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შემაჯამებელი მიმოხილვა
2015 წლის აგვისტოში ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტმა ეროვნული
გარემოსდაცვითი ნებართვების გაცემის პროცესის ფარგლებში საქართველოს მთავრობას
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (ბსგზშ) წინამდებარე საბოლოო
ანგარიში წარუდგინა. საჯარო განხილვები ჩატარდა 2015 წლის მაისში, გარემოსდაცვითი
მმართველი ორგანოს მიერ გარემოსდაცვითი ნებართვა გაიცა 2015 წლის ოქტომბერში. ამის
შემდეგ რამდენიმე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს (კრედიტორებს) პროექტის
დაფინანსების წინადადებით მიმართვები გაეგზავნა. იმისათვის, რომ გარანტირებული
ყოფილიყო მათ გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკასთან შესაბამისობა, კრედიტორების
რეკომენდაცია იყო, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული «ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის შეფასების» გარდა, განხორციელებულიყო ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს დამატებითი კვლევები.
დამატებითი კვლევების ჩატარების პერიოდში ჩატარდა უამრავი შეხვედრა და ინფორმაცია მათ
შესახებ მოყვანილია მე-7 ტომში (დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა). ამ გეგმის
სამუშაო ვარიანტების დასრულების შემდეგ შესაბამისი დოკუმენტები გამოქვეყნდა რამდენიმე
საინფორმაციო პლატფორმაზე, მათ შორის - სს ნენსკრა ჰიდროსა და ზოგიერთი პოტენციური
დამფინანსებლის ვებ-გვერდებზე. გარდა ამისა, საჯარო შეხვედრები ჩატარდა ნენსკრასა და
ნაკრაში, ასევე თბილისის მოსახლეობასთან. საჯარო განხილვები ჩატარდა 2017 წლის 14 მარტი 2017 წლის 24 აგვისტოს პერიოდში.
სს ნენსკრა ჰიდრომ დამატებით კვლევებთან დაკავშირებული ინფორმაციის წარსადგენად
რამდენიმე საშუალება შეარჩია, რათა დაინტერესებულ მხარეებს შესაძლებლობა მისცემოდათ, ამ
საკითხებთან დაკავშირებული მოსაზრებები დაეფიქსირებინათ. მსგავსმა მრავალმოდელიანმა
მიდგომამ უზრუნველყო მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობის ინფორმირება დამატებითი
კვლევების შესახებ. გამოქვეყნებული ანგარიში იძლევა ინფორმაციას სხვადასხვა გამოყენებული
საკომუნიკაციო მეთოდისა და დაინტერესებული მხარეების მიერ წარმოდგენილი კომენტარების
შესახებ. ამ ანგარიშის ბოლო ნაწილში მოცემულია ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ
ითვალისწინებს სს ნენსკრა ჰიდრო დაინტერესებული მხარეების მიერ დაყენებულ საკითხებს
დამატებით კვლევებში, ან პროექტის სხვადასხვა კომპონენტის დაპროექტებაში, მშენებლობასა
და ექსპლუატაციაში.
სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ დამატებითი კვლევების განსაჯაროებისთვის გამოყენებული
საშუალებები მოიცავდა შემდეგს:
•

გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევის ანგარიშის ასლების მიწოდება
მესტიის მუნიციპალიტეტში, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში არსებული საინფორმაციო
ცენტრებისთვის, ასევე თბილისში, სს ნენსკრა ჰიდროსა და EBRD-ს ოფისებისთვის;

•

გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევის შემცველი ინფორმაციის 100-ზე
მეტი USB-ს გავრცელება თემებში;

•

გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევის ანგარიშის ატვირთვა სს ნენსკრა
ჰიდროსა და პოტენციალური დამფინანსებლების ვებ-გვერდებზე;

•

გაცნობითი ხასიათის შეხვედრების ჩატარება ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში;

გვერდი F

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- საჯარო განხილვის ანგარიში

•

მოსახლეობასთან საკონსულტაციო შეხვედრების ჩატარება როგორც ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობებში, ასევე თბილისში, მათ შორის - ღია კარის დღე ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში;

•

ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და თემატური გამოკითხვების ორგანიზება იმის
დასადგენად, აქვს თუ არა მოსახლეობას კონკრეტული საინფორმაციო მოთხოვნები და/ან
პრობლემები;

•

ფოკუს ჯგუფის დისკუსიების ორგანიზება მოწყვლად პირებთან;

•

მასმედიისთვის ინფორმაციის მიწოდება სოციალური ქსელებისა და პრეს-რელიზების
მეშვეობით;

•

ისეთი საკომუნიკაციო მასალების გავრცელება, როგორიცაა ბროშურები.

ცხრილში მოცემულია ინფორმაციის წარდგენის პერიოდში ჩატარებული მთავარი შეხვედრების
რეზიუმე.
თარიღი
3 აპრილი, 2017
3 აპრილი, 2017
3 აპრილი, 2017
4 აპრილი, 2017
4 აპრილი, 2017
6 აპრილი, 2017
6 აპრილი, 2017
6 აპრილი, 2017
7 აპრილი, 2017
7 აპრილი, 2017
7 აპრილი, 2017
27აპრილი, 2017
28 აპრილი, 2017

ლოკაცია
ტიტა
ლარი-ლარი
ლახამი
ზემო მარღი
ლეწფერი
/ცენტრი
ყარ-სგურიში
ლეკულმახე
ქვემო მარღი
ლაწომბა
კვიცანი-ნაკრა
ნაკრა-წალერითავლერი-ნაკრა
თბილისი- მთავრობა

აღწერა
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-ს შედეგების განსახილველი გაცნობითი ხასიათის შეკრება
E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა

თბილისი –
E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
არასამთავრობო
ორგანიზაციები, ასევე
ნაკრასა და ნენსკრას
მკვიდრნი, რომლებიც
თბილისში ცხოვრობენ

1 მაისი, 2017
2 მაისი, 2017
2 მაისი, 2017

ნაკრა
E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
ლახამი
E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
ლეკულმახე, ქვემო E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
მარღი, ლეწფერი,
დევრა
3 მაისი, 2017
ყარი, სგურიში, ტიტა E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
3 მაისი, 2017
ლარი-ლარი, ზემო E&S SP-სთან დაკავშირებული საჯარო განხილვა
მარღი
8 - 12 მაისი, 2017 ნაკრა
საჯარო განხილვის შედეგების განსახილველი გამოკითხვა
22-26 მაისი, 2017 ნენსკრა
საჯარო განხილვის შედეგების განსახილველი გამოკითხვა
3 აგვისტო, 2017 ნენსკრა
მომხმარებელთა ჯგუფის შეხვედრა მოწყვლად პირებთან მათ
პრობლემებში გასარკვევად
4 აგვისტო, 2017 ნაკრა
მომხმარებელთა ჯგუფის შეხვედრა მოწყვლად პირებთან მათ
პრობლემებში გასარკვევად

გვერდი G

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- საჯარო განხილვის ანგარიში

22 აგვისტო, 2017 ნენსკრა
23 აგვისტო, 2017 ნენსკრა
24 აგვისტო, 2017 ნაკრა

ღია კარის დღე
ღია კარის დღე
ღია კარის დღე

დაინტერესებული მხარეების მიერ ინფორმაციის წარდგენის პერიოდში განხილული მთავარი
პრობლემური საკითხები იყო:
•

ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება: პროექტის შედეგად თემის მიერ
მისაღები სარგებელი;

•

მიწის შეძენა: დაურეგისტრირებელ ნაკვეთებთან დაკავშირებული პრობლემები და
როგორ აპირებდა პროექტი ამ ნაკვეთებსა და საერთო სარგებლობის ტერიტორიებზე
შესვლას;

•

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხები: კაშხლის გარღვევასთან, მეწყერთან,
ხმაურსა და ვიბრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები;

•

დასაქმების შესაძლებლობები: იმის უზრუნველყოფა, რომ თემმა მიიღოს სარგებელი
პროექტის შედეგად წარმოქმნილი შესაძლებლობებიდან;

•

სვანების იდენტობა და სტატუსი: საკითხები, რომელიც სვანების, როგორც Indigenous
People, პრობლემებს შეეხება;

•

ბიომრავალფეროვნება: ბიომრავალფეროვნების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები.

გვერდი H

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

შესავალი
ნენსკრა ჰესის შემოთავაზებული პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ჩრდილოდასავლეთით, სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობების ზედა
ბიეფებში (იხილეთ რუკა 1-1) 280 მეგავატი (MW) სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობას. მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას ჩამონადენების გამოყენებით ეს შექმნის
მაქსიმუმ 725 მ დაწნევას ჰიდროელექტროსადგურში, რომელიც მდინარის დინების
მიმართულებით კაშხლიდან დაახლოებით 17 კმ მანძილზე განლაგდება.
პროექტი შემუშავდა სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ, რომლის მთავარი აქციონერები არიან კომპანია K–
water, კორეის წყლის რესურსების სამთავრობო კორპორაცია და საპარტნიორო ფონდი, რომელიც
წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის მფლობელობაში არსებულ საინვესტიციო ფონდს.
2015 წლის აგვისტოში ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტმა ეროვნული
გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის პროცესის ფარგლებში საქართველოს მთავრობას
წარუდგინა გარემოს და სოციალური სფეროზე ზემოქმედების შეფასების (გსზშ) ანგარიში. 2015
წელს „გამა კონსალტინგ ლიმითედმა“ (საქართველოს საკონსულტაციო კომპანია) მოამზადა
გსზშ-ის ანგარიში, რომელიც დაეფუძნა 2011 და 2014 წლებში განხორციელებულ საველე
კვლევების მონაცემებსა და 2015 წლის მაისში ჩატარებული საჯარო განხილვების
შედეგებს,გარემოსდაცვითი ნებართვა გარემოსდაცვითი ორგანოების მიერ გაიცა 2015 წლის
ოქტომბერში.
ამის შემდეგ რამდენიმე საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტს1 (პოტენციურ დამფინანსებლებს)
გაეგზავნა მიმართვა წინადადებით პროექტის დაფინანსების შესახებ. იმისათვის, რომ
გარანტირებული ყოფილიყო მათ გარემოსდაცვით და სოციალური პოლიტიკასთან
შესაბამისობა, პოტენციურ დამფინანსებლების რეკომენდაცია იყო, ჩატარებულიყო გარემოს და
სოციალური სფეროს (E&S) რიგი დამატებითი კვლევები 2015 წლის გსზშ ანგარიშის შესავსებად.
2015 და 2016 წლებში SLR Consulting-მა სამშენებლო ტერიტორიაზე გარემოს და სოციალური
სფეროს შესწავლა განახორციელა. ეს ეტაპი 10 ტომის მომზადებით დასრულდა, რომლის
ინგლისური და ქართული ვერსიები 2017 წლის 14 მარტიდან გამოქვეყნდა სს ნენსკრა ჰიდროს
ვებ-გვერდზე და აგრეთვე ზოგიერთი პოტენციურ დამფინანსებლის (EBRD, EIB, ADB, KDB, AIIB
და K-sure) ვებ-გვერდზე. გარდა ამისა, ქვემოთ ჩამოთვლილ ადგილებში ხელმისაწვდომი იყო
მათი ბეჭდვითი ვარიანტები:
•
•
•
•
•

პროექტის 2 საინფორმაციო ცენტრი ნაკრასა და ნენსკრაში;
მესტიის მუნიციპალიტეტი;
სს ნენსკრა ჰიდროს ოფისი თბილისში;
EBRD-ს ოფისი თბილისში;
ნაკრასა და ნენსკრას თემებს დაურიგდათ 100-ზე მეტი USB ფლეშ-ბარათი, რომელზეც
ჩაწერილი იყო გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებით კვლევების ანგარიში.

1 2017 წლის ოქტომბერში პოტენციური დამფინანსებლების რიცხვში შედიოდნენ აზიის განვითარების ბანკი (ADB),
ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი (EBRD), ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB), კორეის
განვითარების ბანკი (KDB), აზიის ინფრასტრუქტურული საინვესტიციო ბანკი (AIIB) და K-sure
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1.1 მიზნები
სს ნენსკრა ჰიდრომ აიღო ვალდებულება, დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები
უზრუნველეყო. ამ ანგარიშში წარმოდგენილია პროექტის მიერ მიზანმიმართული ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად ჩატარებული საჯარო განხილვების დეტალები.
გარდა ამისა, პოტენციური დამფინანსებლების მოთხოვნაა, რომ განსაჯაროვდეს გარემოს და
სოციალური სფეროს კვლევების ყოვლისმომცველი მონაცემები, რომელიც შეესებამება
გარემოს და სოციალური სფეროს დაცვის მიმართ პოტენციური დამფინანსებლების
პოლიტიკის მოთხოვნებს და უზრუნველყოფს დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციების
ჩატარებას მათი პრობლემების, პროექტის ზემოქმედებისა და პროექტის მიერ შემოთავაზებული
ისეთი ღონისძიებების განხილვის მიზნით, რომელიც შეარბილებს უარყოფით ზემოქმედებას,
გაზრდის პოზიტიურ ზემოქმედებას და შეისწავლის შესაძლებლობებს. ამ სამუშაოს შედეგები და
ნებისმიერი რელევანტური შემოთავაზების, რეკომენდაციის ან დაზუსტების მოთხოვნა
შეტანილ იქნა გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებით კვლევებში ან საპროექტო,
სამშენებლო და/ან საექსპლუატაციო ოპერაციების დოკუმენტაციაში. ამასთან ერთად, თუ
დაინტერესებულ მხარეებს საჯარო განხილვების დროს ჰქონდათ პრეტენზიები, ისინი
ოფიციალურად განხილული იყო კომპანიის საჩივრების განხილვის მექანიზმის საშუალებით. ამ
ანგარიშში წარმოდგენილია განსაჯაროებული ინფორმაციისა და 2017 წლის 14 მარტიდან 24
აგვისტომდე პერიოდში პროექტის ფარგლებში განხორციელებული საჯარო განხილვების
პროცესის დეტალები. განსაჯაროების პერიოდში მიღებული წერილები და/ან ანგარიშები ასევე
შეტანილ იქნა ამ ანგარიშში. რეკომენდებულია, რომ ამ დოკუმენტთან ერთად დაინტერესებული
პირები გაეცნონ ბუნებრივი და სოციალური გარემოს დამატებითი კვლევის მე-7 ტომს
(დაინტერებული მხარეების ჩართულობის გეგმა).

1.2 ანგარიშის სტრუქტურა
ეს ანგარიში შედგება შვიდი (7) ნაწილისგან. პირველი ნაწილი წარმოადგენს შესავალს. მეორეში
აღწერილია საჯარო განხილვების პროცესი. მესამეში წარმოდგენილია საჯარო განხილვებისა და
ღია კარის დღეების მსვლელობისას წამოჭრილი პრობლემები, დასმული კითხვები, მათზე
გაცემული პასუხები. მეოთხე ნაწილში აღწერილია სხვა წყაროებიდან (ანგარიშები და წერილები)
მიღებული კომენტარები, შეკითხვები და პასუხები. მეხუთეში წარმოდგენილია ინფორმაცია
მასმედიის შესახებ, მათ შორის - პრეს-რელიზები, მედია-მონიტორინგი, სატელევიზიო
გადაცემები, სოციალური ქსელები და კომპანიის ვებ-გვერდი. მეექვსე თავში აღწერილია, როგორ
გაითვალისწინა პროექტმა დაინტერესებული მხარეების მიერ წარმოდგენილ კომენტარები.
ბოლო თავი კი წარმოგვიდგენს მოკლე რეზიუმეს.

თავები

აღწერა

თავი 1

შესავალი

თავი 2

კონსულტაციებისა და ინფორმაციის წარდგენის პროცესის
რეზიუმე, მათ შორის - საკონსულტაციო პროცესის მხარდასაჭერად
გამოყენებული საკომუნიკაციო ინსტრუმენტები.
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თავი 3

ოფიციალური საჯარო განხილვებისა და ღია კარის დღეების
მსვლელობისას დასმული შეკითხვები და მათზე გაცემული
პასუხები.

თავი 4

კომუნიკაციის სხვა წყაროები, მათ შორის - დაინტერესებული
მხარეებისგან მიღებული კორესპონდენცია და/ან ანგარიშები და
კორეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან
შეხვედრები.

თავი 5

მედია, მათ შორის გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი
კვლევების შესახებ კომუნიკაციისთვის გამოყენებული სოციალური
მედია და ამ წყაროებიდან მიღებული კომენტარები.

თავი 6

როგორ იქნა გათვალისწინებული დაინტერესებული მხარეების
მიერ წამოჭრილი პრობლემები და რა ღონისძიებები გატარდა
კონკრეტულ პრობლემებთან დაკავშირებით.

თავი 7

რეზიუმე
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რუკა1-2 – პროექტის მდებარეობა
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2. საჯარო განხილვების პროცესი
2.1

განსაჯაროების პროცესი
გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევების შესახებ ინფორმაციის
წარდგენისას გამოყენებული მეთოდოლოგია შედგება შემდეგისგან:
•

დამატებითი კვლევების ნაბეჭდი ვერსიების გადაცემა მესტიის
მუნიციპალიტეტისთვის (ქართულ ენაზე), ჭუბერსა და ნაკრაში მდებარე 2
საინფორმაციო ცენტრისთვის (ქართულ ენაზე), თბილისში EBRD-სა და სს
ნენსკრა ჰიდროს ოფისებისთვის (ინგლისურ და ქართულ ენებზე);

•

გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევების
ელექტრონული ვერსიების განთავსება სს ნენსკრა ჰიდროსა და
პოტენციური დამფინანსებლების ვებ-გვერდებზე, იხილეთ ქვემოთ,
ცხრილი 1. პროექტის მიერ განსაზღვრული განსაჯაროების პერიოდი
შეესატყვისება პოტენციური დამფინანსებლების მოთხოვნას,
დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობის კარგ საერთაშორისო
პრაქტიკას;

•

2017 წლის 3-7 აპრილს ჩატარებული გაცნობითი ხასიათის შეკრებები
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში;

•

2017 წლის 27-28 აპრილს ჩატარებულისაჯარო განხილვები
არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოების
წარმომადგენლებთან და თბილისში მცხოვრებ სვანებთან;

•

2017 წლის 1-3 მაისს ჭუბერსა და ნაკრაში ჩატარებული საჯარო
განხილვები მოსახლეობასა და ადგილობრივი ხელისუფლების
წარმომადგენლებთან;

•

2017 წლის 2 და 3 აგვისტოს ფოკუს ჯგუფის შეკრებები ნენსკრასა და
ნაკრას ხეობებში, რათა წახალისებულიყო მოწყვლადი პირების და ქალების
მონაწილეობა ღია კარის ფორმატის შეხვედრაში;

•

2017 წლის 22-24 აგვისტოს ჭუბერსა და ნაკრაში ჩატარებული ღია კარის
ფორმატის შეკრება იმ მთავარი პრობლემების განსახილველად, რომელიც
ადგილობრივმა მოსახლეობამ წინა საინფორმაციო შეხვედრებზე წამოჭრა;

•

სოციალური მედიის, გაზეთებისა და ტელევიზიის საშუალებით
გავრცელებული ინფორმაცია;

•

წერილობითი კორესპონდენცია, მათ შორის - კომპანიის ელ-ფოსტა.
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ცხრილი 1 – განსაჯაროების პერიოდი
მარტი
დაწყება

პერიოდი

JSCNH

14 მარ. 2017

მუდმივი

ADB

17 მარ. 2017

120 დღე

EBRD

17 მარ. 2017

60 დღე

EIB

16 მარ. 2017

30 დღე

1 2

3 4

აპრილი
1 2

3 4

მაისი
1 2

3 4

ივნისი
1 2

3 4

ივლისი
1 2

3 4

აგვისტო
1 2

KDB
AIIB

ახალი პოტენციური
დამფინანსებელი

K-Sure
განსაჯაროების პერიოდის დასასრული (24/08/17)

2.2 წარმოდგენილი დოკუმენტაცია
2.2.1 გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევები
გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევების ანგარიში SLR Consulting-მა
2015-2017 წლებში გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების მიმართ პოტენციურ
დამფინანსებელთა მოთხოვნების შესაბამისად მოამზადა. შემდგომში ისინი ქართულ
ენაზე ითარგმნა. იგი შედგება 10 ანგარიშისა და დანართებისაგან:
•

ტომი 1: არატექნიკური აღწერა;

•

ტომი 2: პროექტის აღწერა და დანართები (ლიტერატურა, 2015 წლის ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნა და 2015 წლის გსზშ ანგარიში);

•

ტომი 3: სოციალური ზემოქმედების შეფასება;

•

ტომი 4: ბიომრავალფეროვნებაზე ზეგავლენის შეფასება და დანართები (ფლორა,
მცენარეული საფარისა და ბუნებრივი გარემოს შეფასების ანგარიში, ორნიტოლოგიური
ანგარიში, მდინარის ნაკადის შეფასებები, მდინარის სიჩქარის გაზომვის შედეგები და
ტყის აღდგენის სტრატეგია);

•

ტომი 5: ჰიდროლოგიასა და წყლის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასება;

•

ტომი 6: ბუნებრივი საფრთხეები და კაშხლის უსაფრთხოება;

•

ტომი 7: დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმა;
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•

ტომი 8: გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა;

•

ტომი 9: მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა;

•

ტომა 10: კუმულატიური ზემოქმედების შეფასება.

