარებული
მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება
2015
წლის 2526
ოქტომბე
რი

ელექტროსადგურ
ის, ნენსკრას გზის
რეკონსტრუქციის
, ნენსკრას
კაშხლისა და
წყალსაცავის,
ნაკრას
წყალმიმღების
ტერიტორიაზე
დაზარალებული
ადამიანები.

x საბოლოო თარიღი
(2015 წლის 26
ოქტომბერი)
x მიწის შესყიდვისას
გათვალისწინებულ
ი პროცესი და
ზოგადი პრინციპი
(აღწერა, აქტივების
ინვენტარიზაცია
და შეფასების
პროცესი, რომელიც
მომდევნო დღეებში
უნდა ჩატარდეს);
x საინფორმაციო
ფურცლები მიწის
შესყიდვის შესახებ
და ძირითადი
პირები, რომლებსაც
ინფორმაციისათვის
უნდა
დაუკავშირდეთ
(იხ. თავი 3)

x მიწის შესყიდვის
გრაფიკი;
x ერთეულის
ფასები და
კომპენსაციის
განაკვეთები
x კომპენსაცია
ნენსკრას
კაშხლისა და
წყალსაცავის და
ნაკრას
წყალმიმღების
ტერიტორიაზე
საძოვრის
დაკარგვისათვის
.
x გზების ახლოს
მდებარე
სახლებზე
ვიბრაციის
შესაძლოზე
გავლენა;
x პროექტის
ადგილობრივი
სარგებელი.

LALRP/ მიწის შესყიდვისა
და საარსებო
საშუალებების აღდგენის
გეგმა პასუხს გასცემს
მიწის შესყიდვასთან
დაკავშირებულ
პრეტენზიებს/წუხილს.
იგი მომზადება
დამფინანსებლების
პოლიტიკის შესაბამისად
და საჯაროდ
გამოქვეყნდება.

16 ჭუბერში,
11 ნაკიში

გაიმართება შეხვედრები
შემსუბუქების ზომების
განსასაზღვრად.
ჩატარდება ობიექტების
სიძველის კვლევა;
პროექტი დაასაქმებს
ადგილობრივ მუშაკებს
მაქსიმალურ დონეზე.
თემის ინვესტირების
პროგრამა შემუშავებულია
(იხ. თავი 3).
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება
2015
წლის
16&17
დეკემბერ
ი

2016
წლის
16&17
თებერვა
ლი

ჭუბერისა და
ნაკის თემები
(56 და 27
მონაწილე)

საძოვრების
დაკარგვით
დაზარალებული
ფერმერები
(მაჩლიჭალა,
ქვემო მემული ნენსკრას
კაშხლისა და
წყალსაცავის
ტერიტორიაზე,
ლაგირი - ნაკრას
წყალმიმღების
ტერიტორიაზე)

x დამატებითი
სოციოეკონომიკური
მონაცემების
კვლევების
წინასწარი
შედეგების
პრეზენტაცია, მათ
შორის LALRP/ მიწის
შესყიდვისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმის
ფარგლებში
განხორციელებულ
ი აღწერისა და
აქტივების
ინვენტარიზაციის
პრეზენტაცია.
x სამშენებლო
გრრაფიკის
პრეზენტაცია.
x საპრეზენტაციო
მასალის ქართულ
ენაზე
მონაწილეებისათვი
ს დარიგება (იხ.
თავი 7 დაინტერესებულ
მხარეთა
ჩართულობის გეგმა
(SEP))

x კაშხლის
უსაფრთხოება
და ბუნებრივი
კატასტროფები
x პროექტის
ადგილობრივი
სარგებელი
x დასაქმების
შესაძლებლობებ
ი
x კლიმატის
ცვლილება
(იხილეთ ტომი
7)

პროექტი დაასრულებს
დამატებითი სოციოეკონომიკური
მონაცემების კვლევებს და
მოაწყობს საჯარო
შეხვედრებს ყველა სახის
ზემოქმედების,
შემსუბუქების ზომებისა
და ვალდებულებების
დეტალურად
წარსადგენად (2017 წლის
მარტსა და ივნისში - იხ.
თავი 7). 2015 წლის
დეკემბერში, პროექტის
ფარგლებში
დაქირავებულ იქნება
საზოგადოებასთან
ურთიერთობების 2
სპეციალისტი, რომლებიც
ადგილობრივ
მოსახლეობას მიაწოდებს
ინფორმაციას და
კომპანიის მოთხოვნებს
გადასცემს. საჭიროებების
თანამონაწილეობითი
კვლევა ჩატარდა 2016
წლის სექტემბეროქტომბერში და
შემუშავდა თემების
საინვესტიციო პროგრამა
(იხ. თავი 3 და თავი 8).

ჭუბერი 56

x პროექტით
გამოწვეული
დანაკარგის
მაშტაბის შეფასება;
x კომპენსაცია და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენისათვის
შეთავაზებული
წინასწარი
გადაწყვეტილებები
;
x EPCკონტრაქტორის
ვალდებულება
შეინარჩუნოს
ხელმისაწვდომობა
პროექტის მიერ
მიწის გამოყენების
ტერიტორის გარეთ
მდებარე
საძოვრებზე (ზედა
მემული,

x ზემოქმედება
საერთოა
ოჯახების
ჯგუფებისათვის,
ვინაიდან
ოჯახების
ჯგუფები
ინაწილებენ
ჩვეულებით
სამართალზე
დაფუძნებულ
გამოყენების
უფლებას;
x დასაქმების
შესაძლებლობებ
ი;
x საარსებო
საშუალებების
აღდგენის
ზომების
განხორციელები
ს დროისათვის

ჩატარდა უნარ-ჩვევების
ინვენტარიზაცია, და
პროექტის მიზანი იქნება
არაკვალიფიციური
მუშების 100%-ით
ჭუბერისა და ნაკის
თემებიდან დაქირავება
(თუკი არსებობს ამგვარი
მუშახელი). გაიმართა
შეხვედრები საარსებო
წყაროების აღდგენის
ზომებისა და
ზემოქმედების მასშტაბის
უკეთ შესასწავლად, მათ
შორის კოლექტიური
ზომების (იხ. ქვემოთ).

ჭუბერი 16,
ნაკი 17

(26 ქალი, 30
კაცი)
ნაკი 27
(1 ქალი, 26
კაცი)

ნაკრას წყალმიმღებზე მიწა, რომლის
ლეგალიზება
შესაძლებელია,
დარეგისტრირდება და
გაიცემა კომპენსაცია.
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება

2016
წლის 28
თებერვა
ლი

ჭუბერის თემი

შკვანდირი;
ნენსკრას კაშხალი
და საძოვრები,
რომლებიც ნაკრას
წყალმიმღებზე და
საძოვრებზე,
კაშხლის
ტერიტორიის
ჩრდილოეთით
მდებარეობს).

აუცილებელი
დახმარება.

x ზოგადი
ინფორმაცია
პროექტის, მათ
შორის მიწის
შესყიდვის შესახებ
ელექტროგადამცემ
ი ხაზებისა და
ნარჩენების
განთავსების
ადგილებისათვის.

x ლახანის
მოსახლეობა
წუხდა, რომ
პროექტის მიერ
მიწის შესყიდვა
მოხდებოდა
სოფლის
ფარგლებში 220
კვ გადაცემის
ხაზის
მშენებლობისთვ
ის და
ჰიდროელექსტრ
ო–სადგურის
მშენებლობის
ტერიტორიაზე
ნარჩენების
განთავსების
ადგილების
მოსაწყობად.

პროექტის მიერ
გაკეთებული ახსნაგანმარტება.

150

220 კვ გადაცემის ხაზის
მშენებლობისათვის მიწის
შესყიდვა ჩატარდება GSEს მიერ დამფინანსებლების
მოთხოვნების
შესაბამისად. მიწის
შესყიდვის მასშტაბი
დღეისათვის უცნობია.
რაც შეეხება ნარჩენების
განთავსების ადგილებს,
ისინი ჯერ არ
განსაზღვრულა.
ადგილები განისაზღვრება
თემებთან მჭიდრო
კონსულტაციით.
კონკრეტული ამოცანაა,
თავიდან იქნას
აცილებული ფიზიკური
გადაადგილება და
მოხდეს საარსებო
საშუალებებზე
არასასურველი შედეგების
შემცირება. იხ. თავი 4.2.

5.04.2016

ელექტროსადგურ
ის მშენებლობით
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობები,
რომლებსაც
ფიზიკური
გადასახლება
ემუქრებათ.

x დიალოგი შესაძლო,
დროებითი,
ფიზიკური
გადაადგილების
შესახებ
მშენებლობის
პერიოდის
განმავლობაში
უსაფრთხოების
მიზნებით.

x დაზარალებულმ
ა საოჯახო
მეურნეობებმა
უარი
განაცხადეს
მიწის შესყიდვის
განხილვაზე
მანამ, სანამ
პროექტი
ითვალისწინებდ
აფიზიკურ
გადაადგილებას.

მომდევნო შეხვედრები
ჩატარდა და ტექნიკური
გადაწყვეტა მოიძებნა
ფიზიკური გადასახლების
თავიდან ასაცილებლად
(იხ. ქვემოთ).

6 (3 ქალი, 3
კაცი)

6-7.04.
2016

მაჩლისჭალა და
ქვემო მემული ნენსკრას
კაშხლისა და
წყალსაცავის
ტერიტორიაზე,
ლაგირი - ნაკრას

x პროექტით
გამოწვეული
დანაკარგის
მასშტაბის
შეფასება;
x კომპენსაცია და

x ზემოქმედება
საერთოა
ოჯახების
ჯგუფებისათვის,
ვინაიდან
ოჯახების

ფურაჟის მიწოდება
გარდამავალი
პერიოდისათვის
ჩართულია საარსებო
საშუალებების აღდგენის
პროგრამაში (იხ. თავი 7).

ჭუბერი 16
(მხოლოდ
კაცები)
ნაკი 17
(მხოლოდ
კაცები)

შემდგომი
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება
წყალმიმღების
ტერიტორიაზე საძოვრების
დაკარგვით
დაზარალებული
ფერმერები

2016
წლის
ივნისდეკემბერ
ი

2016
წლის
12-18
ოქტომბე
რი

კონსულტაციები
გაიმართა 2016 წლის
ოქტომბერში

საარსებო
საშუალებების
აღდგენისათვის
შეთავაზებული
წინასწარი
გადაწყვეტილებები
;

ჯგუფები
ინაწილებენ
ჩვეულებით
სამართალზე
დაფუძნებულ
გამოყენების
უფლებას;
x საარსებო
საშუალებების
აღდგენის
ზომების
განხორციელები
სდროისათვის
აუცილებელი
დახმარება.

8 შეხვედრა
ჰიდროელექტრო–
სადგურის
მშენებლობით
დაზარალებულ
საოჯახო
მეურნეობებთან

x კომპენსაციის
პრინციპების,
მშენებლობის
პერიოდში
დროებითი,
ფიზიკური
გადაადგილების
თავიდან აცილების
შესახებ.
x მშენებლობის
პერიოდში
გამოყენებული
მიწის ნაკვეთების
თანამონაწილეობი
თი გამოვლენა.

დროებითი
ფიზიკური
გადაადგილების
შესაძლებლობით
დაზარალებულმა
საოჯახო
მეურნეობებმა
უარი განაცხადეს
მშენებლობის
პერიოდში
სახლების
დატოვებაზე.

პროექტში შეიცვალა
ელექტროსადგურის
მდებარეობა იმგვარად,
რომ თავიდან ავიცილოთ
დროებითი ფიზიკური
გადაადგილება.

საძოვრების
დაკარგვით
დაზარალებული
ფერმერები
(მაჩლიჭალა,
ქვემო მემული ნენსკრას
კაშხლისა და
წყალსაცავის
ტერიტორიაზე,
ლაგირი - ნაკრას
წყალმიმღების
ტერიტორიაზე)

x ფოკუ სჯგუფები +
16 დეტალური,
ინდივიდუალური
ინტერვიუ
x საძოვრების
დაკარგვის
ზემოქმედების
შეფასება
შემოსავალზე საოჯახო
მეურნეობის
დონეზე.
x საარსებო
წყაროების
აღდგენის
ტექნიკურად და
სოციალურად
განსახორციელებე
ლი ზომების
თანამონაწილეობი
თი გამოვლენა.

x მოთხოვნა,რომ
პროექტმა
შეაკეთოს
დაუზიანებელ
საძოვრებამდე
მისასვლელი,
არსებული
გზები

საარსებო საშუალებების
აღდგენის ზომები,
რომლებიც
დაზარალებულ
ფერმერებთან ერთად
ტექნიკურად და
სოციალურად
განხორციელებად
ზომებად ჩაითვალა,
ჩართულია LALRP/ მიწის
შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის
გეგმაში (იხ. თავი 10.2.3.
და 7).

საარსებო საშუალებების
აღდგენის ტექნიკურად
და სოციალურად
განსახორციელებელი
ზომების გამოსავლენად.

საშუალოდ 6
(3 ქალი,
3 კაცი)

EPC კონტრაქტორი
განსაზღვრავს და
განახორციელებს ზომებს,
რომლებიც
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების რეჟიმის
შენარჩუნებას
უზრუნველყოფს
ჰიდროელექტრო–
სადგურის ტერიტორიაზე
მშენებლობის მთელი
პერიოდის განმავლობაში.
16 შეხვედრა
ინდივიდუალ
ურ საოჯახო
მეურნეობის
წევრებთან,
რომლებსაც
ესწრებიან
მამაკაცები და
ქალები.

საქონლის გვერდის
ასავლელი გზა
განისაზღვრება, რომელიც
ნენსკრას წყალსაცავის
ჩრდილოეთით მდებარე
საძოვრებამდე
ხელმისაწვდომობას
უზრუნველყოფს.
ზედა მემულისა და
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება
შკვადირის საძოვრებამდე
და ნენსკრას კაშხლამდე
მისასვლელი გზები
შეკეთდება.
2016
წლის
26-28
დეკემბერ
ი

ნენსკრას გზის
განახლებით
დაზარალებული
საოჯახო
მეურნეობები

x ინდივიდუალური
შეხვედრები;
x პროექტის
გრაფიკისა და
მიწის შესყიდვის
პრინციპების
შესახებ
ინფორმაციის
მიწოდება;
x საკომპენსაციო
პაკეტების
ინდივიდუალური
პრეზენტაცია.

x კაშხლის
უსაფრთხოება,
ბუნებრივი
კატასტროფები
და
მიკროკლიმატის
ცვლილებები

2017 წლის აპრილიდან
ივნისამდე გაიმართება
საჯარო შეხვედრები
პროექტის ზემოქმედებისა
და შემარბილებელი
ღონისძიებების შესახებ.
(იხილეთ ტომი 7 SEP).
შეფასდა კაშხლის
უსაფრთხოება და
ბუნებრივი
კატასტროფები და მოხდა
ტექნიკური ზომების
ჩართვა, რომ რისკები
მოექცეს საერთაშორისო
სტანდარტებით
განსაზღვრული
ლიმიტების ფარგლებში
(იხ. ტომი 6 - ბუნებრივი
კატასტროფები და
კაშხლის უსაფრთხოება).

შეხვედრები
ინდივიდუალ
ურ საოჯახო
მეურნეობის
წევრებთან,
რომლებსაც
ესწრებიან
მამაკაცები და
ქალები.

2016
წლის 12
დეკემბრი
დან 17
დეკემბრა
მდე

შეხვედრა
ჰიდროელექტრო–
სადგურის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან

მსჯელობა
კომპენსაციისა და
საარსებო წყაროს
აღდგენის შესახებ

პროექტით
დაზარალებული
პირები არ
ეთანხმებიან
შემოთავაზებულ
კომპენსაციას და
საარსებო წყაროს
აღდგენას

შეთანხმდა ახალი
შეხვედრა შემდგომი
განხილვისა და
შეთანხმების
შესაძლებლობების
გამოვლენისათვის

2016
წლის 23
დეკემბერ
ი

შეხვედრა
მომსახურე
პერსონალის
სოფლის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან (თითა)

მსჯელობა
კომპენსაციის შესახებ

მსჯელობა
კომპენსაციის
შესახებ

შემოწმდება აქტივების
ინვენტარიზაცია

2017
წლის 15
თებერვა
ლი

შეხვედრა
ჰიდროელექტრო–
სადგურის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან

აქტივების
ინვენტარიზაციის
შევსება და
დეტალური
აზომვითი კვლევის
ჩატარება

ჩატარდა საველე
სამუშაოები

პროექტით
დაზარალებული
პირების დასწრებით
და მონაწილეობით
ჩატარდა საველე
სამუშაოები

13

2017
წლის 17
თებერვა
ლი

შეხვედრა
მომსახურე
პერსონალის
სოფლის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან (თითა)

აქტივების
ინვენტარიზაციის
დადასტურება და
დეტალური
აზომვითი კვლევის
ჩატარება

ჩატარდა საველე
სამუშაოები

პროექტით
დაზარალებული
პირების დასწრებით
და მონაწილეობით
ჩატარდა საველე
სამუშაოები

1 კაცი

2017
წლის 3

შეხვედრა
ჰიდროელექტრო–

ურთიერთგაგების

არანაირი

ურთიერთგაგების
მემორანდუმი (MoU)

13
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13
(7 ქალი,
8 კაცი)

1 კაცი

(7 ქალი
8 კაცი)
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება
და 16
მარტი

სადგურის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან
ურთიერთგაგების
მემორანდუმის
ხელმოსაწერად
(MoU)

მემორანდუმი (MoU)

2017
წლის 3
მარტი

შეხვედრა
მომსახურე
პერსონალის
სოფლის
მშენებლობით
დაზარალებულ
პირებთან (თითა)
ურთიერთგაგების
მემორანდუმის
ხელმოსაწერად
(MoU)

ურთიერთგაგების
მემორანდუმი (MoU)

2017
წლის 21
თებერვა
ლი

კაშხლის
მშენებლობის
ტერიტორიაზე
დაზარალებულ
ოჯახებთან
შეხვედრა

მსჯელობა
კომპენსაციისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის შესახებ

ხელმოწერილია

(7 ქალი
8 კაცი)

არანაირი

- პროექტით
დაზარალებული
პირები არ
ეთანხმებიან
შემოთავაზებულ
კომპენსაციას და
საარსებო წყაროს
აღდგენას
- კომპენსაცია
ნაგებობის
დანაკარგისთვის
(ხის ქოხები)
შეიძლება
მიღებული იქნას,
მაგრამ უნდა
მოიცავდეს
ქოხების
თანამესაკუთრეე
ბ–საც

2017
წლის 14
მარტი

შეხვედრა
კაშხლის
მშენებლობით
დაზარალებულ
ოჯახებთან

მსჯელობა
ნაგებობების (ხის
ქოხები)
კომპენსაციასთან
დაკავშირებით

არანაირი

2017
წლის 21
მარტი

კაშხლის
მშენებლობის
ტერიტორიაზე
დაზარალებულ
ოჯახებთან
შეხვედრა, მათ
შორის ქოხების
თანამესაკუთ–
რეებთან

მსჯელობა
კომპენსაციისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის შესახებ

- პროექტით
დაზარალებული
პირები არ
ეთანხმებიან
შემოთავაზებულ
კომპენსაციას და
საარსებო წყაროს
აღდგენას
- კომპენსაცია

ურთიერთგაგების
მემორანდუმი (MoU)
ხელმოწერილია

3

- შეთანხმდა ახალი
შეხვედრა შემდგომი
განხილვისა და
შეთანხმების
შესაძლებლობების
გამოვლენისათვის

10

(1 კაცი
2 ქალი)

( 8 კაცი,
2 ქალი)

- ხის ქოხების
თანამესაკუთრენიც
გათვალისწინებულ
იქნებიან

ურთიერთგაგების
მემორანდუმი (MoU)
ხელმწერილია

10

შეთანხმდა ახალი
შეხვედრა შემდგომი
განხილვისა და
შეთანხმების
შესაძლებლობების
გამოვლენისათვის

4 კაცი
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თარიღი

კონსულტაციები
ჩატარდა

გამოქვეყნებული
ინფორმაცია

გამოთქმული
პრეტენზიები/
წუხილები

პროექტმა როგორ
მოახდინა გამოთქმული
პრეტენზიების/

მონაწილეები

წუხილის დაკმაყოფილება

ნაგებობის
დანაკარგისთვის
(ხის ქოხები)
შეიძლება
მიღებული იქნას
2017
წლის
აპრილი–
დან
აგვისტო–
მდე

არაფორმალური
კონსულტაციები
და საჩივრების
მენეჯმენტი

არაფორმალური
კონსულტაციები და
საჩივრების
მენეჯმენტი

- წყალსაცავის
უბანზე მიწისა
და საძოვრების
დაკარგვის
კომპენსაცია არ
არის ჩაითვალა
მისაღებად
პროექტით
დაზარალებულ
პირების მიერ

მიმდინარეობს
მოლაპარაკება და
მოსახლეობის აღწერისა
და ზემოქმედების
შეფასების განხილვა და
დაზუსტება

- ზოგიერთი
პროექტით
დაზარალებული
პირი აცხადებს,
რომ კომპენსაციის
უფლების მქონეთა
დასადგენად
ჩატარებული
აღწერა საჭიროებს
გადასინჯვას

სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფთან ჩატარებული ოფიციალური შეხვედრები
მოკლედაა აღწერილი მომდევნო პარაგრაფებში.

A

გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასების/ESIA ანგარიშის
გამოქვეყნების ფარგლებში ორგანიზებული საჯარო მოსმენები
2015 წლის ივნისში სამი საჯარო მოსმენა მოეწყო. თითო-თითო დაზარალებულ
სოფლებში - ჭუბერში და ნაკში, და მესტიაში. პროექტის გარემოსა და სოციალურ
სფეროზე ზემოქმედების შეფასების პროცესის ფარგლებში შეხვედრების ჩატარებას
მოითხოვს საქართველოს კანონმდებლობა. შეხვედრების მიზანი იყო Gamma
Consulting Limited-ის მიერ მომზადებული პროექტის გარემოსა და სოციალურ
სფერზე
ზემოქმედების
შეფასების
ანგარიშის
წარდგენა.
შეხვედრაში
მონაწილეობდნენ
თემების,
პროექტის
განმახორციელებელი
კომპანიის,
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების
სამინისტროს წარმომადგენლები.

B

საინფორმაციო შეხვედრები განსახლების პოლიტიკის, პრინციპებისა და
კომპენსაციის უფლებაზე
2015 წლის ოქტომბერში, SLR-ს მიერ ჩასატარებელი საკადასტრო და ღირებულების
დასადგენი კვლევის დაწყებამდე, დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური
კვლევების კონტექსტში, მოეწყო შეხვედრები ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ნაკსა
და ჭუბერში. შეხვედრების მიზანი იყო ინფორმაციის მიწოდება შემდეგ საკითხებზე:
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(i) განსახლების პოლიტიკა და პრინციპები. (ii) კომპენსაციის მიღების უფლებები, (iii)
საჩივრებისა და პრეტენზიების მექანიზმები. და (iv) პრეტენზიებისა და შენიშნვნების
მექანიზმები.

C

დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების წინასწარი
დასკვნების პრეზენტაცია
2015 წლის დეკემბერში ჩატარდა შეხვედრები დამატებითი გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევების წინასწარი დასკვნების საზოგადოებისათვის გასაცნობად.
შეხვედრები ჩატარდა ჭუბერსა და ნაკში. განიხილეს შემდეგი საკითხები: (i)
კვლევების ძირითადი დასკვნები, (ii) ნენსკრას ჰესისასთვის დაგეგმილი
მშენებლობის გრაფიკი. (iii) საჯარო კონსულტაციების შემდეგი ნაბიჯები.

D

შეხვედრები დამატებითი E&S კვლევების ჩატარების დროს (2017 წლის
მარტი-სექტემბერი)
LALRP-ის პროექტი გამოქვეყნდა 2017 წლის მარტიდან აგვისტომდე შუალედში,
როგორც E&S კვლევების გამოქვეყნების ნაწილი. 2017 წლის მარტიდან აგვისტომდე
პერიოდში
დამატებითი
გარემოსდაცვითი
და
სოციალური
კვლევების
განსაჯაროების ფარგლებში გაიმართა შემდეგი შეხვედრები და კონსულტაციები
ორივე ხეობასა და თბილისში:
x

საჯარო შეხვედრები ნენსკრასა და ნაკრას ხეობაში 2017 წლის 3-დან 7
აპრილამდე (დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების
გამოქვეყნებიდან 1 თვის შემდეგ)

x

საზოგადოებასთან
საკონსულტაციო
შეხვედრები
არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან და თბილისში მცხოვრებ
სვანეთის მოსახლეობასთან, 2017 წლის 27 და 28 აპრილს,

x

საზოგადოებასთან საკონსულტაციო შეხვედრები ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობაში, 2017 წლის 1-დან 3 მაისამდე.

x

დამატებითი ფოკუს-ჯგუფები ქალების და სოციალურად
ადამიანების მინაწილეობით 2017 წლის 2-დან 4 აგვისტომდე,

x

ღია კარის დღეები ჭუბერსა და ნაკრაში, 2017-დან 22-დან 24 აგვისტომდე.