2.2.2. ვიზუალური მასალები
ქვემოთ წარმოდგენილი ბროშურები (დანართი 1), პოსტერი, ვიდეოები და პრეზენტაციები
მომზადდა და გავრცელდა განსაჯაროების პროცესის პერიოდში:
ცხრილი 2 – განსაჯაროების პროცესის პერიოდში გამოყენებული ვიზუალური
მასალები
აღწერა

გავრცელების არეალი
თარიღი
ბროშურები
ნენსკრა ჰესის საჩივრის განხილვის
ნენსკრასა და ნაკრას საინფორმაციო აპრილი 3-6
მექანიზმი (2 ვერსია, ახალი
ცენტრებსა და მესტიის
მაისი 1-3
ვერსიებით წარმოდგენილი
მუნიციპალიტეტში, საჯარო
განახლებები) - ქართული და
განხილვების დროს ოჯახებისთვის
ინგლისური
დარიგება და ხელმისაწვდომობა
ეკოლოგიურად მისაღები ნენსკრა
ნენსკრასა და ნაკრას საინფორმაციო აპრილი 3-6
ჰესი (2 ვერსია, ახალი ვერსიებით
ცენტრებსა და მესტიის
მაისი 1-3
წარმოდგენილი განახლებები) მუნიციპალიტეტში, საჯარო
ქართული და ინგლისური
განხილვების დროს ოჯახებისთვის
დარიგება და ხელმისაწვდომობა.
რატომ ნენსკრა ჰესი? (მოიცავს
ნენსკრასა და ნაკრას საინფორმაციო აპრილი 3-6
კაშხლის უსაფრთხოების საკითხს – 2 ცენტრებსა და მესტიის
მაის 1-3
ვერსია, ახალი ვერსიებით
მუნიციპალიტეტში, საჯარო
წარმოდგენილი განახლებები) განხილვების დროს ოჯახებისთვის
ქართული და ინგლისური
დარიგება და ხელმისაწვდომობა.
მიწის შესყიდვა და საარსებო
ნენსკრასა და ნაკრაში ღია კარის
აპრილი 3-6
საშუალებების აღდგენის პროგრამა (3 დღეს, საინფორმაციო ცენტრებსა და მაისი 1-3
ვერსია, ახალი ვერსიებით
მესტიის მუნიციპალიტეტში,
აგვისტო 22-24
წარმოდგენილი განახლებები) საჯარო განხილვების დროს
ქართული და ინგლისური (მე-3
ოჯახებისთვის დარიგება და
არსებობს მხოლოდ ქართულ ენაზე)
ხელმისაწვდომობა
ადგილობრივი მოსახლეობის
ნენსკრასა და ნაკრას საინფორმაციო აპრილი 3-6
დასაქმება და უნარების განვითარება ცენტრებსა და მესტიის
მაისი 1-3
(2 ვერსია, ახალი ვერსიებით
მუნიციპალიტეტში, საჯარო
წარმოდგენილი განახლებები) განხილვების დროს ოჯახებისთვის
ქართული და ინგლისური
დარიგება და ხელმისაწვდომობა.
თემებში ინვესტიციის სტრატეგია (2
ნენსკრასა და ნაკრას საინფორმაციო აპრილი 3-6
ვერსია, ახალი ვერსიებით
ცენტრებსა და მესტიის
მაისი 1-3
წარმოდგენილი განახლებები) მუნიციპალიტეტში, საჯარო
ქართული და ინგლისური (მე-2
განხილვების დროს ოჯახებისთვის
ვერსია არსებობს მხოლოდ ქართულ დარიგება და ხელმისაწვდომობა.
ენაზე)
კაშხლის უსაფრთხოების
ღია კარის დღე ნენსკრასა და ნაკრაში აგვისტო 22-24
უზრუნველყოფა - ქართულ ენაზე
თემებში ინვესტირების პროგრამა ღია კარის დღე ნენსკრასა და ნაკრაში აგვისტო 22-24
ქართულ ენაზე
პოსტერები
თემის მონაწილეობისა და
ღია კარის დღე ნენსკრასა და ნაკრაში 22 - 24 აგვისტო
განვითარების პოსტერი
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ვიდეობი
სს ნენსკა ჰიდროსა და Stucky-ს მიერ
ღია კარის დღე ნენსკრასა და
პროექტისა და კაშხლის
ნაკრაში, პროექტის ვებ-გვერდი
უსაფრთხოების შესახებ საერთო
ინფორმაციის წარდგენა
პრეზენტაციები Power Point-ში
ნენსკრაში, ნაკრასა და თბილისში
გსზშ-ის აღწერა
საჯარო განხილვების დროს
გამოყენებული პრეზენტაცია
განრიგი, საჭირო მიწის რაოდენობა,
ღია კარის დღეს გამოყენებული
თემის ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება პრეზენტაცია
და განვითარება

2.2.3

22 - 24 აგვისტო

აპრილი 3-6
მაისი 1-3

22- 24 აგვისტო

სხვა დოკუმენტაცია

დამოუკიდებელ ექსპერტთა საბჭოს (IPOE) ანგარიში, რომელიც მეტი გამჭვირვალეობისა
და მესამე მხარის მიერ პროექტის განვითარების დამოუკიდებლად შემოწმების მიზნით
პოტენციურ დამფინანსებლებთან შეთანხმებით მომზადდა, ხელმისაწვდომია პროექტით
დაინტერესებული ყველა მხარისათვის. ანგარიში ითარგმნა ქართულ ენაზე და
გამოქვეყნდა სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ვებ-გვერდზე, ასევე ხელმისაწვდომია სოფლებში
ჭუბერსა და ნაკრაში მდებარე საინფორმაციო ცენტრებში. პროექტის სამოქმედო გეგმა
გარემოსდაცვით და სოციალურ სფეროებში, რომელიც EBRD-სა და EIB-ს მიერ მომზადდა,
2017 წლის 17 მარტიდან EBRD-ს ვებ-გვერდზეა გამოქვეყნებული.

2.3 საჯარო განხილვები
2.3.1 გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები (3 – 7 აპრილი 2017)
გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევების ანგარიში ერთი თვის
განმავლობაში წარმოდგენილი იყო კომპანიის ვებ-გვერდზე, საინფორმაციო ცენტრებში და
სხვა ადგილებზე; ნენსკრასა და ნაკრას მოსახლეობას მიეწოდა ბროშურები, რომელშიც
განხილული იყო თემის წევრთათვის საინტერესო და პრობლემული საკითხები, მათ შორის
- კაშხლის და სხვა ობიექტების უსაფრთხოების ღონისძიებები; გარემოზე ზემოქმედება და
მისი შემარბილებელი ღონისძიებები; მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმა; ადგილობრივი მოსახლეობისს დასაქმება და უნარ-ჩვევების ამაღლება,
თემებში ინვესტიციის პროგრამა და საჩივრების განხილვის მექანიზმები.
გარდა ამისა, თემებში ჩატარდა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები (იხილეთ ცხრილი 3),
რომელთა მიზანი იყო: (i) განსაჯაროების მიმდინარე პროცესის ფარგლებში ნენსკრასა და
ნაკრას ხეობებში მცხოვრებ თემთა ინფორმირება; (ii) ბროშურების, ასევე გარემოსდაცვითი
და სოციალური საკითხების დამატებითი კვლევების ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ
წარმოქმნილ კითხვებზე პასუხების გაცემა; (iii) მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის
ქალების, მოხუცებისა და შშმპ-ების ინფორმირება-კონსულტირება მათი საცხოვრებელი
ადგილების სიახლოვეს ჩატარებულ შეკრებებზე.
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ცხრილი 3 – თემის წევრებთან გაცნობითი ხასიათის შეხვედრები საჯარო
განხილვების ფარგლებში
თარიღი
3 აპრილი
3 აპრილი
4 აპრილი
3 აპრილი
3 აპრილი
4 აპრილი
6 აპრილი
6 აპრილი
6 აპრილი
7 აპრილი
7 აპრილი
7 აპრილი
სულ

თემის დასახელება
მონაწილეთა რ-ბა
8
დევრა
5
ტიტა
7
ზემო მარღი
14
ლარი-ლარი
13
ლახამი
8
ლეწფერი/ცენტრი
34
ყარ-სგურიში
12
ლეკულმახე
12
ქვემო მარღი
8
ლატსომბა
14
კვიცანი-ნაკრა
ნაკრა-წალერი-თავლერი-ნაკრა 21
156

2.3.2 საჯარო განხილვები თბილისში (27-28 აპრილი 2017)
2017 წლის აპრილის ბოლოს ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა სახელმწიფო, რეგიონული და
ადგილობრივი სახელისუფლებო ორგანოების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებსა და თბილისში მცხოვრებ სვანებთან. მსგავს საჯარო განხილვებამდე
გაიმართა შეხვედრები გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის სამინიტროების, ასევე სსე-ის
წარმომადგენლებთან.
თბილისში
საჯარო განხილვების ფორმატის ფარგლებში გამოყენებული იყო
პრეზენტაციები Power Point-ში. ისინი მოიცავდა გარემოს და სოციალური სფეროების
დამატებითი კვლევების შედეგებს, რომლებიც სოციალურ, გარემოსდაცვით და
უსაფრთხოების საკითხებს ეხებოდა. პრეზენტაციებს მოჰყვა განხილვები კითხვა-პასუხის
ფორმატში. ქვემოთ, მე-4 ცხრილში წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია ამ
შეხვედრების თაობაზე. მე-2 დანართში მოცემულია საჯარო განხილვების დროს
გადაღებული რამდენიმე ფოტო.
ცხრილი 4 – საჯარო განხილვები თბილისში
თარიღი

27 აპრილი

28 აპრილი

მონაწილეები 2

მონაწილეთა რ-ბა

საპარტნიორო ფონდი
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტრო
ენერგეტიკის სამინისტრო
მესტიის მუნიციპალიტეტი
არასამთავრობო ორგანიზაციები
სხვა ჰესები
დამოუკიდებელი პირები
ნაკრას წარმომადგენლები
ნენსკრას წარმომადგენლები
არასამთავრობო ორგანიზაციები

4
2

სულ

2

3
2
27
10
13
30
23
1
115

დამსწრეთა დეტალური სია წარმოდგენილია კრების ოქმის დანართში

გვერდი 9

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

2.3.3 საჯარო განხილვები ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში
3 მაისი 2017)

(1-

2017 წლის 1-3 მაისს გაიმართა საჯარო განხილვები ადგილობრივი თემების წევრებთან. მათ
ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. იხილეთ ქვემოთ ცხრილი
5.
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში ჩატარებული საჯარო განხილვების ფორმატი მოიცავდა ზეპირ
დისკუსიებს, რომელთა მიზანი იყო გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებითი კვლევების
შედეგების წარდგენა და ეხებოდა როგორც სოციალურ, ისე გარემოსდაცვით და
უსაფრთხოების საკითხებს. პრეზენტაციის შემდეგ გაიმართა საუბრები კითხვა-პასუხის
რეჟიმში.
ცხრილი 5 – საჯარო განხილვები ნენსკრასა და ნაკრაში
თარიღი
1 მაისი
2 მაისი
2 მაისი
3 მაისი
3 მაისი
სულ

თემის დასახელება
ნაკრა
ლახამი
ლეკულმახე, ქვემო მარღი, ლეცფერი, დევრა,
ყარი, სგურიში, ტიტა,
ლარი-ლარი, ზემო მარღი

მონაწილეთა რ-ბა
61
25
18
39
11
154 წარმომადგენელი 125
ოჯახიდან3

2.3.3.1 ადგილობრივი თემების გამოკითხვა
იმის დასადგენად, არის თუ არა მოსახლეობა სათანადოდ ინფორმირებული პროექტის
შესახებ, საჯარო განხილვების შემდეგ ჩატარდა თემის იმ წევრთა გამოკითხვა, რომლებიც
კითხვებზე პასუხის გაცემას დასთანხმდნენ. დაისვა ორი ძირითადი კითხვა:
•

გაქვთ თუ არა შეგრძნება, რომ კარგად ხართ ინფორმირებული პროექტის თაობაზე?

•

არსებობს თუ არა საკითხები, რომელიც დაზუსტებას მოითხოვს?

ორივე დასახლებაში ოჯახების უმრავლესობამ (98% ნენსკრაში და 78% ნაკრაში) განაცხადა,
რომ უამრავი შეხვედრის წყალობით კარგად არის ინფორმირებული პროექტის, მათ შორის
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და გარემოს და სოციალური სფეროს 2015 წლის
დამატებითი კვლევების მომზადების თაობაზე. პირები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ კარგად
არ იყვნენ ინფორმირებულები, განეკუთვნებოდნენ პროექტის მოწინააღმდეგეთა ჯგუფს
(მაგალითად, კაშხლის უსაფრთხოებასთან, სარგებელთან და სხვა საკითხებთან
დაკავშირებული გაუგებრობისა თუ სხვა მიზეზის გამო). ამის გათვალისწინებით, დაიგეგმა
დამატებითი საჯარო განხილვები 2017 წლის აგვისტოში. მოსახლეობის გამოკითხვები
ჩაატარა სს ნენსკრა ჰიდროს გარემოს და სოციალური საკითხების ჯგუფმა და ადგილობრივმა
მაცხოვრებლებმა ისინი კარგად მიიღეს. უმრავლეობამ გამოთქვა სურვილი, რომ პროექტი რაც
შეიძლება, მალე დაიწყოს, რათა მოსახლეობა დასაქმდეს, გაუჩნდეს ბიზნეს-შესაძლებლობები
3

წარმოადგენს ამ ცხრილში მითითებულ სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის დაახლოებით 30%-ს.

გვერდი 10

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

და დაიწყოს ინფრასტრუქტურის განვითარება. მე-6 ცხრილში წარმოდგენილია გამოკითხვაში
ჩართული ადამიანების რაოდენობა.
ცხრილი 6 – ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში მოსახლეობის გამოკითხვა
თარიღი
8 -დან 12 მაისამდე
22-დან 26 მაისამდე
სულ

თემის დასახელება
ნაკრა
ნენსკრა

მონაწილეთა რ-ბა
41
165
206

2.3.4 ფოკუსური ჯგუფის შეხვედრები მოწყვლად პირებთან, მათ
შორის ქალებთან (3-4 აგვისტო, 2017)
იმისათვის, რომ 2017 წლის აგვისტოში ჩატარებულ ღია კარის შეხვედრებში მოწყვლადი
პირების და ქალების მონაწილეობა მაქსიმალურად გაზრდილიყო, გაიმართა შეკრებები
როგორც ნაკრას, ისე ნენსკრას ხეობებში, რომ განსაზღვრულიყო მიდგომა, რომელიც
წაახალისებდა მათ მონაწილეობას. შეხვედრებმა გამოავლინა, რომ მოწყვლადი პირები ძალიან
დაინტერესებულნი იყვნენ, რომ მონაწილეობა მიეღოთ ამ განხილვებში და რაიმე ცალკე
შეხვედრა მოწყვლად პირებთან და ქალებთან საჭირო აღარ იყო,
რათა იმაში
დარწმუნებულიყვნენ, რომ მათი მოსაზრებები ნამდვილად იქნებოდა გათვალისწინებული. ამ
შეკრებების შედეგად და თემის მოთხოვნით, შესაძლებელი გახდა მოწყვლადი პირების და
ქალების ტრანსპორტირება ღია კარის დღეზე დასასწრებად. მოცემული შეხვედრების
კონტექსტში მოწყვლადად ითვლებიან ქალები, უნარშეზღუდული პირები და მოხუცები.

2.3.5 ღია კარის დღეები (22-24 აგვისტო 2017)
მაისში ჩატარებული საჯარო განხილვის შემდეგ გადაწყდა, მსგავს ღონისძიებებში
მოსახლეობის უფრო დიდ ნაწილი ჩართულიყო და პასუხები გასცემოდა საჯარო
განხილვებისას დასმულ სულ უფრო მეტ კითხვას. ეს ფორმატი მოიცავდა ღია კარის 3-დღიან
შეკრებებს ადგილობრივ კულტურის ცენტრებში, რომლებზეც ყურადღება გამახვილებული
იყო 5 მთავარ თემაზე, რომლებიც სოფლის წარმომადგენლებთან წინა შეხვედრების დროს
დასმულ კითხვებსა და პასუხებს ეხებოდა. სს ნენსკრა ჰიდრომ ასევე ჩართო ღია კარის
დღეებში ორსაათიანი პლენარული სხდომები, რომლებიც მოიცავდა მთავარი თემების
განხილვასა და კითხვა-პასუხის ნაწილს. ღია კარის ფორმატმა შესაძლებელი გახადა თემის
წევრებისა და ექსპერტების პირისპირ შეხვედრაც. ღია კარის დღე ტარდებოდა ყოველდღე,
09:00-დან 19:00 საათამდე, პრეზენტაციები კი - 14:00-დან 16:00 საათამდე. კულტურის
ცენტრების შენობებში ხუთი განცალკევებული მაგიდა დაიდგა ექსპერტებისთვის, მათ შორის
- Salini-ს (EPC), Stucky-ს (ტექნიკური კონსულტანტი), SLR Consulting-ისა (ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს კონსულტანტი) და სს ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგენლებისთვის.
განხილული იყო ხუთი თემა:
•

თემა 1: კაშხლის უსაფრთხოება;

•

თემა 2: ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და გარემო

•

თემა 3: მიწის შესყიდვა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა;

•

თემა 4: თემის განვითარების პროგრამა;

•

თემა 5: დასაქმება.

ამ შეხვედრების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების დასადგენად ღია კარის დღის
ფარგლებში ჩატარდა გამოკითხვა. კითხვარის შევსებას სულ 24 ადამიანი დათანხმდა.

გვერდი 11
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მონაწილეთა 79% დაეთანხმა იმას, რომ ღია კარის დღე სასარგებლო ღონისძიება იყო; 8%-მა
ნეიტრალური პოზიცია დააფიქსირა; 13%-მა განაცხადა, რომ ამ შეხვედრაზე დრო ფუჭად
დახარჯა. სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები, რომელიც რეკომენდებული იყო მოსახლეობის
მიერ, მოიცავდა პირისპირ შეხვედრებს, ბროშურებს, ბუკლეტებსა და ვიდეოებს. ამ
გამოკითხვასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართში 3.
ცხრილი 7 – ღია კარის დღე ნენსკრასა და ნაკრაში
მდებარეობა
ნენსკრა (ჭუბერის ცენტრი)
ნაკრა
სულ

დამსწრეთა რაოდენობა (დაახლოებით)
220 (2 დღე)
130 (1 დღე)
350 (დაახლოებით 30%-ს ქალები წარმოადგენდნენ)

შეხვედრებზე მაღალი დასწრება დაფიქსირდა. აუდიტორიას შესაძლებლობა ჰქონდა, დაესვა
უამრავი კითხვა ხუთივე თემასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული დაინტერესება
გამოიხატა თემის განვითარების პროგრამასა და დასაქმების შესაძლებლობებთან
დაკავშირებით. პირველ დღეს ჭუბერში ჯგუფმა, რომელიც პროექტს ეწინააღმდეგება,
ნეგატიური დამოკიდებულება გამოხატა და პროტესტის ნიშნად შეხვედრა დატოვა. სს ნენსკრა
ჰიდროსთვის ამ პირთა პოზიცია ცნობილია და კომპანია მათთან ურთიერთობის
გაუმჯობესებას ცდილობს.
ღია კარის დღის ფორმატის შეხვედრებში დამკვირვებლის სტატუსით პოტენციური
დამფინანსებლების (ADB, AIIB, EBRD და KDB) წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. ამავე
სტატუსით მათ ესწრებოდა შეერთებული შტატების მთავრობის დელეგაცია (სახაზინო
დეპარტამენტი, სახელმწიფო დეპარტამენტი და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტო).
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3. საჯარო შეხვედრები და ღია კარის დღე
3.1 ძირითადი საკითხების შეჯამება
ამ ნაწილში წარმოდგენილია საჯარო განხილვების დროს განხილული საკითხები,
დაინტერესებული მხარეების მიერ დასმული კითხვები და პროექტის მიერ გაცემული პასუხები.
მე-8 ცხრილი აჯამებს მთავარ საკითხებს, რომლებიც დაისვა პროექტის ფარგლებში გამართულ
სხვადასხვა შეხვედრაზე. მე-9-11 ცხრილებში კი წარმოდგენილია კითხვები და პასუხები.
ცხრილი 8 – მთავარი საკითხების რეზიუმე
პრობლემები

სვანების იდენტობა
ნაკადი
კულტურული მემკვიდრეობა/
არქეოლოგია და ტურიზმი
ინვესტიცია
დასაქმება-ტრენინგი
კომპენსაცია-ზარალი
სოფლის უსაფრთხოება კაშხლის
დაზიანების შემთხვევაში
ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების
ღონისძიებები
სოფლის უსაფრთხოება ბუნებრივი
საფრთხეების თვალსაზრისით
(წყალდიდობა -მეწყერი)
ტყის აღდგენის გეგმა
მინერალური წყლების დაკარგვის
პრობლემა
გარემოზე ზემოქმედება,
ბიომრავალფეროვნება/ეკოლოგიური
ზემოქმედება
კლიმატის ცვლილების პრობლემა
პროექტის განხორციელების განრიგი
რა მოხდება, თუ პროექტი ვერ
შეასრულებს ვალდებულებებს
გადამცემი ხაზის ტრასის პრობლემა
პროექტის მხრიდან უსაფრთხოების
გარანტია
გრძელვადიანი
ზემოქმედება/სარგებელი (5 წლის
შემდეგ)
დამატებითი შეხვედრების
აუცილებლობა
სხვა

CSO და NGO
თბილისის
შეხვედრები

თბილისში
მცხოვრები
სვანები

X

X

საჯარო
შეხვედრები
ნენსკრა ნაკრა

X

გამოკითხვა
ნენსკრა

ნაკრა

ღია კარის დღეები
ნენსკრა

ნაკრა

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
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3.2 2017 წლის აპრილსა და მაისში ჩატარებული საჯარო განხილვები
ამ ნაწილში წარმოდგენილია თბილისში, ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში საჯარო განხილვებზე დასმული კითხვები და მათზე გაცემული
პასუხები.
ცხრილი 9- საჯარო განხილვებზე დასმული კითხვები და პასუხები
#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

თემებში ინვესტიცია
1

ხომ არ არის ცოტა სოფლების
სოციალური
საჭიროებებისთვის 4 მლნ აშშ
დოლარი?

თემი

პროექტი ითვალისწინებს 4 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტირებას
სოციალურ სფეროში თემის განვითარების პროგრამის (CIP)
მეშვეობით, რომელიც მშენებლობის ეტაპზე უნდა
განხორციელდეს. გასაგებია, რომ ეს ბიუჯეტი საკმარისი არ იქნება
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში არსებული ყველა სოციალური
პრობლემის მოსაგვარებლად, თუმცა პროექტის დანიშნულებას არ
წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის ჩანაცვლება. პროექტის
მიზანია, მოიზიდოს დამატებითი დაფინანსება დონორებისაგან და
მთავრობის ინვესტირება სოციალურ სფეროში, თუ ეს საჭიროა და
შესაძლებელი.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

2

რა თანხა დაიხარჯება
თითოეულ სოფელზე?

თემი

თემების საინვესტიციო პროგრამისთვის (CIP) გამოყოფილი
ბიუჯეტი განისაზღვრება CIP მრჩეველთა საბჭოს მიერ (შედგება
თემის წარმომადგენლებისაგან), რომელიც ადგენს, როგორ უნდა
დაიხარჯოს ბიუჯეტი ყოველ წელს. ამჟამად კომიტეტი
დაფუძნების პროცესშია. 2016 წელს განხორციელდა თემის
საჭიროებების შეფასება, განისაზღვრა ფოკუსირების სხვადასხვა
სფერო, რომელიც დამატებით შეფასდება CIP მრჩეველთა საბჭოს
მიერ და მოიცავს:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

•
•
•
•

,

თემის სოციალურ ინფრასტრუქტურას
ჯანდაცვის მომსახურეობების გაუმჯობესებას;
განათლებისა და ტრენინგის ხელმისაწვდომობას;
სოფლის მეურნეობისა და მსხვილფეხა პირუტყვის მოშენების
შესაძლებლობების გაუმჯობესებას;
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•
#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

ტურიზმის განვითარებას.

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

სოფლების რეალური მდგომარეობის ასახვის მიზნით საჭიროებათა
შეფასება რეგულარულად განახლდება. თემს, საბიუჯეტო
შეზღუდვების
გათვალისწინებით
შეუძლია,
წარმოადგინოს
ნებისმიერი პროექტი, რომელიც დაეხმარება ადგილობრივ
მოსახლეობას საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში. იგი
შეიძლება, მოიცავდეს:

•
•
•
•

,

მეთევზეობას;
მეფუტკრეობას;
სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერას;
დახმარებას საძოვრებზე მისასვლელი ახალი ბილიკების
შექმნაში.

3

გათვალისწინებულია თუ არა
პროექტის ფარგლებში
ტრენინგ-ცენტრის
მშენებლობა?

თემი

თემს შეუძლია, ტრენინგ-ცენტრის მშენებლობის წინადადება CIP
მრჩეველთა საბჭოს წარუდგინოს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები

4

როდის დაიწყებს პროექტი
ინვესტირებას, - სანამ
მშენებლობა დაიწყება?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

დიახ, პროექტის ფარგლებში ინვესტირება დაიწყება ძირითადი
მშენებლობის დაწყებამდე. მაგალითად, ჩვენ უკვე დავიწყეთ
დახმარების გაწევა ადგილობრივი სკოლებისთვის, ასევე ნენსკრაში
კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია.

ა/გ
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5

სოფლების ორ-ორი
წარმომადგენელი CIP-AC-ში
არ არის საკმარისი.

თემი

CIP მრჩეველთა საბჭოს გეგმა ითვალისწინებს შემდეგ
წარმომადგენლებს:
•

ჭუბერისა და ნაკრას თემებში მესტიის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ორი წარმომადგენელი;

•

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ორი წევრი,
არჩეული ჭუბერისა და ნაკრას თემებიდან;

•

ორი წარმომადგენელი თითოეული სოფლიდან (ჭუბერი და
ნაკრა);

•

სს ნენსკრა ჰიდროს ორი წარმომადგენელი.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.
დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

ეს უნდა იყოს დაბალანსებული და ეფექტურად
დაკომპლექტებული კომიტეტი. თუ 2-2 წარმომადგენელი
საკმარისად არ ჩაითვლება, ჩვენ შეგვიძლია, გადავხედოთ ამ გეგმას.

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

6

რა გაკეთდება ტურიზმის
განსავითარებლად?

თემი

ეს მოთხოვნა დაფიქსირებულია საჭიროებათა შეფასებაში
(თემის საინვესტიციო პროგრამა მე-5 დანართი), რომელიც
მათი განხორციელების დროს CIP მრჩეველთა საბჭოსთან
ერთად იქნება განხილული.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.
დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

7

შესაძლებელია თუ არა
პროექტის ფარგლებში
მეთევზეობის
განვითარება?

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხი მე-6 შეკითხვაზე

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.
დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

,

გვერდი 16

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

8

შესაძლებელია თუ არა
პროექტის ფარგლებში
უძველესი გზის აღდგენა
ტურიზმის განვითარების
მიზნით?

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხი მე-6 შეკითხვაზე

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.
დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

,

გვერდი 17

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

9

რა გაკეთდება წყლის
სისტემისა და
კანალიზაციის კუთხით?

თემი

სასმელი წყლის სისტემის საკითხი პროექტის ფარგლებში
საჭიროებების შეფასებისას როგორც ნენსკრას, ასევე ნაკრას
მოსახლეობამ წამოსწია. თუ CIP მრჩეველთა საბჭო
გადაწყვეტს, რომ ეს უფრო გადაუდებელი პრიორიტეტია,
ვიდრე შეფასებაშია დაფიქსირებული, განისაზღვრება
საჭირო ხარჯები, რესურსები და თუ კომიტეტი
დაამტკიცებს, ის შეიძლება, განხორციელდეს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.

10

ითვალისწინებს თუ არა
პროექტი მთელი სოფლის
რეაბილიტაციას?

თემი

არა, პროექტი მთელი სოფლის რეაბილიტაციას არ
ითვალისწინებს. პროექტის განხორციელება ფიზიკურ
გადასახლებას არ გამოიწვევს, ამიტომაც სახლების
რეაბილიტაციის საჭიროება არ დგას.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 9 LALRP

11

ელექტროხაზები ძალიან
ძველია და საჭიროებს
გამოცვლას

თემი

პროექტი სოფლებში ელექტროგამანაწილებელი სისტემის
ძველი ელექტროგაყვანილობის შეცვლას არ ითვალისწინებს,
რადგან ის ელექტროენერგიის მიმწოდებელი კომპანიის
საკუთრებაა (GEC ). თუმცა ეს საკითხი შეიძლება, განხილულ
იქნას CIP-ს საშუალებით და ადგილობრივ მთავრობასთან
მუშაობით.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის მომზადების პერიოდში ნათელი გახდა, რომ თემები
იყენებენ საძოვრებს, რომლებიც პროექტის ზემოქმედების
ქვეშ ექცევა. უნდა ჩატარდეს გარკვეული შემარბილებელი
ღონისძიებები, მათ შორის - ახალ საძოვრებამდე
მისასვლელი გზების უზრუნველყოფა.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 9
LALRP

12

,

დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

გაგვეწევა თუ არა
პროექტის ფარლებში
დახმარება ახალ
საძოვრებამდე
მისასვლელი გზის
მშენებლობაში?

თემი

დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

გვერდი 18
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

13

არის თუ არა CIPსაკონსულტაციო
კომიტეტი საჭირო, როცა
ესოდენ აშკარაა, რა
სჭირდება სოფელს?

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხები 1 და 2 კითხვებზე.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება.
დანართი 5 – თემის
საინვესტიციო პროგრამა
2017-2022

,

14

თუ ყარ-სგურიშის სკოლა
არ აშენდება, ყარისა და
სგურიშის მოსახლეობა
პროექტის წინააღმდეგი
იქნება.

თემი

ჩვენ ვურჩევთ ყველა თემს, იმუშავონ CIP მრჩეველთა
საბჭოსთან საკუთარ საჭიროებებთან დაკავშირებით და
წარმოადგინონ კონკრეტული პროექტები. ჩვენ გვსურს,
ვიმუშავოთ კონსტრუქციულად და წარმოვადგინოთ თემის
საჭიროებები CIP-ს საშუალებით. თემებისთვის
მნიშვნელოვანია, თქვენი მოთხოვნები მიიღონ CIP-ს
საშუალებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი
ეფექტური განხილვა და ანალიზი.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები

15

შიდა გზები ძალიან
მნიშვნელოვანია
სოფლისათვის.

თემი

შიდა გზები ნახსენები იყო საჭიროებების 2016 წლის
შეფასებაში. პროექტის ფარგლებში მოსახლეობის
მოთხოვნით უკვე ჩატარდა 3 კმ გზის რეაბილიტაცია
ნენსკრაში. ამჟამად სს ნენსკრა ჰიდრო CIP მრჩეველთა
საბჭოსთან გზის განახლების საკითხს განიხილავს.
გადაწყვეტილება 2017 წლის მე-4 კვარტალში იქნება
მიღებული.

ტომი 3. სოციალურ
გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

16

პროექტის ფარგლებში
უახლოეს მომავალში
უნდა მოხდეს სასწრაფო
დახმარების მანქანების
შეძენა, რადგან ეს
მართლაც
მნიშვნელოვანია.

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხები 1 და 2 კითხვებზე. .

თემის საინვესტიციო
პროგრამა 2017-2022

გვერდი 19
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

17

კომპანიამ რაც შეიძლება,
მალე უნდა დააბანდოს
ფული კლინიკურ
ინფრასტრუქტურაში.

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხები 1 და 2 კითხვებზე. .

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები

18

არ მესმის, რატომ არ
შეუძლია ასეთ დიდ
კომპანიას ინვესტირება
საავადმყოფოს
მშენებლობაში?

თემი

იხილეთ ზემოთ პასუხები1 და 2 კითხვებზე.

ტომი 3. სოციალურ
გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

კულტურული მემკვიდრეობა, არქეოლოგია და ტურიზმი

,

გვერდი 20
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19

,

პროექტი არ არის
სასარგებლო კულტურული
მემკვიდრებისა და
ტურიზმის განვითარების
თვალსაზრისით.

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედებასთან დაკავშირებით
პროექტის ტერიტორიაზე ქართველი არქეოლოგების მიერ
შესაბამისი კვლევები ჩატარდა. არქეოლოგიური ობიექტების
მდებარეობა და არტეფაქტები დატანილ იქნა რუკაზე.
ტერიტორიები, რომლებზეც გავლენა მოახდინა პროექტის
საქმიანობამ, არ ვრცელდება სადღეისოდ არსებულ ცნობილ
არქეოლოგიურ ობიექტებზე, კულტურულ ძეგლებზე,
არტეფაქტებზე. შესაბამისად, პროექტი არ მოელის, რომ
ზეგავლენას მოახდენს ცნობილ მატერიალურ კულტურულ
მემკვიდრეობაზე. თუმცა მშენებლობის დროს პროექტი
იხელმძღვანელებს კულტურული ღირებულების მქონე
აღმოჩენებთან დაკავშირებული პროცედურით. კერძოდ, თუ ადრე
უცნობი არქეოლოგიური არტეფაქტები იქნება აღმოჩენილი,
სამუშაოები გაჩერდება და საქართველოში მოქმედი
რეგულაციების შესაბამისად, განხორციელდება აუცილებელი
დამცავი/პრევენციული ღონისძიებები. ამასთანავე, პროექტის
ფარგლებში დაგეგმილია თემთან მუშაობა ტურიზმის
განვითარების კუთხით. ასეთი საქმიანობა დაინტერესებულმა
მხარეებმა შეიძლება, თემის მრჩეველთა საბჭოს (რომელიც შედგება
თემის წევრებისგან) შესთავაზონ. სწორედ კომიტეტმა უნდა
გადაწყვიტოს, ოპტიმალურად როგორ გამოიყენოს CIP-ს ბიუჯეტი
(იხილეთ ქვემოთ პასუხი მე-18 კითხვაზე).

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

20

უნდა განხორციელდეს
თუ არა პროექტის
ფარგლებში
ტერიტორიაზე მეტი
არქეოლოგიური კვლევა?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

მშენებლობის დროს კულტურული ღირებულების მქონე
ობიექტის აღმოჩენის შემთხვევაში სამოქმედო წესით
ხელმძღვანელობის გარდა, ამჟამად პროექტის ფარგლებში არ
არსებობს სხვა რაიმე გეგმა, რომელიც დამატებითი
არქეოლოგიური კვლევების ჩატარებას ითვალისწინებს.
თუმცა ზემოთ ხსენებული წესის ამოქმედების
აუცილებლობის შემთხვევაში საჭირო გახდება საქმეში
ქართველი არქეოლოგების ჩართვა.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3 SIA

კვლევები.
ტომი 3. SIAტომი 8. ESMP - ნაწილი

ტომი 8. ESMP
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21

ტერიტორია მდიდარია
არტეფაქტებით. რა
გაკეთდება ტურიზმის
განსავითარებლად?

თემი

იხილეთ ზემოთ მე-19 კითხვის პასუხი.

ა/გ

22

შეიძლება თუ არა, პროექტის
ფარგლებში აშენდეს რაიმე
ობიექტი, სადაც
წარმოდგენილი იქნება
არქეოლოგიური
არტეფაქტები?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

საქართველოს მთავრობას, კერძოდ კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს აქვს კონკრეტული მოთხოვნები
არქეოლოგიურ არტეფაქტებთან დაკავშირებით.
საქართველოში არსებობს კანონი კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ. ნაკლებ სავარაუდოა, პროექტის
განხორციელების პერიოდში აღმოჩენილ იქნას
არქეოლოგიური არტეფაქტები, იმის გათვალისწინებით,
რომ საკითხი უკვე შესწავლილია, თუმცა თუ საჭირო
გახდება დამატებითი შესწავლა, ამის შესახებ უნდა ეცნობოს
უშუალოდ მთავრობას და ის მიიღებს გადაწყვეტილებას.

ა/გ

23

ის, რაც აღმოჩენილი იქნება
არქეოლოგიური კვლევის
დროს, ან გამოიწვევს
კულტურული ღირებულების
მქონე აღმოჩენის შემთხევაში
სამოქმედო წესის
გამოყენების საჭიროებას,
უნდა დარჩეს რეგიონში და
გადატანილ იქნას მესტიის
მუზეუმში.

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

იხილეთ ზემოთ მე-22 კითხვის პასუხი.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი.8.

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

#

ESMP - ნაწილი 4.12

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

დასაქმება და ტრენინგი

,
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24

რამდენი სამუშაო ადგილი
შეიქმნება?

თემი

მშენებლობის პერიოდში პროექტის ფარგლებში დასაქმდება
სულ 1,142 ადამიანი, რომელთაგანაც 364 იქნება
არაკვალიფიცირებული, ძირითადად - ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობების ადგილობრივი მაცხოვრებლები, ხოლო 730 კვალიფიცირებული და ნახევრადკვალიფიცირებული.
მათგან მაქსიმალური რაოდენობა, კვალიფიკაციის დონიდან
გამომდინარე, დაქირავებული იქნება ადგილობრივი
თემიდან, მათ შორის - მესტიის მუნიციპალიტეტიდან.
პროექტის მიზანია, კვალიფიცირებული მუშების 50%
დაიქირავოს მესტიის მუნიციპალიტეტში, თუ ეს
შესაძლებელია, და 75% - საქართველოში. პროექტი ამჟამად
მოსამზადებელი სამუშაოების ეტაპზეა. მთავარი სამშენებლო
სამუშაოები 2018 წელს დაიწყება. როცა სამუშაო
შესაძლებლობები წარმოიქმნება, მოსამზადებელი
სამუშაოების ეტაპზე ვაკანსიების შესახებ განცხადება
გამოქვეყნდება და დასასაქმებლად მიწვეულები იქნებიან
ადგილობრივი მაცხოვრებლები. პროექტის ფარგლებში
დაინერგება მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ
პრიორიტეტი ადგილობრივ მოსახლეობას მიენიჭოს. როცა ეს
პროცედურა დასრულდება, ამის შესახებ მოსახლეობას
ეცნობება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

25

საჭიროა თუ არა
ინგლისურის ცოდნა
სამუშაოს მისაღებად?

თემი

ინგლისურის ცოდნას მოითხოვს ზოგიერთი, მაგრამ არა
ყველა პოზიცია. არაკვალიფიცირებული პოზიციების
უმეტესობა ინგლისურის ცოდნას არ მოითხოვს.

ა/გ

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.
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26

რა სახის ტრენინგის
შეთავაზება შეუძლია
პროექტს?

თემი

პროექტის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი:
•

პროექტირება-შესყიდვა- მშენებლობის
კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორის
თანამშრომლები გაივლიან მომზადებას სხვადასხვა
თემატიკასთან დაკავშირებით, როგორიცაა,
მაგალითად, უსაფრთხოება და სხვა;

•

პროექტის მიზანია, მოამზადოს ადამიანები ისე, რომ
მათ შეძლონ მშენებლობის დროს და შემდეგაც
კვალიფიცირებული და არაკვალიფიცირებული
მუშახელისთვის განსაზღვრული სამუშაოს მიღება;

ა/გ

•
დაინტერესებულ პირებს CIP-ს ფარგლებში
კონკრეტულ ტრენინგს (სასტუმრო სახლების მოწყობა და
მართვა; ინგლისური ენა და კომპიუტერული უნარები;
ტრენინგი სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებისთვის;
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ ტრენინგი და სხვა)
შესთავაზებენ. ეს შესაძლებლობა სავარაუდოდ, დაეხმარება
ადამიანებს, მიიღონ კვალიფიკაცია ახალი შემოსავლიანი
საქმიანობის დასაწყებად ან არსებული საქმიანობის
გასაუმჯობესებლად, ან აიმაღლონ კვალიფიკაციის
არსებული დონე და იქცნენ უფრო მოთხოვნად კადრებად.

,

•

ზოგიერთი ტრენინგ-პროგრამა განხორციელდება
ხეობებში, სხვები – იქ, სადაც ასეთი პროგრამები უკვე
ტარდება. პროექტის მიზანი არ არის სოფელში ახალი
ტრენინგ-ცენტრის აშენება.

•

ტრენინგი არ იძლევა სისტემატურ სამუშაოს.
კანდიდატმა უნდა დააკმაყოფილოს კონკრეტული
სამუშაოსთვის განსაზღვრული პირობები და
მოთხოვნები.

•

დასაქმების მსგავსად, ტრენინგი ხელმისაწვდომი იქნება
როგორც მამაკაცების, ისე ქალებისთვისაც.
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#

კითხვა

27

გათვალისწინებულია თუ
არა რაიმე
შესაძლებლობები
ქალებისთვის?

28

რამდენი ადგილობრივი
დასაქმდება?

29

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

დიახ, ქალებს ასევე მიეცემათ შესაძლებლობები. პროექტი
მოითხოვს, რომ საქართველოში პროექტირება-შესყიდვამშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში ქალებიც
დასაქმდნენ და სწორედ მათ დაიკავონ არსებული
პოზიციების სულ მცირე, 15%.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები. ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

თემი

იხილეთ ზემოთ მე-24 კითხვის პასუხი.

ა/გ

რამდენი ინჟინერგეოლოგი დასაქმდება?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ამ დროისთვის ზუსტი რაოდენობა განსაზღვრული არ
გვაქვს, მაგრამ შეგვიძლია, გაცნობოთ CLO-ს საშუალებით,
როგორც კი გვექნება ინფორმაცია.

ა/გ

30

შესაძლებელია თუ არა
დასაქმება საკუთარი
ტექნიკით, მაგალითად,
ექსკავატორით?

თემი

იქნება შესაძლებლობები, მოხდეს ადგილობრივი
მომსახურეობებისა და პროდუქტების შესყიდვა. თუმცა ეს
მომსახურეობები უნდა აკმაყოფილებდეს EPC
კონტრაქტორის მოთხოვნას, მათ შორის - ჯანდაცვისა და
უსაფრთხოების კუთხით. CIP-ს საშუალებით ჩვენ ასევე
შევისწავლით ადგილობრივი საწარმოების გაფართოების
შესაძლებლობას.

ა/გ

31

შეუძლიათ თუ არა
ადგილობრივებს,
დასაქმდნენ ჯანდაცვის
კლინიკაში?

თემი

იხილეთ ზემოთ მე-24 კითხვის პასუხი.

ა/გ

32

რა სახის სამუშაო იქნება
ქალებისთვის?

თემი

დიახ, ქალებს ასევე მიეცემათ შესაძლებლობები. პროექტი
მოითხოვს, რომ საქართველოში პროექტირება-შესყიდვამშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში ქალებიც
დასაქმდნენ და სწორედ მათ დაიკავონ არსებული
პოზიციების სულ მცირე, 15%.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

გვერდი 25

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

33

არის თუ არა ტრენინგი
აუცილებელი სამუშაოს
მისაღებად?

თემი

ტრენინგის გავლა არ არის აუცილებელი მოთხოვნა სამუშაოს
მისაღებად, ეს დამოკიდებული იქნება სამუშაოს
მოთხოვნებზე.

ა/გ

34

არის თუ არა ექთნად
მუშაობის შესაძლებლობა?

თემი

იხილეთ ზემოთ მე-24 კითხვის პასუხი.

ა/გ

35

იქნება თუ არა რაიმე
ტრენინგ- პროგრამა
ადგილობრივი
მუშებისთვის სამშენებლო
სამუშაოების დაწყებამდე?

თემი

იხილეთ ზემოთ მე-24 კითხვის პასუხი.

ა/გ

36

იქნება თუ არა დაცული
თანამშრომელთა
უფლებები?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტის მიზანია იმის გარანტირება, რომ
თანამშრომლების (EPC კონტრაქტორის და
ქვეკონტრაქტორების) უფლებები (მათ შორის - ხელფასის
დროულად გადახდა) საიმედოდ იყოს დაცული.
თანამშრომლები ხელს მოაწერენ კონტრაქტებს, რომლებიც
დასაქმების პირობებს განსაზღვრავს. გარდა ამისა, პროექტი
მონიტორინგს გაუწევს შრომის პირობების საერთაშორისო
შრომითი ორგანიზაციისა და EPC-ს სხვა სტანდარტებთან
შესაბამისობას.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

ამასთანავე, განხორციელდება ყველა თანამშრომლის
რეგულარული მონიტორინგი, ასევე აუდიტი იმაში
დასარწმუნებლად, რომ თანამშრომლები საქართველოს
შრომის კოდექსს იცავენ.

,
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ეს პროექტი დააკვირდება თანამშრომელთა მდგომარეობას.
განხორციელდება აუდიტი იმაში დასარმწუნებლად, რომ
EPC-ს კონტრაქტორისა და ქვეკონტრაქტორების მიერ
საქართველოს შრომის კოდექსი ზედმიწევნით შესრულდება.
#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

37

ექნებათ თუ არა ქალებს
ტრენინგის გავლის
შესაძლებლობა?

თემი

დიახ, ქალები შეძლებენ ტრენინგის გავლას. არსებობს
ვალდებულება, უზრუნველყოფილი იყოს თანაბარი
შესაძლებლობები და არ იყოს დისკრიმინაცია. ზემოთ
იხილეთ ასევე პასუხი 32-ე შეკითხვაზე. .

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

38

მიენიჭება თუ არა პირს,
რომელმაც ტრენინგი
გაიარა, დასაქმების დროს
უპირატესობა?

თემი

არა, ტრენინგის გავლა არ ანიჭებს ადამიანს პრიორიტეტს
დასაქმებისთვის.