დაუცველი

ამ მნიშვნელოვანი კონსულტაციების შემდეგ მომზადდა LALRP–ის საბოლოო
ვარიანტი, რომელშიც მოხდა დაინტერესებულ მხარეთა მოსაზრებების დოკუმენტში
ინტეგრირება.
გამოითქვა ერთი კონკრეტული შეშფოთება ელექტროგადამცემი ხაზების ტრასის
თაობაზე და ლახამში მცხოვრები საოჯახო მეურნეობებზე მათი ზემოქმედების
თაობაზე.
x

ჰიდროენერგეტიკული
სქემით
გამომუშავებული
ელექტროენერგიის
ექსპორტისთვის საჭირო 220 კვ გადამცემი ხაზის მარშრუტის შერჩევა
ჯერჯერობით არ მომხდარა და წარმოადგენს მთავრობის მოვალეობას.
თუმცა, როგორც "ასოცირებული ობიექტი" სს "ნენსკრა ჰიდრო"
ითანამშრომლებს მთავრობასთან, რათა უზრუნველყოს, რომ გარემოსა და
სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასება, LALRP–ის (მიწის შესყიდვისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის) ჩათვლით, მომზადდეს იმ
სტანდარტების
შესაბამისად,
რომლებიც
შეესაბამება
ნენსკრას
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ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის პოტენციური დამფინანსებლების E&S
მოთხოვნებს. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ გარემოსა და სოციალურ
სფეროზე ზემოქმედების შეფასებაში გათვალისწინებული იქნას ის
პოტენციური ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობაზე, რომელიც ექნება
გადამცემი ხაზის ტრასის შერჩევას, და კომუნიკაცია დამყარდეს
საზოგადოებასთან საჯარო კონსულტაციების მეშვეობით და გატარდეს
ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ ზემოქმედება თავიდან
იქნეს აცილებული ან შემცირდეს.
x

ნენსკრას კაშხლის მშენებლობისთვის ელექტროენერგიის მისაწოდებელი 110
კვ-იანი გადამცემი ხაზის მარშრუტი აგრეთვე არ არის ცნობილი ამ
დროისთვის. თუმცა, სს ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებელია ყველა საჭირო
დოკუმენტაციის
(მაგ.
ESIA
და
LALRP)
მომზადებაზე,
რომ
უზრუნველყოფილი იყოს შესაბამისობა საქართველოს მთავრობისა და
პოტენციური დამფინანსებლების მოთხოვნებთან. 110 კვ ელექტროგადამცემი
ხაზისთვის ESIA და LALRP მომზადდება და პოტენციური ზემოქმედება
მოსახლეობაზე გათვალისწინებული იქნება მარშრუტების შერჩევისას და
მიღებული იქნება ზომები იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედება
თავიდან იქნას აცილებული ან შემცირდეს.

10.2.3 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის მომზადებაში დაზარალებული
ადამიანების მონაწილეობა
A

ნენსკრას კაშხლისა და წყალსაცავზე, ნაკრას წყალმიმღებზე საძოვრების
დაკარგვასთან დაკავშირებით.
2016 წლის თებერვალსა და აპრილში ჭუბერსა და ნაკში მოეწყო შეხვედრები
დაზარალებულ მოსახლეობასთან საძოვრების დაკარგვასთან დაკავშირებით.
შეხვედრების მიზანი იყო ზემოქმედების შესწავლა და შესაძლო ზემოქმედების
მასშტაბის დადგენა და შემსუბუქების შესაძლო სტრატეგიებისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის საქმიანობების შემუშავება, რომელთა განხორციელება
ტექნიკურად შესაძლებელი და სოციალურად მისაღებია.
2016 წლის ოქტომბერში ჩატარდა კონკრეტული კვლევა და თანამონაწილეობითი
სამუშაო, რომლის მიზანი იყო: (1) საოჯახო მეურნეობის დონეზე ზემოქმედების
მასშტაბის დადგენა და (2) საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომებთან
დაკავშირებით დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის მოსაზრებების განხილვა.
მაღალმთიან ადგილებში მესაქონლეობის სფეროს ექსპერტი შეხვდა ქვემო მემულისა
და მაჩლიჭალას (ნენსკრას კაშხალი და წყალსაცავი) და ლაგირის საძოვრის (ნაკრას
წყალმიმღები) დაკარგვით დაზარალებულ 16 ოჯახს. დეტალური ინტერვიუები და
დისკუსიები ჩატარდა, რომ განსაზღვრულიყო დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობის სრულ საერთო შემოსავალში სოფლის-მეურნეობის საქმიანობებით
მიღებული შემოსავლის წილი. შეგროვდა დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის
იდეები და მოსაზრებები. მოხდა ამ იდეებისა და მოსაზრებების მათთან ერთად
განხილვა ტექნიკურად და სოციალურად შესაძლებელი გადაწყვეტილებების
გამოსავლენად. შედეგები მოცემულია ცხრილში 37.
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ცხრილი 37 დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის იდეები და მოსაზრებები
საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომებთან დაკავშირებით

B

საძოვრების დაკარგვით დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების მიერ საარსებო საშუალებების აღდგენის
შესაძლებლობის განხილვა ტექნიკური და სოციალური
განხორციელებადობის თვალსაზრისით..

რესპოდეენტების
რ-ბა

რესპოდენტების
%

არსებული გზების/ბილიკების/ტრასების გაუმჯობესება

8

50%

სათბურები

2

13%

თხილი

4

25%

პირუტყვის გენეტიკური გაუმჯობესება

4

25%

მეფუტკრეობა

2

13%

მეთევზეობა

1

6%

რძის შეგროვება

1

6%

მორწყვა

2

12%

სულ

16

100%

ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის შესყიდვასა და სამშენებლო
საქმიანობებთან დაკავშირებით
2016 წლის აპრილიდან 2016 წლის დეკემბრამდე შეხვედრები ჩატარდა
ჰიდროელექტროსადგურის ტერიტორიაზე მიწის შესყიდვით დაზარალებულ
საოჯახო მეურნეობებთან. განიხილეს კომპენსაციების ვარიანტები, ისევე როგორც
სამშენებლო საქმიანობების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხხოების პირობები.
პროექტმა წამოაყენა სამშენებლო მოედანთან ძალზედ ახლოს მცხოვრები ორი
საოჯახო მეურნეობის დროებითი ფიზიკური გადაადგილების აუცილებლობის
საკითხი. საოჯახო მეურნეობებმა უარი განაცხადეს დროებით გადაადგილებაზე.
პროექტმა შეიმუშავა ტექნიკური გადაწყვეტილება მშენებლობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში
ამ
საოჯახო
მეურნეობებისათვის
ჯანმრთელობისა
და
უსაფრთხხოების პირობების უზრუნველსაყოფად.

C

ნენსკრას გზასთან დაკავშირებით
2016 წლის დეკემბრის ბოლო კვირას ჩატარდა შეხვედრა ნენსკრას ხეობის გზის
რეკონსტრუქციის შედეგად დაზარალებულ ადამიანებთან მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) გრაფიკისა და პრინციპის
წარსადგენად და განსახილველად.

D

დაზარალებული ადამიანების მონაწილეობა იმ ინფრასტრუქტურასთან
დაკავშირებით, რომელიც 2017 წლის იანვრისათვის განსაზღვრული არ არის
ინფრასტრუქტურა, რომელიც 2017 წლის იანვრისათვის ჯერ განსაზღვრული არ
არის, განისაზღვრება 2017 წლის ივნისში თემებთან მჭიდრო კონსულტაციით. მათი
კონკრეტული ამოცანა საარსებო საშუალებებზე ნებისმიერი ნეგატიური შედეგის
შემცირებაა.
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10.3

სამომავლო კონსულტაციების პროგრამა
ეს თავი აღწერს საკონსულტაციო საქმიანობებს, რომლებიც 2017 წლის ოქტომბერში
ჩატარდება. საქმიანობები წაკითხულ უნდა იქნეს მე-8 ტომთან (გარემოსდაცვითი და
სოციალური მართვის გეგმა) და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმასთან
(ტომი 7) ერთობლიობაში.
ცხრილი 38 ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის
სამომავლო საქმიანობები
საქმიანობები

დრო/სტატუსი

საჩივრებზე
რეაგირების
მექანიზმის
განხორციელება

საჩივრების ადგილობრივი კომიტეტის ჩამოყალიბება
თითოეულ ხეობაში

2018 წლის ოქტომბერი

საჩივრების მონაცემთა ბაზის მართვა

მიმდინარე

პროექტის ვებგვერდი

გარემოსდაცვითი ინფრომაციის განსაჯაროება

2017 წლის მარტის
შემდგომ

გარემოსდაცვითი და სოციალური ამოცანების
შესრულებისადმი მიძღვნილი პუბლიკაცია

2017 წლის მარტის
შემდგომ

საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის განსაჯაროება

2017 წლის მარტის
შემდგომ

კომენტარების თავის ჩართვა

2017 წლის მარტის
შემდგომ

გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევის სრული
ვერსიის განსაჯაროება

2017 წლის მარტის
შემდგომ

სოფლების ჭუბერის და ნაკის ადმინისტრაციულ
შენობებში მოსახლეობის აღწერის სიები

დასრულებულია იმ
კომპონენტებისათვის,
რომლებიც შესულია
წინამდებარე LALRP–ში

მიწის შესყიდვისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმის
(LALRP)
განხორციელება

2017 წლის მეოთხე
კვარტალი – 2018 წლის
პირველი კვარტალი
კომპონენტებისთვის,
რომლებიც კერ კიდევ არ
არის განსაზღვრული

თემატური შეხვედრები ან ინდივიდუალური
ინტერვიუები დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობებთან
და პირებთან. ეს გამიზნულია განათლების არმქონე
პირებზე (მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP) შედგენისას დაზარალებულ
პირებს შორის ასეთი მხოლოდ ერთი შემთხვევა
გამოვლინდა) და ყველა დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობაზე, რათა უფრო უკეთ გაიგონ ზემოქმედება და
შემსუბუქების შესაძლებლობები, რომლებიც
კონკრეტულად მათ ეხებათ.

დაიწყო 2017 წლის
თებერვლიდან.
გაგრძელდება მიწის
შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP)
დასრულებამდე,
საკომპენსაციო პაკეტზე
მოლაპარაკებამდე, და
შემდგომ ცალკეულ
შემთხვევებში.

მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის სახელმძღვანელოს
გავრცელება ორივე ხეობაში (GLAC: საინფორმაციო
ბროშურა, რომელიც წარმოადგენს LALRP–ის მოკლე
შინაარსს თემის წევრებისთვის)

2018 წლის ნოემბერი

საკომპენსაციო პაკეტებზე მოლაპარაკება და კომპენსაციის
ხელშეკრულების ხელმოწერა

მიმდინარე

საარსებო საშუალებების აღდგენაზე მოლაპარაკებები
პროექტის განხორციელებით მნიშვნელოვნად და
უკიდურესად დაზარალებულ პირებთან.

მიმდინარე, დაიწყო 2016
წლის ივლისში
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საქმიანობები

მიწის შესყიდვისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმის
(LALRP) განახლება
ელექტროენერგიისგა
დაცემის ხაზების,
ჰესის სამშენებლო
ბანაკისა და
ნარჩენების
განთავსების
ადგილებთან
დაკავშირებით.
მიწის შესყიდვისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმის
(LALRP) განახლება
ნაკრას გზისათვის
გარემოზე და
სოციალურ სფეროზე
ზემოქმედების
შეფასების/ESIA და
დამატებითი
გარემოსდაცვითი და
სოციალური
კვლევების
გამოქვეყნება და
განხილვა

დრო/სტატუსი
დახმარება მიწის დარიგისტრირებაში

მიმდინარე, დაიწყო 2016
წლის ივლისში

საძოვართან დაკავშირებით გადაწყვეტილების
განხორციელება: საარსებო საშუალებების აღდგენის
გადაწყვეტილებების თანამონაწილეობითი განსაზღვრა

მიმდინარე, დაიწყო 2016
წლის ოქტომბერში

კონსულტაციები დეტალურ პროექტირებასთან
დაკავშირებით, რომელთა მიზანიც ზემოქმედების
შემცირება ან თავიდან აცილებაა;

2017 წლის მეოთხე
კვარტალი – 2018 წლის
პირველი კვარტალი

აღწერის და კვლევების შესახებ ინფორმაციის გამოქვენება.
იგივე მოქმედებები, როგორც ზემოთ.

კონსულტაციები დეტალურ პროექტირებასთან
დაკავშირებით, რომელთა მიზანიც ზემოქმედების
შემცირება ან თავიდან აცილებაა;

2017 წლის მეოთხე
კვარტალი – 2018 წლის
პირველი კვარტალი

აღწერის და კვლევების შესახებ ინფორმაციის გამოქვენება.
იგივე მოქმედებები, როგორც ზემოთ.

საბოლოო გარემოსდაცვითი და სოციალური
დოკუმენტაციის, მათ შორის, მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
განსაჯაროება ადგილებზე, და ასევე პროექტის ვებგვერდზე.

2017 წლის ნოემბერი

საბოლოო გარემოსდაცვითი და სოციალური
დოკუმენტაციის, მათ შორის, მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
ხელმისაწვდომობის შეტყობინება ადგილობრივი
თემებისთვის, დაასევეპროექტისვებ-გვერდზე.

2017 წლის ნოემბერი

ოფიციალური შეხვედრების მოწყობა საბოლოო
გარემოსდაცვითი და სოციალური დოკუმენტაციის, მათ
შორის, მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP), ადგილობრივ თემებთან
განსახილველად.

2017 წლის ნოემბერიდეკემბერი
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ცხრილი 39 კონტრაქტორი დაინტერესებული პირების ჩართულობა სამუშაოების
ადრეულ ეტაპზე
საქმიანობები
მუშაკების
საჩივრებზე
რეაგირების მექანიზმის
განხორციელება

დრო
საჩივრებზე რეაგირების შესაბამისი მექანიზმის
შემუშავება და განხორციელება პროექტში
დასაქმებული მუშაკებისათვის, მათ შორის
კონტრაქტორებისათვის

2017 წლის მაისიდან EPC
კონტრაქტის დასრულებამდე

მუშაკების საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმის
ეფექტურობის დადასტურება

2017 წლის მაისიდან EPC
კონტრაქტის დასრულებამდე

დასაქმების პროცესების
განსაჯაროება

დასაქმების პროცესების განსაჯაროება ადგილზე

2017 წლის მაისი–ივნისი,
ძირითადი მშენებლობის
დაწყებამდე

ინფორმაცია
სატრანსპორტო
მოძრაობის მართვის
შესახებ

სატრანსპორტო მოძრაობის მართვის გეგმის
პრეზენტაცია ადგილზე

2017 წლის მაისი–ივნისი,
ძირითადი მშენებლობის
დაწყებამდე

სატრანსპორტო მოძრაობასთან დაკავშირებით,
ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ორგანიზება.

ძირითადი მშენებლობის
დაწყებამდე, 2016 წლისდან
მშენებლობის ბოლომდე

სიძველეთა კვლევის განხორციელება

2017 წლის ბოლომდე
(შესრულებულია)

საძოვრებამდე მისასვლელი, შემოვლითი გზების
ხელმისაწვლომობის შესახებ ინფორმაციის
განსაჯაროება.

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების დაწყებამდე.

საძოვრებამდე
მისასვლელი,
შემოვლითი გზების
ხელმისაწვდომობის
შესახებ ინფორმაციის
განსაჯაროება.
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ცხრილი 40 მშენებლობის ძირითად ეტაპზე დაინტერესებული მხარეების ჩართვის
საქმიანობები
საქმიანობები

დრო

დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობის
გეგმის (SEP)
ყოველწლიური
განახლება

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP)
ყოველწლიური განახლება მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების განმავლობაში.

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

რეგულარული
შეხვედრები პროექტით
დაზარალებულ
ადამიანებთან

ადგილობრივ მოსახლეობასთან რეგულარული,
არაფორმალური შეხვდრების მოწყობა

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

ექვს თვეში ერთხელ პროექტის ფარგლებში
გამოცემული ბიულეტენი, რომელიც

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

დარიგდება ორივე ხეობაში
არაფორმალური შეხვედრები მშენებლობის პერიოდში
საჭიროების მიხედვით

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

მძიმე სამშენებლო საქმიანობების შესახებ წინასწარ
ინფორმაციის გავრცელება

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

ნებისმიერი საქმიანობის წინასწარ გამოცხადება,
რომელიც გავლენას იქონიებს მოძრაობაზე
ზუგდიდი-მესტიის გზაზე

მშენებლობის ძირითადი
სამუშაოების
განმავლობაში.

საგანგებო სიტუაციის
სამოქმედო გეგმა

საგანგებო სიტუაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება
და განსაჯაროება

წყალსაცავის ავსების
დაწყებამდე

არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან და
ეროვნულ დონეზე
დაინტერესებულ
პირებთან
ყოველწლიური
შეხვედრების ჩატარება

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაეროვნულ
დონეზე დაინტერესებულ პირებთან ყოველწლიური
შეხვედრების ჩატარება

წლიურად მშენებლობის
პერიოდში

მუდმივი ინფორმაცია
სამშენებლო
საქმიანობების შესახებ

ცხრილი
41
დაინტერესებული
ექსპლუატაციის ეტაპზე

პირების

ჩართულობის

საქმიანობები

საქმიანობები

დრო

დაინტერესებულ
მხარეთა ჩართულობის
გეგმის (SEP)
საექსპლუატაციო ფაზა

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის (SEP)
საექსპლუატაციო ფაზის განსაზღვრა
და განსაჯაროება

ექსპლუატაციის ფაზის
დასაწყისში (2022)

გარემოსდაცვითი და
სოციალური მართვის
გეგმის განხორციელების
პერიოდში პროექტით
დაზარალებულ პირებთან
მუდმივი შეხვედრები

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის
განხორციელების პერიოდში პროექტით
დაზარალებულ პირებთან მუდმივი შეხვედრები

პროექტის
ებსპლუატაციის მთელი
პერიოდის განმავლობაში

ექვს თვეში ერთხელ პროექტის ფარგლებში
გამოცემული ბიულეტენი, რომელიც დარიგდება
ორივე ხეობაში
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11

საჩივრებზე რეაგირების
მექანიზმი
მოცემული თავი აღწერს საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმს (GRM). ს.ს. ნენსკრა
ჰიდრო მოეპყრობა მიწის შესყიდვითა და განსახლებით დაზარალებულ ადამიანებს
შემრიგებლური, სამართლიანი და გამჭირვალე წესით. ყურადღება მუდმივად
გამახვილდება საჩივრების გამომწვევი მიზეზების თავიდან აცილებაზე და არა
საჩივრებზე რეაგირების პროცესზე. საჩივარი შეიძლება განისაზღვროს როგორც
არსებული ან აღქმული პრობლემა, რომელიც დაზარალებული ადამიანების
წუხილის საფუძველი შეიძლება გახდეს.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრომ შეიმუშავა საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის ნაწილია (ტომი 7, დამატებითი
სოცი-ეკონომიკური კვლევები). ეს მექანიზმი მოიცავს ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში
მცხოვრები ადამიანების ყველა საჩივარს, მათ შორის LALRP/ მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელებასთან დაკავშირებით
გაკეთებული საჩივრებს.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო განახორციელებს საჩივრების ურთიერთდამაკმაყოფილებლად
გადაწყვეტის მექანიზმს, რომლის მიზანია დაეხმაროს მესამე პირებს რაც
შესაძლებელია ნაკლები საჩივრით მიმართონ სასამართლო სისტემას. ეს მექანიზმი
მოიცავს საჩივრების არასასამართლო, ურთიერთდამაკმაყოფილებელი წესით
განხილვისა და გადაწყვეტის ორ დონეს: (i) პირველი - საჩივრის ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს
მიერ შიდა განხილვა, და (ii) მეორე - ხეობის დონეზე საჩივრის გადაწყვეტის
კომიტეტი. ნახაზი 18 გვ. 190-ზე გვიჩვენებს საჩივრის მართვის ორი დონიან
მექანიზმს.
იმ შემთხვევებში, სადაც დაზარალებული პირები ან ჯგუფები არ არიან კმაყოფილი
ურთიერთდამაკმაყოფილებელი მექანიზმის შედეგით, მათ ყოველთვის ექნებათ
შესაძლებლობა, საკითხის გადაწყვეტის პროცესის ნებისმიერ ეტაპზე მიმართონ
სასამართლოს.
მოხდება თითოეული საჩივრის დოკუმენტირება და თითოეული საჩივრის
გადაწვეტის პროცესისა და კომუნიკაციის სისტემატურად თვალის მიდევნება.
ქვემოთ აღწერილია საჩივარზე რეაგირების პროცესი იმ საჩივრებისათვის,
რომლებიც ეხება შემდეგ საკითხებს: კომპენსაცია, ეკონომიკური გადაადგულება და
საარსებო წყაროს აღდგენა.
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11.1

საჩივარზე რეაგირების პროცესი
ნენსკრას ჰიდროენერგეტიკული პროექტის საჩივარზე რეაგირების ორ დონიანი
პროცესი მოიცავს შემდეგ მთავარ ნაბიჯებს:
(i) საჩივრების მიღება და რეგისტრაცია
(ii) საფუძვლის შემოწმება
(iii) გადაწყვეტა პროექტის დონეზე (პირველი დონე)
(iv) საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი (მეორე დონე)
აღნიშნული ნაბიჯები აღწერილია ქვემოთ.

A

საჩივრების მიღება
საჩივრების შეტანა მოხდება: (i) ადგილობრივ დონეზე, ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობებში, (ii) პროექტის სათაო ოფისში, თბილისში და (iii) პროექტის ვებ-გვერდის
მეშვეობით.
დაზარალებული თემიდან ნებისმიერი პირი შეძლებს საჩივრის შეტანას.
x

საჩივრის წარმოდგენა ხდება წერილობითი საჩივრის რეგისტრაციის ფორმის
მეშვეობით, რომელიც ხელმისაწვდომია: (i) სოფლების: ჭუბერისა და ნაკის
სოფლის ადმინისტრაციების შენობებში და (ii) თითოეული სამშენებლო
ობიექტის შესასვლელში. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტები განიხილავენ ამ რეესტრებს (ჟურნალებს) კვირაში ორჯერ მაინც.

x

საჩივრის წარმოდგენა ხდება პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტების, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტის, და EPC კონტრაქტორის გარემოსდაცვითი და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერების, ან ტელეფონით, ან წერილობითი საჩივრის
რეგისტრაციის ფორმით, ან პირდაპირ, სიტყვიერი განცხადების მეშვეობით.

საჩივრის რეგისტრაციის ფორმა მოცემულია დანართ 5-ში. საჩივრის ფორმა და
საჩივრების
ჟურნალი
დამონტაჟდება
სოფლების
ჭუბერისა
და
ნაკის
ადმინისტრაციების შენობებში, აგრეთვე სამშენებლო უბნების შესასვლელში.
ს.ს.
ნენსკრა
ჰიდროს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სპეციალისტმა
დაზარალებულ თემებს აუხსნა საჩივრის შეტანისა და რეგისტრაციის შესაძლებლობი
და გზები შეხვედრებზე, რომლებიც მოეწყო ყოველ სოფელში, 2016 წლის იანვართებერვალში. საჩივრის მექანიზმის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდება ვებ-გვერდის
მეშვეობით. ინფორმაცია ასევე გაიკვრება ბილბორდებზე თითოეულ თემში და
სოფლების ჭუბერისა და ნაკის ადმინისტრაციების შენობების შესასვლელში. ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერის სამუშაო ადგილი მუდმივად სოფელ
ჭუბერშია დაფუძნებული და ის მოახდენს საჩივარზე რეაგირების მექანიზმისა და
მონაცემთა ბაზის ადმინისტრირებას.
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B

საჩივრების რეგისტრაცია
ყველა საჩივარი ჩაიწერება და დარეგისტრირდება პროექტის საჩივრის მონაცემთა
ბაზაში ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერის მიერ. შეინახება შემდეგი
ინფორმაცია: (i) სახელი, გვარი და საკონტაქტო დეტალები, (ii) საჩივრის დეტალები,
როდის და როგორ იქნა წარმოდგენილი, მიღებული, გაცემული პასუხი და
დახურული. ყველა საჩივრის მიღების დადასტურება ხდება მიღებიდან 7 დღეში და
პასუხი გაიცემა მიღებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა.

C

საფუძვლის შემოწმება
საჩივრის შემოტანისა და რეგისტრირების შემდეგ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური
მენეჯერი განსაზღვრავს საჩივარი საფუძვლიანია თუ არა, ანუ, იმსახურებს თუ არა
შემდგომ განხილვას.
მას შემდეგ, რაც საჩივარი საფუძვლიანად ჩაითვლება, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს
სოციალური მენეჯერი (i) ახდენს საჩივრის შემომტანის წერილობით ინფორმირებას
ერთი კვირის ვადაში, (ii) განსაზღვრავს საკითხის/პრობლემის გადაწყვეტას საჩივრის
პროექტის დონეზე განხილვის მეშვეობით (საჩივრის გადაწყვეტის პირველი დონე)
ერთი კვირის განმავლობაში და (iii) ხვდება საჩივრის შემომტანს პირველადი
გადაწყვეტილების შესათავაზებლად ორი კვირის ვადაში.
თუ ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი გადაწყვეტს, რომ საჩივარი
უსაფუძვლოა, მიზეზი, თუ რატომ არ მოხდა საჩივრის განხილვა, ინახება საჩივრის
მონაცემთა ბაზაში და გადაწყვეტილება ეცნობება მომჩივანს ერთი კვირის ვადაში.

D

დაზარალებული პირების საჩივრების განხილვა პროექტის დონეზე
მას შემდეგ, რაც საჩივარი კლასიფიცირდება როგორც საფუძვლიანი, ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროს სოციალური მენეჯერი მოახდენს საჩივრის გადაწყვეტას პირველ დონეზე.
საჩივრის დასამუშავებლად გადაიდგმევ აშემდეგი ნაბიჯები:
x

ჩართულ მხარეთა განსაზღვრა;

x

საჩივარში წამოჭრილი საკითხებისა და წუხილის/პრეტენზიების გარკვევა
პირდაპირი დიალოგის მეშვეობით;

x

წუხილის/პრეტენზიების კლასიფიცირება ბრალის სერიოზულობასთან
მიმართებაში, ინდივიდის ან ჯგუფის კეთილდღეობასა და უსაფრთხოებაზე
შესაძლო ზემოქმედებასთან ან საკითხის საზოგადოებრივი მნიშვნელობასთან
მიმართებაში.

x

საჩივრის გადაცემა შესაფერისი გასრცდილების მქონე თანამშრომლისთვის;

x

საჩივრის გადაწყვეტის მეთოდის განსაზღვრა - ყველაზე გავრცელებული
მიდგომები, რომლებიც სხვა მიდგომას არ გამორიცხავს, იქნება:

x

კომპანია მომჩივანს საკითხის პირდაპირ გადაწყვეტას სთავაზობს;

x

კომპანია და თემი ერთად იღებენ გადაწყვეტილებას;

x

კომპანია და თემი იყენებენ ტრადიციულ ან ჩვეულებით სამართალზე
დაფუძნებულ ადგილობრივ პრაქტიკას.

x

სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებების შეგროვება, მათ შორის
კომპანიის და, საჭიროების შემთხვევაში, შეთანხმებული, ნეიტრალური,
ტექნიკურიაზრის მოსმენა.
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x

საწყისი ვარიანტების განსაზღვრა, რომელიც მხარეებმა განიხილეს და საკითხის
გადაწყვეტისა და დარეგულირების სხვადასხვა მიდგომების შესწავლა;

x

შეთანხმებისამებრ, საჩივრის გადაწყვეტის პროცესის ჩატარება;

x

საჩივრის დახურვა ამისათვის განკუთვნილი, საჩივრის დახურვის ფორმის
ხელმოწერით (რაც ნიშნავს, რომ საჩივარი ორივე მხარისათვის
დამაკმაყოფილებლად გადაწყდა) ან საჩივრის გადაწყვეტის კომისიისათვის
მიმართვა.

პროექტით დაზარალებული პირის საჩივრების პროექტის დონეზე განხილვა
მოხდება საჩივრის მიღებიდან ორი კვირის განმავლობაში.
თუკი პროექტით
დაზარალებული
პირი უკმაყოფილოა
შეთავაზებული
გადაწყვეტით, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი
გადაამისამართებს საჩივარს საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტში, რომელიც საჩივარის
გადაწყვეტის მეორე დონეა.

E

საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ითვლება საჩივარზე რეაგირების მექანიზმის
მეორე დონედ. ორგანო ჩამოყალიბდება თითოეულ ხეობაში. მსგავსი პროექტების
განხორციელების გამოცდილება აჩვენებს, რომ ადგილზე საჩივარზე რეაგირების
ამგვარი მექანიზმის არსებობა ხელს უწყობს საჩივრების უმეტესობის გადაწყვეტას
სასამართლო პროცედურების გარეშე (ანუ, ადმინისტრაციულ კოდექსით
მოთხოვნილი პროცედურების ან სასამართლო პროცესის გარეშე). მექანიზმი
პროექტის დაუბრკოლებელი განხორციელებისა და საჩივრების დროულად
დაკმაყოფილების საშუალებას იძლევა.
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ჩამოყალიბდება ორივე ხეობისათვის. კომიტეტის
ოფისი
განთავსდება
მუნიციპალიტეტის
შენობაში.
როგორც
ქვემოთაა
ჩამოთვლილი, საჩივრის გადაწყვეტის ადგილობრივი კომიტეტი შედგება შემდეგი
წევრებისაგან:
x ადმინისტრაციული ოფიცრების წარმომადგენლები (მესტიის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის წარმომადგენელი თემში და სოფელ ჭუბერისა და ნაკრას მოადგილე
მესტიის საკრებულოში).
x პროექტის წარმომადგენლები: საველე სოციალური მენეჯერი, მიწის შესყიდვის
და კომპენსაციის საკითხების თანამშრომელი და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტები;
x ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის საკითხების
თანამშრომელი;
x პროექტით დაზარალებული ორი პირი (ერთი ქალი, ერთი კაცი). მათ აირჩევენ
დაზარალებული თემები. ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტი აუხსნის და გაავრცელებს ინფორმაციას პროექტის შესახებ 2016
წლის ივლისში ჩატარებულ შეხვედრებზე. გრაფიკისა და თემების მიერ
გადაწყვეტილი გზის მიხედვით, ისინი შეაგროვებენ კანდიდატურებს და
ჩაატარებენ არჩევნებს.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი იმოქმედებეს როგორც საჩივრის
გადაწყვეტის კომიტეტის მდივანი (შექმნა, კოორდინაცია, დოკუმენტაცია).

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 162

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ცხრილი 42 საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტის შემადგენლობა
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის საკითხების
თანამშრომელი
ადმინისტრაციული ორგანოების 2 წარმომადგენელი (მესტიის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი თემში)
მესტიის
მუნიციპალიტეტის
ადგილობრივ
თემებიდ
ანარჩეული
საკრებულოს წევრი (ჭუბერი და ნაკრა)

მომწვევი
წევრი

პროექტით დაზარალებული პირების წარმომადგენელი (კაცი)
პროექტით დაზარალებული პირების წარმომადგენელი (ქალი)

წევრი
წევრი

წევრი
წევრი

საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი ჩაერთვება იმ შემთხვევაში, თუკი საჩივარი,
რომელიც საჩივრის გადაწყვეტის პირველ დონეზე ვერ გადაწყდა, ჯერ კიდევ
მიმდინარეა.
თითოეული საჩივრისათვის, საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი გადაწყვიტავს
საჭიროა თუ არა დამატებითი გამოძიების ჩატარება. თუ ამგვარი გადაწყვეტილება
იქნება მიღებული, საჩივრის შემომტანი პროექტით დაზარალებულ პირთან საჩივრის
გადაწყვეტის კომიტეტის შეხვედრამდე შეგროვდება დამატებითი ინფორმაცია,
რომელიც მიეწოდება საჩივრის შემომტან პროექტით დაზარალებულ პირს
შეხვედრამდე.
საჩივრის
გადაწყვეტის
კომიტეტი
მიაწოდებს პროექტით
დაზარალებულ პირს ინფორმაციას განხილვა-შეხვედრის თარიღის, დროისა და
ადგილის შესახებ და შესაბამისად, მოიწვევს პროექტით დაზარალებულ პირს მასში
მონაწილეობის მისაღებად.
საჩივრის გადაწყვეტის კომიტეტი მიიღებს მომჩივანს და მასთან ერთად განიხილავს
საჩივრის გადაწყვეტის გზებს. ამის შემდეგ, კომიტეტი შეადგენს და ხელსმოს აწერს
საკითხზე განხილვის ოქმს. თუკი საჩივარი დამაკმაყოფილებლად გადაწყდა,
პროექტით დაზარალებული პირი ხელს მოაწერს ოქმს მიღწეული შეთანხმების
დასადასტურებლად. იმ შემთხვევაში, როდესაც პროექტი დათანხმდება დამატებითი
ღონისძიებების განხორციელებას, მოხდება ოქმში ამის დაკონკრეტება. ოქმში ასევე
ჩაიწერება განხორციელების გრაფიკი.
მომჩივანს წერილობით მიეწოდება ინფორმაცია გადაწყვეტილების შესახებ,
მიუხედავად იმისა, იმყოფებოდა იგი თუ არა განხილვისას. თუკი ს.ს. ნენსკრა
ჰიდროს გადაწყვეტილება ვერ დააკმაყოფილებს პროექტით დაზარალებულ
მომჩივანს, მას შეუძლია დამატებითი მოქმედებების განხორციელება საკუთაი საქმის
შესაბამისი სასამართლოსათვის წარდგენით (რაიონული სასამართლო).

11.2

საჩივრებისდახურვა
საჩივარი ითვლება "გადაწყვეტილად" ანუ "დახურულად" ორივე მხარისათვის
დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღწევისას და გამოსასწორებელი
ღონისძიებების წარმატებით განხორციელებისას. როდესაც შეთავაზებული
გადაწყვეტილება საჩივრის გადაწყვეტის შესახებ თანხმდება პროექტსა და მომჩივანს
შორის,
განხორციელებისათვის
აუცილებელი
დრო
დამოკიდებულია
გადაწყვეტილების ბუნებაზე. თუმცა, ამ გადაწყვეტილების განხორციელებისათვის
აუცილებელი მოქმედებები განხორციელდება ყველაზე გვიან ერთი თვის ვადაში.
როდესაც გადაწყვეტილება ხორციელდება ან განხორციელდა, საჩივრის დახურვის
ფორმა უნდა შეივსოს ორივე მხარის მიერ (ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სპეციალისტი და მომჩივანი), რომელშიც მითითებულია, რომ
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მომჩივანი საჩივარს დახურულად მიიჩნევს. ეს ფორმა შეინახება პროექტის საჩივრის
მონაცემთა ბაზაში.
თუმცა, გარკვეულ სიტუაციებში პროექტმა შესაძლოა "დახუროს" საჩივარი მაშინაც
კი, როდესაც მომჩივანი შედეგით უკმაყოფილოა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც,
მაგალითად, მომჩივანი ვერ ახერხებს საჩივრის დასაბუთებას ან საქმე გვაქვს აშკარა
სპეკულაციურ ან თაღლითურ მცდელობასთან. ამგვარ სიტუაციებში, მოხდება
პროექტის მიერ საჩივრის გამოსაძიებლად და გადაწყვეტილების მისაღებად
მიღებული ზომების დოკუმენტირება და მომჩივანს მიეწოდება ინფორმაცია
მდგომარების შესახებ. ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო არ უარყოფს საჩივარს ზერელე
განხილვით და არ დახურავს საჩივრებს სპეციალურ რეესტრში, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც მომჩივანს ეცნობა და ჰქონდა დამატებითი ინფორმაციის ან
მტკიცებულების მიწოდების შესაძლებლობა.

11.3

საჩივრების ჩანაწერები და დოკუმენტირება
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სოციალური მენეჯერი მართავს მონაცემთა ბაზას, რომელშიც
შეინახება წერილობით საჩივრები შემოსული (i) ნენსკრას და ნაკრას ხეოებიდან, (ii)
თბილისში, სათაო ოფისის დონეზე და (iii) ვებ-გვერდის მეშვეობით. მონაცემთა ბაზა
შეიცავს საჩივრის შემომტანი პირის სახელსა და გვარს ან ორგანიზაციის
დასახელებას, საჩივრის აღწერასა და თარიღს, ნებისმიერ შემდგომ მოქმედებებს,
საბოლოო შედეგს და როდის და როგორ მოხდა გადაწყვეტილების მომჩივნისადმი
შეტყობინება. მონაცემთა ბაზის მაგალითი მოცემულია დანართში 6. სოციალური
მენეჯერი მართავს საჩივრების მონაცემთა ბაზას და საჩივრების მართვასთან
დაკავშირებული ინფორმაციას შეიტანს პროექტის ფარგლებში ექვს თვეში ერთხელ
გამოცემულ გარემოზე ზემოქმედებისა და სოციალურ ანგარიშში (როგორც ეს
აღწერილია თავში 12).

11.4

კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია
საჩივრების მართვასთან დაკავშირებით საკონტაქტო პირია პროექტის სოციალური
მენეჯერი
ნადირაძე
ტელ: (+995) 551 139 479
nadiradzekakha@gmail.com
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს საინფორმაციო ცენტრი, სოფ. ჭუბერი, მესტიის
მუნიციპალიტეტი.
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო, საქართველო, თბილისი, მარჯანიშვილის ქუჩა 6
პროექტის ვებ-გვერდი: www.nenskrahydro.ge.
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ნახ. 19 საჩივრების მართვის პროცესი
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12

მონიტორინგი და შეფასება
მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
განხორციელების ამოცანაა ადამიანების ცხოვრებისა და საარსებო
საშუალებების სტანდარტების სულ მცირე პროექტის განხორციელებამდე
არსებულ დონეზე შენარჩუნება. მიზანშეწონილია ამ სტანდარტების
გაუმჯობესება პროექტის ფარგლებში. მონიტორინგი წარმოადგენს ამ
ამოცანის მიღწევის პროცესში წარმატების დოკუმენტირების საშუალებას. იგი
იძლევა უკუკავშირს მიღწეული პროგრესის შესახებ და იძლევა გამოვლენილი
პრობლემების რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე გადაწვეტის საშუალებას, რათა
ხელი შეუწყოს ახალი საცხოვრისითა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
ზომების დროულ შეცვლასა და კორექტორებას. მონიტორინგის ამოცანაა:
x

უზრუნველყოს პროექტით დაზარალებული პირების საცხოვრებელი
სტანდარტის აღდგენა ან გაუმჯობესება;

x

გაარკვიოს საქმიანობების გრაფიკის მიხედვით განხორციელება ანუ
ვადების დაცვა;

x

შეისწავლოს საკმარისია თუ არა კომპენსაციის, სარეაბილიტაციო/აღდგენის
ზომები;

x

გამოავლინოს პრობლემები ან პოტენციური საკითხები; და

x

დაადგინოს მეთოდები პრობლემების სწრაფად გადასაწყვეტად.

მონიტორინგი წარმოადგენს საზომს დროში, რომელიც აჩვენებს მოხდა თუ
არა წინსვლა ამოცანისაკენ ან ამოცანის მიღწევის გზაზე გადახვევა.
მონიტორინგი იძლევა გადაუმუშავებელ მონაცემებს კითხვებზე პასუხის
გასაცემად და შეფასება ამ მონაცემებს იყენებს და ახდენს მათ
ინტერპრეტაციას.

12.1

მონიტორინგი

12.1.1 შიდა მონიტორინგი
შიდა მონიტორინგი ჩატარდება რეგულარულად ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის
შესყიდვის გუნდის მიერ LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელებისას. შიდა მონიტორინგი
ჩატარდება
როგორც
პროქტის
გარემოსდაცვითი
და
სოციალური
ვალდებულებების საერთო თანამონაწილეობითი მონიტორინგის ნაწილი.
დაზარალებული თემების წარმომაგენლები დასახელებული იქნება ამ
თემების მიერ და მონაწილეობას მიიღებენ მონაცემთა შეგროვების
მეთოდოლოგიის განსაზღვრაში, კვლევებში და შედეგების ანალიზში.
თანამონაწილეობითი მონიტორინგის მექანიზმი აღწერილია ტომში 8: ESMP.
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შიდა მონიტორინგის ინდიკატორები დაკავშირებულია პროცესთან,
პირდაპირ შედეგთან და ზემოქმედებასთან - დაკანონებული მიწის
ნაკვეთების რ-ბა, დადებული ხელშეკრულებების რ-ბა, მიმდინარე
კომპენსაციის რ-ბა, გაცემული კომპენსაციის რ-ბა, მიმდინარე და გადახდილი
საკომპენსაციო გადასახადი, ქონების მფლობელი; საარსებო საშუალებების
აღდგენის მიმდინარე პროგრამები; საჩივრები ტიპისა და გადაწყვეტის დროის
მიხედვით. ეს ინფორმაცია შეგროვდება ს.ს. ნენსკრაჰიდროს მიწის შესყიდვის
გუნდის წარმომადგენლების მიერ პროექტის განხორციელების არეალში.
შიდა მონიტორინგის ყოველთვიური ანგარიშები მომზადდება LALRP/ მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების
პირველი სამი წელიწადის განმავლობაში. შიდა მონიტორინგის კვარტალური
ანგარიშები მომზადდება პროექტის ექსპლუატაციის დაწყებიდან პირველ სამ
წლამდე. ანგარიშებში შევა შემდეგი სახის ინფორმაცია:
x

მიღწევები დღემდე;

x

ხელმოწერილი კომპენსაციის შეთანხმებების რ-ბა;

x

გადახდილი კომპენსაციის ოდენობა;

x

პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა, რომელმაც მიიღო გარდამავალი
პერიოდის დახმარება, ტიპი (ნატურით ან ნაღდიფულით) და რარდენობა;

x

საარსებო საშუალებების აღდგენის განხორციელებული საქმიანობების
რაოდენობა და ხასიათი, პროექტით დაზარალებული პირების რაოდენობა,
რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ საქმიანობებში

x

მოცემულ პერიოდში შესრულებული და შეუსრულებელი ამოცანები;

x

წამოჭრილი პრობლემები.

x

დარეგისტრირებული საჩივრების რ-ბა, სახეობა, ადგილი და მომჩივანის
სქესი და გადაწყვეტილი საჩივრების რ-ბა. და

x

გამოსასწორებელი ზომების რეკომენდირებული ვარიანტები.

შემუშავდება და განხორციელდება კულტურულად შესაფერისი
მონიტორინგის პროგრამა, რომელიც გამოაჩენს, თუ როგორაა
გადანაწილებული გარდამავალი პერიოდისთვის კოლექტიურად ნატურით ან
ნაღდი ფულის სახით მიწოდებული ფურაჟი დაზარალებულ ადამიანებს
შორის, ასევე ნატურის სახოთ დაზარალებულთა შორის, და რომელიც
უზრუნველყოფს, რომ ყველა დაზარალებულმა საოჯახო მეურნეობამ მიიღოს
თავისი უფლებები.
ბოლო კომპენსაციის გადახდიდან ორ თვის შემდეგ ჩატარდება აგრეთვე
დაკმაყოფილების კვლევა, იმისთვის, რომ შეფასდეს დაზარალებული
ადამიანების კომპენსაციის პროცესით დაკმაყოფილების დონე.

12.1.2 გარე მონიტორინგი
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
განხორციელება დამოკიდებულია გარე მონიტორინგზე, რათა მოხდეს
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობების საარსებო საშუალებების შესაბამის
დონეზე აღდგენის უზრუნველყოფა. მონიტორინგი განიხილავს თავად
დაზარალებული მეურნეობების მიერ ხელშეწყობილ საარსებო საშუალებების
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აღდგენის ეფექტურობას ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მხარდაჭერის შედეგად
პროექტის ფარგლებში გაცემული საკომპენსაციო თანხების გამოყენების
მეშვეობით. გარე მონიტორი განიხილავს შიდა მონიტორინგის შედეგებს და
გადაამოწმებს მათ პროექტის განხორციელების ადგილებში ექვს თვეში
ერთხელ ვიზიტის მეშვეობით LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების პირველი სამი წლის
განმავლობაში, ხოლო შემდეგ წლიურად, თუკი მნიშვნელოვანი საკითხი არ
გამოვლინდება. ექვს თვეში ერთხელ ჩატარებული გარე მონიტორინგის
ანგარიშები მიეწოდებათ დამფინანსებლებს.
გარე მონიტორინგი ჩატარდება მესამე მხარის შესაბამისი კვალიფიკაციის
მქონე გამოცდილი სპეციალისტების მიერ, რომლებიც შეთანხმდება ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროსა და დამფინანსებლებს შორის. გარე მონიტორთან
დაკავშირებამდე, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო და დამფინანსებლები შეთანხმდებიან
სამუშაო აღწერილობასა და ანგარიშის ფორმატზე. გარე მონიტორინგის
მიზანია დაადგინოს შიდა მონიტორინგის მეთოდების მდგრადობა და
პროექტის შედეგების შესაბამისობა გამოცხადებულ მიზნებთან. გარე
მონიტორინგის ამოცანები მოიცავს:
x

შიდა მონიტორინგის ანგარიშების მიმოხილვასა და გადამოწმებას;

x

დაზარალებული პირების საოჯახო მეურნეობების აქტივების აღწერის
კვლევის ინფორმაციის გადამოწმებას;

x

საჩივრების მექანიზმის ეფექტურობის გადამოწმებას;

x

კონსულტაციას დაზარალებულ საოჯახო მეურნეობეთან, ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან, საზოგადოების ლიდერებთან;

x

შემოწმებას იმისა, გაიზარდა თუ არა დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების საარსებო საშუალებები ან მოხდა თუ არა მათი აღდგენა ან,
სულმცირე, პროექტამდე არსებულ დონეზე აღდგენა, და

x

შემოწმება გაიზარდა თუ არა დაზარალებული მეურნეობების
შესაძლებელობები პირდაპირი და არაპირდაპირი სარგებლის
მიღებისთვის.

თუკი
არსებობს
შეუსაბამობა
განხორციელების
პროცესში
ან
დამფინანსებლების პოლიტიკის გაუთვალისწინებლობა, გარე მონიტორი
წამოაყენებს გამოსასწორებელ ღონისძიებებს და ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო
შესთავაზებს დროში გაწერილ მოქმედებებს (ბიუჯეტთან ერთად) პროექტის
შესრულების უზრუნველსაყოფად.

12.2

შეფასებები

12.2.1 დასრულების შიდა ანგარიში
ფიზიკური გადაადგილებისა და კომპენსაციის გადახდის სამი წლის შემდეგ,
ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიწის შესყიდვის გუნდი ჩაატარებს შიდა შეფასებას იმის
დასადგენად, მოხდა თუ არა LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის ამოცანების მიღწევა. შიდა შეფასება
მომზადდება დასრულების ანგარიშის სახით, რომელიც წარედგინება
დამფინანსებლებს.
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დასრულების შიდა ანგარიშის მოსამზადებლად, სოციო-ეკონომიკური კვლევა
და დაკმაყოფილების კვლევა ჩატარდება ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს განსახლების
განყოფილების მიერ. სოციო-ეკონომიკური კვლევაში ჩაერთვება ყველა
დაზარალებული საოჯახო მეურნეობა. შედარებისათვის დაუზარალებელი
საოჯახო მეურნეობებიც გამოიკითხება. დასრულების შიდა ანგარიში
მოახდენს შემდეგი საკითხების დოკუმენტირებას:
x

ყველა დასრულებული საქმიანობის მიმოხილვა, როგორც LALRP/ მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განხორციელების
ნაწილი (მონიტორინგის ყველა შეგროვებული მონაცემის სინთეზი);

x

პროექტით დაზარალებული პირების კმაყოფილებას საარსებო
საშუალებების აღდგენის პროცესით;

x

მიღებული და გადაწყვეტილი საჩივრების რ-ბა და ტიპი;

x

პროექტით დაზარალებული პირების მიერ ჩამოყალიბებული ახალი
ბიზნესების ან ეკონომიკური საქმიანობების რაოდენობა;

x

პროექტით დაზარალებული პირების შემოსავლის დონეები და ცხოვრების
სტანდარტები და მათი განვითარება/ცვლილება 2015 წელს დამატებითი
გარემოსაცვითი და სოციალური კვლევების ფარგლებში ჩატარებული
საბაზისო კვლევის განხორციელების პერიოდიდან.

x

პროექტით დაზარალებული პირების საარსებო საშუალებებისა და
შემოსავლის წყაროების სახეობები და მათი განვითარება/ცვლილება 2015
წელს დამატებითი გარემოსაცვითი და სოციალური კვლევების ფარგლებში
ჩატარებული საბაზისო კვლევის განხორციელების პერიოდიდან.