ა/გ

სვანური კულტურა

,

39

ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს
დამატებითი კვლევები
(SP) არ აღიარებს სვანებს
Indigenous People

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

დამატებითმა კვლევებმა აჩვენა, რომ დამფინანსებლების
„Indigenous People“ პოლიტიკა არ გამოიყენება სვანების
მიმართ. ინგლისურიდან ქართულ ენაზე ტერმინის
„Indigenous People“ თარგმნისას წარმოიქმნა გარკვეული
გაუგებრობა და რიგ შემთხვევაში იგი „ადგილობრივ
მოსახლეობად“ იქნა ინტერპრეტირებული.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება,
თავი 2.2.6

40

რომელი პოლიტიკა,
კრიტერიუმი, პრინციპები
გამოიყენება იმის
დასადგენად, რომ სვანები
არ არიან Indigenous
People? ADB, EIB, თუ UN
სტანდარტები?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ADB და EBRD-ს კრიტერიუმები, რომლების ორ მთავარ
პოტენციური დამფინანსებლს წარმოადგენენ. იქნა
გამოყენებული იმის შესაფასებლად, უნდა ჩაითვალონ თუ
არა სვანები „Indigenous People“ პროექტთან დაკავშირებით.
სხვა დამფინანსებლებმა გაიარეს ჰარმონიზაციის პროცესი,
ამდენად, EBRD და ADB -ს მთავარი კრიტერიუმები სხვა
კრედიტორების მოთხოვნებს შეესაბამება. ეს
კრიტერიუმებია:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება
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1. განსხვავებულ მკვიდრ ეთნოსად ან კულტურულ ჯგუფად
თვითიდენტიფიკაცია და ამ იდენტობის აღიარება სხვების
მიერ;
2. კოლექტიური მიჯაჭვულობა პროექტის განხორციელების
ზონაში არსებულ გეოგრაფიულად განსხვავებულ
ჰაბიტატებზე, ტრადიციულ მიწებზე ან ისტორიულ
ტერიტორიებზე და ამ ჰაბიტატებსა და ტერიტორიებზე
არსებულ ბუნებრივი რესურსებზე;
3. წარმომავლობა იმ მოსახლეობისგან, რომელიც
ტრადიციულად მისდევდა ნატურალურ (ხშირად
მომთაბარე) მეურნეობას და რომლის სტატუსიც
რეგულირდებოდა მათი ადათ-ჩვევებითა და ტრადიციებით
ან განსაკუთრებული კანონით ან რეგულაციებით;
4. ტრადიციული კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური
ან პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომლებიც გამოყოფილია
ძირითადი საზოგადოებისა და კულტურისგან;
5. განსხვავებული ენა ან დიალექტი, ხშირად განსხვავებული
ოფიციალური ენისგან, ან ქვეყნის ან რეგიონის
დიალექტისგან.
41

რატომ არ უნდა მიეცეთ
სვანებს Indigenous People
სტატუსი?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

სვანებისთვის კონკრეტული სტატუსის მინიჭება ნენსკრა
ჰესის პროექტის დამფინანსებლების ან ინიციატორების
კომპეტენციაში არ შედის.
იმისთვის, რომ დამფინანსებლებმა გაითვალისწინონ, რომ
გამოსაყენებელია მათი „Indigenous People“ პოლიტიკა,
მოსახლეობამ უნდა დააკმაყოფილოს ზემოთ ჩამოთვლილი
ყველა კრიტერიუმი სხვადასხვა ხარისხით. სვანები არ
აკმაყოფილებენ ყველა განსაზღვრულ კრიტერიუმს.
მთავარი მიზეზია, რომ მათ არ აქვთ სოციალურეკონომიკური ან სამართლებრივი სისტემები, რომლებიც
განსხვავდება დანარჩენ საქართველოში არსებულისგან.
სვანები ინტეგრირებულნი არიან თანამედროვე ქართულ
საზოგადოებაში. ისინი ექვემდებარებიან და იცავენ
საქართველოს კანონებს. სვანების ცხოვრების სტილი

,

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება
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საქართველოს სხვა შორეულ მთიან რაიონებში მცხოვრებ
თემებში არსებულის მსგავსია. სვანებს ხელი მიუწვდებათ
იმავე რესურსებსა და სოციალურ-ეკონომიკურ
ინფრასტრუქტურაზე, რაც სხვა ჯგუფებს. ამასთან,
ადმინისტრაციული თვალსაზრისით, საქართველოს
მთავრობა არ თვლის სვანებს განსხვავებული უმცირესობის
ჯგუფად.
#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

42

რომელი წყარო დაედო
საფუძვლად დასკვნას,
რომ სვანი მოსახლეობა არ
არის Indigenous People და
რომ სვანები დასახლდნენ
ამ ტერიტორიაზე ქრისტეს
შობამდე მე-8 საუკუნეში?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ბუნებრივი და სოციალური გარემოს საპროექტო
დოკუმენტაციაში სვანების ისტორიასთან დაკავშირებით
გამოყენებული ინფორმაცია შეაგროვა ისტორიის
მეცნიერებათა დოქტორმა, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის უნივერსიტეტის ისტორიისა და ეთნოლოგიის
ანთროპოლოგიური კვლევის ლაბორატორიის
ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ლიანა ბითაძემ.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

ეს კვლევა ეფუძნება ქართველი და უცხოელი
ისტორიკოსების 50-ზე მეტ აკადემიურ ნაშრომს. იგი
მიუთითებს იმაზე, რომ სვანები იმ ტომების შთამომავლები
არიან, რომლებიც ცხოვრობდნენ დასავლეთ და სამხრეთ
საქართველოში ქრისტეშობამდე მე-8 საუკუნეში და
რომელთა შთამომავლები ქრისტეშობამდე მე-8-დან 1
საუკუნემდე პერიოდში თანდათან გადაადგილდებოდნენ
აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართულებით,
მათ შორის – იმ ტერიტორიისკენ, რომელსაც ამჟამად
სვანეთი ჰქვია.
ამ პროექტის ფარგლებში ის, თუ ვინ უნდა ჩაითვალოს
Indigenous People, უნდა განსაზღვრონ დამფინანსებლებმა
ADB და EBRD-ს პოლიტიკის დებულებების საფუძველზე.

,

გვერდი 29

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

#

კითხვა

43

პროექტის ფარგლებში
განხორციელებული
იმიგრაციის შედეგად
სვანური კულტურა
განადგურდება.

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შესაბამისი
ღონისძიებები, რათა ეს რისკი მინიმუმამდე შემცირდეს.
პროექტმა აიღო ვალდებულება, მშენებლობის პერიოდში ამ
სოფლებში მუშახელისა და სამუშაოს მაძიებელთა ნაკადი
აიცილოს:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

• პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა, მშენებლობისთვის
არაკვალიფიცირებული მუშახელის 100%
დასაქმებულიყო სოფლებიდან ნენსკრა და ნაკრა. ეს
იქნება ყველაზე მოთხოვნადი მუშახელი;
• სხვა სოფლებიდან დასაქმებული მუშახელი
უზრუნველყოფილი იქნება კემპით, რომელიც კაშხლის
სიახლოვეს განთავსდება. მასში შესვლა
გაკონტროლდება. მუშახელი დაექვემდებარება მკაცრ
წესებსა და პროცედურებს, რათა დაცული იყოს
ადგილობრივი თემების ტრადიციები და კულტურა;
• მუშახელის დაქირავების პროცესზე მონიტორინგი
განხორციელდება;
• მონიტორინგს დაექვემდებარება მუშათა ქცევა და ქცევის
კოდექსის მოთხოვნების დაცვა;
• ადგილობრივ მოსახლეობას საჩივრების მოგვარების
მექანიზმის შესახებ ეცნობება, რათა თემის წევრებმა
გარედან ადამიანების შემოდინებასთან დაკავშირებული
პრობლემების დაყენება შეძლონ.
ექსპლუატაციის ეტაპზე მუშახელის რაოდენობა მცირე
იქნება. ოპერატორების სოფელი აშენდება ტიტას ახლოს და
მოემსახურება დაახლებით 50 თანამშრომელს.

,

გვერდი 30

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

44

ხუდონისა და ნენსკრას
პროექტების მიზანია
სვანი მოსახლეობის
განადგურება.

თემი

•

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები, ტომი 3.
სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება

ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტი მოიცავს
ღონისძიებებს, რომელთა მიზანია ადგილობრივ
მოსახლეობასა და თემებზე, მათ შორის სვანებზე
უარყოფითი ზემოქმედების მაქსიმალურად თავიდან
აცილება და შესაძლო ზემოქმედების შედეგების
გამოსწორება;

• ადამიანებმა, რომლებიც კარგავენ მიწას და ქონებას, უნდა
მიიღონ კომპენსაცია საქართველოში არსებული
ოფიციალური საკომპენსაციო განაკვეთების შესაბამისად;
• იმ პირთა მიმართ, რომელთაც საარსებო გარემოს
დაკარგვის შედეგად ზარალი მიადგათ, გამოყენებული
იქნება საარსებო გარემოს აღდგენის პროგრამა. მის მიზანს
ადამიანთა ცხოვრების დონის პროექტის დაწყებამდე
არსებულამდე აღდგენა ან გაუმჯობესება;
• დაზარალებული ადამიანები სარგებელს მიიღებენ
საარსებო გარემოს აღდგენის პროგრამის შედეგად,
რომლის მიზანს მათი ცხოვრების დონის გაუმჯობესება
წარმოადგენს;
•
ადგილობრივი მოსახლეობა პროექტის ფარგლებში
მიიღებს სარგებელს დასაქმებისა და ადგილობრივი ბიზნესშესაძლებლობების საშუალებით, ასევე CIP პროგრამის
განხორციელებით;
• პროექტი დააფინანსებს სოციალურ პროგრამებს, რაც
სარგებელს მოუტანს მთლიანად თემს.

,

გვერდი 31

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

თემი

•
პროექტის ფარგლებში განისაზღვრა კაშხლისა და
წყალსაცავის ტერიტორიისთვის, ელექტროსადგურისთვის,
წყალსაგდები კაშხლის ტერიტორიისთვის, ოპერატორების
სოფლისა და ნენსკრას გზის განახლებისთვის საჭირო მიწის
ნაკვეთები, ასევე აქტივები და ოჯახები, რომლებზეც ეს
გავლენას მოახდენს. პროექტის იმ კომპონენტებთან
დაკავშირებით, რომელთა შესაბამისობაში მოყვანა ჯერ არ
დასრულებულა, ზემოქმედება დადგინდება, მოსახლეობას
მიეწოდება ინფორმაცია, ჩატარდება კონულტაციები და
მომზადდება LALRP;

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

კომპენსაცია და მიწის შესყიდვა
45

,

როგორ მოხდება
საკომპენსაციო თანხის
გამოყოფა და განაწილება?

•

მიწის შეძენა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმა (LALRP) მოიცავს მოთხოვნებთან შესაბამისობისა
და მისაღები კომპენსაციის მატრიცას, რომელიც
განსაზღვრავს კომპენსაციის განაკვეთებს და საარსებო
საშუალების აღდგენის ტიპს. საკომპენსაციო თანხების
გადახდა მოხდება ჩანაცვლების ღირებულებით.
გამოსახლების დროს აქტივების შეფასების
საფუძველზე;

•

მიწისა და აქტივების ზუსტი დანაკარგი თითოეული
ოჯახისთვის განისაზღვრება უფლებამოსილი
დამოუკიდებელი გეოდეზისტის მიერ;

•

მიწის შეძენის ხელშეკრულებები ხელმოწერილია
მიწის მფლობელების (ლეგალიზებული,
ლეგალიზებადი და არალეგალიზებადი მიწის
მფლობელების) მიერ;

•

კომპენსირება განხორციელდება ნაღდი
ანგარიშსწორებით ან არაფულადი სახით,
ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი აქტივებიდან
გამომდინარე.

გვერდი 32
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,

გვერდი 33
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

46

კომპენსაციის სქემა
არღვევს ბანკის პოლისებს,
რადგან თქვენ არ
ითვალისწინებთ იმ
მიწებს, რომელზეც ეს
ხალხი დიდი ხანია,
სახლობს.

თემი

დამფინანსებლების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტი
აღიარებს მიწის ტრადიციულ მფლობელობას. მიწის ჩვეული
მფლობელობა კომპენსირებული იქნება (ნაღდი ფულით ან
არაფულადი სახით) იმავე წესით, როგორც
რეგისტრირებული და რეგისტრირებადი მიწის
მფლობელებისთვის. იმ მიწის მფლობელები, რომელთა
მიწებიც შეიძლება დარეგისტრირდეს, მიიღებენ დახმარებას
მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. დაზარალებული
ოჯახები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შესაბამის
კრიტერიუმებს, საარსებო საშუალებების აღდგენის
პროგრამაში ჩასართავად, მიიღებენ განსხვავებულ
დახმარებას და მნიშვნელობა არ აქვს, რეგისტრირებულია
მიწა თუ არა.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

როგორ გადაწყდება იმ
ტყეების საკითხი,
რომლებიც ამ ოჯახებს
ისტორიულად ეკუთვნით?

თემი

პროექტისთვის საჭირო მიწის შეძენა მოხდება მიწის შეძენის
პროცესის საშუალებით, რომელიც აღიარებს, მათ შორის,
ტყის მიწების კანონიერ და ტრადიციულ მფლობელობას
(ტრადიციულ არაფორმალურ მფლობელობას).
ტრადიციული მფლობელობა აღიარებულია საქართველოს
სახელმწიფოს მიერ. პროექტი დაეხმარება დაზარალებულ
ოჯახებს, რომელთა მიწა შეიძლება, დარეგისტრირდეს მათი
საკუთრების უფლების ლეგალიზაციის გზით.. ეს პროექტი
აღიარებს, რომ მიწის რეგისტრაცია ხანგრძლივი პროცესია
და ეს პროცესი შეტანილია LALRP-ში.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

როდის დაიწყება
კომპენსაციის გაცემა
ნაკრაში?

თემი

ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ დაზარალებული
ადამიანები ინფორმირებულები იქნებიან და მიიღებენ
კონსულტაციას, როგორც კი ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომი
გახდება.

ა/გ

47

48

,

ტომი 9 LALRP

ტომი 9 LALRP

გვერდი 34
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

49

რა მოხდება, თუ
სამშენებლო სამუშაოები
დააზიანებს საკუთრების
აქტივებს, როგორიცაა
წყლის მილი, სათბური,
ღობე, სახლი?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

თუ მშენებლობის დროს ოჯახის რომელიმე აქტივი (სახლი, ღობე,
სათბური, ბაღი და სხვა) ზიანდება, პროექტის ფარგლებში
შეფასდება დაზიანების მიზეზი, გამოიწვია თუ არა ეს მშენებლობამ.
ამისათვის საკუთრების დაზიანებასთან დაკავშირებული
პრეტენზია უნდა გაცხადდეს საჩივრების მოგვარების მექანიზმის
საშუალებით. საჩივარი არის საკითხი ან პრობლემა, რომელიც
ადგილობრივ მოსახლეობას გააჩნია და წარმოიქმნა პროექტის,
პერსონალის და/ან კონტრაქტორების მხრიდან. საჩივრები,
რომლებიც გააჩნია თემის, ასოციაციის და/ან ადგილობრივი
ორგანოს ნებისმიერ წევრს, მათ შორის ქალებს, ახალგაზრდებს,
მოხუცებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს, ადამიანებს, რომლებიც
სვანეთიდან არიან და ამჟამად რეგიონის ფარგლებს გარეთ
ცხოვრობენ, სხვა დაზარებულ პირებს და/ან ასოციაციებს.
არსებობს საჩივრის წარდგენის რამდენიმე წესი:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

•

,

•

ადგილობრივებს შეუძლიათ ამის გაკეთება სიტყვიერად,
სოციალური და გარემოსდაცვითი ჯგუფის წევრის
საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ, დაგვირეკოთ, გაესაუბროთ
საპროექტო ჯგუფის წევრს და ის ინფორმაციას სოციალურ
ჯგუფს გადასცემს.

•

ადგილობრივებს შეუძლიათ ამის გაკეთება წერილობით,
ჩვენთვის გამოგზავნილი წერილის საშუალებით, ან
საინფორმაციო ცენტრებში არსებული ფორმების შევსების
გზით. მათ ასევე შეუძლიათ, მოითხოვონ ფორმა
საზოგადოებრივი ჯგუფის ნებისმიერი წევრისაგან.

ტომი 9 LALRP

ადგილობრივებს შეუძლიათ ამის გაკეთება უშუალოდ
პროექტის ვებ-გვერდის საშუალებით. თუ მივიღებთ
წერილობით საჩივარს, მას აუცილებლად გაეცემა წერილობითი
პასუხი და შემდეგ სიტყვიერად დავუკავშირდებით საჩივრის
წარმდგენს.
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•

მიუხედავად ჩვენი მითითებისა, ადგილობრივი მოსახლეობა
უშუალოდ სოციალური ჯგუფის რომელიმე წევრს
დაეკონტაქტოს, თემის წევრებს შეუძლიათ ასევე, გაესაუბრონ
ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებს, ასოციაციებს, ან
ნებისმიერ მესამე მხარეს, რომელთანაც საუბრის სურვილი
ექნებათ.

სს ნენსკრა ჰიდრო ცდილობს, გამონახოს თემთან ნებისმიერ
საკითხზე შეთანხმების მიღწევის გზები.

#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

50

შეუძლია თუ არა
პროექტს, დაეხმაროს
მოსახლეობას მიწის
რეგისტრაციაში?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

დიახ, პროექტი დაზარალებულ ოჯახებს ლეგალიზებას
დაქვემდებარებული მიწის რეგისტრაციაში დაეხმარება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

იქნება თუ არა
საკუთრების უფლება
დაცული,
განსაკუთრებით როცა
საქმე სვანეთში მიწის
ნაკვეთების ფლობის
ტრადიციულ
არაფორმალურ უფლებას
შეეხება ?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

51

,

ტომი 9 LALRP
პროექტისთვის საჭირო მიწა შესყიდული იქნება მიწის
შესყიდვის პროცესის შესაბამისად, რომელიც აღიარებს
საკუთრების როგორც კანონიერ, ასევე ტრადიციულ
უფლებას. პროექტი არ განახორციელებს რაიმე ცვლილებას
მიმდებარე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები
ტომი 9 LALRP
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

კაშხლის უსაფრთხოება დაპროექტების საშუალებით:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები

სოფლის უსაფრთხოება - კაშხლის გარღვევის საფრთხე
52

როგორ ხდება კაშხლის
უსაფრთხოების მართვა?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

• ბუნებრივი საფრთხეების რისკის შეფასება
განხორციელდა ბუნებრივი საფრთხეების
მახასიათებლების განსაზღვრისა და კაშხლის იმგვარად
დაპროექტებისთვის, რომ კონსტრუქცია დაცული იყოს
საფრთხეებისგან;

ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება

• კაშხალი დაპროექტდა საერთაშორისო პრაქტიკისა და
გაიდლაინების, მათ შორის დიდი კაშხლების
საერთაშორისო კომისიის (ICOLD) გაიდლაინების
შესაბამისად;
•

,

პროექტი ითვალისწინებს ექსტრემალურ ბუნებრივ
მოვლენებს. კაშხალი იმგვარად დაიგეგმა, რომ გაუძლოს
MCE-ს (მაქსიმალური სიმძლავრის მიწიძვრას)
განმეორების 10,000-წლიანი ინტერვალით. ეს შემოწმდა
უამრავი ციფრული და ფიზიკური მოდელის
გამოყენებით. კაშხალი აღჭურვილია წყალსაგდებით,
რათა შესაძლო მაქსიმალური წყალდიდობის (PMF)
შემთხვევაში უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო
ევაკუაცია;
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• ეს პროექტი გადაამოწმეს დამსაქმებლის
წარმომადგენელმა, დამფინანსებლების ტექნიკურმა
კონსულტანტებმა და დამოუკიდებელ ექსპერტთა
საბჭომ. ამ საბჭოს კომენტარები და დასკვნები
ხელმისაწვდომია სს ნენსკრა ჰიდროს ვებ-გვერდზე,
ქართულ და ინგლისურ ენებზე;
•

•

კაშხლის ფუნდამენტი ქანებითაა შევსებული და
მოპირკეთებულია ასფალტით, რაც ხელს უშლის
გაჟონვას;
იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კაშხალი გაირღვევა, ეს არ
იქნება მომენტალური მოვლენა. ამან შესაძლოა,
გამოიწვიოს ექსტრემალური მოვლენების ჯაჭვი, რასაც
შეიძლება, რამდენიმე კვირა დასჭირდეს. ეს კი იძლევა
საშუალებას, ამოქმედდეს საავარიო გეგმა ევაკუაციის
ჩათვლით. პროექტმა შეიმუშავა საგანგებო
სიტუაციებისთვის წინასწარი მომზადების გეგმა (EPP),
რომელიც შეტანილია დამატებითი კვლევების
დოკუმენტაციაში. იგი კიდევ გაუმჯობესდება სრულ
EPP-მდე, რის შესახებაც ადგილობრივ თემებს
წყალსაცავის შევსებამდე ეცნობებათ.

კაშხლის უსაფრთხოება ოპერაციების დროს
•
კაშხლის სტრუქტურის სტაბილურობა და სიმყარე
შემოწმდება მონიტორინგის ულტრათანამედროვე
სისტემით, რომელიც მშენებლობის დროს დამონტაჟდება;
•
მონიტორინგი გამოავლენს ნებისმიერ ფიზიკურ
გადაადგილებას კაშხლის სტრუქტურაში, გაჟონვას,
კაშხლის სტრუქტურის ზედა და ქვედა მიწიქვეშა ნაკადების
ჰიდროსტატიკურ წნევას, სეისმურ აქტივობას;
•

,

გაზომვას განახორციელებენ ოპერატორები, რომლებიც
იცხოვრებენ ოპერატორთა მუდმივ სოფელში და
კვირისა და თვის განმავლობაში, ან მუდმივად
გამოიყენებენ გარკვეულ მოწყობილობებს (მაგალითად,
წყლის კონკრეტული დონე).

გვერდი 38
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53

ტარდება თუ არა რაიმე
შემოწმება კაშხლის
უსაფრთხოებისთვის?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ზემოთ იხილეთ 52-ე პასუხი.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება

54

კაშხლის გარღვევის
შემთხვევაში ვინ იქნება
პასუხისმგებელი?

#

კითხვა

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია
დაინტერესებული
მხარე

კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებელია
კომპანია.

პასუხი

ა/გ

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

სოფლის უსაფრთხოება - ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ღონისძიებები
55

საპროექტო ტრანსპორტის
მოძრაობის გამო დახოცილი
ცხოველები.

თემი

პროექტი აანაზღაურებს მის გამო დახოცილი ცხოველების
დანაკარგს. მსგავსი შემთხვევები დარეგისტრირდება, როგორც
ინციდენტი და პროექტის პერსონალი მიიღებს შეტყობინებას იმის
შესახებ, რომ უნდა განაცხადოს ყველა ინციდენტის შესახებ.
შემდეგ სოციალური ჯგუფი დაუკავშირდება დაზარალებულ
მეპატრონეებს და მოხდება შეთანხმება საკომპენსაციო თანხებზე.
თუ წარმოიქმნება გარემოებები, რომელთა გამოც პროექტის
პერსონალი ვერ აჩერებს ტრანსპორტს, მაშინ უნდა მიმართოთ
საჩივრების მოგვარების მექანიზმს, რათა პრობლემა დროულად
მოგვარდეს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 3 SIA

ადამიანებისა და მათი კუთვნილი მსხვილფეხა პირუტყვის
დასაცავად პროექტის ფარგლებში განხორციელდება
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების გეგმა,
ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების გეგმის ჩათვლით, მათ
შორის - ქვემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებები:

,

•

მოძრაობის მართვის გეგმის მომზადება და განხორციელება,
რის შესახებაც თემს ეცნობება;

•

პროექტის ფარგლებში მძღოლი გაეცნობა იმ რისკებს, რომელიც
საფრთხეს უქმნის ადამიანებს და პირუტყვს;
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პროექტთან დაკავშირებულ არც ერთ სატრანსპორტო
საშუალებას არ ექნება უფლება, იმოძრავოს სოფლებში 20:00დან 08:00 საათამდე, გარდა იშვიათი გამონაკლისი
შემთხვევებისა, როცა ეს მოხდება ღამის საათებში
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სირთულეების შექმნის
თავიდან ასაცილებლად;

•

პროექტის ფარგლებში დაქირავებული მოძრაობის
მარეგულირებლები განთავსდებიან ისეთ ადგილებში,
როგორიცაა სკოლა, სამედიცინო ცენტრები, ბავშთა სათამაშო
მოედნები ან საბავშო ბაღები;

•

56

თუ მტვერი არ
კონტროლდება, ის გავლენას
მოახდენს მოსავალზე

იმ დროს, როცა მოსწავლეები მიდიან სკოლაში, ან
ბრუნდებიან სკოლიდან, სოფლებში პროექტის სატრანსპორტო
საშუალებების გადაადგილება აიკრძალება;
•

თემი წინასწარ უნდა იყოს ინფორმირებული მძიმე და დიდი
ტვირთების გადაზიდვის შესახებ;

•

გათვალისწინებულია საინფორმაციო კამპანიები
მოძრაობასთან, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებთან
დაკავშირებული რისკების შესახებ;

•

რეგულარული შეხვედრები თემთან უსაფრთხოებასა და
სამშენებლო საფრთხეებთან დაკავშირებით.

საგზაო მოძრაობის შედეგად გზიდან მტვრის არაორგანიზებული
წარმოქმნა მინიმუმამდე შემცირდება შემდეგი ღონსძიებების
შედეგად:

თემი

•

სამუშაო ობიექტების ფარგლებში სიჩქარის ლიმიტი –
35კმ/სთ;

•

სოფლებში ან დასახლებებში გადაადგილების სიჩქარის
ლიმიტი – 30კმ/სთ. გამოიყენება სოფლის პირველი სახლიდან
100 მ-ის მანძილიდან;

•

ტომი 3 SIA

ქალაქებში სიჩქარის ლიმიტი – 50კმ/სთ;

•

,

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

გრუნტის გზებზე სიჩქარის ლიმიტი – 80კმ/სთ (ქალაქების,
სოფლების, დასახლებების და სამშენებლო ბანაკის გარეთ);
•

მტვრის ჩამხშობი ღონისძიებები, როცა ეს აუცილებელია;

•

შესაბამისი სასიგნალო სისტემის დანერგვა;

გვერდი 40

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში
•

57

პროექტისთვის გზის
მშენებლობის დროს
შესაძლოა, სახლები
დაზიანდეს.

ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ, მტვრის პრობლემებთან
დაკავშირებით კომპანიის წარმომადგენლებს საჩივრები
გაუზიარონ.
ნენსკრაში სამუშაო ობიექტთან და გზასთან ახლოს მდებარე
სახლებისთვის მიყენებული ზიანის შესწავლა განხორციელდა.
მსგავსი შესწავლა ნაკრაში გზის მოდერნიზაციის დაწყებამდეა
დაგეგმილი.

თემი

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 3 SIA

ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ, წამოაყენონ მოთხოვნები
სახლებისთვის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით საჩივრის
განხილვის მექანიზმის საშუალებით და თუ მოთხოვნა
ლეგიტიმური აღმოჩნდება, პროექტი არაფულად კომპენსაციას
უზრუნველყოფს.
58

#

ტურბინები გამოიწვევს
ვიბრაციას. რა
ღონისძიებებია დაგეგმილი
მისი შემცირებისთვის?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

ელექტროსადგური დაპროექტდება იმგვარად, რომ მინიმუმადე
შეამციროს ხმაური და ვიბრაცია. კერძოდ, სწორედ ამ მიზნით
ელექტროსადგურის ტურბინები განთავსებულია ბეტონის
მიწისქვეშა ორმოში. ხმაურმა და ვიბრაციამ უნდა დააკმაყოფილოს
ის ზღვრული ნორმები, რომელიც პროექტში საქართველოში
მოქმედი რეგულაციებისა და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის
სტანდარტების გათვალისწინებით განისაზღვრა.

პასუხი

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 3 SIA

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

სოფლის უსაფრთხოება - სტიქიური უბედურების რისკი
59

შეიძლება, ნაკრას დამბის
არსებობამ წყალდიდობა
გამოიწვიოს?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

•

ნაკრას დამბის ფიზიკური არსებობა ბუნებრივად
წარმოქმნილი წყალდიდობების მოცულობის ან
სიხშირის ზრდას არ გამოიწვევს;
•

,

ნაკრას დამბა წარმოქმნის ძალზე მცირე სადაწნეო აუზს
ზედა ნაწილში - იმდენად მცირეს, რომ ის ვერ
წარმოშობს ქვედა ნაწილში წყალდიდობის რისკს;

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება
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•
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არის თუ არა დაგეგმილი
მდინარეში
დაგროვებული
დანალექის წმენდა
წყალდიდობის
შესაძლებლობის
შესამცირებლად?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

მოსალოდნელია, რომ მდინარე ნაკრას წყლის
გადაგდება სადერივაციო გვირაბის საშუალებით
მდინარე ნენსკრაში შეამცირებს უფრო მცირე და უფრო
ხშირ ბუნებრივი წყადიდობის შემთხვევებს მდინარე
ნაკრაში, რადგან წყალდიდობის წყლის ნაწილი
მიმართული იქნება ნენსკრას წყალსაცავისკენ;
უფრო დიდი და ხშირი ბუნებრივი წყალდიდობის
რისკი ნაკრას ხეობაში არ იქნება განსხვავებული
კაშხლამდელი სიტუაციისგან.

თუ დანალექი დაგროვდა ღვარცოფის ან ნარჩენების გამო,
პროექტი
მოახდენს ექსკავატორის მობილიზაციას
(რომელიც განთავსდება პერმანენტულ რეზერვში სოფელ
ნაკრაში), რათა ბლოკირება მოიხსნას და მდინარე ნაკრას
ბუნებრივი ნაკადი განახლდეს.
მდინარე ნაკრაზე დანალექთან დაკავშირებით უნდა
განვასხვავოთ ორი საკითხი:
•

•

მყარი მასალა, რომელიც წარმოიქმნა მეწყრის
შედეგად და გამოიწვია ტალახის ნაკადები ლექვერარის
წყალშემკრებში, რამაც, თავის მხრივ, ნაკრაში,
უშუალოდ ზედა ბიეფში დროებითი ბლოკირება
გამოიწვია;
შემცირებული ნაკრას დანალექის ტრანსპორტირება,
რომელიც პროექტმა გამოიწვია.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 5. ჰიდროლოგია
და წყლის ხარისხი
გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება

ლექვერარის მძლავრი ნაკადიდან დანალექის დაგროვების
მართვისათვის ნაკრას დამბა და წყალსაგდები გვირაბი
დაპროექტდა იმგვარად, რომ რეგულარულად
განხორციელდეს ძირითადი დანალექის გამორეცხვა
მდინარე ნაკრას ბუნებრივი ნაკადით გარკვეული
პერიოდების განმავლობში. ამასთანავე, ჩატარდება
სპეციალისტების კვლევები დანალექის მდგომარეობის
დასადგენად და რეკომენდაციების გასაწევად შემდეგთან
დაკავშირებით:

,
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,

რამდენად
სწრაფად
მოახდენს
პროექტი
რეაგირებას, თუ მეწყრის
შედეგად
მოხდება
მდინარის ბლოკირება?

როგორია მეწყრის რისკი?
განხორციელდა თუ არა
კვლევები?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

•

დანალექის გამორეცხვის ნაკადის სიჩქარე, სიხშირე და
ხანგრძლივობა;

•

დანალექის აკუმულაციის მონიტორინგი;

•

მდინარის ტექმომსახურების სამუშაოების საჭიროების
შეფასება.

გადამცემ გვირაბზე ჭიშკრის დაკეტვა მოხდება მაშინვე,
როგორც კი კაშხლის საექსპლუატაციო პერსონალი
მიიღებს ინფორმაციას არსებული მდგომარეობის შესახებ,
რადგან ჭიშკარი დისტანციურად მუშაობს.
ექსკავატორის ჩარევის დრო იქნება დრო, რომელიც
აუცილებელია ოპერატორის მობილიზებისთვის
(რომელიც, შესაძლოა, იყოს სოფლიდან). ჩვენი შეფასებით,
ეს დაახლოებით 12-24 საათია.

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტი ნაკრაში ღვარცოფის და მეწყრის ფაქტობრივ
ბუნებრივ რისკებს არ შეცვლის. ნაკრას წყალსაცავის
წყალსაგდები ძალიან პატარაა და ამიტომ ნულოვან
ზემოქმედებას მოახდენს წყალსაგდების ზემოთ
ფერდობების სტაბილურობაზე. თავად დამბას არ ექნება
რაიმე ნეგატიური ზემოქმედება მის ქვედა ბიეფზე, რადგან
ის აღჭურვილია ორი დიდი სეგმენტური ჩამკეტით
წყალდიდობის დროს ნაკადის გასაშვებად და მდინარე
ნაკრაში აკუმულირებული დანალექის გასატარებლად.
პროექტის განხორციელება აუმჯობესებს და აძლიერებს
მდინარე ნაკრას შესაძლებლობას, გამორეცხოს დანალექი,
რადგან კომპანიას მუდმივად, მთელი წლის განმავლობაში
ექნება ადეკვატური მოწყობილობა, რომლითაც პროექტის
მოქმედების პერიოდში ნაკრას კალაპოტი დანალექისგან
მექანიკურად გაიწმინდება. წყალსაგდები გვირაბი
საკმაოდ ღრმა მიწისქვეშა სტრუქტურაა, ამიტომ მისი
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მეწყერს არ
გამოიწვევს. ჩატარდა შესაბამისი კვლევები და წინასწარი

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 5. ჰიდროლოგია
და წყლის ხარისხი
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება
გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება
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შედეგები მოცემულია ტომში 6. გარდა ამისა, EPC
კონტრაქტორი მოამზადებს ბუნებრივი საფრთხეების
რისკის შეფასებას, რომლის საფუძველზეც საჭიროების
შემთხვევაში ზემოქმედების შემამსუბუქებელი
დამატებითი ღონისძიებები განხორციელდება.

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

•
პროექტის ფარგლებში განსაზღვრულია ადგილი და
ხეების სახეობები, რომლებიც საპროექტო ღონისძიებების
შედეგად განადგურდება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

•
მომზადდა ტყის აღდგენის გეგმა, რათა მოხდეს იმავე
მოცულობის ხეების დარგვა ნენსკრასა და ნაკრაში არსებული
ხეების თესლების გამოყენებით. ტყის აღდგენის მართვა თავად
ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ განხორციელდება.
პრიორიტეტი მიენიჭება ტყის აღდგენას ნენსკრასა და ნაკრას
ხეობებში. ხის ნერგების მოსაშენებელი შესაძლო ლოკაციები
შესწავლილი იქნება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროსთან, საქართველის სატყეო ფონდთან,
მესტიის მუნიციპალიტეტსა და ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან
ერთად. თუ შესაფარესი ტერიტორია ვერ მოიძებნა, ტყის
აღდგენის გეგმა განხილული იქნება სვანეთის რეგიონის სხვა
ტერიტორიასთან მიმართებაში.

ტომი 4.
ბიომრავალფეროვნების
ზემოქმედების შეფასება

•

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

ტყის აღდგენის გეგმა
63

სად დაირგვება ხეები ტყის
აღდგენის გეგმის
შესაბამისად და როგორ
მოხდება ამის მართვა?

მინერალური წყალი
64

რა გავლენას მოახდენს
პროექტი ხეობაში არსებულ
მინერალურ წყლებზე?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

აღებულ იქნა და გაანალიზდა მინერალური წყლების
ნიმუშები. მახასიათებლებმა აჩვენა, რომ ეს წყალი
მნიშვნელოვნად განსხვავდება მდინარის წყლისგან;

•
მინერალური წყლები მდებარეობს მცირე
იზოლირებულ წყალშემცველ ფენაში, რომელიც
ჰიდრავლიკურად დაუკავშირდება მდინარეს და მდინარის
წყლის ნაკადის ცვლილება მასზე გავლენას სავარაუდოდ, არ
მოახდენს;

ტომი 5. ჰიდროლოგია და
წყლის ხარისხის შეფასება

•
მინერალური წყლის დაკარგვის რაიმე პოტენციური
რისკი არ არსებობს;
•
გრუნტის წყლების მონიტორინგი, რომელიც
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს განხორციელდება,
მოიცავს ასევე მინერალური წყლის წყაროების მონიტორინგს.

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

65

მინერალური წყლის
დაკარგვის პრობლემა
მდინარეში წყლის დონის
გამო

თემი

•
მინერალური წყლები მდებარეობს მცირე
იზოლირებულ წყლისშემცველ ფენაში, რომელიც
ითვლება, რომ ჰიდრავლიკურად არ დაუკავშირდება
მდინარეს და ცვლილება მდინარის წყლის ნაკადში მასზე
გავლენას სავარაუდოდ, არ მოახდენს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

•
მინერალური წყლის დაკარგვის რაიმე
პოტენციური რისკი არ არსებობს.

ტომი 5. ჰიდროლოგია
და წყლის ხარისხის
შეფასება

ბიომრავალფეროვნება

,

გვერდი 46

სს ნენსკრა ჰიდრო- ნენსკრა ჰესი- განსაჯაროების ანგარიში

66

,

მონიტორინგის დროს რა
სახის გავლენას მოახდენს
იგი მცენარეთა,
ცხოველთა ან
ფრინველთა სახეობებზე?
ველით მეტ ინფორმაციას
ეკოლოგიურ
ზემოქმედებასთან
დაკავშირებით.

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

თავდაპირველი საბაზისო ინფორმაცია შეგროვდა 2014
წელს და შეფასდა GAMMA-ს მიერ. დამატებითი საბაზისო
გამოკითხვა და კვლევა, როგორც ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს დამატებითი კვლევების ნაწილი,
ჩატარდა 2015-2016 წლებში. კრედიტორების
მოთხოვნებთან ერთად რელევანტურ სახეობებთან
დაკავშირებით ჩატარდა საცხოვრებლად კრიტიკულად
მნიშვნელოვანი ადგილების შეფასება და თითოეული
სახეობის კონსერვაციისთვის დაიგეგმა ზემოქმედების
შემარბილებელი ღონისძიებები. შემარბილებელი და
საკომპენსაციო ღონისძიებების ეფექტურობის
შესაფასებლად მონიტორინგის გეგმა განხორცილდება.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის
ფაკულტეტიდან მოწვეული დამკვირვებლები ასევე
მონაწილეობდნენ ბუნებრივი და სოციალური გარემოს
დამატებითი კვლევების ფარგლებში ჩატარებულ
გამოკითხვებში, რომელიც საპროექტო ტერიტორიის
გარშემო 8 კმ-ის რადიუსში განხორციელდა.
ზემოქმედების ყოვლისმომცველი შეფასება
წარმოდგენილია ბუნებრივი და სოციალური გარემოს
დამატებით კვლევებში და ეხება ფლორასა და ფაუნაზე
ეკოლოგიურ ზემოქმედებას:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6.
ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედების შეფასება
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•
ღამურებსა და ფრინველებზე ზემოქმედება,
რომელიც გამოწვეულია მცენარეული საფარის მოცილების
გამო ტყის ჰაბიტატების დაკარგვით;
• წყალსაცავის ტერიტორიაზე მცენარეული საფარის, მათ
შორის წყალდიდობის გამო ფლორის სახეობებისა და
გარეული
ცხოველების
ჰაბიტატების
მუდმივი
დანაკარგი;
•
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში მისასვლელების
გაუმჯობესების შედეგად ნადირობის და ხე-ტყის
წარმოების ზრდის რისკი;
•
ხმაურისა და ვიბრაციის გამო ველური ცხოველების
დროებითი გადაადგილება;
• თევზის მიგრაციის შეცვლა ხეობის ზედა ნაწილიდან
მდინარე ნენსკრას ქვედა ნაწილისკენ;
• ცვლილებები დანალექში ან ნაკადის ნიმუშებში,
რომელიც გავლენას ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე (მაგ.
კალმახის ქვირითობის ადგილები);
• გადამცემ, მიმყვან გვირაბებსა და ტურბინებში თევზის
მოკვდაობის რისკი;
ზემოქმედების მთავარი შემარბილებელი ღონისძიებებია:
•

ღამურისა და ფეხბუმბულიანი ჭოტის
ბუდეების
მოწყობა;
• ფრინველის ბუდობის პერიოდში მცენარეული საფარის
გაწმენდის სამუშაოებისგან თავის შეკავება;
•
მშენებლობის
დროს
ზემოქმედების
შესამცირებლად მომზადდება და დაინერგება ხმაურისა და
ვიბრაციის კონტროლის გეგმა;
• სამუშაოები, რომელიც იწვევს ცხოველთა მყუდროების
დარღვევას შესრულდება მოკლე ვადებში და არა
გამრავლების პერიოდებში;
• მურა დათვის (ფოცხვერი, მგელი), თევზის და
უხერხემლოების მონიტორინგი, მცენარეული საფარის,
იშვიათი მცენარეული ნიმუშების განადგურების

,
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დეტალური შესწავლა;
•
პროექტის ფარგლებში მცენარეული საფარის და
ჰაბიტატის მართვის გეგმა;
• ეკოლოგიური
ნაკადის
უზრუნველყოფა
წყლის
ჰაბიტატების ქვედა ბიეფში დასაცავად, ეკოლოგიური
ნაკადის
უზრუნველყოფის
მონიტორინგი
და
მონიტორინგის შედეგების გამოქვეყნება.
• თევზი
გაივლის
ნაკრას
წყალსაგდებს,
რათა
გარანტირებული იყოს ეკოლოგიური უწყვეტობა;
• მდინარის არხის ტექმომსახურება/ბუნებრივი გარემოს
გაუმჯობესება;
• კონსულტაციები გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამინისტროსთან, რათა განისაზღვროს
კონსერვაციის პროექტის დაფინანსება
სვანეთის
დაცული ტერიტორიის შექმნაში დახმარების მიზნით;
• სასწავლო პროგრამის
შემუშავება
დათვზე
არალეგალური ნადირობის წინააღმდეგ;
• მონაწილეობრივი დეფინიცია და ზემოქმედების
შემცირების ღონისძიებების განხორციელება მტვრისა
და ხმაურის შედეგად ნებისმიერი ზემოქმედების
თავიდან ასაცილებლად.

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

67

როგორია ფლორასა და
ფაუნაზე ეკოლოგიური
ზემოქმედება, რომელსაც
პროექტი გამოიწვევს?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

მთავარი ზემოქმედებებია:

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

•
ღამურებსა და ფრინველებზე ზემოქმედება,
რომელიც მცენარეული საფარის გაწმენდის შედეგად ტყის
ჰაბიტატების განადგურებამ გამოიწვია;
• მცენარეული საფარის მუდმივი დაკარგვა წყალსაცავის
ტერიტორიაზე, მათ შორის წყალდიდობის შედეგად
ფლორის ნიმუშებისა და ველური ცხოველების დაკარგვა;
•
ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში მისასვლელების
გაუმჯობესების შედეგად ნადირობისა და ხე-ტყის წარმოების
ზრდის რისკი;
•
ხმაურისა და ვიბრაციის გამო ველური ცხოველების
დროებითი გადაადგილება;
• თევზის მიგრაციის შეცვლა ხეობის ზედა ნაწილიდან
მდინარე ნენსკრას ქვედა ნაწილისკენ;
• ცვლილებები დანალექში ან ნაკადის ნიმუშებში,
რომელიც გავლენას ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე (მაგ.
კალმახის ქვირითობის ადგილები);
• გადამცემ, მიმყვან გვირაბებსა და ტურბინებში თევზის
მოკვდაობის რისკი.

ტომი 6.
ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედების შეფასება

კლიმატის ცვლილება
68

#

,

რამდენად შეიძლება,
მოიმატოს ჰაერის
ტემპერატურამ სოფელ
ჭუბერის გარშემო
მდინარე ნენსკრაში
წყლის ნაკადის სიჩქარის
შემცირების გამო?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

კითხვა

დაინტერესებული

კაშხლის/წყალსაცავის არსებობით მიკროკლიმატში
გამოწვეული გამოვლენადი ცვლილებები სავარაუდოდ, არ
გავრცელდება სოფელ ჭუბერამდე, რომელიც კაშხლის ქვედა
ნაწილიდან დაახლობით 15 კილომეტრში მდებარეობს.
გლობალური დათბობის შედეგად რეგიონული კლიმატის
ცვლილებები ჭუბერში სავარაუდოდ, ტემპერატურის უფრო
მეტ ცვლილებას გამოიწვევს, ვიდრე პროექტი.
პასუხი

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 5. ჰიდროლოგია
და წყლის ხარისხის
შეფასება

მითითება დამატებით
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მხარე
69

,

ექნება თუ არა სოფელს
იგივე მოცულობის
მოსავალი კაშხლის
აშენების შემდეგ?

ინფორმაციაზე.
ზემოთ გაცემულ პასუხებში აღწერილი მიზეზების გამო არ
არის მოსალოდენელი, პროექტმა მნიშვნელოვანი
ზემოქმედება მოახდინოს მოსავალზე. თუმცა გლობალური
დათბობის შედეგად რეგიონული კლიმატის ცვლილებებმა
შესაძლოა, მოსავლიანობაზე გავლენა იქონიოს.