12.2.2 დასრულების გარე ანგარიში
დასრულების აუდიტის შიდა ანგარიშის დამფინანსებლებისთვის წარდგენის
შემდეგ, ს.ს. ნენსკრა ჰიდროსა და დამფინანსებლებს შორის შეთანხმების
საფუძველზე პროექტი დაიქირავებს გარე შემფასებელს, რომელიც ჩაატარებს
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
დასრულების აუდიტს. დასრულების აუდიტი მოიცავს განხორციელებული
შემამსრუბუქებელი ზომების მთლიანობაში განხილვას, განხორციელების
გეგმების ამოცანებისადმი შედარებას და დასკვნას, შეიძლება თუ არა
მონიტორინგის პროცესის დასრულება. აუდიტი შეაფასებს განხორციელდა თუ
არა LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა და
დამფინანსებლების
მოთხოვნები
იძულებით
გადაადგილებასთან
დაკავშირებით. განხორციელების პროცესში ხარვეზების აღმოჩენის ან
დამფინანსებლების მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში,
აუცილებელი გამოსასწორებელი მოქმედებები განისაზღვრება და ს.ს. ნენკსრა
ჰიდრო წამოაყენებს დროში გაწერილ მოქმედებებსა და ბიუჯეტებს
დამფინანსებლების მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად.
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12.3

მონიტორინგისა და შეფასების გრაფიკი
ცხრილი 43 წარმოადგენს მონიტორინგისა და ანგარიშგების საქმიანობების
გრაფიკს.
ცხრილი 43 მონიტორინგისა და ანგარიშგების საქმიანობების გრაფიკი
მონიტორინგისა და
ანგარიშგების საქმიანობები

ანგარიშგება

სიხშირე / გრაფიკი

შიდა მონიტორინგი

ყოველთვიური
ანგარიშები

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმის განხორციელებიდან
პირველი სამი წლის
განმავლობაში

12.4

კვარტალური
ანგარიშები

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
აღდგენის
გეგმის
საშუალებების
განხორციელებიდან პირველი სამი წლის
და
ექსპლუატაციის
განმავლობაში
დაწყებიდან სამ წლამდე

გარე მონიტორინგი

ანგარიშები ექვს
თვეში ერთხელ

მიმდინარეობს დასრულებამდე

დასრულების შიდა ანგარიში

1 ანგარიში

ბოლო კომპენსაციის გაცემიდან სამი წლის
შემდეგ

დასრულების გარე აუდიტი

1 დასრულების
აუდიტი

ბოლო კომპენსაციის გაცემიდან სამი წლის
შემდეგ - დასრულების შიდა ანგარიშის
გამოცემის შემდეგ.

მონიტორინგის ინდიკატორები
მონიტორინგი და შეფასება ჩვეულებისამებრ იყოფა სამ კომპონენტად:
x

წვლილის (ან პროცესის) მონიტორინგი, რომელიც ზომავს მომსახუროებებს,
რესურსებს ან საქონელს, რომლებიც ხელს უწყობენ გამოსავალს და
საბოლოო ჯამში სასურველი შედეგების მიღწევას. შეტანილი წვლილის
მონიტორინგი ჩატარედება რეგულარულად.

x

მწარმოებლურობის (ან შესრულების) მონიტორინგი, რომელიც ზომავს
წვლილის პირდაპირ გაზომვად შედეგებს. ტარდება, როგორც შიდა
პროცესი.

x

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა
განსაზღვრავს მასშტაბს, რომლის მიხედვითაც პროექტის წვლილი და
გამოსავალი აღწევს ან თითქმის აღწევს LALRP/ მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ამოცანებს.

მონიტორინგის ინდიკატორები ამ სამი კომპონენტისათვის ჩამოთვლილია
ცხრილში 44.
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ცხრილი 44 მონიტორინგის ინდიკატორები
მონიტორინგის ინდიკატორი

წყარო

სიხშირე / გრაფიკი

LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის ბიუჯეტის
საერთო ხარჯვა

ფინანსური
ჩანაწერები

ყოველთვიურად

ხარჯების განაწილება:

ფინანსური
ჩანაწერები + LALRP
მონაცემთა ბაზა

ყოველთვიურად

მობილიზებული თანამშრომლების რ-ბა,
სრულ/ნაწილობრივ განაკვეთზე, შიდა
ორგანიზაციული ან გარე, განაწილებული
პასუხისმგებლობისა და უნარის მიხედვით

სს ნენსკრა ჰიდროს
ადამიანური
რესურსების მართვის
განყ.

ყოველთვიურად

პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა
კატეგორიის მიხედვით
(უფლების/კომპენსაციის მატრიცის

აღწერა და
საჩივრების მართვა

ყოველთვიურად

კომპენსაციის ხელმოწერილი შეთანხმებების რბა და თანხა

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

გადახდილი კომპენსაციის ოდენობა და თანხა;

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

პროექტით დაზარალებული პირების რ-ბა,
რომელმაც მიიღო გარდამავალი პერიოდის
დახმარება,

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

პროექტში დაქირავებული
დაზარალებულებული პირების რ-ბა

კონტრაქტორი და
ოპერატორის
ადამიანური
რესურსების მართვის
განყოფილება +
LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

პროექტით დაზარალებულებული პირების
მიერ დარეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების
რ-ბა

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

თითოეულ ხეობაში გაუმჯობესებული

LALRP მონაცემთა

ყოველთვიური

წვლილი

ფულადი კომპენსაცია
საარსებო საშუალებების აღდგენის
ღონისძიებები
გარდამავალი პერიოდის დახმარებები
პროექტით დაზარალებული პირების და სხვა
დაინტერესებული მხარეების კონსულტაცია და
ჩართულობა
სოციალურად დაუცველი ადამიანების
დახმარება
პროექტის ზოგადი განხორციელება და
ზედნადები ხარჯები

მიხედვით)
გავლენა

ტიპი (ნატურით ან ნაღდი) და რ-ბა;
საარსებო საშუალებების აღდგენის
განხორციელებული საქმიანობების რ-ბა და
ხასიათი, პროექტით
დაზარალებული პირების რ-ბა, რომლებიც
მონაწილეობდნენ ამ საქმიანობებში

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 171

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

მონიტორინგის ინდიკატორი

წყარო

სიხშირე / გრაფიკი

საძოვრების გზების რ-ბა და სიგრძე

ბაზა

განხორციელებული საქმიანობების რ-ბა,
რომელთა მიზანი პროექტით დაზარალებული

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

LALRP მონაცემთა
ბაზა

ყოველთვიური

მოცემულ პერიოდში მიღებული საჩივრების რბა და ტენდენცია დროის მიხედვით

საჩივრების მართვის
სისტემა

ყოველთვიური

ღია, მიმდინარე საჩივრების რ-ბა და ტენდენცია
დროის მიხედვით

საჩივრების მართვის
სისტემა

ყოველთვიური

დახურული ჩივრების რ-ბა და ტენდენცია
დროის მიხედვით

საჩივრების მართვის
სისტემა

ყოველთვიური

საჩივრების დამუშავების საშუალო დრო

საჩივრების მართვის
სისტემა

ყოველთვიური

კომპენსაციის გადახდის საშუალო დრო

ფინანსური
დავალიანება + LALRP
მონაცემთა ბაზა

ყოველთვიური

პროექტით დაზარალებულებული
კმაყოფილება კომპენსაციით

კმაყოფილების
კვლევა

ბოლო
კომპენსაციის
გადახდიდან ორ
თვეში

პროექტით დაზარალებულებული პირების
შემოსავლის დონე და ცხოვრების დონე

სოციოეკონომიკურიკვლევა

შიდაშეფასება

პროექტით დაზარალებული პირების მიერ
ჩამოყალიბებული ახალი ბიზნესების ან
ეკონომიკური საქმიანობების რაოდენობა;

სოციოეკონომიკურიკვლევა

შიდაშეფასება

პროექტით დაზარალებული პირების საარსებო
საშუალებებისა და შემოსავლის წყაროების
სახეობები

სოციოეკონომიკურიკვლევა

შიდაშეფასება

პროექტით დაზარალებული პირების
კმაყოფილება საარსებო საშუალებების
აღდგენის პროცესით;

კმაყოფილებისკვლევა

შიდაშეფასება

პირებისთვის წარმოების მხარდაჭერაა
პროექტით დაზარალებულებული
პირებისათვის გაწეული დახმარების ან
გარდამავალი პერიოდის შემწეობის რ-ბა,
ხასიათი, ოდენობა და სახეობა
შედეგი

პირების
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13
13.1

ბიუჯეტი და დაფინანსება
დაფინანსება

13.1.1 მიწისა და აქტივების დაკარგვის კომპენსაციის
დაფინანსება
2015 წლის 31 აგვისტოს საქართველოს ხელისუფლებასა და ს.ს. ნეკსრა
ჰიდროს შორის დადებული განხორციელების ხელშეკრულების მე-8 თავის
მიხედვოთ, ს.ს. ნეკსრა ჰიდრო გადაიხდის:
x

x

პროექტისათვის საჭირო სახელმწიფო მიწისათვის, 1 ა.შ.შ. დოლარის
ექვივალენტ თანხას (მასში შედის ყველა სახის გადასახადი, რეგისტრაციისა
და გამოკვლევის ჰონორარი და სხვა ხარჯები) და
აუცილებელი ხარჯები კერძო მიწაზე ყველა სამართლებრივი უფლების
შესაძენად კანონის შესაბამისად.

განხორციელების ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს სახელზე
დარეგისტრირებულ მიწაზე ზარალს და არც საარსებო საშუალებების
აღდგენას, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო გადაიხდის:
x

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმით
შეთავაზებული საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების
განხორციელების ხარჯს

მთლიანობაში, დაზარალებული საოჯახო მეურნეობისათვის ყველა სახის
გადახდა მოხდებას.ს. ნენსკრა ჰიდროს მიერ:
x

თუკი შესაძლებელია კერძო მიწის ლეგალიზება (უკვე რეგისტრირებულია
ან რეგისტრაციის პროცესი მიმდინარეობს), ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელს,
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსა და მფლობელს შორის ყიდვა–
გაყიდვის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ გადაუხდის.

x

თუკი კერძო მიწის ლეგალიზება დაზარალებული საოჯახო მეურნეობის
სახელზე შეუძლებელია, ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო მფლობელს გადაუხდის ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროსა და მფლობელს შორის კომპენსაციის ხელშეკრულების
ხელმოწერის შემდეგ.
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13.1.2 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის სხვა ღონისძიებების დაფინანსება
ს.ს. ნენსკრა ჰიდრო ასევე პირდაპირ დააფინანსებს შემდეგ საქმიანობებს:
x

თავ 7-ში განსაზღვრული საარსებო წყაროების აღდგენის ყველა
ღონისძიებებს;

x

გარდამავალი პერიოდის დახმარებებს;

x

მოწყვლადობის დახმარებებს;

x

საჩივარზე რეაგირების პროცესის განხორციელებას და მართვას;

x

შიდა და გარე მონიტორინგის, შეფასებისა და დასრულების აუდიტის
ხარჯებს;

x

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლება,
რომელიც მოიცავს ნაკრას გზის რეკონსტრუქციას,
ჰიდროელექტროსადგურსა და კაშხლის მონაკვეთს შორის 35 კვ
ელექტრომომარაგების ხაზს და ნენსკრას ხეობაში დაგეგმილი ახალი
ქვესადგურიდან ჰიდროელექტრსადგურამდე 110 კვ ძაბვის
ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზს

13.1.3 საქართველოს მთავრობის მიერ გაღებული ხარჯები
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
გაღებული
ხარჯები
მოიცავს
განხორციელებაში ჩართული ყველა სახელმწიფო და საჯარო მოხელის
ხელფასს (საპარტნიორო ფონდი, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო)

13.2

ბიუჯეტი
მიწის შესყიდვის და საარსებო წყაროების აღდგენის ოპერაციისათვის 2017
წლის ოქტომბერში დაგეგმილი ბიუჯეტი მოცემულია ცხრილში 45.
მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 9,906,673 ლარს (3,950,114 ა.შ.შ. დოლარი $1 = GEL
2.52 გაცვლითი კურსით, სადაც
3,711,956 ლარი ანუ 37% მიწის
შესყიდვისათვის გათვალისწინებული კომპენსაციებია)
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ცხრილი 45 LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის ბიუჯეტი 2017 წლის სექტემბერში
საკითხი

ფასი (ლ
ლარი)

ფასი (ააშშ
დოლარი))

კომენტარი

სახელმწიფოს სახელზე
დარეგისტრირებული მიწა

2.52

1

---

მიწის მფლობელებზე
დარეგისტრირებული მიწა ან მიწა,
რომლის დაკანონებაც შესაძლებელია

2,767,825

1,107,130

შენობა-ნაგებობები

316,310

126,524

ხეები და ერთწლიანი კულტურები

627,819

251,128

მიწის შესყიდვა
კომპენსაცია მიწის დაკარგვისათვის

კომპენსაცია აქტივების დაკარგვისათვის
ხის ფაცხა, ღობე და
დამხმარე ნაგებობა
1288 ხე,
კარტოფილის 1 მინდორი
და სიმინდის 1 მინდორი
საარსებო საშუალების აღდგენა
შემწეობა გარდამავალ ეტაპზე - საკვები
კულტურები

276,675

110,670

საძოვრის დაკარგვით
დაზარალებული
საოჯახო მეურნეობა

მნიშვნელოვნად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების დახმარების ზომები
შეღავათიანი დაქირავება;

-

-

ხარჯის გარეშე

უნარ-ჩვევების სწავლება/ტრენინგი;

126,000

50,000

ერთიანი თანხა

დახმარება მიღებული ფინანსური
კომპენსაციის მართვაში;

35,409

14,051

ერთიანი თანხა

მხარდაჭერა არსებული ეკონომიკური
საქმიანობის გაუმჯობესებისათვის;

252,000

100,000

ერთიანი თანხა

მხარდაჭერა შემოსავლის ალტერნატიული
წყაროს განვითარებისათვის აუცილებელ

252,000

100,000

ერთიანი თანხა

დაუზიანებელი საძოვრების
გაუმჯობესება;

252,000

100,000

ერთიანი თანხა

დაუზიანებელ საძოვრებამდე
ხელმისაწვდომობის აღდგენა;

-

-

მოცემულია ESMP-ში

დროებითი ნაგებობის მშენებლობით
დაზარალებული საძოვრების აღდგენა.

-

-

მოცემულია ESMP-ში

ინიციატივებში;

საქონლის გზა, რომელიც გვერდს უვლის
წყალსაცავს

მოცემულია ESMP-ში

უკიდურესად დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობების დახმარების ზომები
სასუქი

156,000

62,400

ნატურით

თხილი

78,000

31,200

პირველადი ინვესტიცია +
წვლილი 5 წლის
განმავლობაში

მეფუტკრეობა

78,000

31,200

პირველადი ინვესტიცია +
წვლილი 5 წლის
განმავლობაში

მებაღეობა

65,000

26,000

პირველადი ინვესტიცია +
წვლილი 5 წლის
განმავლობაში
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საკითხი
საკონსულტაციო მომსახურება

ფასი (ლ
ლარი)

ფასი (ააშშ
დოლარი))

კომენტარი

614,250

243,750

ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთების კვლევები
საოჯახო მეურნეობის
დონეზე
და დახმარება
განხორციელების
პერიოდში.

სხვა LALRP ღონისძიებები
კომპენსაცია/დაზარალებული საფლავების
გადაადგილება

3,195

1,278

9 საფლავი
ელექტროსადგურის

დაუცველობის დახმარება

28,362

11,345

28 დსმ

დახმარება უკიდურესი ზემოქმედებისათვის

12,714

5,086

13 დსმ

საქონლის გზა, რომელიც გვერდს უვლის
წყალსაცავს

-

-

მოცემულია ESMP-ში

საჩივრის განხილვის ადგილობრივი
კომიტეტი

126,000

50,000

საჩივრის განხილვის

საჩივრის განხილვის კომიტეტი პროექტის
დონეზე

-

-

მოცემულია ESMP-ში

შიდა მონიტორინგი და შეფასება

-

-

მოცემულია ESMP-ში

გარე მონიტორინგი და დასრულების
აუდიტი

550,000

222,000

შეფასება 5 წლის
განმავლობაში

ტერიტორიაზე

გასაჩივრების მექანიზმი
მოქმედი კომიტეტი

მონიტორინგი

(100,000 ლარი
წელიწადში) და
დასრულების აუდიტი
(50,000 ლარი)
LALRP/ მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის განახლება
მიწის შესყიდვის და საარსებო საშუალებების
აღდგენის ღონისძიებები

1,260,000

500,000

სავარაუდო თანხა
შესწორდება
კომპონენტების
დეტალურად
შედგენისას

LALRP კონსულტაცია

378,000

150,000

ქვეჯამი

8,255,561

3,291,762

გაუთვალისწინებელი და ზედნადები
ხარჯები

1,651,112

658,352

ჯამი

9,,906,,673

3,,950,,114
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დანართები
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დანართი 1 - საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ექსპროპრიაციის
პროცედურის აღწერა
ნაბიჯი 1: მინისტრის ბრძანების გამოცემა
მინისტრის ბრძანების გამოცემის შედეგად ექსპროპრიაციის უფლება ენიჭება
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო ან კერძო
იურიდიულ პირს. ბრძანება გამოიცემა საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის
თანახმად.
ბრძანება
განსაზღვრავს
მიწის
ექსპროპრიაციის
გარდაუვალ
აუცილებლობას საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის და რწმუნებულს (სახელმწიფო
ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან საჯარო ან კერძო იურიდიული
პირი) ეძლევა უფლება მოახდინოს ქონების ექსპროპრიაცია.
ნაბიჯი 2: ყველა ქონების ინვენტარიზაცია, რომელსაც ექპროპრიაცია ეხება
ბრძანების გამოცემის შემდეგ, ჩატარდება ინვენტარიზაცია და დადგინდება
ღირებულება ყველა იმ ქონებაზე, რომელზეც ექსპროპრიაცია ხორციელდება. პირი
ან სააგენტო, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობის საჭიროებას ეყრდნობა,
უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ შესასყიდი ქონების
ინვენტარიზაციისა და ღირებულების შეფასების ჩატარებას. თუკი ჩამორთმეული
ქონება სხვა ქონებით უნდა ჩანაცვლდეს, ჩანაცვლებული ქონება დამოუკიდებელი
აუდიტორის მიერ უნდა შეფასდეს. თუკი შემფასებელი ფიქრობს, რომ
ექსპროპრიაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება უმნიშვნელოა ზომით, ფორმითა და
მდგომაორებით,
მაგრამ
იგი
დაკავშირებულია
ქონებასთან,
რომლის
ექსპორპრიაციაც ხდება და ამდენად, იგი გამოუსადეგარი ხდება - მთელი ქონება და
არა მარტო პროექტის კომპანიის მიერ სასურველი ნაწილი დაექვემდებარება
ექსპროპრიაციას. და ბოლოს, სასოფლო-სამეურნეო მიწების შეფასება ასევე მოიცავს
მასზე მოყვანილი ნებისმიერი მარცვლეულის ღირებულებას. ღირებულება
გამოითვლება როგორც შემოსავალი, რომელსაც მფლობელი მიიღებდა მიმდინარე
ეკონომიკური წლის განმავლობაში მარცვლეულის დათესვის და გაყიდვის
შემთხვევაში. თუმცა, თუკი მინდორი დაითესა აქტივების ინვენტარიზაციის
შემდეგ, ნათესების ღირებულება არ იქნება მხედველობაში მიღებული დანაკარგის
გამოანგარიშებისას.
ნაბიჯი 3: მიწის მფლობელების
ინფორმაციის გამოქვეყნებით

ინფორმირება

ექსპროპრიაციის

შესახებ

მიწის მფლობელების ექსპროპრიაციის შესახებ ინფორმირების მიზნით, ინფორმაცია
დაიბეჭდება ადგილობრივ და ცენტრალურ გაზეთებში. ინფორმაცია უნდა
შეიცავდეს პროექტის განხორციელების, ჩამორთმეული ტერიტორიისა და ქონების
მოკლე აღწერას.
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გვ. 1

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ნაბიჯი 4: სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენა
სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენა ხდება მას შემდეგ, რაც ზემოთ
აღწერილი საქმიანობები განხორციელდება. საქართველოს კანონის "აუცილებელი
საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ",
მეხუთე მუხლის მიხედვით, ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების საკითხს
განიხილავს რაიონული (საქალაქო) სასამართლო. სასამართლოსადმი წარგენილი
ექსპროპრიაციის განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:
x

რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს დასახელება;

x

განმცხადებლის სახელწოდება და იურიდიული მისამართი;

x

წარმომადგენლის სახელწოდება, სახელი, გვარი და მისამართი, თუ განცხადება
შეაქვს წარმომადგენელს;

x

განმცხადებლის მოთხოვნა;

x

გარემოებები, რომლებზედაც განმცხადებელი აგებს თავის მოთხოვნას;

x

მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ამ გარემოებებს;

x

განცხადებისათვის დართული საბუთების ნუსხა.

განცხადებას აგრეთვე უნდა დაერთოს: ა) იმ ქონების დეტალური აღწერა, რომელზეც
მოითხოვება ექსპროპრიაციის უფლება; ბ) მინისტრის შესაბამისი ბრძანება; გ)
ექსპროპრიაციას
დაქვემდებარებული
ქონების
დეტალური
აღწერა;
დ)
ექსპროპრიაციის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნების დამადასტურებელი საბუთი.
ნაბიჯი 5: სასამართლოსათვის განცხადების წარდგენის თარიღის შესახებ მიწის
მფლობელების ინფორმირება
მფლობელებს უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია სასამართლოსათვის განცხადების
წარდგენისა და სასამართლო მოსმენის შესახებ. პირმა, რომელიც დაინტერესებულია
ექსპროპრიაციით, უნდა უზრუნველყოს, რომ ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული
ქონების ყველა მფლობელი ინფორმირებულ იქნას სასამართლოსათვის განცხადების
წარდგენის და სასამართლო საქმის განხილვის თარიღის შესახებ.
ნაბიჯი 6: სასამართლოს მიერ განცხადების განხილვა და გადაწყვეტილების
გამოტანა
სასამართლო განიხილავს განცხადებას და იღებს გადაწყვეტილებას ექსპროპრიაციის
შესახებ. სასამართლო, განცხადების განხილვის შემდეგ, მიიღებს გადაწყვეტილებას
ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების შესახებ. გადაწყვეტილება შეიცავს იმ პირის
დასახელებას, რომელსაც მიენიჭა ექსპროპრიაციის უფლება, და ექსპროპრიაციას
დაქვემდებარებული ქონების დეტალური აღწერას, ასევე შეიცავს შესაბამის
მითითებას მიწის მფლობელებისათვის კომპენსაციის დროულად გაწევის შესახებ.
სასამართლო გადაწვეტილება დაუყოვნებლივ აღსრულდება. ეს ნიშნავს, რომ იმ
შემთხვევაშიც კი, თუკი ამგვარი გადაწყვეტილება გასაჩივრდება, სასამართლოს
გადაწყვეტილების აღსრულება არ შეჩერდება გასაჩივრების გამო.
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გვ. 2

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ნაბიჯი 7: ექსპროპრიაცია
მას შემდეგ რაც სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, ქონების ექსპროპრიაციის
განმახორციელებელი დაწესებულება მიწის მფლობელს ქონების ყიდვის
შეთავაზებას წარუდგენს და მოლაპარაკებებს აწარმოებს მიწის მფლობელებთან
შეთანხმების მისაღწევად. გარდა ამისა, დაწესებულება მიწის მფლობელს აწვდის
დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ გაცემულ წერილობით დოკუმენტს, რომელიც
ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების (რომელზეც გაიცემა კომპენსაცია)
ღირებულის შეფასებას ადასტურებს (მიწის მფლობელთან შეთანხმებით).
კომპენსაციის ოდენობა ან ქონების ღირებულება არ უნდა იყოს ექსპროპრიაციას
დაქვემდებარებული ქონების ღირებულებაზე ნაკლები.
ნაბიჯი 8: სასამართლო წარმოება იმ შემთხვევაში, თუკი უთანხმოება წარმოიშვება
ქონების საბაზრო ღირებულებასა და კომპენსაციის თანხასთან დაკავშირებით
სასამართლო წარმოება ქონების საბაზრო ღირებულებასა და კომპენსაციის
თანხასთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში, თუკი ექპროპრიატორი და ქონების
მფლობელი ვერ შეთანხმდებიან ქონების საბაზრო ღირებულებისა და კომპენსაციის
თანხის შესახებ - საქართველოს საპროცესო კოდექსის თანახმად - ნებისმიერ მხარეს
აქვს უფლება მიმართოს იმავე რეგიონალურ სასამართლოს მიწის ნაკვეთის
ადგილსამყოფლის მიხედვით. ექსპროპრიატორის მოთხოვნას თან ერთვის: ა) იმ
ქონების დეტალური აღწერა, რომლის ექსპროპრიაციაც მოითხოვება; ბ)
დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს საზოგადოებრივი აუცილებლობისათვის
პროექტის
განხორციელებას;
გ)
რაიონული
(ქალაქის)
სასამართლოს
გადაწყვეტილება ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების თაობაზე. სასამართდო
უფლებამოსილია დანიშნოს დამოუკიდებელი ექსპერტი, რომელიც ჩაატარებს
ქონების შეფასებას დროის გარკვეულ მონაკვეთში და სასამართლოს მიაწვდის
ანგარიშს ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონების საბაზრო ფასის შესახებ და
მფლობელისათვის კომპენსაციის სახით შეთავაზებული სხვა ქონების შესახებ (თუკი
კომპენსაცია დამატებითი ქონების მეშვეობით განხორციელდება). დამოუკიდებელი
ექსპერტის ანგარიშზე დაყრდნობით და ორივე მხარის მიერ წარმოდგენილი
მტკიცებულების საფუძველზე, სასამართლო იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას
ექსპროპრიაციას დაქვემდებარებული ქონებისათვის აუცილებელი კომპენსაციის
ოდენობის შესახებ. ექსპროპრიატორი პასუხისმგებელია აანაზღაუროს ორივე მხარის
სასაართლოს წარმოების ყველა ხარჯი.
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გვ. 3