ა/გ
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

70

გამოიწვევს თუ არა
კაშხალი ტენიანობას?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

სამეცნიერო კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ მიკროკლიმატში
მნიშვნელოვან ცვლილებებს მხოლოდ ძალიან დიდი წყალსაცავები
იწვევს, რომლებიც გვალვიან რეგიონებში ასობით კვადრატულ
კილომეტრს იკავებენ. ნენსკრას წყალსაცავის ზედაპირი კი 3
კვადრატულ კილომეტრზე ნაკლებია, თანაც ის გვალვიან რეგიონში
არ შენდება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

•
მიკროკლიმატის ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება
მოსალოდნელია კაშხლის წყალსაცავის უშუალო სიახლოვეს, მაგრამ
არ ვრცელდება ხეობაში ტიტაზე შორს. ცვლილებამ შესაძლოა,
ოდნავ შეამციროს ჰაერის ტემპერატურა და გაზარდოს ტენიანობა
ზაფხულში. ზამთრის თვეებში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება
მოსალოდნელი არ არის, რადგან წყალსაცავი იქნება მინიმალურ
საექსპლუატაციო დონეზე და დაიკავებს პატარა ტერიტორიას.

ტომი 5. ჰიდროლოგია
და წყლის ხარისხის
შეფასება

•
განისაზღვრა წყალსაცავიდან წყლის აორთქლება და
აღმოჩნდა, რომ იგი ნენსკრას ხეობაში წვიმის წყლის 1%-ზე ნაკლებს
შეადგებს. ეს ამყარებს დასკვნას, რომ მიკროკლიმატის
მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელია მხოლოდ წყალსაცავის
მახლობლად, ხოლო ქვედა ხეობაში (ჭუბერი) პროექტის
მოქმედების პერიოდში რაიმე მნიშვნელოვანი კლიმატური
ცვლილება მოსალოდნელი არ არის.
•

უფრო მეტიც, მოსალოდნელია, რომ მიკროკლიმატის
ცვლილებები უმნიშვნელო იქნება, გლობალური დათბობის
შედეგად რეგიონული კლიმატის ცვლილებებთან შედრებით;

•
ნებისმიერი ლოკალური ცვლილების გამოსავლენად
მიკროკლიმატის პარამეტრებზე იწარმოებს მუდმივი დაკვირვება.
კომპანია ვალდებულია, მუდმივი მონიტორინგისთვის
დაამონტაჟოს 2 მეტეოროლოგიური სადგური: ერთი - კაშხლის
ობიექტზე (ზედა დინება), ერთი - ჭუბერში. მონიტორინგის
შედეგები განსაჯაროვდება.

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

სს ნენსკრა ჰიდროს არ აქვს გადაწყვეტილების მიღების
უფლება და არც დაცული ტერიტორიების კლასიფიკაციის
ან საქართველოში ბერნის კონვენციის გამოყენების ბერკეტი.
ეს არის საქართველოს მთავრობის პრეროგატივა. პროექტმა
2014 წლიდან ფლორასა და ფაუნასთან დაკავშირებული
მრავალი კვლევა ჩაატარა, ზემოქმედების შემცირების
იერარქიის გამოყენების ჩათვლით.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

პროექტის ფარგლებში უკვე დაიწყო მოსამზადებელი სამშენებლო
სამუშაოები, მაგალითად, დროებითი კემპის მოწყობა და
ზოგიერთი გზის რეაბილიტაცია. სადღეისოდ პროექტით
დაგეგმილია, მთავარი მშენებლობა 2018 წლის 1 კვარტალში
დაიწყოს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

ამ მომენტისთვის ზუსტი თარიღი განსაზღვრული არ გვაქვს,
მაგრამ როგორც კი ის ცნობილი გახდება, შეგატყობინებთ. გეგმის
თანახმად, ნენსკრას გზის მშენებლობა უნდა დაიწყოს 2018 წლის
ნოემბერში. როგორც კი გვექნება მეტი ინფორმაცია ნაკრას გზის
მშენებლობის შესახებ, გაცნობებთ.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

EPC -მ უკვე დაიწყო მუშახელის დაქირავება ადგილობრივი
მოსახლეობიდან. ნელ-ნელა პროექტი უფრო გააქტიურდება,
მთავარი მშენებლობა კი სავარაუდოდ, 2018 წლის 1 კვარტალში
დაიწყება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

პროექტის ფარგლებში იგეგმება მშენებლობის დაწყება რაც
შეიძლება, მალე. თუმცა დაწყების თარიღი დამოკიდებულია
უამრავ ფაქტორზე, რომელიც სცილდება სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ
ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღების ფარგლებს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

ბერნის კონვენცია
71

დაცული ტერიტორიის
საკითხი შეჩერდა ამ
პროექტის გამო

ტომი 4.
ბიომრავალფეროვნების
ზემოქმედების შეფასება

პროექტის გრაფიკი
72

73

74

75

,

როდის დაიწყება
მშენებლობა?

როდის დაიწყება პროექტის
ფარგლებში გზის სამუშაოები
(ნენსკრა და ნაკრა)?

როდის დაიწყება დასაქმება?

შეწყვიტეთ შეხვედრები და
შეკითხვები, დაიწყეთ საქმის
კეთება.

თემი

თემი

თემი

თემი

ტომი 2. პროექტის აღწერა

ტომი 2. პროექტის აღწერა

ტომი 2. პროექტის აღწერა

ტომი 2. პროექტის აღწერა
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

76

მხოლოდ დაპირებები,
არაფერი კეთდება.

თემი

ჩვენ უკვე დავიწყეთ ზოგიერთი ინფრასტრუქტურული
პროექტის განხორციელება, როგორიცაა ნენსკრაშ
კულტურის ცენტრისა და თემის მიერ მოთხოვნილი 3 კმიანი გზის რეაბილიტაცია. CIP განხორციელების პროცესშია.

ა/გ

76

მშენებლობა უნდა
დაიწყოს მალე, რადგან
ზამთარი ისევ გამოიწვევს
გეგმის გადადებას

თემი

ზემოთ იხილეთ 72-ე და 73-ე კითხვებზე პასუხები.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 2. პროექტის
აღწერა

პროექტით გათვალისწინებული ვალდებულებები
77

პროექტში ნაჩვენებია მისი
დადებითი და
უარყოფითი მხარეები. რა
მოხდება იმ შემთხვევაში,
თუ აღებული
ვალდებულებები არ
შესრულდება?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

•

ვალდებულებების ეფექტური შესრულება პროექტის
დაფინანსებისთვის კრედიტორის მოთხოვნას
წარმოადგენს;

•

კრედიტორებმა, მათმა კონსულტანტებმა და IPOE-მ
განიხილეს საპროექტო გეგმა, პროექტის ბუნებრივი და
სოციალური მართვის დაგეგმვა და რესურსები იმაში
დასარწმუნებლად, რომ ვალდებულებები ადექვატურია
და პროექტს მათი შესრულების შესაძლებლობა გააჩნია;

ა/გ

•
ვალდებულებების შესრულება შემოწმდება
ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მონიტორინგის
დამოუკიდებელი კონსულტანტის მიერ, რომელიც ანგარიშს
კრედიტორებს ჩააბარებს. აზიის განვითარების ბანკისა და
EBRD-ს (კრედიტორები) მოთხოვნის შესაბამისად,
მონიტორინგის ანგარიში განსაჯაროვდება;
•
ნებისმიერი შეუსაბამობის შესახებ ეცნობებათ
კრედიტორებს, რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ,
აუცილებლობის შემთხვევაში შეწყიტონ პროექტის
დაფინანსება, თუკი გამოსასწორებელი ღონისძიებები
დროულად არ გატარდება.

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

თემი

ჰიდროსადგურის მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის
გასატარებლად 220 კვ-იანი გადამცემი ხაზის მარშრუტი ჯერ არ
არის ცნობილი და მასზე პასუხისმგებელია მთავრობა. თუმცა
როგორც „დაკავშირებული ობიექტი“, სს ნენსკრა ჰიდრო
თანმაშრომლობს მთავრობასთან, რათა გარანტირებული იყოს
ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. მათ
შორის, მომზადდება მიწის შესყიდვისა და აღდგენის
დოკუმენტაცია იმ სტანდარტის შესაბამისად, რომელიც ბუნებრივ
და სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებით ნენსკრა ჰიდროს
პროექტის დამფინანსებლების მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.
შედეგად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასება გაითვალისწინებს
თემზე პოტენციურ ზემოქმედებას გადამცემი ხაზის მარშრუტის
შერჩევისას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თემის ჩართულობა
მასთან კონსულტაციების საშუალებით და განხორციელდეს
ღონისძიებები იმის საგარანტიოდ, რომ ზემოქმედება თავიდან
იქნება აცილებული ან შემცირდება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

გადამცემი ხაზი
78

პრობლემაა, რომ
გადამცემი ხაზის
დარეგულირება გავლენას
მოახდენს ოჯახებზე
(ლახამის თემი)

ტომი 2. პროექტის
აღწერა
და ტომი 9. მიწის შეძენა
და სასიცოცხლო
გარემოს აღდგენის
გეგმა.

110 კვ-იანი გადამცემი ხაზის ტრასა ნენსკრას კაშხლის
მშენებლობისთვის ელექტროენერგიის მისაწოდებლად ამ
მომენტისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ სს ნენსკრა ჰიდრო
პასუხისმგებელია ყველა დოკუმენტაციის მომზადებაზე, რათა
გარანტირებული იყოს საქართველოს მთავრობისა და
დამფინანსებლების მოთხოვნებთან შესაბამისობა. 220 კვ-იან
გადამცემ ხაზთან დაკავშირებით ტრასის შერჩევის დროს
განხორციელდება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება და მიწის შესყიდვისა და საარსებო
გარემოს აღდგენის გეგმა, გათვალისწინებული იქნება თემზე
პოტენციური ზემოქმედება და განხორციელდება მისი თავიდან
აცილების ან შერბილების ღონისძიებები

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

უსაფრთხოება
79

თუ კაშხალი აშენდება, რა
გარანტიას იძლევა
პროექტი უსაფრთხოების
თვალსაზრისით?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტის ფარგლებში მომზადდება კაშხლის პროექტი,
რომელიც უსაფრთხოების უმაღლეს საერთაშორისო
სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. Stucky და K-Water ფართოდ
არიან ცნობილი მსოფლიოში საოპერაციო პროცედურებისა
და მომსახურების მაღალი ხარისხით. სწორედ ამ
თვისებებით ხასიათდება დაახლოებით 60 კაშხალი კორეასა
და მის ფარგლებს გარეთ. ეს წესები გამოყენებული იქნება
ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის მიმართაც, რაც
ექსპლუატაციის ეტაპზე კაშხლის უსაფრთხოებას
უზრუნველყოფს. კაშხლის უსაფრთხოების დამოუკიდებელ
ექსპერტთა საბჭო, რომელიც დამფინანსებლების მიერ
ირჩევა, ჩაერთო პროექტის განხილვაში.

ა/გ

80

შეგიძლიათ, გააფორმოთ
ხელშეკრულება, რომ
კაშხალი არ
განადგურდება და
ხეობაში ცხოვრება არ
შეიცვლება?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

კაშხალი დიდი კაშხლების საერთაშორისო კომისიის (ICOLD)
ულტრათანამედროვე რეკომენდაციების შესაბამისად არის
დაპროექტებული. ICOLD მოითხოვს, რომ ნენსკრას მსგავსი
კაშხლები (სადაც თემები ქვედა ბიეფშია განთავსებული)
დაპროექტდეს იმგვარად, რომ მათი გარღვევის ალბათობა
გამოირიცხოს.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 6. ბუნებრივი
საფრთხეები და კაშხლის
უსაფრთხოება.
ნაწილი 6 – SAF26

,
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

ადგილობრივი მოსახლეობის სარგებელი:
• საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოების
სიმძლავრის გაზრდა (არაპირდარი სარგებელი);
• ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაში წვლილის
შეტანა (არაპირდაპირი სარგებელი);
• ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების
შესაძლებლობები;
• ადგილობრივი ბიზნეს-შესაძლებლობები;
• მთავარი გზების ტექმომსახურება მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პერიოდში;
• საქართველოს შემოსავლები გადასახადების სახით,
რომელიც გამოყენებული იქნება ადგილობრივი
სახელისუფლებო ორგანოს მიერ;
• ტრენინგების გავლის შემთხვევაში ადგილობრივი
მოსახლეობა შეიძენს უნარებს, რომელთა გამოყენებაც
შემდგომ შეეძლებათ სოფლის მეურნეობაში ან სხვა
სფეროებში ამჟამად არსებული შემოსავლების
გასაზრდელად, ან სამსახურის სხვაგან მოსაძიებლად;
•
მოსახლეობის შემოსავლები გაიზრდება (დასაქმების
ან მიღებული კომპენსაციის შედეგად), რაც ადგილობრივი
ეკონომიკის სტიმულირებას მოახდენს;
• ექსპლუატაციის დროს სს ნენსკრა ჰიდრო გადაიხდის
გადასახადებს მესტიის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ სტიმულს
ვაძლევთ თემებს, ადგილობრივი წარმომადგენლობითი
ორგანოების საშუალებით იკითხონ, როგორ იქნება
გამოყენებული ეს თანხები და რას მიიღებენ
დაზარალებული სოფლები.
•

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

გრძელვადიანი ზემოქმედება და სარგებელი
81

,

რა სახის სარგებელს
მივიღებთ?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ტომი 3 SIA
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

82

როგორ გავლენას
მოახდენს ეს სოფლად
ელექტროენერგიის
ტარიფზე, რამდენს
გადაიხდის მთავრობა
წარმოებული
ელექტროენერგიისთვის?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

ჰიდროელექტროსადგურის მიერ წარმოებული
ელექტროენერგია მიეყიდება მთავრობას. ტარიფი, რომელსაც
მთავრობა გადაუხდის ნენსკრა ჰიდროს
ელექტროენერეგიისთვის, ამჟამად კონფიდენციალურია.

ა/გ

რა მოცულობის თანხა
დაიხარჯება
დაზარალებულ
სოფლებზე პროექტის
ფარგლებში
მუნიციპალიტეტისთვის
გადახდილი
გადასახადებიდან?

თემში არსებული
არასამთავრობო
ორგანიზაცია

83

თავის მხრივ, მთავრობა მიყიდის ელექტროენერგიას
სადისტრიბუციო კომპანიას, ამიტომ პროექტი ვერ იძლევა
ინფორმაციას კლიენტისთვის განკუთვნილი
ელექტროენერგიის ტარიფის შესახებ.
მესტიის მუნიციპალიტეტს 700,000 ლარი უკვე გადაეხადა.
მშენებლობის დროს პროექტი გადაიხდის სულ 20 მილიონ აშშ
დოლარს. ამ ბიუჯეტთან ასოცირებული დანახარჯები
მესტიის მუნიციპალიტეტის კონტროლს ექვემდებარება.

ა/გ

ჰიდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია
84

მოთხოვნა, წარმოდგენილ
იქნას ენერგიის წარმოების
ყოველთვიური
გადანაწილება.

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

იან. თებ.
გვტ/სთ 89

83

მარტ. აპრ. მაის.

ივნ. ივლ.

აგვ. სექტ. ოქტ. ნოემ დეკ

84

156 153

137 87

84

137

60

36

90

გარემოს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 2. პროექტის
განმარტება

დამატებითი შეხვედრები
85

,

არასამთავრობო
ორგანიზაციები მოითხოვენ
მეტ შეხვედრას, რადგან 27
აპრილის პრეზენტაციაზე არ
იყო წარმოდგენილი
საკმარისად დეტალური
ინფორმაცია.

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა დამატებითი შეკრებები, რაც
ასახულია ამ დოკუმენტში. დაინტერესებული მხარის
მონაწილეობა მუდმივი პროცესია პროექტის მოქმედების
პერიოდში. მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში
დაგეგმილია სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა.

გარემოს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 7. დაინტერესებული
მხარის მონაწილეობის
გეგმა.
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#

კითხვა

დაინტერესებული
მხარე

პასუხი

მითითება დამატებით
ინფორმაციაზე.

86

როდის გვექნება შემდეგი
შეხვედრა?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ღია კარის დღის კიდევ ერთი
რაუნდი, რაც ასევე ასახულია ამ დოკუმენტში.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.
ტომი 7.
დაინტერესებული მხარის
მონაწილეობის გეგმა .
.

87

ახდენს თუ არა
აუდიტორიის მიერ
დასმული კითხვები და
წამოჭრილი პრობლემები
რაიმე გავლენას
სამომავლო შეხვედრების
შინაარსზე?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

დიახ, დასმულ კითხვებს პასუხები გაეცა მომდევნო
შეხვედრებზე, რაც ასევე წარმოდგენილია ამ დოკუმენტში.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

88

ჩატარდა თუ არა
პროექტის ფარგლებში
მადნის/სასარგებლო
წიაღისეულის მოძიება?

თემი

საქართველოს მთავრობამ კომპანია K-Water
ჰიდროელექტროსადგურის სქემის შესაქმნელად და
ასამუშავებლად დაიქირავა, რაც არ მოიცავს მადნის მოძიებასა
და სამთომადნო საქმიანობას. K-Water-ს განვლილი 50 წლის
განმავლობაში აშენებილი აქვს კაშხლები კორეასა და სხვა
ქვეყნებში. ის სამთომადნო კომპანია არ არის.

ა/გ

89

იქნება თუ არა პროექტის
ოფისი მესტიაში?

თემი

პროექტის ფარგლებში მესტიაში ოფისის გახსნა არ იგეგმება.

ა/გ

90

რა გაკეთდება პროექტის
ფარგლებში წყლის
ხარისხის შესამოწმებლად?

არასამთავრობო
ორგანიზაცია

პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ დონეზე შეიქმნა
ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებით
დაკომპლექტებული მონიტორინგის კომიტეტი, რომელიც
თემისა და სს ნენსკრა ჰიდროს წარმომადგელებისაგან
შედგება. წყლის ხარისხი, ვიბრაციისა და ხმაურის დონე
რეგულარულად შემოწმდება.

გარემოს და სოციალური
სფეროს დამატებითი
კვლევები.

ტომი 7. დაინტერესებული
მხარის მონაწილეობის
გეგმა

სხვა

,

ტომი 8. ESMP.
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3.3 ღია კარის ფორმატის შეხვედრები 2017 წლის აგვისტოში
3.3.1 პლენარული სხდომა
ამ ნაწილში წარმოდგენილია 2017 წლის აგვისტოში ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში «ღია კარის დღის» პლენარულ სხდომებზე დასმული
კითხვები და მათზე გაცემული პასუხები.
ცხრილი 10- კითხვები და პასუხები ღია კარის დღეზე (პლენარული სხდომები)
#

მდებარეობა

კითხვა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

K-Water -თან დაკავშირებით
1

ნენსკრა

გარდა ჰესებისა, სხვა რა საქმიანობას ეწევა K- K-Water-ის მთავარი საქმიანობაა ჰიდროენერგეტიკა, სასმელი
water?
წყლის მიწოდება და უძრავი ქონების განვითარება

მდედრობითი

2

ნაკრა

დაინტერესებულია თუ არა კომპანია
სამთამადნო საქმიანობით?

მამრობითი

3

ნენსკრა

რატომ არის ნენსკრას კაშხლის მშენებლობა
ესოდენ მნიშვნელოვანი, როცა მსოფლიოში
ჰესები აღარ შენდება?

კომპანია ხეობაში მხოლოდ ჰიდროელექტროენერგიის წარმოების
მიზნით შედის და არ აქვს რაიმე სხვა, მათ შორის სამთამადნო
ინტერესი.
უამრავი ჰესი აშენდა იმის გამო, რომ მთელს მსოფლიოში
ადამიანებს სჭირდებათ ენერგია. ნენსკრა ჰესის პროექტი
შემუშავდა, როგორც საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის
ნაწილი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.
სადღეისოდ არსებული ენერგია არ არის საკმარისი საქართველოს
მოსახლეობის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებად.

მამრობითი

მშენებლობის გრაფიკი
4

,

ნაკრა

როდის დაიწყება სამუშაოები?

პროექტი ამჟამად სასტარტო ეტაპზეა. ნენსკრაში მიწის შესყიდვის მამრობითი
პროცესი მიმდინარეობს და როგორც კი ის დასრულდება,
სავარაუდოდ, 2018 წლის 1 კვარტალში ნენსკრას ხეობაში
მშენებლობა დაიწყება. რაც შეეხება ნაკრას ხეობას, მიწის შეძენის
პროცესი არ დაწყებულა. როგორც კი გვექნება ინფორმაცია ნაკრაში
მიწის საჭირო რაოდენობასთან დაკავშირებით, მოსახლეობას
ინფორმაციას მივაწვდით.
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#

მდებარეობა

კითხვა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

დასაქმება
5

ნენსკრა

6

ნენსკრა

ვინ დაიცავს თანამშრომელთა უფლებებს და თანამშრომელთა უფლებებს დაიცავს EPC კონტრაქტორი და
მდედრობითი
რა ბედი ეწევათ თანამშრომლებს, რომლებიც ადგილობრივი კანონმდებლობა. სს ნენსკრა ჰიდრო ასევე
ამჟამად გაფიცულები არიან?
განახორციელებს აუდიტს ნებისმიერი პრობლემის გამოსავლენად
და მასზე შემდგომი რეაგირების მიზნით.
იქნება თუ არა Salini-ში დასაქმების
33 ადამიანი უკვე დასაქმდა Salini -ში და მხოლოდ 3 მათგანი
მამრობითი
შესაძლებლობა , თუ ადგილობრივები არ
საუბრობდა ინგლისურ ენაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ 33
საუბრობენ ინგლისურად და, როგორც
დასაქმებულიდან 15 ადგილობრივი მკვიდრია. არსებობს
აღინიშნა, მძღოლმა და დამლაგებელმაც კი
პოზიციები, რომლისთვისაც ინგლისურის ცოდნა სავალდებულო არ
დასაქმებისთვის ინგლისური უნდა იცოდეს? არის.

კაშხლის უსაფრთხოება

,

7

ნენსკრა

8

ნენსკრა

რა რადიუსში უნდა ცხოვრობდეს
მოსახლეობა კაშხლიდან, რომელიც
მითითებულია Stucky -ს კაშხლის
უსაფრთხოების პრეზენტაციაში?