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დანართი 2 - შეფასების მეთოდოლოგია
შეფასება 2015 წელს
A

დაზარალებული მიწების შეფასება

A1

მეთოდოლოგია

მიწა შეფასდა სრული ჩანაცვლებითი ღირებულებით საშუალო საბაზრო ფასებზე
დაყრდნობით. იგი ეფუძნება გაყიდვის საშუალო ღირებულებას შესადარი სახეობის,
ადგილმდებარეობისა და მახასიათებლების მქონე მიწისათვის. ჩატარებულმა
კვლევებმა გამოავლინა, რომ მიწის გაყიდვა სვანეთში იშვიათია და
არაოფიციალური გაყიდვების შესახებ მონაცემები არ არსებობს. გასაყიდი მიწა,
როგორც წესი, რეგისტრირებულია და ყიდვა/გაყიდვის ოფიციალური კონტრაქტიც
დარეგისტრირებულია. არსებული ინფორმაცია რეგისტრირებული საბაზრო
გაყიდვების
შესახებ
გამოვიყენეთ
მიწის
ჩანაცვლებითი
ღირებულების
გამოსათვლელად.
საშუალო საბაზრო გაყიდვებზე დაყრდნობით, შედარების პარამეტრების
შესაბამისად გაკეთდა შესწორებები, გარემოებებიდან გამომდინარე, შემდეგი
თანმიმდევრობით:
1. მიწის ნაკვეთების გაყიდვის ფაქტიურის ტატუსი
ტრანზაქციებისათვის ან გაყიდვის წინადადებისათვის)

(დასრულებული

2. ბაზარზე გაყიდვების დინამიკა (ფასების ტენდენცია და გაყიდვის დრო).
3. მდებარეობა;
4. ფიზიკური პარამეტრები;
5. ეკონომიკური პარამეტრები;
6. გამოყენება;
7. უძრავი ქონების არსებობა.
A2

მიწის კომპენსაციის დასადგენი პრინციპები

შედარება
დაზარალებული მიწის ნაკვეთები, რომელთა ღირებულების დდადგენა ხდება,
მდებარეობს მესტიის მუნიციპალიტეტში. დაზარალებული მიწის ნაკვეთები
მდებარეობს კომპაქტურად, შემოფარგლულ არეალში (მდინარეების ნენსკრას და
ნაკრას ხეობები). მიწის ნაკვეთების კატეგორიები და ფასები მსგავსია. მიწის
ნაკვეთების ფასი მერყეობს და დამოკიდებულია მიწის სახეობაზე (საცხოვრებელი,
სახნავ-სათესი, კომერციული მიწა, სათიბი), კონფიგურაციაზე, ტოპოგრაფიასა და
მიწის ნაყოფიერების პარამეტრებზე.
ღირებულების შეფასებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში მიწის ბაზართან
დაკავშირებული მონაცემთა ბაზა იქნა გამოყენებული. დაზარალებული მიწის
ნაკვეთების მსგავსი (ანალოგიური) ნაკვეთები გამოვლინდა მონაცემთა ბაზაში.
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გვ. 1

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

გამოყენებულ იქნა ფაქტიური ტრანზაქციების ხარჯები, ისევე როგორც მიწის
ნაკვეთის შესაბამისი წინადადებები (განცხადებები). შემთხვევები და ინფორმაციის
შესაბამისი წყაროები მოყვანილია ქვემოთ ცხრილში. უნდა აღინიშნოს, რომ მიწის
ბაზარი არ არის ძალიან აქტიური და მსგავსი შემთხვევების შესახებ მხოლოდ მწირი
ინფორმაცია არსებობს 2015 წლის მონაცემთა ბაზაში.
(ანალოგიური) მიწის ნაკვეთების ფასებთან დაკავშირებული ინფორმაცია
გამოთხოვილ იქნა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, უძრავი ქონების
კომპანიებიდან და სხვადასხვა ვებ-გვერდებზე მოძიებული გაყიდვის სარეკლამო
განცხადებებიდან.
შედარებულ აქტივებზე კორექტირებული ფასები შეჯერდა შედარებისათვის
გამოყენებული ხუთი მიწის ნაკვეთის საშუალო შეწონილი ღირებულების
გამოთვლით. შესწორებული ფასების შეჯერებისას მეტი ღირებულება მიენიჭა მიწის
იმ ნაკვეთს, რომელიც ყველაზე მეტად ჰგავდა შესაფასებელ აქტივს (რათა უმცირესი
შესწორება ყოფილიყო საჭირო).
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გვ. 2

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

აღწერა

მისამართი

1 კვ მ მიწის ნაკვეთის ფასის
წინადადება/გადახდილი (აშშ
დოლარი)

ინფორმაციის წყარო

1 კვ მ–ის ფასი დეკლარირებული
წყაროში (აშშ დოლარი)

შეთავაზებების შესწორება

1 კვ მ–ის შესწორებული ფასი (აშშ
დოლარი))

მდებარეობა

შესწორება

1 კვ მ–ის შესწორებული ფასი

ფიზიკური მახასიათებლები

შესწორება

1 კვ მ–ის შესწორებული ფასი

Ri შესწორებული ფასის
რეიტ
ტინგული წონა

∑R

Vi

Vwa 1
საბაზრო ფასი 1 კვმ მიწის (ლ
ლარი)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1130 კვ.მ
სასოფლოსამეურნეო
(საცხოვრებელი)
მიწა
405 კვ.მ სასოფლოსამეურნეო
(საცხოვრებელი)
მიწა

სოფელი ბეჩო
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
საკადასტრო კოდი:
42.09.35.060
სოფელი ბეჩო
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
საკადასტრო კოდი:
42.09.34.111
სოფელი ბეჩო
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
საკადასტრო კოდი:
42.09.34.092
სოფელი ბეჩო
მესტიის
მუნიციპალიტეტი
საკადასტრო კოდი:
42.09.35.013
ნორმატიული ფასი

8.6 ლარი /
კვ. მ
(გარიგება)

საჯარო რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო
1,06,2015

8,60

გარიგება

არა

8,6

მსგავ
სი

არ
ა

8,6

უკეთ
ესი

-1

7,6

1,0

5,0

1,5

8,0

9,19ლარი /
კვ. მ
(გარიგება)

საჯარო რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო
1 20,02,2015

9,19

გარიგება

არა

9,2

მსგავ
სი

არ
ა

9,2

უკეთ
ესი

-1

8,2

1,0

1,6

9,09 ლარი
/ კვ. მ
(გარიგება)

საჯარო რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო
125,05,2015

9,09

გარიგება

არა

9,1

მსგავ
სი

არ
ა

9,1

უკეთ
ესი

-1

8,1

1,0

1,6

9,23 ლარი
/ კვ. მ
(გარიგება)

საჯარო რეესტრის
ეროვნული
სააგენტო
122,08,2015

9,2

გარიგება

არა

9,2

მსგავ
სი

არ
ა

9,2

უკეთ
ესი

-1

8,2

1,0

1,6

10,6 ლარი
/ კვ. მ
(გარიგება)

მესტიის
მუნიციპალიტეტი
ს საკრებულოს
დადგენილება №3
4 თებერვალი 2015

10,6

აუქციონის
საწყისი
ფასის

5%

11,1

მსგავ
სი

No

11,1

უკეთ
ესი

-3

8,1

1,0

1,6

2

3

286 კვ.მ სასოფლოსამეურნეო
(საცხოვრებელი)
მიწა

4

620 კვ.მ სასოფლოსამეურნეო
(საცხოვრებელი)
მიწა

5

1 მ² მ.
კომერციული
მიწის ნაკვეთი
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ტრანზაქციები (გარიგება) /
შეთავაზება

#

ცხრილი 1 - 1 კვ მ საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთისათვის ბაზრის ფასის საშუალოა წონითი ღირებულების გამოთვლა

გვ. 3

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

მიწის განაკვეთების გაანგარიშება
საშუალო შეწონილი ღირებულების გამოყენებით, შეფასებული აქტივის ფასი
გამოთვლილ იქნა შემდეგი ფორმულის საშუალებით:

სადაც
x

Vwa - 1 მ2 მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასის საშუალო შეწონილი ღირებულება;

x

Pi
- შესწორებული (კორექტირებული) გასაყიდი ფასი შედარებისათვის
გამოყენებული მიწის თითოეული ნაკვეთისათვის;

x

Ri – შესწორებული (კორექტირებული) გასაყიდი ფასის რეიტინგული წონა
შედარებისათვის გამოყენებული მიწის თითოეული ნაკვეთისათვის

x

∑ R – რეიტინგული წონის ჯამები

x

n=5

საშუალო შეწონილი ღირებულება უფრო კარგად წარმოაჩენს ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული მიწის ნაკვეთის რეალურ საბაზრო ფასს, ვიდრე შედარებისათვის
გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საშუალო შესწორებული ფასები (∑Pi /n).
ცხრილი 2 - ცხრილ 1-ის ახსნა
ცხრილი
1

ახსნა

7

სვეტი 7 განმარტავს სვეტ 6-ში დეკლარირებული ფასების ხასიათს - ზოგიერთი ფასი ესადაგება
გარიგებებსა და განხორციელებულ ტრანზაქციებს და ეს ფასები ბაზრის ფასად ითვლება, რომელიც
გამოქვითვას არ მოითხოვს. სხვა ფასები ესადაგება მოცემულ წყაროებში გამყიდველების მიერ
გამოცხადებულ გაყიდვის სარეკლამო წინადადებებს. ეს ფასები არ ითვლება რეალურ საბაზრო
ფასად და შესაბამისად გამოქვითვას არ ითხოვს, რაც ასახულია სვეტში 8 და 9. ქართულ ბაზარზე
მინიმალური ცდომილება რეალურ საბაზრო ფასსა და რეკლამირებულ შეთავაზებულ ფასს შორის 10
პროცენტია. სტატისტიკურად, შეთავაზებული ფასი საქართველოში 10-15%-ით მაღალია, ვიდრე
ფაქტობრივი საბაზრო ფასი. საბაზრო ეკონომიკა ჯერ-ჯერობით სრულად არ არის განვითარებული,
გამყიდველი, როგორც წესი, ცდილობს მიიღოს ზემოგება თუკი მყიდველს არ აქვს ინფორმაცია
უძრავი ქონების შესახებ და თანხმდება შემოთავაზებულ ფასს. 10%-იანი შესწორება არ იყო
აუცილებელი მიწის შედარებისათვის გამოყენებული (ანალოგიური) ნაკვეთების ფასებზე #1 - 4,
ვინაიდან ისინი რეალურად გაიყიდა და მათი საბაზრო ფასი განსაზღვრულია. არ მომხდარა
შევაჭრება ამ მიწის ნაკვეთების ფასებზე და შესაბამისად, არც ფასდაკლება. შესწორება +5%
გამოყენებულ იქნა #5 მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში, ვინაიდან მე-7 სვეტში მოცემული ფასი არის
აუქციონის საწყისი ფასი. საბოლოო ფასი სავარაუდოდ +5% მაღალია.

10 & 13

ცხრილში 10 და 13 მოცემულია მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობისა და ფიზიკურ
მახასიათებლებზე დაფუძნებული შესწორებები. სიტყვა "უკეთესი” ნიშნავს, რომ შედარებისათვის
გამოყენებული მიწის ნაკვეთი უკეთესია, ვიდრე დაზარალებული მიწის ნაკვეთი, ანუ
შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო ფასი უფრო მაღალია, ვიდრე
დაზარალებული მიწის ფასი. სიტყვა "მსგავსი" ნიშნავს, რომ შედარებისათვის გამოყენებული მიწის
ნაკვეთი ობიექტის მსგავსია და ანალოგიური ნაკვეთის საბაზრო ფასი არაა საჭირო შემცირდეს ან
გაიზარდოს ობიექტისათვის მოსარგებად. სიტყვა "უარესი" ნიშნავს, რომ შედარებისათვის
გამოყენებული მიწის ფასი უფრო ნაკლებია, ვიდრე შეფასებული ობიექტი და შედარებისათვის
გამოყენებული მიწის ნაკვეთის ფასი უნდა გაიზარდოს ობიექტისათვის მოსარგებად.

10

შედარებისათვის გამოყენებული მიწის სვეტი 10 აჩვენებს, რომ შეფასებული მიწის ნაკვეთი
შედარებისათვის გამოყენებული ანალოგიური მიწის ნაკვეთის მსგავსია და ფასდაკლება არ
მომხდარა (სვეტი 11).

13

სვეტი 11 - შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთი უკეთესია, ვიდრე შეფასებული მიწის
ნაკვეთები და ამდენად, ფასდაკლება მოხდა (სვეტი 15): (-1) შედარებისათვის გამოყენებული
მიწის ნაკვეთისათვის 1, 2, 3, და 4 და (-3) შედარებისათვის გამოყენებული მიწის ნაკვეთი 5-სათვის.
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გვ. 4

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

ცხრილი
1

ახსნა
შესწორებები გაკეთდა ფიზიკურ მახასიათებლებზე დაყრდნობით, რაც ნიშნავს, რომ ანალოგიურად
შესაფასებელ ობიქტებს შორის სხვაობას შემდეგი საკითხების გათვალისწინებით: ინფრასტრუქტურა
(წყალმომარაგება, საკანალიზაციო სისტემა, ელექტროენერგიის მიწოდება, კომუნიკაციები,
გაზმომარაგება, ა.შ.).
შესასწორებელი თანხები გამოთვლილ იქნა იმ ხარჯებთან ერთად, რომელიც საჭიროა მიწის
ნაკვეთის მშენებლობისათვის შესაფერის მდგომარეობაში მოსაყვანად მშენებლობის ნორმებისა და
სტანდარტების შესაბამისად.

16

სვეტი 16 გვიჩვენებს შედარებისათვის გამოყენებული (ანალოგიური) მიწის ნაკვეთის რეიტინგს,
რომელიც ფასდება ექსპერტის შეფასების მიხედვით რამდენიმე კრიტერიუმზე დაყრდნობით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი შესადარებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთის საბაზრო
პოზიციაა (გაიყიდა თუ არა რეალობაში, თუ მხოლოდ გასაყიდად იქნა გამოტანილი). გაყიდული
მსგავსი მიწის ნაკვეთის ფასები უფრო ახლოსაა საბაზრო ფასებთან, ამავე დროს, შესადარებელი
მიწის ნაკვეთის ფასები, რომლებიც გასაყიდად იქნა გამოტანილი, ნაკლებად რეალურია. მეორე
კრიტერიუმია - ადგილმდებარეობა (რამდენად ახლოსაა შესადარებლად გამოყენებული მიწის
ნაკვეთი შესაფასებელ ობიექტთან). რაც უფრო ახლოსაა შესადარებლად გამოყენებული მიწის
ნაკვეთი ობიექტთან, მით უფრო მეტად შეიძლება მისი ფასის შედარება ობიექტის ფასთან). მესამე
კრიტერიუმიც შესადარებლად გამოყენებული მიწის ნაკვეთის ფიზიკური მახასიათებელია.ზემოთ
მითითებულ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ყველა ანალოგს მსგავსი წონა მიენიჭა - 1.

ამდენად, 1 მ2 შეფასებული ქონების სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება
გამოითვალა საშუალო შეწონილი ფასის მიხედვით (მოცემულია ცხრილში 1).
აღნიშნული ცხრილი აჩვენებს საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთის სრულ ჩანაცვლებით
ღირებულებას
(საცხოვრებელი
სასოფლო-სამეურნეო
მიწისათვის).
სხვა
კატეგორიების მიწის ფასები ეფუძნება ამ საბაზისო ფასის მიახლოებას.
სრული ჩანაცვლებითი ღირებულება სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთებისათვის
გამომდინარეობს იმავე ტერიტორიაზე მდებარე საცხოვრებელი მიწის ნაკვეთის
ფასიდან. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფასები კომერციული მიწის ფასებთან
შედარებით ნაკლებია და განსხვავება დაახლოებით უდრის ოფიციალურ
საკომპენსაციო გადასახადს, რომელიც გადასახდელია მიწის სოფლის-მეურნეობის
კატეგორიიდან არასასოფლო მიწის კატეგორიად შესაცვლელად. ცხრილი 3 აჩვენებს
ერთეულის ფასებს, რომლებიც დაყოფილია მიწის კატეგორიების მიხედვით.
ცხრილი 3 - ერთეულის ტარიფები მიწისათვის

#

მიწის კატეგორიები

სრული ჩანაცვლების ღირებულება1 მ2-ზე
(ლარში)

1

საცხოვრებელი

8

2

კომერციული

11

3

სასოფლო-სამეურნეო მიწები

6

4

სათიბი

1
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გვ. 5

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

A

ნაგებობების ღირებულების შეფასება
შენობები და სხვა ნაგებობები შეფასდა ჩანაცვლებითი ღირებულებით და ეფუძნება
პირდაპირ და არაპირდაპირ ხარჯებს საბაზრო ღირებულების მიხედვით, რომელიც
აუცილებელია ანალოგიური შენობის ასაშენებლად, ანუ რა დაჯდებოდა
დღეისათვის, ანალოგიური შენობის მსგავსი პარამეტრებით აშენება. პირდაპირი და
არაპირდაპირი ხარჯები თითოეული შემთხვევისათვის შემდეგი წესით
გამოითვლება:
(a) პირდაპირი ხარჯები მოიცავს შემდეგ ხარჯებს:
(i) მშენებლობის შრომითი ხარჯები;
(ii) სამშენებლო მასალების შესყიდვა;
(iii) მოსამზადებელი ხარჯები;
(iv) მოწყობილობების დაქირავება ან შეძენა;
(v) კონტრაქტორის მოგება და ზედნადები ხარჯები;
(vi) ხარჯები მშენებლობის/რემონტის
უზრუნველსაყოფად;

უსაფრთხოების

ღონისძიებების

(vii) დროებითი ნაგებობების მოწყობის ღირებულება;
(viii) დროებითი კომუნიკაციები (დენი, წყალი, გაზის მიწოდება და ა.შ.);
(ix) საწყობის ხარჯები;
(x) ტრანსპორტირების ხარჯები;
(xi) სხვა ხარჯები
(b) არაპირდაპირი ხარჯები მოიცავს შემდეგ ხარჯებს:
(i) პროფესიული მომსახურების ღირებულება:
1. კომპენსაცია არქიტექტორისათვის/დიზაინერისათვის;
2. საინჟინრო მომსახურების კომპენსაცია;
3. იურიდიული ხარჯები;
4. შემფასებლის მომსახურების კომპენსაცია;
5. სხვა ხარჯები
(i) ნებართვის ხარჯები;
(ii) სადაზღვევო ხარჯები;
(iii) დაფინანსების %;
(iv) გარანტია, რომელიც აუცილებელია კონტრაქტორის მიერ ახალი შენობის
აშენების ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად;
(v) სხვა ხარჯები.

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 6

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

B

კომპენსაციები მრავალწლიანი ნარგავებისათვის:

B1

ნერგები:

ნერგების კომპენსაცია ხდება ბაზარზე არსებული ფასების მიხედვით.
B2

ნაყოფიერი ასაკის ხეხილი

მათი ღირებულება ჩაითვალა დაკარგულ შემოსავლად მანამ, სანამ ახალი ნერგი
მიაღწევს ნაყოფიერების იმავე ნიშნულს, როდესაც მოხდა ხის მოჭრა. გამოთვლა
ეყრდნობა შემდეგ კრიტერიუმს:
x ხეების სხვადასხვა ჯიშის ნაყოფიერება პროდუქტიულობის სხვადასხვა
პერიოდის ან ხის ასაკისათვის (რომელიც განსაზღვრულია კონსულტანტების
მიერ მომზადებულ ცხრილში და ეყრდნობა საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მონაცემებს და აღიარებულია აკადემიური
გამოცემების მიერ, რომლებიც დეტალურად აღწერენ ხის საშუალო
ნაყოფიერებას ხუთი წლის ინტერვალის ფარგლებში).
x ხიდან მიღებული მოსავლის საშუალო ღირებულება (შენატანის წვლილის
გამოკლებით) ფერმერის ადგილზე გასაყიდი ფასით.
x წლების რ-ბა, რომელიც საჭიროა ხის გასაზრდელად პროდუქტიულობის
დონემდე (ასაკამდე), რომელშიც მოხდა მისი მოჭრა.
მიღებული
ღირებულება
დაითვლება
წლიური
ნაყოფიერი
წვლილის
ღირებულებისათვის და წლების რაოდენობისათვის, რომელიც საჭიროა ნერგიდან
ნაყოფიერების მოჭრის ეტაპამდე მისაღწევად. ერთი ნაყოფიერი ხის კომპენსაციის
ფორმულაა:
სადაც:
x C - ხის საკომპენსაციო ღირებულება (ლარი).
x Cs – 1 ნერგის ღირებულება (ლარი)
x K = საშუალო წლიური წარმადობა 1 მოჭრილი ხის იმავე ჯიშის და
ასაკისათვის (კგ-ში თითო ხეზე).
x V = საბაზრო ფასი ფერმერის ჭიშკართან 1 კგ პროდუქტისათვის.
x L = წლები, რომლებიც ანაზღაურდება (წლების რ-ბა, რომელიც საჭიროა
მოჭრილი
ხის
მსგავს
პროდუქტიულობამდე/ასაკობრივ
ჯგუფამდე
გასაზრდელად).
x M = სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების საშუალო წლიური ხარჯები (ლარი)
ცხრილი 4 აჩვენებს ხეების ღირებულებას სხვადასხვა სახეოებისა და ასაკობრივი
ჯგუფებისათვის, რომელიც გამოითვალა ზემოთ აღწერილი ფორმულის მიხედვით.
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გვ. 7
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ყურძენი
ტალავარ
ისათვის

შავი
ბალი/
ტკბილი
ბალი
ზღმარტ
ლი

წაბლი

2
7
7
7
7
3.3
7
7
7
7
5
10
10
10
10
5
10
15
15
13
5
10
10
10
10
5
10
15
15
15
5
8
8
8
8
3
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1 კგ ხილის
ღირებულება

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.4
2.3
2.3
2.3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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1 ხე (ლარი)

თხილი

3
30
30
15
10
3
10
20
20
10
2
10
50
50
35
2
10
60
60
60
3
10
30
25
7
2
4
15
30
30
4
7
15
15
10
10
15
30
30
25
8
15
34
34
25
2
9
12
12
10
3
15
25
25
20

წლიური
ხარჯები
(ლარი)

კაკალი

1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+
1-5
6-10
11-15
16-20
21+

კომპენსაცია 1
წლისათვის

ქლიავი/
ტყემალი

ნერგის
ღირებულება

მსხალი

წლები,
რომლებიც
უნდა
ანაზღაურდეს

ვაშლი

პროდუქტიულ
ობის დაწყების
ასაკი

ხურმა

საშუალო
მოსავლიანობა
1 კგ

ატამი

ასაკის ჯგუფი

ხის სახეობა

ცხრილი 4 = პროდუქტიული ხეების ერთეულის განაკვეთები

3
30
30
15
10
6
20
40
40
20
4
20
100
100
70
4
20
120
120
120
4,5
15
45
38
10.5
10
20
75
150
150
6
10,5
23
23
15
10
15
30
30
25
12
22,5
51
51
37,5
3
21,6
27,6
27,6
23
5
22,5
37,5
37,5
30

3
10.7
10.7
10.7
10.7
3
10.7
20.7
20.7
10.7
4
10.5
80.5
80.5
62.5
4
11.5
100.4
100.4
100.4
1.7
8.4
32.4
25.4
5.4
4
10.5
10.3
17.4
17.4
4.4
4.25
5.75
5.75
5.25
5.3
10.2
15.2
15.2
15.2
7.3
11.1
20.2
20.2
20.1
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
4.4
8.3
8.3
8.3
8.4

5
140
140
35
0
15
70
140
140
70
5
100
200
200
80
5
90
300
300
260
18
70
130
130
55
35
100
975
1995
1995
10
52
140
140
80
15
25
75
75
50
15
58
155
155
88
10
103
133
133
110
5
73
148
148
110

გვ. 8
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C

კომპენსაციები ერთწლიანი კულტურებისათვის
ერთწლიანი კულტურების ერთეულის განაკვეთები შეფასდა მარცვლეულის
(დაკარგული) რაოდენობის მის საბაზრო ღირებულებაზე გამრავლებით.
მარცვლეულის მოსალოდნელი ღირებულება დაზარალებული სასოფლო-სამეურნეო
მიწის 1მ2-ზე გამოითვლება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის დეპარტამენტის მონაცემებზე დაყრდნობით.
ცხრილი 5 გვიჩვენებს ამ მონაცემებს მარცვლეულის იმ სახეობებისათვის, რომლებიც
პროექტის ტერიტორიაზე დაზიანდება.
ცხრილი 5 - ერთეულის ფასი ერთწლიანი კულტურებისათვის (კარტოფილი, სიმინდი, თივა)

(ტ
ტონა ჰა-ზ
ზე)

საშუალ
ო
პროდუქ
ტიულო
ბა
ტონაჰაზე

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20062011

კარტოფილი

7.5

7.4

6.5

6.5

5.4

6.5

6.6

0.7

1.5

1.00

სიმინდი

1.5

2.2

1.9

2

1.7

2.4

2.0

0.195

1.2

0.23

თივა

1.6

1.6

5.3

1

5.6

3.1

2.38

0.24

0.25

0.06

მარცვლეულის წლიური პროდუქტიულობა

მარცვლეული
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საშუალ
ო
პროდუქ
ტიულო
ბა
1 კგ 1 მ2
20062011

საბაზ
რო
ფასი
1 კგ
(ლარ
ი)

კომპენსაცი–
ის
ღირებულე–
ბა 1 მ2
დაზარალე–
ბული
კულტურის
პლანტაცი–
ებისათვის
(ლარი)
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გვ. 10

informacia

Sesadarisi fasebis Sesaxeb

samSeneblo masalebis fasebis dinamika 2015 wlis IV kvartali da 2017 wlis I kvartali

cxrili #1

ganz

2015 wlis IV kvartalis fasi
(lari)

2017 wlis I kvartalis fasi (lari)

eqskavatori
buldozeri

sT
sT

20.93
28.87

23.85
30.66

masalebi
RorRi
cementis duRabi m-50
yore qva
betoni m-200
mori
cementis duRabi 1/3
იატაკის მასალა
ლურსმანი
xis Zelebi
xis masala
ხის კოჭები 10*20 სმ-ზე
რეიკა 5*3 სმ-ზე
glinula
furclovani Tunuqi
xis fanjris bloki
xis karis bloki
gaji
fiTxi
saRebavi
olifa
mina fanjris 4 mm
margilebi

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
kg
m3
m3
m3
gm
tn
m2
m2
m2
t
t
t
t
m2
c

18.5
83
20
96
200
74
21
2.4
500
420
600
1
1251
7.2
90
110
68
400
3600
4200
12
5

17.2
87
20
97
200
90
20
2.2
490
369
550
1
1169
6.7
90
110
72
400
3600
4200
10.3
4

#

dasaxeleba
teqnika

SeniSvna: informacia aRebulia mSeneblobis SemfasebelTa kavSiris mier gamocemuli krebulidan
samseneblo resursebis fasebis Sesaxeb.
miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis gamoTvla gayidvebis Sedarebis meTodiT.
Sesafasebeli miwis nakveTebi mdebareobs mestiis municipalitetis teritoriebze. Sesafasebeli
miwis nakveTebi ganTavsebulia kompaqturad sadac miwis nakveTebis fasebi TiTqmis erTnairia.
Sesafasebeli miwis nakveTebis gamoyeneba sxvadasxvaa maTi ganlagebis, konfiguraciis,
parametrebis, niadagis struqturis da sxva monacemebis mixedviT, amitom Sefasebis procesSi
movaxdineT maTi dayofa jgufebad. jgufebSi gaerTianda is nakveTebi, romlebic analogiuria Tavisi
parametrebiT (gamoyeneba, parametrebi, fizikuri mdgomareoba da sxva), Sesabamisad maTi
sabazro Rirebulebebic analogiuri iqneboda.
SefasebisTvis aucilebeli gasaanalizebeli garemocva (bazris segmenti) identificirebul iqna
zemoTaRniSnuli municipalitetis sazRvrebSi

Sesafasebeli qonebis bazris segmentisTvis damaxasiaTebelia nakveTebis komerciuli
(arasasoflosameurneo), saxnav-saTesi, sakarmidamo da saTibsaZovari daniSnulebiT gamoyeneba.
Sefasebis procesSi, Sesafasebeli miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis dadgenis mizniT, Cvens
mier mopovebuli iqna analogebis Sesaxeb monacemebi, romlebic eyrdnoba bazarze arsebul
garigebebs da SeTavazebebs, informaciebi miRebulia sajaro reestris erovnuli saagentodan,
samaklero firmebidan da masobrivi informaciis saSualebebidan (informaciis wyaro yvelgan
miTiTebulia), informacia analogebis Sesaxeb da miwis sabazro Rirebulebis gaangariSeba mocemulia
cxrilSi #2.
cxrili #2 monacemebi Sesadarisi analogebis Sesaxeb.

Sedarebis
elementebi

analogi #1

daxasiaTeba

analogi #2

analogi #3

analogi #4

analogi #5

analogi #6

analogi #7

analogi #8

1000 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis
nakveTi

304 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis nakveTi

1000 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis
nakveTi

2206 kv.m.
sakarmidamo
miwis nakveTi
xexilTan da
nagebobebTa
n erTad

1185 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis
nakveTi
xexilTan
erTad

2206 kv.m.
sakarmidamo
miwis nakveTi
xexilTan da
nagebobebTan
erTad

1003 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis
nakveTi

110 kv.m.
sasoflosameurneo
miwis nakveTi

misamarTi

mestia laroli

mestiis raioni
sof. beCo

mestia kargi
xediT

mestiis raioni
sof. Wuberi
lewferi

mestiis
raioni gaRma
xaiSi

mestiis raioni
sof kala,
dauberi

mestia laroli

mestia laroli

garigebis/SeTav
azebis erTeulis
fasi

5 GEL
/1kv.m.
(garigeba)
sajaro
reestris
monacemi
sak.kodi
42.06.31.05
2
30.01.17

4.9 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

11 GEL
/1kv.m.
(SeTavazeba)

11.8 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

5.4 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

9.6 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

4 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

3.6 GEL
/1kv.m.
(garigeba)

http://mymakl
er.ge/129_726
54_geo.html

http://samakl
ero.ge/40366

sajaro reestris
monacemi
sak.kodi
42.15.02.716
9.08.17

sajaro
reestris
monacemi
sak.kodi
42.16.06.723
2.08.17

sajaro reestris
monacemi
sak.kodi
42.02.04.712
6.01.17

sajaro
reestris
monacemi
sak.kodi
42.06.31.001
06.09.17

sajaro reestris
monacemi
sak.kodi
42.06.31.045
06.09.18

informaciis
wyaro

1 kv.m. is fasi

5

4.9

11

11.8

5.4

9.6

4

3.6

sakuTrebis
uflebis
gadacema

sruli

sruli

sruli

sruli

sruli

sruli

sruli

sruli

Sesworeba

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5

4.9

11

11.8

5.4

9.6

4

3.6

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

ara

ara

ara

ara

ara

ara

ara

ara

5

4.9

11

11.8

5.4

9.6

4

3.6

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

tipiuri

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5

4.9

11

11.8

5.4

9.6

4

3.6

garigeba

garigeba

SeTavazeba

garigeba

garigeba

garigeba

garigeba

garigeba

0%

0%

-10%

0%

0%

0%

0%

0%

Sesworebuli fasi
1 kv. m.

5

4.9

9.9

11.8

5.4

9.6

4

3.6

bazris pirobebi

mimdinare

mimdinare

mimdinare

mimdinare

mimdinare

mimdinare

mimdinare

mimdinare

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5

4.9

9.9

11.8

5.4

9.6

4

3.6

uaresi

uaresi

ukeTesi

analogiuri

analogiuri

analogiuri

uaresi

uaresi

Sesworebuli fasi
1kv.m.
finansuri
pirobebi
Sesworeba
Sesworebuli fasi
1 kv. m.
gayidvis
pirobebi
Sesworeba
Sesworebuli fasi
1 kv. m.
gayidvasTan
dakavSirebuli
xarjebi
Sesworeba

Sesworeba
Sesworebuli fasi
1 kv. m.
adgilmdebareo
ba

Sesworeba

10%

10%

-20%

0%

0%

0%

20%

20%

5.5

5.39

7.9

11.8

5.4

9.6

4.8

4.32

uaresi

uaresi

ukeTesi

ukeTesi

ukeTesi

ukeTesi

uaresi

uaresi

Sesworeba

20%

20%

-20%

-20%

-5%

-20%

20%

20%

Sesworebuli fasi
1 kv. m.

6.6

6.468

6.3

9.4

5.1

7.7

5.76

5.184

ekonomikuri
maxasiaTeblebi

analogiuri

analogiuri

analogiuri

analogiuri

analogiuri

analogiuri

analogiuri

analogiuri

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6.6

6.5

6.3

9.4

5.1

7.7

5.8

5.2

ara

ara

ara

ara

ara

ara

ara

ara

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6.6

6.5

6.3

9.4

5.1

7.7

5.8

5.2

2

2

1

1.5

2

1.5

2

2

0.9

0.9

0.5

1.0

0.7

0.8

0.8

0.7

Sesworebuli fasi
1 kv. m.
fizikuri
maxasiaTeblebi:
axali
garemontebuli

Sesworeba
Sesworebuli fasi
1 kv. m.
moZravi
komponentebis
arseboba
Sesworeba
Sesworebuli fasi
1 kv. m. Pi
Ri

∑R
Vi
Vwa 1 kv.m.-is
sabazro fasi
GEL

14

6

SeniSvna: 1. SerCevisas gaTvaliswinebul iqna, rom SerCeuli analogebi
msgavsia Sesafasebeli
obieqtebisa fizikuri maxasiaTeblebiT;
2. informacia analogebis Sesaxeb mopovebulia sajaro reestris erovnuli saagentos, internetis,
presis da samaklero firmebis monacemebze dayrdnobiT, radganac dReisaTvis
saqarTveloSi ar muSaobs uZravi qonebis birJa da yidva-gayidva xdeba
spontanurad urTierTmorigebis safuZvelze;
3. analogebi aRebulia sajaro reestris 2017 wlis 1 kvartlis monacemebidan.

Sesworebebis (koreqtirebis) gaSifvra:
_ analogSi, romelic warmoadgens bazarze gasayidad SeTavazebul obieqtebs gayidvasTan
dakavSirebul Semdgomi danaxarjebis
Sedarebis elementSi Setanilia 10%-iani Sesworeba, romlis
Sinaarsi mdgomareobs SemdegSi, rom bazarze rogorc wesi
SeTavazebis fasSi Sedis 10%-iani fasnamati, romelic moicavs
savaraudo dasakleb sidides da makleris interess.
_ meore Sesworeba Setanilia nakveTis adgilmdebareobis (daSoreba komunikaciebidan, dasxlebuli
punqtebidan da sxva) gamo
_ meseame Sesworeba Setanilia fizikur maxasiaTeblebSi (daniSnuleba, gamoyeneba, parametrebi,
struqtura da sxva)
_ koreqtirebis sidideebis dadgena movaxdineT saqarTvelos uZravi qonebis bazarze arsebuli
moTxovna-miwodebis pirobebis da fasebis analizis Sedegebze dayrdnobiT.
sabazro Rirebulebis dadgena.
Sesadaris monacemTa dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmeba moxda saSualo Sewonili sididis
gaangariSebis gziT. dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmebis dros ufro meti xvedriTi wili

mieniWeba im analogebs romlebic yvelaze ufro metad Sesadarisia Sesafasebel obieqtTan da romelSic
Setanil iqna yvelaze naklebi Sesworeba.
Sesafasebeli obieqtis sabazro Rirebuleba saSualo Sewonili sididis gamoyenebiT, gamoviTvaleT
Semdegi formuliT:




 × Ri 
V wa = ∑
 Pi n 
i =1
R

∑
i =1


n

Vwa- aris saSualo Sewonili sidide

Pi - aris Sesadarebeli TiToeuli analogis dakoreqtirebuli gayidvis (SeTavazebis) fasi.
∑ R – aris Sesadarebeli analogebis dakoreqtirebuli fasis reitinguli wonebis jami.
Ri – aris TiToeuli Sesadarebeli obieqtis dakoreqtirebuli fasis reitinguli wona. (ixile cxrili #2)

SeniSvna:

1. Sedarebis meTodiT miwis nakveTis Rirebulebis gaangariSeba moxda
sasoflosameurneo (saxnavi) nakveTisaTvis, radganac mopovebuli analogebi
msgavsia swored aseTi nakveTebisaTvis, rac Seexeba sxva daniSnulebis
nakveTebs, maTi Rirebulebis dadgena moxda bazarze dRes arsebuli
moTxovna-miwodebis pirobebis da Rirebulebaze moqmedi faqtorebis
(daniSnuleba, gamoyeneba, daSoreba dasxlebuli punqtebidan, daSoreba
saavtomobilo gzebidan, komunikaciebidan da sxva) gaTvaliswinebiT,
risTvisac Seswavlili iqna saqarTveloSi arsebuli uZravi qonebis bazris
monacemebi, romlebic eyrdnoba bazarze arsebul SeTavazebebs. aRniSnuli
monacemebis mixedviT dadginda Tanafardoba gaangariSebul fassa da
danarCeni nakveTebis fasebs Soris.
2. cxrilSi moyvanilia mxolod im daniSnulebis da gamoyenebis nakveTebis
dasaxeleba, romlebic xvdeba proeqtis zemoqmedebis qveS.
3. matricaSi dafiqsirebuli Rirebulebebi ASemdgomSi gamoyenebulia miwis
nakveTebis sakompensacio Rirebulebebis gaangariSebisas;

#

gamoyeneba

1
2
3
4

sakarmidamo
arasasoflosameurneo
saxnavi
saTib/saZovari

sabazro fasi
2015w. IV kv.

sabazro fasi
2017 w.I kv.

8
11
6
1

8
11
6
1

mravalwliani nargavebis sakompensacio Tanxebis gaangariSebis meTodika
mravalwliani nargavebis Rirebuleba ganisazRvreba maTi wlovanebis mixedviT. xexilis xeebis fasi
daangariSdeba wliuri mosavlis sabazro fasis da nargavis movlaze gaweuli xarjebis gaTvaliswinebiT,
ramdenic saWiro iqneba axali mravalwliani nargavebis gasazrdelad arsebuli xeebis wlovanebamde.
didi xnis xilis xeebisa da vazis Sefaseba xorcieldeboda Semdegi formuliT:

C = (K * V * L) - M
sadac: C - aris mravalwliani N nargavis sakompensacio Tanxa.
K – aris mravalwliani nargavis saSualo nayofiereba 1 weliwadSi. romelic dgindeba statistikis
departamentis monacemebis mixedviT.
V – aris 1 kg. nayofis sabazro fasi adgilze, romelic dgindeba Semfaseblis mier bazris
monacemebze dayrdnobiT;
LL – mravalwliani nargavis mimdinare asaki aramsxmoiare nargavebisaTvis da asnazRaurebeli
wlebis (arsebul msxmoiarobamde miyvanis) raodenoba, romelic dgindeba Semfaseblis
mier nargavebis vizualuri daTvalierebis, specialistebisa da mflobelis gamokiTxvis
Sedegad;
M – aris miwis damuSavebisa da nargavis movlis xarjebi 1 weliwadSi, romelic dgindeba
Semfaseblis mier soflis meurneobis specialistebisa da mflobelebis gamokiTxvis safuZvelze.
am formulaze dayrdnobiT, gaangariSebuli sakompensacio Tanxa asakisa da saxeobebis mixedviT
mocemulia cxrilSi #4-i.

Txili

kakali

1 kg. nayofis sabiTumo
Rirebuleba

3

5

5

2.0

4

3

5

3

10

5

2.0

20

10

100

11-15

50

3

10

5

2.0

100

80

200

16-20

50

3

10

5

2.0

100

80

200

21+

35

3

8

5

2.0

70

60

80

1-5

2

6

5

5

2.0

4

3

5

6-10

10

6

10

5

2.0

20

11

90

11-15

60

6

15

5

2.0

120

100

300

16-20

60

6

15

5

2.0

120

100

300

21+

60

6

13

5

2.0

120

100

260

1-5

3

5

5

4

1.5

5

1

18

6-10

10

5

10

4

1.5

15

8

70

11-15

30

5

10

4

1.5

45

32

130

16-20

30

5

10

4

1.5

45

32

130

21+

7

5

10

4

1.5

11

5

55

1-5

2

10

5

5

5.0

10

3

35

erTeulis xis fasi (lari)

nergis Rirebuleba

miwis damuSavebis da
nergis movlis Rirebuleba erT
weliwadSi (lari)

asanazRaurebeli wlebis
raodenoba

2
10

1 weliwadSi misaRebi
mTliani Semosavali (lari)

msxmoiarobis dawyebis
asaki

1-5
6-10

asakobrivi jgufebi

saSualo produqtiuloba kg.

qliavi/tyemali/aluCa

msxali

vaSli

dasaxeleba

cxrili #4

6-10

4

10

10

5

5.0

20

10

100

11-15

15

10

15

5

5.0

75

10

975

16-20

30

10

15

5

5.0

150

17

1995

21+

30

10

15

5

5.0

150

17

1995

1-5

4

3

5

2

1.5

6

4

10

6-10

7

3

8

2

1.5

11

4

52

bali/alubali
zRmartli
yurZeni (saxeivne)
xurma/karalioki
atami

11-15

15

3

8

2

1.5

23

5

140

16-20

15

3

8

2

1.5

23

5

140

21+

10

3

8

2

1.5

15

5

80

1-5

8

3

3

1

1.5

12

7

15

6-10

15

3

5

1

1.5

23

11

58

11-15

34

3

5

1

1.5

51

20

155

16-20

34

3

5

1

1.5

51

20

155

21+

25

3

5

1

1.5

38

20

88

1-5

2

3

5

2

1.5

3

1

10

6-10

9

3

5

2

2.4

22

1

103

11-15

12

3

5

2

2.3

28

1

133

16-20

12

3

5

2

2.3

28

1

133

21+

5

3

5

2

2.3

12

1

57

1-5

6

3

3

1

1.0

6

5

3

6-10

15

3

5

1

1.0

15

10

25

11-15

30

3

5

1

1.0

30

15

75

16-20

30

3

5

1

1.0

30

15

75

21+

25

3

5

1

1.0

25

15

50

1-5

3

3

5

5

2.0

6

3

15

6-10

10

3

7

5

2.0

20

10

70

11-15

20

3

7

5

2.0

40

20

140

16-20

20

3

7

5

2.0

40

20

140

21+

10

3

7

5

2.0

20

10

70

1-5

3

3

5

5

1.0

3

2

5

6-10

30

3

7

5

1.0

30

10

140

11-15

30

3

7

5

1.0

30

10

140

16-20

25

3

7

5

1.0

15

10

105

21+

10

3

7

5

1.0

10

10

0

vaSli

asakobrivi jgufebi

erTeulis xis fasi (lari) 2015

erTeulis xis fasi (lari) 2017

dasaxeleba

SeniSvna: 1. moWrili xeebi, maT Soris msxmoiarobis asaks gadacilebuli xeebi da sxva xeebi, romlebsac
arasasoflo-sameurneo daniSnuleba aqvT, rCebaT maT mflobelebs SeSisTvis an sxva
daniSnulebisaTvis. gansakuTrebuli daniSnulebis xeebis (qardamcav da gzispira zolebSi,
dekoratiuli daniSnulebis da a.S.) ganaSenianeba-aRdgena mSenebeli kontraqtoris
movaleobaa da unda ganxorcieldes garemosdacviTi menejmentis gegmis Sesabamisad.
2. mravalwliani nargavebis sakompensacio Rirebulebebi TiToeuli nakveTisaTvis calcalke
mocemulia danarTebSi (ixile danarTi).

1-5

5

5

6-10

100

100

11-15

200

200

16-20

200

200

msxali
qliavi/tyemali/aluCa
kakali
Txili
bali/alubali
zRmartli
yurZeni (saxeivne)
xurma/karalioki
atami

21+

80

80

1-5

5

5

6-10

90

90

11-15

300

300

16-20

300

300

21+

260

260

1-5

18

18

6-10

70

70

11-15

130

130

16-20

130

130

21+

55

55

1-5

35

35

6-10

100

100

11-15

975

975

16-20

1995

1995

21+

1995

1995

1-5

10

10

6-10

52

52

11-15

140

140

16-20

140

140

21+

80

80

1-5

15

15

6-10

58

58

11-15

155

155

16-20

155

155

21+

88

88

1-5

10

10

6-10

103

103

11-15

133

133

16-20

133

133

21+

57

57

1-5

3

3

6-10

25

25

11-15

75

75

16-20

75

75

21+

50

50

1-5

15

15

6-10

70

70

11-15

140

140

16-20

140

140

21+

70

70

1-5

5

5

6-10

140

140

11-15

140

140

16-20

105

105

21+

0

0

erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSeba
migvaCnia, rom erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSebisas mxedvelobaSi unda iqnas
miRebuli is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens kulturis moyvanis TviTRirebulebaze, produqtiulobaze
da produqciis gasayid sabazro fasze. erTwliani kulturebis mosavlianobis monacemebi aviReT statistikis
departamentis monacemebze dayrdnobiT, produqtis Rirebuleba ki aRebulia mimdinare zabazro fasebis
mixedviT. qvemoT moyvanilia im erTwliani kulturebis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba,
romlebic gvxvdaba proeqtis zemoqmedebis zonaSi.

saSualo mosavlianoba 1 kv.m.-ze kg/1kv.m.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20062011

20062011

imereTi

61.8

85.8

97.2

95.4

44.8

67.3

1.4

2

2.1

2.1

1.3

1.8

1.8

0.18

1.1

0.20

samegrelo
zemo svaneTi

77.2

83.9

95

93.3

35.3

66.7

2.3

2.4

2.4

2.2

1.1

2.1

2.1

0.2

1.1

0.23

guria

23.9

34.3

37.7

29.8

18.8

29.2

3

4.7

4.5

3.6

2.3

3.5

3.6

0.36

1.1

0.40

kaxeTi

14.8

23.5

51.6

32.4

13.1

44

1.3

2.2

2

3.1

1.5

2.7

2.1

0.2

1.1

0.23

qvemo qarTli

21.1

38

17.3

14.6

6.8

32.5

2.3

3.2

2.3

2.9

2.5

3

2.7

0.27

1.1

0.30

sxva
regionebi*

18.6

30.3

29.4

25.5

22.3

29.9

1.5

2.2

1.9

2

1.7

2.4

2.0

0.195

1.1

0.21

217

296

328

291

141

270

1.8

2.4

2.3

2.4

1.4

2.3

2.1

0.21

1.1

0.23

saqarTvelo

simindis saSualo mosavlianoba t/ha

1 kg. simindis fasi (lari)

simindis warmoeba

regioni

1 kv.m.-ze miRebuli simindis sakompensacio
Tanxa (lari)

saSualo mosavlianoba t/ha

cxrilSi #5 mocemulia simindis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba

1 kg. kartofilis fasi (lari)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20062011

20062011

1 kv.m.-ze miRebuli kartofilis
sakompensacio Tanxa (lari)

saSualo mosavlianoba 1 kv.m.-ze
kg/1kv.m.

saSualo mosavlianoba t/ha

cxrilSi #6 mocemulia kartofilis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba

aWara

25.5

32

31.6

16.7

11.6

9

4.3

16

17

11.8

8.7

10.1

11.3

1.1

1

1.13

samcxe-javaxeTi

54.3

109.3

108.1

144.1

128.5

169.7

4.9

13.2

10.6

17.7

12.6

16

12.5

1.3

1

1.25

qvemo qarTli

69.8

59.9

24.9

35.3

63.3

58.4

8.2

9.8

4

7.8

13.8

17.3

10.2

1.0

1

1.02

danarCeni
regionebi

19.1

28

28.8

20.7

25.4

36.8

4

5.8

5

4.3

5.4

6.5

5.2

0.5

1

0.52

kartofiliwarmoeba

kartofilis saSualo mosavlianoba t/ha

regioni

saqarTvelo

168.7

229.2

193.4

216.4

228.8

273.9

7.4

10.8

8.0

11.5

11.1

13.6

10.4

1.0

1

1.04

saSualo mosavlianoba t/ha

saSualo mosavlianoba 1 kv.m.-ze kg/1kv.m.