მსოფლიოში არსებობს უამრავი მაგალითი კაშხლებისა, რომლებიც მდედრობითი
ნენსკრას კაშხლის მსგავსია. პრეზენტაციაში წარმოდგენილი
სოფლები კაშხლიდან დაახლოებით 2-4 კმ-ის რადიუსში
მდებარეობს. უახლოესი დასახლება ნენსკრის ხეობაში კაშხლის
ქვემოთ იქნება ოპერატორების მუდმივი სოფელი, რომელიც
აშენებული იქნება, რომ მომსახურე პერსონალმა (ინჟინრები და
ოპერატორები მათი ოჯახებით) იცხოვროს იქ ჰესის აშენებიდან
მომდევნო 35 წლის განმავლობაში.
რა სიღრმისაა კაშხლის განთავსების ადგილი, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ჩატარებული დამატებითი
მდედრობითი
სადაც თქვენ მყარი ქანები ვიპოვეთ ?
კვლევების საფუძველზე კაშხლის ფუნდამენტის ადგილზე
ნიადაგის ზედაპირიდან დაახლოებით 100-120 მეტრში
აღმოჩენილია ნიადაგის ქვედა ფენის ქანები. კაშხლის ქვემოთ
აშენდება ბეტონის 85-მეტრიანი წყალგაუმტარი კედელი, რათა
კაშხლის ფუნდამენტში წყლის სახიფათო გაჟონვა არ მოხდეს. ეს
კაშხალს ძალიან უსაფრთხოს გახდის და დაიცავს მის ფუნდამენტს
შიდა ეროზიისგან. კაშხლის ქვედა ნაწილში დაპროექტდა და
დამონტაჟდება სრული მონიტორინგის სისტემა, რომელიც წყლის
ნებისმიერ გაჟონვას შეაფასებს. თუ გაჟონვა ნორმას გადააჭარბებს,
ოპერატორი დაადაბლებს კაშხლის წყალსაცავს კონტროლირებადი
მექანიზმით - ფსკერის წყლის გამშვები კონსტრუქციის გამოყენებით
და საჭიროების შემთხვევაში გააგრძელებს შემოწმებასა და
შეკეთებას.
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9

ნენსკრა

პრეზენტაციამ აჩვენა, რომ რისკის დონე
შემცირდა. რამ გამოიწვია ეს?

10

ნენსკრა

გვირაბში წყლის დერივაციის შემდეგ წყლის
რა პროცენტი დარჩება მდინარე ნენსკრაში?

კაშხლის უსაფრთხოება პროექტის ნომერ 1 პრიორიტეტია როგორც მამრობითი
დაპროექტების, ისე განხორციელების და ექსპლუატაციის დროს,
მონიტორინგის ყველა ეტაპზე. კაშხლის პროექტის გეგმა და ყველა
მისი სტრუქტურა შეესაბამება ულტრათანამედროვე საერთაშორისო
სტანდარტებს (მაგ. ICOLD). გარდა ამისა, შეიქმნა დამოუკიდებელ
ექსპერტთა საბჭო, რომელიც ჩაერთო დაპროექტებაში
უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით. ეს საბჭო შეასრულებს და
გაითვალისწინებს ყველა საპროექტო ცვლილებას და
განახორციელებს სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგს
მშენებლობისას. მშენებლობის პერიოდში სამუშაოები ასევე
შემოწმდება Stucky -ს უცხოელი კვალიფიციური ინჟინრებისა და
ექსპერტების მიერ. გარდა ამისა, მიმდინარეობს საგანგებო
სიტუაციებისთვის გეგმის მომზადება, რომელიც შეამცირებს
კაშხლის ქვედა ნაწილში კონკრეტული მომენტისთვის არსებულ
რისკს. კომპანიამ მაღალკვალიფიცირებულ უცხოელ ექსპერტებთან
და საინჟინრო ფირმებთან ერთად უამრავი კვლევა ჩაატარა, რათა
შეეფასებინა პროექტის გარემოზე ზემოქმედების, ასევე
გეოლოგიური და სეისმური რისკები. კაშხლის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის რისკი, საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად,
შეფასდა, როგორც ძალიან დაბალი.
მდინარეში დარჩება წყლის 5-40%. საშუალოდ 5% - ნაკადი
მამრობითი
უშუალოდ კაშხლის ქვედა ბიეფში, 15% ნაკადი ოკრილის
შენაკადიდან უშუალოდ ზედა ნაწილში, 27% ნაკადი ოკრილის
შენაკადიდან უშუალოდ ქვედა ბიეფში და 40% ჭუბერის ხიდთან.
წყლის ნაკადი მდინარეში კაშხალსა და ელექტროსადგურს შორის
ყოველთვის იქნება.

11

ნენსკრა

რა სიმძლავრის მიწიძვრას გაუძლებს
კაშხალი?

პროექტი მიწიძვრის ორი სხვადასხვა დონის გათვალისწინებით
მომზადდა:

შეკითხვის ავტორის
სქესი

მდედრობითი

დონე 1: რიხტერის სკალის მიხედვით Mw=5.5 მაგნიტუდის
ექვივალენტური მიწიძვრა განმეორების 475-წლიანი პერიოდით. ამ
შემთხვევაში კაშხალი ბიძგებს ყოველგვარი ზიანის გარეშე
გაუძლებს.

,
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კაშხლის უკან მდებარე „წითელი მთა“
ცნობილია მეწყრებით, როგორ მოაგვარებს
კომპანია შესაძლო წყალდიდობის
პრობლემას?

13

ნენსკრა

ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში,
მაგალითად აშშ-სა და ჩინეთში კაშხალი
დაზიანდა. როგორ შეძლებს კომპანია
საქართველოში კაშხლის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას?

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

დონე 2: მაქსიმალური - რიხტერის სკალის მიხედვით Mw=7.5
მაგნიტუდის ექვივალენტური სავარაუდო მიწისძვრა განმეორების
10000-წლიანი პერიოდით. ამ შემთხვევაში კაშხალს შეიძლება,
გაუჩნდეს მცირე ბზარები, წყლის ქვემო მიმართულებით გაშვების
გარეშე. ასეთი - ძალზე იშვიათი მიწიძვრის შემთხვევაში
დაუყოვნებლივ განხორციელდება ადვილი და სწრაფი აღდგენითი
სამუშაოები.
პროექტი ნესკრასა და ნაკრას ხეობებში მეწყრის ბუნებრივ რისკს არ მამრობითი
გაზრდის. კაშხალთან წყალდიდობების მართვა ხორციელდება
რთული დაპროექტების ჭარბი წყალსატარის ფსკერზე არსებულ
ქვედა გამშვებთან კომბინირებით. გარდა ამისა, ნაკრას ხეობაში,
წყალგადამგდები გვირაბის შესასვლელში დამონტაჟდა ორი
ჩამკეტი, რომელიც შესაძლო წყალდიდობის დროს ამ მდინარიდან
ნენსკრას ხეობაში მომავალ დამატებით წყალს შეაჩერებს.
აშშ-ისა და ჩინეთის შემთხვევები ძალიან განსხვავდება ნენსკრა
მდედრობითი
ჰესისაგან. უპირველესად, დამპროექტებელი, კონტრაქტორი და სს
ნენსკრა ჰიდროს ინჟინრები მსგავს კონტრუქციებს დაახლოებით
100 წელი აპროექტებენ და აშენებენ და არც ერთ შემთხვევაში რაიმე
სახის ინციდენტს ადგილი არ ჰქონია. მეორე: სს ნენსკრა ჰიდროს
ინჟინერი ზედმიწევნით აკონტროლებს ობიექტზე სამშენებლო
სამუშაოების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას, რათა
გარანტირებული იყოს სამუშაოების საუკეთესო ხარისხი. მესამე:
Stucky და K-Water ცნობილები არიან მსოფლიოში
საექსპლუატაციო წესების, პროცედურებისა და მომსახურების
მაღალი ხარისხით. სწორედ ამით გამოირჩევა მათ მიერ აშენებული
60 კაშხალი როგორც კორეაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ეს
წესები გამოყენებული იქნება ნენსკრა ჰესისთვისაც, რაც
ექსპლუატაციის ეტაპზე კაშხლის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს.
პროექტის განხილვაში ჩაერთვება კაშხლის უსაფრთხოების
დამოუკიდებელ ექსპერტთა საბჭო, რომელიც დამფინანსებლების
მიერ შეირჩევა.
და ბოლოს: საგანგებო სიტუაციებისთვის მომზადების გეგმა
დაიცავს მოსახლეობას როგორც ნენსკრას, ასევე ნაკრას ხეობებში
ნებისმიერი დარჩენილი რისკისაგან. იმ მოვლენათა ჯაჭვი,
რომელმაც შესაძლოა, კაშხლის რაიმე სახის დაზიანება გამოიწვიოს,
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შეკითხვის ავტორის
სქესი

ძალზე იშვიათია და მათ წარმოქმნას რამდენიმე კვირა ან თვეც კი
სჭირდება. ეს მისცემს კომპანიას საკმარის დროს, რათა შეამოწმოს,
გამოავლინოს და გამოასწოროს ხარვეზები. ყველა შემთხვევაში,
კაშხლის გარღვევა ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, თითქმის
გამორიცხულია ნენსკრა ჰესზე და არც ერთ შემთხვევაში არ
მოხდება უცაბედად.
რამდენად უსაფრთხოა კაშხლის მშენებლობა პრეზენტაციაში წარმოდგენილია ზედა ბიეფის მხარეს კაშხლის
მამრობითი
მოასფალტებული ქვაყრილი კაშხლის სახით ზედაპირის სხვადასხვა ტიპი, მათ შორის - ასფალტით
მაშინ, როცა პრეზენტაციაში წარმოდგენილი მოპირკეთების ნიმუშები. ასფალტით მოპირკეთება უფრო
კაშხლები რკინაბეტონისაა?
მოქნილია, ვიდრე ბეტონით, ამდენად, კონსტრუქცია უკეთ, რაიმე
ნაპრალის წარმოქმნის გარეშე, უძლებს დეფორმაციებს. ამასთანავე,
მოასფალტებით მოპირკეთების შემთხვევაში მშენებლობის ხარისხი
უკეთესია, რადგან ასფალტის შემთხვევაში ბეტონისგან
განსხვავებით წყლის შემაჩერებელი ნაკერები არ არის საჭირო.
ნენსკრას კონტრაქტორს აქვს შესანიშნავი რეპუტაცია და
მსოფლიოს მასშტაბით ამ ტიპის კაშხლების მშენებლობის
საუკეთესო გამოცდილება.
რა სახის რისკები და საფრთხეები აქვს
პროექტი ნაკრას ხეობაში ღვარცოფისა და მიწის მეწყრების
მამრობითი
მოსახლეობას? (კერძოდ, მეწყერი)
ფაქტობრივ ბუნებრივ რისკებს არ შეცვლის. ნაკრას წყალსაცავის
დამბა ძალიან მცირეა, ამიტომაც ნულოვან გავლენას ახდენს
ფერდობების სტაბილურობაზე დამბის ზედა ზონაში. თავად დამბა
ვერ მოახდენს რაიმე უარყოფით ზემოქმედებას, რადგან
აღჭურვილია ორი დიდი სეგმენტური ჩამკეტით ჭარბი წყლის
გასაშვებად და მდინარე ნაკრაში დანალექის გასუფთავებისთვის
საჭირო ნაკადის სიმძლავრის შესანარჩუნებლად. პროექტის
განხორციელება აუმჯობესებს მდინარე ნაკრას სიმძლავრეს, რათა
გამორეცხოს დანალექი ნარჩენები, რადგან კომპანიას მუდმივად,
მთელი წლის განმავლობაში ექნება შესაფერისი, ადექვატური
მოწყობილობა პროექტის მთელი საექსპლუატაციო პერიოდის
განმავლობაში ნაკრას კალაპოტის მექანიკურად
გასუფთავებისთვის.
გარდა ამისა, წყალგადამგდები გვირაბი არის მიწიქვეშა სტრუქტურა
იმდენად ღრმა ნაყარში, რომ ვერ გახდება მეწყრის წარმოქმნის
მიზეზი ვერც მშენებლობის, ვერც ექსპლუატაციის პერიოდში.

,
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,

#

მდებარეობა

კითხვა

16

ნაკრა

გაგრძელდება თუ არა გეოლოგიური
კვლევები მომავალში?

17

ნაკრა

18

ნაკრა

19

ნაკრა

20

ნაკრა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

ბოლო ორი წლის განმავლობაში დამატებითი გეოლოგიური
მამრობითი
კვლევები განხორციელდა და ისინი გაგრძელდება მომავალ
თვეებშიც. ამ კვლევების შედეგები გათვალისწინებულია ნაკრას
ხეობაში კონსტრუქციების პროექტირებისას.
ფსკერზე ან ფერდობზე ეროზიის შემთხვევაში კაშხლის ფუნდამენტის შიდა ეროზია გამორიცხულია ბეტონის 85 მ- მამრობითი
რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს წყლის
იანი ღრმა კედლის გამო, რომელიც წყლის ნებისმიერ სახიფათო
დონის შესამცირებლად და ადგილობრივი
გაჟონვას შეაკავებს. გარდა ამისა, დაპროექტებულია და კაშხლის
მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის?
ქვემოთ დამონტაჟდა სრული მონიტორინგის სისტემა, რომელიც
წყლის გაჟონვის მოცულობას შეაფასებს. თუ ის დასაშვებს
გადააჭარბებს, ოპერატორი, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი
შემოწმებისა და შეკეთების მიზნით დაადაბლებს წყალსაცავში
წყლის დონეს წინასწარ განსაზღვრული კონტროლირებადი წესით,
რისთვისაც ფსკერზე არსებულ ქვედა გამშვებ კონსტრუქციას
გამოიყენებს. ამ პროცედურებს მიმართავენ მსგავსი სახის კაშხლებში
მთელს მსოფლიოში და ისინი უკვე 70 წელზე მეტია, წარმატებით
ფუნქციონირებს.
ხომ არ გამოიწვევს პროექტი მიწიძვრებს და ნენსკრას წყალსაცავი პატარაა. მისი ავსების დროს და
მამრობითი
რა ღონისძიებები გატარდება ამ
ექსპლუატაციის ადრეულ ეტაპზე სეისმური მოვლენების
მიმართულებით?
გამოსწვევი მიზეზები ( RTS) მოსალოდნელი არ არის. ამას
ადასტურებენ უცხოელ ექსპერტთა საბჭოც (რომელშიც შედიან
იაპონელი ექსპერტები) და პროექტის ინჟინრებიც.
ყველა შემთხვევაში, ნებისმიერი RTS კაშხლის ტერიტორიაზე
MW=4.5-ს (რიხტერის სკალით) არ გადააჭარბებს.
არის თუ არა მონიტორინგის რაიმე სისტემა,
რომელიც ლექვერარისა და ლაკრაშის
ხეობებში სტიქიური უბედურებების
საფრთხეს 1 კვირით ადრე დააფიქსირებს?
პრეზენტაციაში წარმოდგენილმა რომელიმე
კაშხალმა თუ განიცადა კატასტროფა?

ფერდობის სტაბილურობაზე დაკვირვება სატელიტური
მამრობითი
გამოსახულებითაა შესაძლებელი. დაკვირვებები და სხვა შესაბამისი
ღონისძიებები შესაძლებელია, რომ განხორციელდეს, მაგრამ
ამისათვის საჭიროა ამ ტერიტორიებზე მისასვლელი გაჩნდეს.
არა.
მამრობითი
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#

მდებარეობა

კითხვა

21

ნაკრა

განიხილავს თუ არა კომპანია უსაფრთხოების კაშხლის უსაფრთხოება კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია.
მამრობითი
პრობლემას სათანადო სერიოზულობით?
დამფინანსებლების მოთხოვნით შეიქმნა დამოუკიდელ ექსპერტთა
საბჭო, რომელიც კაშხლის პროექტს საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის გათვალისწინებით განიხილავს. ამასთანავე, ორივე
ხეობის მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად
ხელშეკრულებები დაიდო რამდენიმე ცნობილ უცხოელ
დამპროექტებელთან და კონტრაქტორთან.

22

ნაკრა

24

ნენსკრა

25

ნენსკრა

26

ნაკრა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

შესაძლებელია თუ არა პროექტის ფარგლებში კონტრაქტორის მიერ მომზადებული ანგარიშები განიხილეს სს
მამრობითი
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით
ნენსკრა ჰიდროს ინჟინერმა და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საბჭომ
მომზადებული დასკვნების გაცნობა?
(IPOE). სრული დოკუმენტაცია, მათ შორის აღნიშნული საბჭოს
ანგარიში, ხელმისაწვდომია კომპანიის ოფისში..
23
ნაკრა
რატომ არის კომპანია ესოდენ
კომპანია დარწმუნებულია, რომ კაშხალი უსაფრთხო იქნება, რადგან მამრობითი
დარწმუნებული, რომ არ იქნება რაიმე სახის მის დასაპროექტებლად და პროექტის განსახორციელებლად მან
ისეთი კატასტროფა, როგორიც მოხდა სხვა
მსოფლიოში საუკეთესო კომპანიები დაიქირავა. ისინი დაახლოებით
ქვეყნებში?
100 წელია, აპროექტებენ და აშენებენ უსაფრთხო კაშხლებს.
მიწის შესყიდვა, სასიცოცხლო გარემოს აღდგენა

,

არის თუ არა სათანადოდ ინფორმირებული ის დიახ, ორივე ხეობის უშუალო შემხებლობაში მყოფი ყველა ოჯახი მდერობითი
80 მოსახლე, რომელსაც პროექტი უშუალოდ სათანადოდ არის ინფორმირებული. კერძოდ, ყველა მათგანი
შეეხო?
ინფორმირებულია კომპენსირების პრინციპებისა და
მეთოდოლოგიის შესახებ. რამდენიმე ოჯახთან უკვე გაფორმდა
ხელშეკრულება და კომპენსაციის გაცემაც დაიწყო.
როდის დასრულდება კომპენსაციების მიღება მიწის ლარში შესყიდვის პროცესი ნენსკრას ხეობაში 2017 წელს
მამრობითი
და გაიცემა თუ არა ისინი ლარში?
დაიწყო. თემის რიგ წევრებთან კონტაქტის საფუძველზე
ხელმოსაწერად მომზადდა კოტრაქტები. ჩვენი აზრით, ეს პროცესი
წლის ბოლოს, ან უფრო ადრე დასრულდება.
აღიარებს თუ არა კომპანია ტრადიციულ
ეს პროექტი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერაა
მამრობითი
მფლობელობას? შეუთანხმებლობის
დაფინანსებული და მათი მოთხოვნით კომპანია ტრადიციულ
შემთხვევაში მოხდება თუ არა ადგილობრივი მფლობელობას აღიარებს. საქართველოს კანონმდებლობის
მოსახლეობის იძულებით გადასახლება?
შესაბამისად რამდენიმე ნაკვეთი უკვე რეგისტრირებულია,
გარკვეული ნაწილის რეგისტრაცია შესაძლებელია და გარკვეული
ნაწილი არ ექვემდებარება ლეგალიზაციას. ეს პროექტი
ტრადიციული საკუთრების უფლებას აღიარებს.
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#

მდებარეობა

27

ნაკრა

28

ნენსკრა

29

ნენსკრა

30

ნენსკრა

კითხვა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

თუ მიწის მფლობელს არ უნდა მისი გაყიდვა, კომპანია ითვალისწინებს მფლობელობასთან დაკავშირებით
მამრობითი
რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში?
ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნებს და ცდილობს, მიაღწიოს
მოქნილ შეთანხმებებს. ჩვენი მიდგომაა მორიგება მოსახლეობასთან.
ჩვენ ვამჯობინებთ ამის გაკეთებას უშუალო შემხებლობაში მყოფ
პირებთან მოლაპარაკებების გზით და არა მთავრობის მხრიდან
ექსპროპრიაციის მეთოდის გამოყენებით.
ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და გარემო
სად განთავსდება ელექტროსადგური და
განხორციელდა ხმაურის საბაზისო მონიტორინგი, რათა
მამრობითი
როგორი იქნება ადგილობრივ მოსახლეობაზე გამოვლენილიყო ხმაურის დონეები. მშენებლობის პროცესში
ზემოქმედების რადიუსი?
ელექტროსადგურის პროექტი გაითვალისწინებს მანქანადანადგარებით გამოწევულ ყველა ვიბრაციას და გაააკონტროლებს,
რომ ისინი შეესაბამებოდეს ხმაურისა და ვიბრაციის საერთაშორისო
სტანდარტებს. ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის შემდეგ
ხმაურისა და ვიბრაციის მონიტორინგი გაგრძელდება, თუ ისინი
დაშვებულ ნორმას გადააჭარბებს, ჩვენ შესაბამის ღონისძიებებს
გავატარებთ.
რატომ შეწყდა მტვრის ჩახშობის
ეს მოხდა გარკვეული ტექნიკური პრობლემების გამო, მაგრამ ამ
მდედრობითი
ღონისძიებები?
დროისთვის EPC კონტრაქტორმა უკვე მოახდინა მტვრის ჩამხშობი
მანქანების მობილიზება. იგი პასუხისმგებელია ამ ღონისძიებების
გაგრძელებაზე.
მოხდება თუ არა კლიმატზე ზემოქმედება და კაშხლის მშენებლობის შედეგად კლიმატი არ შეიცვლება, რადგან
დაბინძურდება თუ არა ჰაერი?
წყალსაცავების ზედაპირი შედარებით მცირეა და ტექნიკურად
მნიშვნელოვან კლიმატურ ცვლილებას ვერ გამოიწვევს.
მიკროკლიმატის ნებისმიერი უმნიშვნელო ცვლილება
მოსალოდნელია მხოლოდ კაშხლის-წყალსაცავის უშუალო
სიახლოვეს, მაგრამ არ გასცდება სოფ. ტიტას. ამ ცვლილებებმა
შესაძლოა, ოდნავ შეამციროს ჰაერის ტემპერატურა და გაზარდოს
ტენიანობა ზაფხულში. ზამთრის თვეებში კი არანაირი
მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის, რადგან
წყალსაცავი იქნება მინიმალურ საექპლუატაციო დონეზე და
დაიკავებს მცირე ტერიტორიას.

მამრობითი

მიკროკლიმატზე კუმულაციური ზემოქმედება და ცვლილება
მოსალოდნელი არ არის, რადგან წყალსაცავი მცირეა. ზაფხულში

,
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#

მდებარეობა

31

ნაკრა

32

ნაკრა

კითხვა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

წყალსაცავთან ძალიან ახლოს ტემპერატურა და ტენიანობა ოდნავ
გაიზრდება. აორთქლების დონის განსასაზღვრად გათვლები
განხორციელდა და დადგინდა, რომ ის მთლიანი ნალექის 1%-ს
შეადგენს.
რატომ გჭირდებათ ელექტროსადგურისთვის კაშხლის ეფექტურობისთვის აუცილებელია წყლის ორივე
მამრობითი
მდინარე ნაკრას წყალი?
მდინარიდან მიღება. ზამთარში საქართველოში არ არის საკმარისი
წყალი, ამიტომაც ნენსკრას კაშხლის მშენებლობა ძალიან
მნიშვნელოვანია ზაფხულში წყლის მოსაგროვებლად და ზამთარში
მისი გამოყენებით ელექტროენერგიის საწარმოებლად. მდინარე
ნაკრაში კვლავ იქნება ეკოლოგიური ნაკადი და როცა წყალსაცავი
გაივსება, ნაკრას გვირაბი დაიხურება.
გვირაბისკენ გზაზე არის წითელი ლენტები. მიწის ამზომმა ჯგუფმა გააკეთა გარკვეული ნიშნები შემდგომი
მამრობითი
რა დანიშნულება აქვთ მათ?
კვლევების მიზნით. მომავალში ჩვენ მოსახლეობას წინასწარ
მივაწვდით ინფორმაციას ღონისძიებების დაწყების შესახებ.