1 tukis wona kg

1 tukis fasi (lari)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20062011

20062011

1 kv.m.-ze miRebuli balaxis sakompensacio Tanxa
(lari)

cxrilSi #7 mocemulia Tivis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba

Sida qarTli

2.9

1.6

2.9

3.7

1.8

2

2.4

2.7

3.5

1.7

2.6

3.1

2.67

0.27

20

5

0.07

qvemo qarTli

8.1

3.9

17.5

15.2

12.1

36.7

3.2

2.6

3.5

2.6

4.2

3.1

2.98

0.30

20

5

0.07

samcxejavaxeTi

11

2.5

6

3.4

5.3

7.4

2.4

2.8

4.9

2.4

6.6

3.1

3.13

0.31

20

5

0.08

sxva
regionebi*

3.8

0.8

3.8

0.7

6.7

2.4

1.6

1.6

5.3

1

5.6

3.1

2.38

0.24

20

5

0.06

26

8.8

30

23

26

49

2.8

2.7

3.9

2.3

4.6

3.1

2.93

0.29

20

5

0.07

regioni

saqarTvelo

mravalwliani balaxebis saSualo mosavlianoba
t/ha

mravalwliani balaxebis warmoeba

SeniSvna: 1. erTwlini kulturebis ganadgurebisaTvis sakompensacio Rirebulebebi TiToeuli
nakveTisaTvis calcalke mocemulia danarTebSi (ixile danarTi).
2. sakompensacio Rirebulebebi gaangariSebulia mxolod im nakveTebisaTvis, romlebzec
inspeqtirebis periodSi SeimCneoda, rom gasul an mimdinare wels dakavebuli iyo
erTwlini kulturebi

დასახელება

სიმინდი
კარტოფილი
თივა

1 კვ.მ.-ზე მოყვანილი
მოსავლის ფასი 2015 წ.
ლარი

1 კვ.მ.-ზე მოყვანილი
მოსავლის ფასი 2017 წ. ლარი

0.23
1
0.6

0.23
0.52
0.6

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დანართი 3 - აქტივების ინვენტორიზაციამდე
დარიგებული საინფორმაციო ფურცლები
საინფორმაციო ფურცლები დარიგდა დაზარალებულ მოსახლეობაში 2015 წლის
ოქტომბერში ჩატარებული აღწერისა და აქტივების ინვენტარიზაციიასას.
ბიულეტენის ქართული ვერსია მოცემულია მომდევნო გვერდზე, რომელსაც
მოსდევს ინგლისური თარგმანი.
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გვ. 1

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

საინფორმაციო ბუკლეტი
ზემოქმედება კერძო მიწასა და ქონებაზე
I. ზოგადი
საქართველოსათვის
სტრატეგიული
განვითარების
გეგმა
მოიცავს
ელექტროენერეგიის გამომუშავების, როგორც ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტის
განვითარებას. აღნიშნული გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ საქართველო საკუთარი
რესურსებით ელექტროენერგიის მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას ვერ
ახერხებს. ამავე დროს, საქართველოს გააჩნია წყლის რესურების უდიდესი
პოტენციალი - 88.5 მლრდ კვტ.სთ წელიწადში და უახლესი მონაცემების მიხედვით,
ქვეყანა ამ პოტენციალის მხოლოდ 10%-ს იყენებს. შესაბამისად, საქართველოს
სახელმწიფოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქვეყნის წყლის რესურსების მაქსიმალურად
გამოყენებაა. მთელი რიგი მცირე, საშუალო და დიდი ჰესების მშენებლობის
პროექტები და ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზების მშენებლობა განხილვის
პროცესშია. ამ პროექტების ერთობლიობა გააუმჯობესებს საქართველოს
ენერგოდამოუკიდებლობასა და უსაფრთოებას და ქვეყანას საშუალებას მისცემს
გააუმჯობესოს ელექტროენერგიის ექსპორტი მეზობელ ქვეყნებში.
ქვეყნის
ჰიდროპოტენციალის
რეალიზაციისათვის
ერთ-ერთი
ყველაზე
მნიშვნელოვანი პროექტია მდინარე ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი.
პროექტი ითვალისწინებს სეზონური რეგულაციის 280 მვტ დადგმული სიმძლავრის
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას და ექპსპლუატაციას. ჰესის მშენებლობა
დაგეგმილია მდინარე ნენსკრას ხეობაში და გამოიყენებს მდინარე ნენსკრასა და
მდინარე ნანკრას რესურსს. ჰიდროელექტროსადგურის პოტენციური წლიური
მწარმოებლობაა 1.2. მლრდ.კვტ/სთ-ში. ჰესი ელექტროენერგიის გენერირებას
დაიწყებს 2021 წლიდან და მშენებლობა დასრულდება 2022 წელს.
საპარტნიორო ფონდმა, კორეულმა K-Water-მა, საქართველოს მთავრობამ, ს.ს.
„ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი"-მა და ს.ს.
“საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა”-მ ხელი მოაწერეს დოკუმენტების
პაკეტს
ნენსკრას
ჰიდროსადგურის
განხორციელებისათვის.
პროექტი
ითვალისწინებს შემდეგი ინფრასტრუქტურის მშენებლობას:
- 135 მ სიმაღლის და 820 მ სიგრძის ქვანაყარი კაშხალი მდინარე ნენკრას ხეობაში.
- 182 მლნ მ3 მოცულობის წყალსაცავი.
- 13 მ სიმაღლისა და 57 მ სიგრძის ქვანაყარი დამბა.
- 12.4 კმ სიგრძის სადერივაციო გვირაბი წლის გადმოსაგდებად ნაკრას ხეობიდან
ნენსკრას ხეობისაკენ.
- 15.1 კმ სიგრძის წყალსატარი გვირაბი, რომელიც წყალს ნენსკრას წყალსაცავიდან
ჰიდროელექტროსადგურამდე მიიყვანს.
- სადაწნევო შახტისა და ჰესის მშენებლობა.
- ქვესადგური და ელექტროენერგიის გადაცემის ხაზი.
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გვ. 2

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

II. პროექტის განხორციელების და დამფინანსებელი ორგანიზაციები და პროექტის
განხორციელების რეგულაციები
საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით, პროექტი
ერთობლივად განხორციელდება სს ნენკსრა ჰიდროს, საპარტნიორო ფონდისა და
კორეული კომპანია “K-Water"-ს მიერ. სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება
უდიდესი იტალიური კომპანიის “Salini Impregilo” მიერ. პროექტის განხორციელების
პროცესში, გარემოსდაცვისა და სოციალური საკითხები, მათ შორის, კერძო მიწებსა
და ქონებაზე ზემოქმედების კომპენსაციის საკითხები დარეგულირდება როგორც
საქართველოს კანონმდებლობით, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის, აზიის განვითარების ბანკისა და სხვა საერთაშორისო დონორი
ორგანიზაციების სოციალური და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების პოლიტიკით.
დონორების პოლიტიკა დამატებით მოთხოვნებს ადგენს კომპენსაციის გადახდის
ერთიანი გეგმის ორგანიზებისათვის და გარკვეულ დახმარებას უწევსსო ციალურად
დაუცველი სტატუსის მქონე და უკიდურესი ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებს.
III. მოსალოდნელი ზემოქმედება კერძო მიწასა და ქონებაზე
მრავალი სხვა ჰიდროელექტროსადგურის პროექტისაგან განსხვავებით, მოცემული
პროექტი არ იქონიებს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას კერძო მიწებსა და მასზე
არსებულ უძრავ ქონებაზე. ჰიდროელექტროსადგურის ნაგებობები (კაშხალი,
დატბორვის ზონა, ჰიდროელექტროსადგურის შენობა, და ა.შ.) დაგეგმილია
იმგვარად, რომ შეამციროს შესაძლო ზემოქმედება. მიუხედავად ამისა, წინასწარი
მონაცემების მიხედვით, შესაძლებელია შემდეგი სახის ზემოქმედება:
ნენსკრას ხეობაში:
x

სავარაუდოდ, ჰიდროელექტროსადგურისა და მისი დამხმარე ნაგებობების
ტერიტორიაზე არ მდებარეობს საცხოვრებელი სახლები, მხოლოდ რამდენიმე
კერძო მიწის ნაკვეთი. ეს პროექტის მაქსიმალური ზემოქმედებაა.

x

მწყემსების საზაფხულო ბანაკები კაშხლის და მისი დამხმარე ნაგებობების
ტერიტორიაზე დაინგრევა და სხვა ადგილზე გადაიტანება.

x

პროექტის ფარგლებში, ჭუბერის ცენტრიდან სოფელ თითამდე გზა რვა მეტრამდე
უნდა გაფართოვდეს. იმ ტერიტორიის გასწვრივ, სადაც გზა სოფელ ლარი-ლარის
გასწვრივ გადის, გზის გაფართოება მხოლოდ ზოგიერთი კერძო ნაკვეთის გარშემო
ღობეების ბაღის სიღრმეში გადატანითაა შესაძლებელი (პროექტის გზის უფლების
დასაშვებად). თეორიულად, მყისიერი ზემოქმედება გზის გასწვრივ შენობებსა და
ნაგებობებზე, ხეებსა და ნათესებზე, ასევე, სახელმწიფო მიწებზე არსებულ ხეებზე,
წყლის მილებსა და ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებზე, გამორიცხული არ
არის.
ნაკრასხეობა:

x

ტერიტორია, სადაც მცირე ზომის კაშხალი და მისი დამხმარე ნაგებობებია
მოთავსებული, ფარავს რამდენიმე მიწის ნაკვეთს, რომელიც ტრადიციულად
ნაკრას თემის მიერ საძოვრებად, ტყის მოხმარებისა და სხვა მიზნებისათვის
გამოიყენება.

x

პროექტის არსებული გეგმა არ ითვალისწინებს ზუგდიდი-მესტიიდან ნაკრამდე
გზის გაფართოებას და არც მიწის დამატებით გამოყენება იგეგმება პროექტის გზის
უფლებისათვის. მიუხედავად ამისა, გასათვალისწინებელია ღობეებისა და გზის
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სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

გასწვრივ მდებარე სხვა ნაგებობების დაზიანების რისკი სამშენებლო
სამუშაოებისას.
ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ზემოქმედება, როგორც კერძო მიწაზე ან
დაკავშირებულ ქონებაზე, რომელიც სოციალური კვლევების მიერ გამოვლინდა,
აღწერილ იქნება განსახლების სამოქმედო გეგმაში. ზემოქმედების დეტალური
ინვენტარიზაცია, მიწის თითოეულ ნაკვეთსა და კერძო ქონებაზე ზემოქმედება,
ზიანის გამოთვლა და კომპენსაციის სახეობა და ოდენობა, განისაზღვრება
განსახლების სამოქმედო გეგმაში.
კერძო ოჯახების მიერ გამოყენებული/მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთების
გარდა, პროექტის ზემოქმედება შეიძლება მოიცავდეს საძოვრების მცირე უბნების ან
საძოვრებამდე მისასვლელი გზისადმი ხელმისაწვდომობის დაკარგვას, სასმელი
წყლისა და ინფრასტრუქტურის სხვა სისტემების დაზიანებას. დეტალურად იქნა
შესწავლილი სხვა სახის ზემოქმედება, ნაწილობრივ განსახლების სამოქმედო
გეგმისა და ნაწილობრივ, საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის ფარგლებში.

III. კომპენსაციის პირობები
პროექტის მშენებლობისათვის აუცილებელი მიწის შესყიდვა მოხდება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. ამავე დროს, მოხდება ევროპის რეკონსტრუქციისა
და განვითარების ბანკის დამატებითი მოთხოვნების გათვალისწინება. ეს
მოთხოვნები მოიცავს კომპენსაციის გადახდის ერთიანი გეგმის ორგანიზებას და
გარკვეულ დახმარებას უწევს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე და
უკიდურესი ზემოქმედების ქვეშ მყოფ ადამიანებს. ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის მოთხოვნებია:
x

მიწის შესყიდვისა და განსახლების ზემოქმედების თავიდან აცილება ან შემცირება
პროექტის ალტერნატივების მხედველობაში მიღებით.

x

მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა შემუშავდება და
განხორციელდება საარსებო წყაროებისა და ცხოვრების სტანდარტების, სულ
მცირე, პროექტის განხორციელებამდე არსებულ დონეზე შესანარჩუნებლად ან
აღსადგენად.

x

კონსულტაციები ჩატარდება დაზარალებულ მოსახლეობასთან და მათი
მოსაზრება პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების პროცესში
მხედველობაში მიიღება.

x

მიწის ან ქონების ზარალთან დაკავშირებული ნებისმიერი ზიანი ანაზღაურდება
სრული ჩანაცვლების ღირებულებით, არსებულ საბაზრო ღირებულებებზე
დაყრდნობით.

x

კომპენსაცია პროექტის ფარგლებში გამოყენებული მიწისათვის გაიცემა
დაზარალებული ოჯახებზე მიწის ყველა ნაკვეთისათვის, რომელიც საჯარო
რეესტრშია რეგისტრირებული ან რომელზეც ოჯახებს საკუთრების აღიარების
სამართებრივი საფუძველი გააჩნიათ (მიღების ანგარიშები, ამონაწერები თემის
ჩანაწერებიდან, ა.შ.). დონორების წესების შესაბამისად, რეგისტრაციის სხვა
საფუძველი იქნება მიწის ნაკვეთის მფლობელობის/გამოყენების ტრადიციული
უფლების დამტკიცება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ (მუნიციპალურ ან
რეგიონალურ დონეზე). მათ, რომლებიც მიწის ნაკვეთებს უკანონოდ იყენებენ,
კომპენსაციის უფლება არ ექნებათ, მაგრამ სრულად აუნაზღაურდებათ
დაკარგული შენობები და ნაგებობები, ხეები და წლიური მარცვლეული.
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გვ. 4

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

x

პროექტის ფარგლებში გამოყენებული მიწის ყველა ნაკვეთი, რომელიც
რეგისტრირებული არ არის, მაგრამ ოჯახს გააჩნია მიწის მფლობელობის
აღიარების სამართლებრივი საფუძველი, დარეგისტრირდება ჯეროვანი
კომპენსაციის გადახდის შემდეგ. ოჯახები მიიღებენ რეგისტრაციისათვის
აუცილებელ საკადასტრო ნახაზებს. რეგისტრაცია უფასოა.

x

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად დაზარალებული ადამიანები და
ოჯახები, ზარალის კომპენსაციის გარდა, მიიღებენ რეაბილიტაციის დამატებით
დახმარებას. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრები ოჯახები (სოციალური
სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით), ოჯახები, რომლებსაც ქალები უძღვებიან
და სხვა მარჩენალი არ ჰყავთ და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
ჩაითვლებიან სოციალურად დაუცველად. პირები, რომლებიც ოჯახის
შემოსავლის 10 ან მეტ პროცენტს დაკარგავენ პროექტის განხორციელების გამო,
ჩაითვლებიან უკიდურესად დაზარალებულად.

x

კომპენსაცია და რეაბილიტაციის დახმარება სრულად გაიცემა პროექტის
ტერიტორიაზე სამუშაოების დაწყებამდე.

x

დაზარალებული პირების პრეტენზიების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
გადაჭრის არაფორმალური მექანიზმები შემუშავდება და განხორციელდება.

IV. საბოლოო ვადა
კომპენსაციის უფლება შეიზღუდება პროექტის განხორციელების შედეგად
დაზარალებული პირების/DMS აღწერის დაწყების დღეს დადგენილი საბოლოო
ვადით. რაც ნიშნავს, რომ პირებს, რომლებიც მიწის ნაკვეთს საბოლოო ვადის შემდეგ
შემდეგ დაიკავებენ, არ ექნებათ მიწაზე კომპენსაციის მოთხოვნის უფლება ან იმავე
მიწაზე არსებულ შენობებზე, აშენებულ ნაგებობებზე, დარგულ ხეებზე, დათესილ
წლიურ მარცვლეულზე კომპენსაციის მიღების უფლება.

V. პრინციპები, რომლებიც განსაზღვრავენ კომპენსაციისა და რეაბილიტაციის
დახმარების ოდენობას
x

მიწის საკომპენსაციო ღირებულება განისაზღვრება დამოუკიდებელი აუდიტის
მიერ. განისაზღვრება 1 მ2 მიწის ფასი ბოლო წელს თემში/სოფელში გაყიდული
მიწის ანალიზის საფუძველზე (საჯარო რეესტრის მონაცემზე დაყრდნობით) და
გასაყიდად გამოტანილი მსგავსი მიწის ნაკვეთების გათვალისწინებით
(შედარების მეთოდი).

x

დადგინდება შენობებისა და ნაგებობების ფასი მასალების არსებული
ღირებულების, ტრანსპორტირების, შრომითი ძალის და სხვა დამატებითი
ხარჯების გათვალისწინებით, რომლებიც აუცილებელია მსგავსი ახალი
შენობებისა და ნაგებობების იმავე ტერიტორიაზე აშენებისათვის (გადასახადები,
საბანკო ოპერაციები, დიზაინი და სანებართვო მოსაკრებლები).

x

წლიური მარცვლეულის დაკარგვის შემთხვევაში, ერთი წლის მოსავალი სრულად
ანაზღაურდება პროდუქტების საბაზრო ღირებულების მხედველობაში მიღებით.

x

მრავალწლიანი კულტურები ანაზღაურდება შემდეგი ფაქტორების
გათვალისწინებით: ხეების სახეობა, ნაყოფიანობა, პროდუქტის საბაზრო
ღირებულება და ასაკი. ანაზღაურდება მოსავლის ღირებულება იმ წლების

გამოქვეყნება ნებადართულია - 901.8.7_ES Nenskra_Vol 9_LALRP_Nov 2017_GEO

გვ. 5

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

რაოდენობისათვის, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ხემ ნერგიდან მსხმოიარე
ასაკამდე მიაღწიოს.
მოხდება დაზარალებული მოსახლეობის მხარდაჭერა და გარკვეული დახმარება
გაიცემამათი საარსებო საშუალებების აღსადგენად, კერძოდ:
უკიდურესად დაზარალებული ოჯახები, ანუ ოჯახები, რომლებიც სასოფლოსამეურნეო მიწის 10% ან მეტს დაკარგავენ, მიიღებენ კომპენსაციას მინიმუმ სამი
თვის საარსებო საშუალების სახით (მინიმუმ სამი თვის საარსებო საშუალება
ხუთსულიანი ოჯახისათვის - გამოქვეყნებული საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახურის მიერ).
სოციალურად დაუცველი დაზარალებული ოჯახები მიიღებენ კომპენსაციას
მინიმუმ სამი თვის საარსებო საშუალების სახით. პროექტით გამოწვეული ზარალის
დეტალურად გამოსათვლელად და შესაბამისი კომპენსაციის დასადგენად,
მნიშვნელოვანია დაზარალებულმა პირებმა მონაწილეობა მიიღონ მიწის ნაკვეთის
საზღვრების, კვლევის პარამეტრი და ქონების დაზიანების შეფასების სამუშაოები.

VI. საჩივრებზე რეაგირების მექანიზმები
შეიქმნება საჩივრის გადაწყვეტის მექანიზმი, რაც დაზარალებულ პირს საშუალებას
მიცემს გაასაჩივროს ნებისმიერი გადაწყვეტილება, პრაქტიკა ან საქმიანობა,
რომელსაც არ ეთანხმება და რომელიც მიწის ან სხვა კომპენსაციასთან
დაკავშირებით წარმოიშვება. საჩივარი და პრეტენზიები ქვემოთ მოცემული
პროცესით განიხილება.
საჩივარზე რეაგირების ორ-დონიანი პროცესი მოიცავს: (1) საჩივრის განხილვის
ადგილობრივი კომიტეტი, რომელიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისა და ს.ს.
ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენლებისაგან შედგება. და (2) საჩივრის განხილვის
კომიტეტი, რომელიც ს.ს. ნენსკრა ჰიდროს სათაო ოფისში მოქმედებს.
ცხრილი 1 - საჩივრის გადაწყვეტის პროცესი - მიწის/მარცვლეულის კომპენსაციის საკითხები
1. თავდაპირველად, საჩივრის გადაწყვეტას შეეცდება ადგილზე ჩამოყალიბებული საჩივარზე
რეაგირების კომიტეტი.
2. თუ მისი გადაწყვეტა ვერ მოხერხდება მუნიციპალიტეტის დონეზე, საჩივარი წერილობით გადაეცემა
საჩივარზე რეაგირების კომიტეტს ნენსკრა ჰიდროს ცენტრალურ ოფისში. ამის შემდეგ,
დაზარალებულმა პირმა საჩივარი უნდა წარადგინოს საჩივარზე რეაგირების კომიტეტისაგან
თავდაპირველ საჩივარზე პასუხის მიღებიდან ორი კვირის განმავლობაში და საჩივარს თან დაურთოს
დამხმარე დოკუმენტაცია.
3. საჩივარზე რეაგირების კომიტეტი საჩივრის რეგისტრაციიდან 2 კვირის ვადაში მიიღებს
გადაწყვეტილებას. მიღებული გადაწყვეტილება უნდა შეესაბამებოდეს მიწის შესყიდვისა და
განსახლების ჩარჩო დოკუმენტს.
4. თუკი საჩივრის განხილვის სისტემა ვერ დააკმაყოფილებს დაზარალებულ პირს, მას შეუძლია
მიმართოს სასამართლოს (რაიონულ სასამართლოს).
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VI. სარეფერენციო და საკონტაქტო ინფორმაცია
განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პერიოდში, პროექტის გუნდი მუდმივ
კონტაქტს იქონიებს დაზარალებულ ოჯახებთან და მათთან მთელ რიგ
კონსულტაციებს ჩაატარებს (როგორც ცალკეულ ოჯახებთან, ასევე ჯგუფებთან).
კვლევის შედეგად მიღებული და დადგენილი ინფორმაცია იქნება ღია და
ხელმისაწვდომი და კომპენსაციის გამოთვლისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის
დასრულების შემდეგ, გამოქვეყნედება RAP დოკუმენტის სახით. ამას გარდა,
გამოქვეყნდება განახლებული საინფორმაციო ბუკლეტი შედეგებისა და
საკომპენსაციო განაკვეთების შესახებ.
კითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ:
პროექტის მენეჯერი: თეიმურაზ კოპაძე, ნენსკრა ჰიდრო, საქართველო, თბილისი,
ბესიკის ქუჩა 4, ოფისი No. 204, ელ-ფოსტა: kopadze.teimuraz@gmail.com
სოციალური კვლევების ჯგუფი: მედგარ ჭელიძე, 599162221 (მობ); ელ-ფოსტა:
medgarcorresp@yahoo.com
მიწისმზომელი: მალხაზ კომლაძე, 599 360322 (მობ)
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დანართი
ნიმუში

4.

საჩივრის

რეგისტრაციის

ფორმის

საჩივრის #
სრული სახელი:
შენიშვნა: შეგიძლიათ ანონიმურად შეავსოთ განაცხადი. მოთხოვნის ან სურვილის შემთხვევაში
მესამე მხარეებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია თქვენი თანხმობის გარეშე.
სახელი_________________________ გვარი________________________________
სქესი: ٯკაციٯქალი
ٯმსურს საჩივარი ანონიმურად წარვადგინო
ٯმოვითხოვ ჩემი პირადობა ჩემი თანხმობის გარეშე არ გამჟღავნდეს
საკონტაქტო ინფორმაცია
მონიშნეთ როგორგ სურთ დაგიკავშირდეთ (ფოსტა, ტელეფონი, ელ-ფოსტა).
ٯფოსტით: გთხოვთ მიუთითოთ საფოსტო მისამართი:
_________________________________________________________ ________
________________________________________________________________
ٯტელეფონით: _______________________________________________
ٯელ-ფოსტით:_______________________________________________
სასურველი ენა
ٯქართული
ٯსვანური
ٯსხვა:
..........
ინციდენტის ან საჩივრის აღწერა:
რა მოხდა? სად მოხდა? ვის დაემართა? პრობლემის შედეგი რა არის?

ინციდენტების / საჩივრის თარიღი
ٯერთჯერადი ინციდენტი / საჩივარი (თარიღი _______________)
ٯერზე მეტჯერ მოხდა (უკვე მერამდენედ? _____)
ٯმიმდინარე (არსებული პრობლემა)
თქვენი აზრით რა უნდა მოხდეს პრობლემის გადასაწყვეტად?
ხელმოწერა: _______________________________ თარიღი:_______________________________

გთხოვთ, ეს ფორმა სს ნენსკრას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტს დაუბრუნოთ:
[სახელი]
მისამართი __________________________ ტელ .: _________ ან ელ-ფოსტა: ____@____.com
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#1

#2

#3

#4

#5
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საჩივრის დახურვის თარიღი

საჩივარზე რეაგირების ადგილობრივი კომიტეტი

მომჩივნის მიერ პროექტის დონეზე გადაწყვეტილი
საჩივრის მიღების მტკიცებულება

პროექტის დონეზე საჩივრების მოგვარების
კომიტეტის თარიღი

მომჩივნის მიერ გადაწყვეტის მიღების
მტკიცებულება

საჩივარზე რეაგირების ადგილობრივი კომიტეტი

ადგილობრივ დონეზე საჩივრების მოგვარების
კომიტეტის თარიღი

მომჩივნის მიერ გადაწყვეტის მიღების მტკიცებულება

საჩივარი გადაწყდა დისკუსიით

ღონისძიების აღწერა

ღონისძიების თარიღი

საჩივრის კატეგორია

საჩივრის აღწერა

საჩივრის მიღების თარიღი

მოსარჩელის ელ.ფოსტა

მოსარჩელის ტელეფონი

მოსარჩელის მისამართი

მოსარჩელის სქესი

მოსარჩელის სახელი

საჩივრის ან კომენტარის ნომერი

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დანართი 5. საჩივრების მონაცემთა ბაზის
ნიმუში

სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - ნენსკრა ჰესი - მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა

დანართი 6. ურთიერთგაგების მემორანდუმის
ნიმუში პროექტის კომპანიასა და პროექტით
დაზარალებულ პირებს შორის
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ხელშეკრულება
თბილისი, საქართველო

Agreement

[●],2017წ.

Tbilisi, Georgia

[●],, 2017

winamdebare
xelSekruleba
(SemdgomSi This
Agreement
(hereinafter
the
`xelSekruleba~) gaformebulia Semdeg mxareTa Soris: “A
Agreement”) is executed by and between

the following parties:
-

ss `nenskra hidrosa~ (kompania dafuZnebuli
saqarTvelos
moqmedi
kanonmdeblobis
Sesabamisad,
saidentifikacio
kodiT:
405112220, warmodgenili misi aRmasrulebeli
direqtoris moadgilis batono taekuon seos saxiT,
moqmedi aRmasrulebeli direqtoris batoni
bioung seub Cois mier 2016 wlis 21 dekembers
gacemuli midnobilobis (registraciis nomeri:
161447888;
individualuri
nomeri:
53570082206416) (SemdgomSi `kompania~);
da

-

JSC Nenskra Hydro (a company
established in accordance with
applicable laws of Georgia, with
identification
number
405112220), represented by Vice
Chief Executive Officer Mr. Taekwon
Seo, acting on the basis of power of
attorney
(registration
number:
161447888;
individual
number:
53570082206416) dated 21.12.2016,
issued by Chief Executive Officer Mr.
Byoung Seub Choi (hereinafter the

Company”), and
“C
-

[●]

[●]

[●]

[●]
hereinafter referred as the “Local Residents”

SemdgomSi “adgilobrivi mosaxleoba”

`kompania~ da “adgilobrivi mosaxleoba” erToblivad The Company and the Local Residents
moxseniebuli arian rogorc `mxareebi~, xolo cal-calke shall hereinafter be collectively referred to
rogorc `mxare~.

as the “Parties”, and separately as the
“Party”.

preambula

Preamble

vinaidan:
Whereas:
პროექტს,
x „კომპანია“
ახორციელებს
x The Company is implementing a
რომელიც
ითვალისწინებს
მდინარე
project, which involves design,
ნენსკრაზე,
სვანეთი,
საქართველო,
construction
and
operation
of
ჰიდროელექტრო სადგურის პროექტირებას,

hydroelectric power plant on the river

1

მშენებლობასა და ოპერირებას (შემდგომში
„პპროექტი“);

Nenskra, Svaneti, Georgia (hereinafter
the „P
Project“);

x

`პროექტი~ iTvaliswinebs hidroeleqtro sadguris x
mSeneblobas im miwis nakveTebze, romelic ssip
`sajaro reestris erovnul saagentoSi~ ssip
`saxelmwifo qonebis erovnulis saagentos~
ganacxadis safuZvelze registrirebulia saxelmwifos
sakuTrebad sakadastro kodebiT [●]da aseve
zemoxsenebuli miwis nakveTebis mimdebare
teritoria.

x

2015 wlis 31 agvistos `kompanias~, saqarTvelos
mTavrobas, ss `eleqtro sistemis komerciul
operators~ da ss `saqarTvelos saxelmwifo
eleqtrosistemas~
Soris
gaformebul
iqna
saimplementacio xelSekruleba, romelic 2017 wlis
[●] ivniss gaformebuli xelSekrulebis Sesabamisad
Secvlil iqna da Camoyalibda axali redaqciiT
(SemdgomSi `saimplementacio xelSekruleba~).
`saimplementacio xelSekrulebis~ me-8 muxli
(miwaze uflebebi)
iTvaliswinebs saqarTvelos
mTavrobis valdebulebas gadasces `kompanias~
`proeqtis~ ganxorcielebisaTvis aucilebeli miwis
nakveTebi;

x „საიმპლემენტაციო ხელშეკრულების“ მე-8
მუხლის
შესაბამისად
საქართველოს
მთავრობის სახელით სსიპ „სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო“ გეგმავს
„კომპანიას“
გადასცეს
„პროექტის“
განხორციელებისათვის აუცილებელი მიწის
ნაკვეთები ფართობით: [●]კვ.მ, „მიწის
ნაკვეთის“ საკადასტრო რუქა დეტალური
კოორდინატების მითითებით და მასზე
განთავსებული
შენობა–ნაგებობების
ჩამონათვალი მოცემულია წინამდებარე

2

The Project involves construction of
the HPP on the land plots which are
registered at the LEPL National Agency
of Public Registry by the LEPL National
Agency of State Property in the
ownership of the state of Georgia with
the following cadastral codes: [●]and
also adjacent territory to the above
mentioned land plots.
x On August 31, 2015, the Company
executed implementation agreement
with the Government of Georgia, JSC
“Electricity
System
Commercial
Operator” and JSC “Georgian State
Electrosystem”, which has been
amended and restated on the basis of
agreement executed on June [●], 2017
(hereinafter the „IImplementation
Agreement“). Clause 8 (Land Rights) of
the
Implementation
Agreement
envisages
undertaking
of
the
Government of Georgia to transfer to
the Company the land plots required
for the purposes of implementation of
the Project;
x In accordance with Clause 8 of the
Implementation
Agreement,
the
Government of Georgia represented
by LEPL National Agency of State
Property intends to transfer to the
Company the land plots with the area
[●] sq.m required for the purposes of
implementation of the Project
(hereinafter the “L
Land Plots”). The
cadastral
map
with
detailed
coordinates of the Land Plot and the

ხელშეკრულების N1 დანართში (შემდგომში
„მმიწის ნაკვეთები“);
x

„კომპანია“
აპირებს
„პროექტის“
განხორციელებისათვის აუცილებელ მიწის
ნაკვეთებზე
უფლებების
მოპოვება/განსახლება
განახორციელოს
ევროპის
რეკონსტრუქციისა
და
განვითარების ბანკის გარემოსდაცვითი და
სოციალური
პოლიტიკის
(შემდგომში
„პოლიტიკა“) შესაბამისად. „პოლიტიკის“ მე5 თავი არეგულირებს მიწის გამოსყიდვის,
იძულებითი განსახლებისა და ეკონომიკურ
განსახლებასთან
დაკავშირებით
ბანკის
მოთხოვნებს.
აღნიშული
მოთხოვნების
მიხედვით,
„კომპანია“
ვალდებულია
გადაუხადოს კომპენსაცია ნებისმიერ პირს,
ცხოვრების პირობების განსახლებამდელ
მდგომარეობამდე
აღდგენის
მიზნით,
როგორც
ფიზიკური
განსახლების
(გადასახლება ან თავშესაფრის დაკარგვა) ისე
ეკონომიკური განსახლების (აქტივების ან
რესურსების დაკარგვა, ან/და აქტივებთან ან
რესურსებთან წვდომის დაკარგვა, რომელიც
იწვევს შემოსავლის წყაროს ან/და არსებობის
საშუალების დანაკარგს) შემთხვევაში, რაც
გამოწვეულია
პროექტის
ფარგლებში
განხორციელებული მიწის გამოსყიდვის
ან/და მიწით სარგებლობის შეზღუდვიდან.

x

x

„პროექტის“
ინიცირებამდე
„მიწის
ნაკვეთებით“ და მასზე განთავსებული
შენობა–ნაგებობებით
სარგებლობდა
“adgilobrivi mosaxleoba”, თუმცა მას არ გააჩნია
აღნიშნულ „მიწის ნაკვეთებზე“ და მათზე
განთავსებულ
შენობა–ნაგებობებზე
უფლების
დამადასტურებელი
ისეთი
დოკუმენტაცია, რომელიც შესაძლებლობას
მისცემდა
მათ
დაერეგისტრირებინათ
თავიანთი უფლებები „მიწის ნაკვეთებთან“
ან/და
მასზე
განთავსებულ
„შენობა–
ნაგებობებთან“ დაკავშირებით სსიპ „საჯარო
რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში“.

x

3

list of buildings/constructions fixed to
it is provided in annex 1 to this
Agreement;
The Company intends to obtain rights
over the land plots required for the
Project and carry out resettlement in
accordance with the Environmental
and Social Policy of European Bank for
Reconstruction and Development
(hereinafter
the
“P
Policy”).
Performance requirement 5 of the
Policy regulates requirements for land
acquisition, involuntary resettlement
and economic displacement. As per
such requirements, the Company is
obliged to pay compensation to any
person, in order to restore their
standards of living to pre-displacement
level, in case of physical displacement
(relocation or loss of shelter) and
economic displacement (loss of assets
or resources, and/or loss of access to
assets or resources that leads to loss of
income sources or means of livelihood)
as a result of project-related land
acquisition and/or restriction on land
use.
Prior to inception of the Project, the
Land
Plots
and
the
buildings/constructions fixed to the
Land Plots were used by the Local
Residents, but they do not have
documentation evidencing rights over
the
Land
Plots
and/or
the
buildings/constructions fixed thereto,
which would enable them to register
their rights in the LEPL National
Agency of Public Registry with regards

to
the
Land
Plots
and
buildings/constructions fixed thereto.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით Now therefore, the Parties agree as follows:
„მხარეები“ თანხმდებიან შემდეგზე:
1. „კომპანია“
იღებს
ვალდებულებას
winamdebare xelSekrulebis xelmoweridan 10 (aTi)
samuSao dRis vadaSi, aunazRaurოs “adgilobriv
mosaxleobas” [●]larი (saSemosavlo gadasaxadis
gareSe)
(შემდგომში
„კომპენსაცია“).
„კომპენსაცია“
წარმოადგენს
`miwis
nakveTebTan~ da masze ganTavsebul SenobanagebobebTan dakavSirebiT nebismieri da yvela
moTxovnis
srul,
saboloo
da
Seuqcevad
anazRaurebaს. „კომპენსაციის“ გაანგარიშება,
რომელიც
მოიცავს
ინფორმაციას
„კომპენსაციის“ თანხის შემადგენელი ყველა
კომპონენტის
თაობაზე
მოცემულია
წინამდებარე ხელშეკრულების N2 დანართში.

1. The Company hereby undertakes to pay
[●]

GEL

(excluding

income

tax)

(hereinafter the “C
Compensation”) to the
Local Residents within 10 (ten) business
days from the date of execution of this
Agreement.. The Compensation shall be
regarded as the full, final and irrevocable
settlement of any and all claims in respect
of

the

Land

buildings/constructions

Plots
fixed

and
thereto.

Calculation of the Compensation which
envisages

information

about

all

components of the Compensation amount
is provided in Annex 2 to this Agreement.
2. “adgilobrivi
mosaxleoba”
წინამდებარე
„ხელშეკრულების“
ხელმოწერით,
მისი
გაფორმების თარიღიდან ნებას რთავს
“კომპანიას“ შეუზღუდავად და ყოველგვარი
შეფერხების გარეშე, ნებისმიერ დროს შევიდეს
„მიწის ნაკვეთებზე“, აწარმოოს მათზე
ნებისმიერი
მოსამზადებელი
და
წინასამშენებლო
სამუშაოები,
რომელიც
მოიცავს,
თუმცა
არ
შემოიფარგლება
გეოლოგიური
სამუშაოებით,
„მიწის
ნაკვეთებზე“
ტექნიკის
მობილიზებით,
დროებითი ან/და მუდმივი ნაგებობების
მშენებლობა/განთავსებით, ასევე არსებული
შენობა/ნაგებობების
დემონტაჟი
და
ნებისმიერი და ყველა სხვა მსგავსი სამუშაოს
წარმოებით რაც აუცილებელია „პროექტის“
მიზნებისათვის.

2. On the basis of this Agreement from the
date of its execution, the Local Residents
entitle the Company to access the Land Plots
without any limitation and to carry out any
preparatory and construction works, which
includes, but is not limited to the geological
works,

mobilization

of

equipment,

construction of temporary and/or permanent
structures,

also

demolition

of

existing

buildings/constructions and any and all other
similar works required for the purposes of the
Project.

3. winamdebare `xelSekrulebis~ gaformebisა და 3. Upon execution of this Agreement and
„კომპენსაციის“ მიღების Semdeg, “adgilobriv receiving Compensation,
the Local
mosaxleobas” ar eqneba araviTari pretenzia
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`kompaniis~, misi aqcionerebis, Tanamdebobis
pirebis, direqtorebis, an misi romelime
kontraqtoris, qve-kontraqtoris, TanamSromlis,
agentis, Svilobili an afilirebuli kompaniis
(SemdgomSi erToblivad moxseniebuli, rogorc
`gaTavisuflebuli
pirebi~)
mimarT,
`miwis
nakveTebTan~ da masze ganTavsebul SenobanagebobebTan
da/an `kompensaciasTan~
dakavSirebiT, da isini Sesabamisad Seuqcevadad da
upirobod uars acxadeben pretenziis gacxadebis
uflebaze `gaTavisuflebuli pirebis~ mimarT,
dakavSirebuls `miwis nakveTebTan~ da masze
ganTavsebul
Senoba-nagebobebTan,
`kompensaciasTan~, an nebismier garemoebebTan
dakavSirebiT,
rac
moicavs,
magram
ar
Semoifargleba nebismieri pretenziiT axlad
aRmoCenili
garemoebebidan
gamomdinare.
Sesabamisad, “adgilobrivi mosaxleoba” sabolood
da Seuqcevadad aTavisuflebs `gaTavisuflebul
pirebs~ nebismieri saxis procesis, pretenziis,
samarTalwarmoebis, moTxovnis, valdebulebis,
Tanxobrivi moTxovnis, aRsrulebis, pretenziis
wayenebis,
dayadaRebis
da
dapatimrebis
moTxovnisa
Tu
nebismieri
sxva
valdebulebebisagan, rac “mosaxleobas” da/an
masTan
dakavSirebul
pirebs
an
mis
uflebamonacvleebs an samarTalmemkvidreebs
wauyenebiaT, SeeZloT waeyenebinaT an SeuZliaT
wamoayenon
`gaTavisuflebuli
pirebis~
winaaRmdeg.

Residents shall have no claims whatsoever
against the Company, its shareholders,
officers, directors, or any of its contractors,
sub-contractors,

employees,

agents,

subsidiaries and affiliates (hereinafter, the
“R
Released Parties”) in connection with the
Land Plots and buildings/constructions
fixed to it and/or the Compensation, and
they

hereby

irrevocably

and

unconditionally waive any right to claim
against the Released Parties with respect to
the Land Plots and buildings/constructions
fixed to it, the Compensation, or any
matter whatsoever, including without
limitation any claims on the basis of newly
discovered circumstances. Accordingly,
the Local Residents hereby irrevocably and
finally release the Released Parties from
any

proceedings,

claims,

demands,

obligations, monetary claims, executions,
complaints, claims for lien or arrest and
any other obligations that the Local
Residents”and/or his/her related parties,
their assignees or legal successors have
filed, could have filed or may file against
the Released Parties.

4. “adgilobrivi
mosaxleoba”
upirobod
da
Seuqcevadad acxadebs da garantias iZleva, rom
amJamindeli faqtiuri mdgomareoba `miwis
nakveTebze` aris sruliad damakmayofilebeli da
misaRebi `proeqtis~ ganxorcielebis miznebisaTvis.

4. The Local Residents hereby irrevocably
and unconditionally represent and warrant
that the current factual situation on the
Land Plots is entirely acceptable and
satisfactory

for

the

purposes

implementation of the Project.
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5. winamdebare `xelSekrulebis~ საფუძველზე,
„კომპენსაციის“
მიღების
სანაცვლოდ
“adgilobrivi mosaxleoba” uars ambobs da kargavs
ნებისმიერ და ყველა უფლებას „მიწის
ნაკვეთებზე“ da masze ganTavsebul Senobanagebobebზე
(ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში) მათ შორის და არა მხოლოდ,
sakuTrebis an sargeblobis raime formiT uflebis
aRiarebis moTxovnis uflebას.

5. On the basis of this Agreement, in
exchange for the Compensation the Local
Residents hereby waive any and all their
right to claim from the Company in
connection with the Land Plots and
buildings/constructions fixed to it (if any),
including but not limited to the claims on
recognition of legal title or any form of
right to use the Land Plots.

6. “adgilobrivma
mosaxleobam”
gaaforma
winamdebare `xelSekruleba~ Tavisuflad da
sakuTari nebiT, yovelgvari iZulebisa Tu
Zaldatanebis gareSe. amasTan, “adgilobrivi
mosaxleoba”
srulad
gaecno,
waikiTxa,
gaacnobiera da daeTanxma winamdebare
`xelSekrulebas~ da mis pirobebs. garda amisa,
“adgilobrivi mosaxleoba” acxadebs, rom gaecno
da yovelgvari daTqmebis gareSe eTanxmeba
`kompensaciis~ odenobas.

6. the Local Residents have entered into
this Agreement freely and willingly,
without any duress or coercion. In
addition, the Local Residents have fully
become

familiar

understood

and

with,
agreed

have
with

read,
this

Agreement and its terms. In addition, the
Local Residents represent that they are
aware of and unconditionally agree with
the amount of the Compensation.

7. “adgilobrivi mosaxleoba” acxadebs da iZleva
garantias, rom ar arseboben mesame pirebi,
romlebmac SeiZleba waradginon raime saxis
pretenzia `miwis nakveTebTan~ da masze
ganTavsebul Senoba-nagebobebTan dakavSirebiT.
amgvar mesame pirebSi sxvaTa garda moiazreba
“adgilobrivi mosaxleobis” naTesavebi da ojaxis
wevrebi.

7.

The Local Residents represent and

warrant that there are no third parties,
which third parties shall be deemed to
include without limitation any relatives
and family members of the Local Residents,
which may assert any claim of any nature
in connection with the Land Plots and
buildings/constructions fixed to it.

8. `kompensaciis~ gadaxda moxdeba [●] sabanko
angariSze gadaricxvis gziT, romelsac `kompanias~
miawvdis [●]. Seuqcevadi gadaxdis orderi,
romelsac gascems `kompania~ misi bankisadmi
CaiTvleba `kompensaciis~ Tanxis gadaricxvis
dasturad, xolo aseTi gadaricxvis TariRi CaiTvleba
`kompensaciis~
Tanxis
„ადგილობრივი
მოსახლეობის“ მიერ მიღების TariRad.
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8. Payment of the Compensation shall be
made by way of wire transfer to the
designated bank account of [●] notified by
[●] to the Company. An irrevocable wire
transfer order issued by the Company to its
bank shall be deemed to be a proof for

წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე [●]
იღებს
ვალდებულებას
„მოსახლეობას“
შორის გაანაწილოს „კომპენსაცია“ მათ შორის
შეთანხმებული ოდენობით. [●] მიერ
წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში
და მის შესაბამისად „კომპენსაციის“ მიღების
შემდგომ „კომპანიის“ მიერ „ადგილობრივი
მოსახლეობისათვის“
„კომპენსაციის“
გადახდის
ვალდებულება
ჩაითვლება
შესრულებულად
და
„მხარეები“
თანხმდებიან,
რომ
„ადგილობრივ
მოსახლეობას“
შორის
„კომპენსაციის“
განაწილებასთან დაკავშირებული დავის
შემთხვევაში „კომპანია“ თავისუფალი იქნება
ყოველგვარი
ვალდებულებისა
და
პასუხისმგებლობისაგან.

transfer of the Compensation, and the date
of such transfer shall be deemed to be the
date of receipt of the Compensation by the
Local Residents. On the basis of this
Agreement, [●] undertakes to distribute
"Compensation" to the Local Residents in
the amount agreed between them. Upon
receipt of the Compensation by [●] in the
frame of and in accordance with this
Agreement the Company’s obligation
regarding payment of the Compensation to
the Local Residents shall be considered
fulfilled and the Parties hereby agree, that
in case of any dispute between the Local
residents with regards to distribution of the
Compensation the Company shall be free
from any and all obligations and liabilities.

შენიშვნა: ეს პუნქტი ხელშეკრულებაში აისახება
იმ შემთხვევაში თუკი დაკარგულ იქნა
ხელმისაწვდომობას სახოვრებზე. და ასვეე იმ
შემთხვევაში თუკი ადგილობრივ მოსახლეობას
ექნება სურვილი მიიღოს კომპენსაცია სასოფლო
სამეურნეო საკვების სახით:
გარდა
კომპენსაციისა,
ადგილობრივმა
მოსახლეობამ
უნდა
მიიღოს
გარდამავალი/ტრანზიციული
კომპენსაცია
სასოფლო სამეურნეო საკვების სახით, 7 (შვიდი)
კალენდარული
წლის
განმავლობაში
წინამდებარე
შეთანხმების
ხელმოწერის
თარიღდან.
შენიშვნა: ეს პუნქტი ხელშეკრულებაში აისახება
იმ შემთხვევაში თუკი
დაკარგულ იქნა
ხელმისაწვდომობა სახოვრებზე. და ასვეე იმ
შემთხვევაში თუკი ადგილობრივ მოსახლეობას
ექნება სურვილი მიიღოს ფულადი კომპენსაცია
ისეთი დანაკარგებისათვის როგორიც არის:
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[Note: This clause shall be reflected in the
agreement in case of loss of access to
pasture and if the Local Residents wish to
receive fodder in-kind:
“In addition to the Compensation the Local
Residents shall receive a transitional fodder
supply on a free of charge basis during 7
(seven) calendar years from the date of this
Agreement in the amount of [●]..

[Note: This clause shall be reflected in the
agreement in case of loss of access to
pasture and if the Local Residents wish to
receive cash compensation for such loss:

კომპენსაციის
გარდა,
მოსახლეობამ უნდა მიიღოს

ადგილობრივმა “In addition to the Compensation the Local

[●] ლარი,
წლიური კომპენსაციის სახით, საძოვრებზე
ხელმისაწვდომობის დაკარგვის სანაცვლოდ.
(შემდეგში
მოხსენიებული
როგორც,
კომპენსაცია სასოფლო სამეურნეო საკვებზე)

Residents shall receive [●] GEL as annual
compensation for loss of access to pasture
(hereinafter the “Fodder Compensation”).
The Fodder Compensation shall be payable

კომპენსაცია
გადაიხდება
წინამდებარე during 7 (seven) calendar years from the
შეთანხმების დღიდან 7 (შვიდი) კალენდარული date of this Agreement by transfer to the
წლის
განმავლობაში
[●]
არა
უგვიანეს
bank account of [●] not later than within
კალენდარული წლის შესაბამისი ბოლო თვისა.

[●] calendar month from the end of

respective year.
ადგილობრივი მოსახლეობა უზრუნველყოფილი The Local Residents will be provided with
იქნება შემდეგი დახმარებით: (i) თხილისა და assistance to develop: (i) nuts and hazelnuts
ნიგვზის წარმოება და მიწოდება;

production and supply;

13. “adgilobrivi mosaxleoba” winamdebariT upirobod
da Seuqcevadad iRebs valdebulebas daicvas
winamdebare `xelSekrulebis~ yvela piroba, iseve rogorc
misi gaformebis faqti, mkacrad konfidencialurad.
konfidencialobis Sesaxeb am punqtis moTxovnebis
darRveva CaiTvleba winamdebare `xelSekrulebis~
mniSvnelovan darRvevad.

13.

The

Local

Residents

hereby

unconditionally and irrevocably undertake
to keep any and all terms and conditions of
this Agreement as well as the fact of its
execution strictly confidential. Breach of
this confidentiality clause shall constitute
material breach of this Agreement.

14. am `xelSekrulebasTan~ dakavSirebul an misgan
gamomdinare nebismier davas `mxareebi~
gadawyveten
urTierTSeTanxmebis
gziT.
SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi davas
gadawyvets saqarTvelos saerTo sasamarTloebi
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

14. Any and all disputes arising out of or in
connection with this Agreement shall be
resolved by the Parties on the basis of
mutual agreement. In case of failure to
achieve agreement, the disputes shall be
resolved by the common courts of Georgia
in accordance with the laws of Georgia.

15. `xelSekrulebaSi~ nebismier clileba-damateba 15. Any and all changes to this Agreement
SeiZleba Sevides mxolod `mxareTa~ werilobiTi
may be made only on the basis of written
SeTanxmebiT.

agreement of the Parties.

16. `xelSekruleba~ srulad gamoxatavs `mxareTa~ 16. The Agreement fully reflects the will
nebas, igi Sedgenilia qarTul da inglisur, 2 (ორი)
of the Parties, it is compiled in Georgian
Tanabari iuridiuli Zalis mqone egzempliarad. qarTul
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da inglisur teqstebs Soris winaaRmdegobis and English languages in 2 (two)
SemTxvevaSi upiratesoba mieniWeba inglisur
counterparts having the same legal force.
teqsts.

In case of discrepancies between Georgian
and English text, English version shall
prevail.

17. winamdebare, `xelSekruleba~ ZalaSi Sedis 17. This Agreement enters into force from
`mxareTa~ mier xelmoweris dRidan.

the date of its execution by the Parties.

mxareTa xelmowerebi:

Signatures of the Parties:

„კომპანია“/the Company

ტაეკუონ სეო/Taekwon Seo
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე/Vice

[●]

Chief Executive Officer

[●]
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