თემის საინვესტიციო პროგრამა

,

33

ნენსკრა

34

ნენსკრა

35

ნენსკრა

იგეგმება თუ არა გარკვეული პროექტები CIP-ს CIP-ს მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტდა ორივე ხეობაში არსებული მდედრობითი
ფარგლებში, რომელშიც მხოლოდ
თითოეული სოფლიდან ერთი წარმომადგენლით. კომიტეტთან
ადგილობრივი ქალები დასაქმდებიან?
მჭიდრო თანამშრომლობა სექტემბრიდან დაიწყება. თუკი თემის
მხრიდან ინიცირებული იქნება რაიმე პროექტი, რომელიც
პრიორიტეტულად ჩაითვლება, კომპანია მისი განხორციელების
შესაძლებლობას განიხილავს აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის,
სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების,
განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
გასათვალისწინებელია, რომ ბიუჯეტი ლიმიტირებულია, ამიტომაც
პროექტები უნდა იქნას განხილული პრიორიტეტულობის
მიხედვით. ქალებთან დაკავშირებული პროექტების განხილვა
კომიტეტზეა დამოკიდებული.
რა თანხა გამოიყო CIP-სთვის?
მშენებლობის ეტაპისთვის CIP-ს ბიუჯეტი 4 მილიონ აშშ დოლარს მდედრობითი
შეადგენს.
არებობს თუ არა გეგმები CIP-ს ფარგლებში
CIP-ს პროგრმაში შეიძლება, ჩაერთოს ახალგაზრდობის
მდედრობითი
ადგილობრივი სტუდენტების დაფინანსების შესაძლებლობების განვითარების პროგრამა. დღეს ვერ მოგცემთ
შესახებ?
გარანტიას ამ პროგრამის მასშტაბთან დაკავშირებით.
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,

#

მდებარეობა

კითხვა

36

ნენსკრა

37

ნენსკრა

38

ნენსკრა

39

ნენსკრა

არსებობს თუ არა სკოლების რეაბილიტაციის CIP-ს მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტდა ორივე ხეობაში არსებული მდედრობითი
გეგმები?
თითოეული სოფლიდან ერთი წარმომადგენლით. კომიტეტთან
მჭიდრო თანამშრომლობა სექტემბრიდან დაიწყება. თუკი თემის
მხრიდან ინიცირებული იქნება რაიმე პროექტი, რომელიც
პრიორიტეტულად ჩაითვლება, კომპანია მისი განხორციელების
შესაძლებლობას განიხილავს აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის,
სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების,
განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
ჭუბერს ჰყავს ძალიან განათლებული და კარგი EPC კონტრაქტორმა უკვე დაასაქმა 33 ქართველი თანამშრომელი,
მდედრობითი
ახალგაზრდობა, მაგრამ მათი დასაქმება
მათგან 15 ადგილობრივია. მომდევნო თვეში აპირებენ კიდევ 10
შეუძლებელი იქნება, თუ მათთვის ადგილზე თანამშრომლის აყვანას. EPC კონტრაქტორი უზრუნველყოფს
კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი არ
ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის შესაძლებლობას, დასაქმდნენ
იქნება უზრუნველყოფილი.
მძღოლებად, თუკი ისინი კვალიფიკაციის კუთხით არსებულ
მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ.
არსებობს თუ არა ჯანდაცვის ცენტრის
CIP-ს მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტდა ორივე ხეობაში არსებული მამრობითი
რეაბილიტაციის გეგმა?
თითოეული სოფლიდან ერთი წარმომადგენლით. კომიტეტთან
მჭიდრო თანამშრომლობა სექტემბრიდან დაიწყება. თუკი თემის
მხრიდან ინიცირებული იქნება რაიმე პროექტი, რომელიც
პრიორიტეტულად ჩაითვლება, კომპანია მისი განხორციელების
შესაძლებლობას განიხილავს აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის,
სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების,
განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
რა სახის ტრენინგი იგეგმება ადგილობრივი ტრენინგი განისაზღვრება საჭიროებების შეფასების საფუძველზე. ეს მდედრობითი
მოსახლეობისთვის?
პროექტები განხილული იქნება CIP მრჩეველთა საბჭოში.

40

ნენსკრა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

უკეთესი ხომ არ იქნება, ჯერ განხორციელდეს თემების საჭიროებების შეფასება უკვე განხორციელდა. კომპანიამ
მამრობითი
საჭიროებების შეფასება და შემდეგ გამოიყოს გამოხატა კეთილი ნება და გამოყო სახსრები თემების განვითარებაში
სახსრები CIP-სთვის?
ინვესტირებისთვის, რადგან აცნობიერებს, რომ პროექტიდან
ყველაზე დიდ სარგებელს ქვეყანა მიიღებს და ნენსკრას ხეობის
მოსახლეობას ექნება თავისი წილი სარგებლის მიღების
შესაძლებლობა.
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,

#

მდებარეობა

კითხვა

41

ნენსკრა

არსებობს თუ არა გეგმები
ინფრასრუქტურული პროექტების
დასაფინანსებლად?

42

ნენსკრა

43

ნაკრა

პასუხი

შეკითხვის ავტორის
სქესი

CIP-ს მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტდა ორივე ხეობაში არსებული მდედრობითი
თითოეული სოფლიდან ერთი წარმომადგენლით. კომიტეტთან
მჭიდრო თანამშრომლობა სექტემბრიდან დაიწყება. თუკი თემის
მხრიდან ინიცირებული იქნება რაიმე პროექტი, რომელიც
პრიორიტეტულად ჩაითვლება, კომპანია მისი განხორციელების
შესაძლებლობას განიხილავს აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის,
სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების,
განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
არსებობს თუ არა სოფლების მთავარი და
მთავარი მისასვლელი გზები განახლდება გზის გაუმჯობესების
მდედრობითი
შიდა გზების რეაბილიტაციის გეგმები?
პროგრამის ფარგლებში, პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად, რაც
სარგებელს მოუტანს მოსახლეობას. შიდა გზების საკითხი
განხილული იქნება CIP საკონსულტაციო კომიტეტთან და თუ მისი
პრიორიტეტულობა დადგინდება, კომპანია განიხილავს პროექტის
განხორციელების პრიორიტეტულობას მისი აუცილებლობის,
პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე
ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
არის თუ არა უკვე გამოყოფილი თანხები CIP - კაშხლებს, რომლებიც აშენდა მსოფლიოში და საქართველოში,
მამრობითი
სთვის, თუ გამოიყოფა თემის მოთხოვნის
ზოგადად, მსგავსი სახის სახსრები არ გააჩნიათ, მაგრამ კომპანიამ
შესაბამისად? თუ კი, რამდენი და რომელ
გამოხატა კეთილი ნება და გამოყო ბიუჯეტი CIP -სთვის. იგი
ვალუტაში?
განსაზღვრულია 4 მილიონი აშშ დოლარით ორივე ხეობისთვის.
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3.3.2 პირისპირ შეხვედრები
ამ ნაწილში წარმოდგენილია ღია კარის დღეს, პირისპირ შეხვედრების დროს დასმული კითხვები და მათზე გაცემული პასუხები.
ცხრილი 11- ღია კარის დღეს (პირისპირ შეხვედრები) დასმული კითხვები და პასუხები
#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად
განხორციელდება. რაც შეეხება შიდა გზებს, ეს საკითხი განხილული იქნება CIP
საკონუსტაციო კომიტეტთან ერთად და თუ ეს უკანასკნელი მას პრიორიტეტულად
ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას მისი
აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე
ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მოსახლეობასთან შეთანხმებით ამ საკითხს დააყენებს და
მის პრიორიტეტულობას დაადგენს, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო
სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მოსახლეობასთან შეთანხმებით ამ საკითხს დააყენებს და
მის პრიორიტეტულობას დაადგენს, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო
სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო
კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მოსახლეობასთან შეთანხმებით ამ საკითხს დააყენებს და
მის პრიორიტეტულობას დაადგენს, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო
სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო
კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.

თემის საინვესტიციო პროგრამა (CIP)
1

არის თუ არა დაგეგმილი გზის რეაბილიტაცია ზემო მარღი
ზემო მარღში?

მდედრობითი

2

არის თუ არა ზემო მარღის ორივე მხარის
ცენტრი
შემაერთებელი ხიდის აშენების შესაძლებლობა?

მამრობითი

3

არის თუ არა შესაძლებელი, განხორციელდეს
ნაგვის ურნების გადატანა ლახამიდან
ყარსგურიშში?

ცენტრი

მამრობითი

4

არის თუ არა შესაძლებელი, ჭუბერის ცენტრში ცენტრი
აშენდეს აგრომარკეტი?

მამრობითი

,
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#

კითხვა

5

სქესი

პასუხი

დაგეგმილია თუ არა არსებული ამბულატორიის ცენტრი
შენობისა და ინფრასტრუქტურის
რეკონსტრუქცია?

მდედრობითი

6

მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების
რეაბილიტაცია

მდედრობითი

თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მოსახლეობასთან შეთანხმებით ამ საკითხს დააყენებს და
მის პრიორიტეტულობას დაადგენს, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო
სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო
კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზები სხვა ენერგოკომპანიას ეკუთვნის. სს
ნენსკრა ჰიდროს შეუძლია, საჭიროების შემთხვევაში, მხარი დაუჭიროს მოსახლეობას
კომპანიისგან ნებართვების მიღების თვალსაზრისით.

7

არის თუ არა შესაძლებელი ჭუბერის
ცენტრი
სკოლისთვის სახლის კინოთეატრის, ხმის
გასაძლიერებელი მოწყობილობის, ასლების
გადამღები მანქანის, მიკროფონების ჩუქება და
სკოლის კლუბის რეაბილიტაცია?

მდედრობითი

8

არის თუ არა შესაძლებელი სასმელი წყლის
სისტემის პროექტის დაფინანსება?

ყარი

მდედრობითი

9

თუ შესაძლებელია ფინანსური დახმარების
გაწევა სხვადასხვა უნივერსიტეტის
სტუდენტებისთვის?

ყარი

მდედრობითი

ლეცფერი

მამრობითი

10 არის თუ არა შესაძლებელი, დაიწყოს გზებისა
და ღობეების რეაბილიტაცია, წყლის და
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა?

,

თემი

ზემო ყარი

თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მოსახლეობასთან შეთანხმებით ამ საკითხს დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და შესაბამისი საბიუჯეტო
სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო
კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
ეს საკითხი ნენსკრასა და ნაკრას მოსახლეობამ პროექტის ფარგლებში საჭიროებათა
შეფასებისას დააყენა. თუ CIP მრჩეველთა საბჭო გადაწყვეტს, რომ იგი
პრიორიტეტულია, გაკეთდება შეფასება, რომელიც განსაზღვრავს საჭირო ხარჯებს,
რესურსებს და თუ CIP მრჩეველთა საბჭო მას დაამტკიცებს, პროექტი
განხორციელდება.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთა საბჭოსთან მჭიდრო
თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება. თუმცა კომპანია
ორიენტირებულია არა ფიზიკური პირების, არამედ უფრო ფართო საზოგადოებაზე
გათვლილი პროექტების დაფინანსებაზე.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთა საბჭოსთან მჭიდრო
თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

11 არის თუ არა შესაძლებელი, დაფინანსდეს
რიტუალების სახლის პროექტი სოფელში?

ლეცფერი

მამრობითი

12 არის თუ არა დაგეგმილი CIP-ს ფარგლებში
სკოლის რეაბილიტაცია?

ყარი

მდედრობითი

13 არის თუ არა CIP ბიუჯეტი განაწილებული
სოფლებს შორს?
14 ვინ არის CIP მრჩეველთა საბჭოს წევრი
ლეცფერიდან?
15 4 მილიონი აშშ დოლარი თუ ლარი?

ყარი

მდედრობითი

თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთა საბჭოსთან მჭიდრო
თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო კომიტეტთან
მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
არა, CIP ბიუჯეტი არ არის განაწილებული სოფლებს შორის. იგი CIP მრჩეველთა
საბჭოს მიერ განსაზღვრული საჭიროებებისა და პროექტების მიხედვით დაიხარჯება.

ლეწფერი

მამრობითი

ლეცფერი

მდედრობითი

16 არის თუ არა შესაძლებელი, ბავშთა ანსამბლ
„ნენსკრას“ საჩუქრად გადაეცეს მუსიკალური
ცენტრი, მიკროფონები, კინოპროექტორები,
კომპიუტერები, ფორმები?

ლახამი

მდედრობითი

17

ქვემო ყარი

მდედრობითი

ლარი-ლარი

მამრობითი

რა სახის ტრენინგ-პროგრამები იგეგმება?
ადამიანები დაინტერესებულები არიან უცხო
ენის კურსებით: რუსულით, ინგლისურით,
ასევე კულინარიული კლასებით.

18 არის თუ არა შესაძლებელი, კომპანიამ
თანადაფინანსების სქემით უზრუნველყოს
მცირე საოჯახო სასტუმროების მშენებლობა ან
რეაბილიტაცია, ან გამოყოს სესხის თანხა

,

ლეცფერი წარმოდგენილია CIP მრჩეველთა საბჭოში ერთი წევრით, ბ-ნი ოთარ
ანსიანით.
4 მილიონი აშშ დოლარი
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
განისაზღვრება მისი პრიორიტეტულობა, კომპანია პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას განიხილავს მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ
და ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი
საბიუჯეტო სახსრების არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთა
საბჭოსთნ მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP საკონსულტაციო კომიტეტთან
მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ
ინვესტირება უნარების განვითარებაში, რაც თემების მდგრად განვითარებას
უზრუნველყოფს, კომპანიის ინტრესებში შედის.
CIP ბიუჯეტის თანხა უნდა მოხმარდეს ისეთ პროექტებს, რომელთა სარგებელი გადის
ფართო საზოგადოებრივ და არა ერთი კონკრეტული პირის მასშტაბებზე.
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

19 არის თუ არა შესაძლებელი, კომპანიამ
თანადაფინანსების სქემით უზრუნველყოს
მცირე საოჯახო სასტუმროების მშენებლობა ან
რეაბილიტაცია, ან გამოყოს სესხის თანხა
დაინტერესებული პირებისთვის?
20 სოფელ კიხულდაში მხოლოდ ერთი ოჯახი
ცხოვრობს. შეგიძლიათ, განაახლოთ სოფლის
გზა CIP-ს ფარგლებში?

ცენტრი

მდედრობითი

CIP ბიუჯეტის თანხა უნდა მოხმარდეს ისეთ პროექტებს, რომელთა სარგებელი გადის
ფართო საზოგადოებრივ და არა ერთი კონკრეტული პირის მასშტაბებზე.
მიკროკრედიტები/სესხები არის მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის ერთ-ერთი საშუალება
საშუალო და ხანგრძლივ პერიოდზე გათვლით.

კიჩხულდი

მამრობითი

21 მისასვლელი გზებისა და შიდა გზების
რეაბილიტაცია

ნაკრა

მამრობითი

22 როგორ მუშაობს CIP კომიტეტი, როგორია
პროცესი?

ნაკრა

მამრობითი

მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად
განხორციელდება. რაც შეეხება შიდა გზებს, ეს საკითხი განხილული იქნება CIP
მრჩეველთა საბჭოსთნ ერთად და თუ ეს უკანასკნელი მას პრიორიტეტულად ჩათვლის,
კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას მისი
აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე
ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და საბიუჯეტო სახსრების არსებობის
კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია პროექტის მოთხოვნების შესაბამისად
განხორციელდება. რაც შეეხება შიდა გზებს, ეს საკითხი განხილული იქნება CIP
მრჩეველთა საბჭოსთან ერთად და თუ ეს უკანასკნელი მას პრიორიტეტულად
ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას მისი
აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე
ზემოქმედების, განხორციელებადობისა და საბიუჯეტო სახსრების არსებობის
კრიტერიუმების გათვალისწინებით.
კომპანიამ ჩაატარა შეხვედრები ყველა თემში და სთხოვა სოფლებს, განესაზღვრათ 2
წარმომადგენელი CIP მრჩეველთა საბჭოში სამუშაოდ. მჭიდრო თანამშრომლობა CIP
მრჩეველთა საბჭოსთნ 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება. კომიტეტის მიერ
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი გამჭვირვალე იქნება. CIP-ს მუშაობა
შეთანხმებული იქნება საკონსულტაციო კომიტეტთან; CIP მრჩეველთა საბჭოს წევრები
პასუხისმგებლები იქნებიან მოსახლეობასთან შეხვედრებზე და უზრუნველყოფენ,
რომ CIP შეხვედრებზე განხილულმა პროექტებმა დააკმაყოფილოს მოსახლეობის
საჭიროებები. შერჩეულ პროექტს მოსახლეობა CIP მრჩეველთა საბჭოს სს ნენსკრა
ჰიდროს და პროექტის საინფორმაციო ცენტრების საშუალებით გაეცნობა.

დაინტერესებული პირებისთვის?

,
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

23 იგეგმება თუ არა CIP-ს ფარგლებში სასოფლო- ნაკრა
სამეურნეო მანქანების ყიდვა?

მამრობითი

თუ CIP მრჩეველთა საბჭო ამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთ საბჭოსთნ მჭიდრო
თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება. თავის მხრივ, CIP საკონსულტაციო
კომიტეტი მჭიდროდ ითანამშრომლებს მოსახლეობასთან.

24 შეგიძლიათ, რომ იყიდოთ სამზარეულოს
ნაკრა
მოწყობილობა (ტაფები და ქვაბები, თეფშები,
დანები, ჩანგლები, კოვზები და ჭიქები 500
კაცზე), რომლითაც ისარგებლებს ნაკრას ხეობის
10-ვე სოფელი რიტუალებისთვის?

მდედრობითი

25 როგორ მუშაობს CIP კომიტეტი, როგორ უნდა
მოხდეს პროექტის წარდგენა?

ნაკრა

მდედრობითი

26 მოეწყობა თუ არა წყლისა და კანალიზაციის
სისტემა ნაკრას ხეობაში?

ნაკრა

მდედრობითი

თუ CIP მრჩეველთა საბჭოამ საკითხს მოსახლეობასთან შეთანხმებით დააყენებს და
მას პრიორიტეტულად ჩათვლის, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას მისი აუცილებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალურ და ბუნებრივ
გარემოზე ზემოქმედების, განხორციელებადობის, შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრების
არსებობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით. CIP მრჩეველთა საბჭოსთან მჭიდრო
თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში დაიწყება.
კომპანიამ ყველა თემში შეკრებები განახორციელა და სთხოვა სოფლებს,
განესაზღვრათ 2 წარმომადგენელი CIP მრჩეველთა საბჭოს წევრობისთვის. CIP
საკონსულტაციო კომიტეტთან მჭიდრო თანამშრომლობა 2017 წლის სექტემბერში
დაიწყება. კომიტეტის წევრები წარმოადგენენ მეტ ინფორმაციას პროექტის წარდგენისა
და სხვა საკითხების შესახებ.
პროექტის პრიორიტეტულობა დაფინანსების შესაძლებლობასთან ერთად თემის CIP
მრჩეველთა საბჭოსთან კონსულტაციის გზით განისაზღვრება.

27 შეიძლება თუ არა, ამიყვანოთ პროექტში
მძღოლად?

ნაკრა

მამრობითი

28 რამდენი ადამიანია დასაქმებული პროექტში
ნაკრადან?

ნაკრა

მამრობითი

29 ექნება თუ არა 19 წლის გამოუცდელ
ადგილობრივ მცხოვრებს დასაქმების
შესაძლებლობა?
30 არის თუ არა ადგილები მძღოლებისთვის,
ელექტრიკოსებისთვის და სხვა მსგავსი
სპეციალობების ადამიანებისთვის?

ნაკრა

მამრობითი

დიახ, ეს შესაძლებელია, როცა გამოცხადდება ვაკანსია (არაკვალიფიცირებული
მუშახელის პოზიციისთვის). უნდა შესრულდეს განცხადების წარდგენის წესი.

ნაკრა

მამრობითი

დიახ, მათი დასაქმება შესაძლებელია, როცა გამოცხადდება ვაკანსია. უნდა
შესრულდეს განცხადების წარდგენის წესი, რომელშიც შედის განცხადების ფორმის
შევსება, ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.

დასაქმება

,

დიახ, ეს შესაძლებელია, როცა გამოცხადდება ვაკანსია. უნდა შესრულდეს
განცხადების წარდგენის წესი. მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება,
ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.
ამჟამად არავინაა ნაკრადან, რადგან სამუშაო ობიექტი იქ არ გახსნილა.
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თემი

სქესი

პასუხი

31 აპირებს თუ არა დამატებითი კვლევის ჯგუფი, ნაკრა
იქირავოს სასტუმრო სახლი სოფელ ნაკრაში?
32 რამდენი ადამიანი დასაქმდება ნაკრადან?
ნაკრა

მამრობითი

ეს საკითხი შესაძლოა, განხილულ იქნას სამუშაო ობიექტის გახსნის შემდეგ.

მამრობითი

33 არის თუ არა რაიმე ვაკანსია გეოლოგებისთვის? ნაკრა

მამრობითი

არაკვალიფიცირებული მუშახელის შემთხვევაში ეს დამოკიდებულია სამუშაო
ობიექტზე, ნახევრად-კვალიფიცირებული მუშახელის შემთხვევაში დასაქმება მოხდება
უნარებისა და კვალიფიკაციების საფუძველზე , ამჟამად რაოდენობაზე საუბარი
რთულია.
ამჟამად არ არის. როცა საჭირო გახდება, გამოცხადდება ვაკანსია. დაცული უნდა იყოს
განცხადების წარდგენის წესი, რომელშიც შედის განცხადების ფორმის შევსება,
ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.

34 როგორია შემდგომი დასაქმების
პერსპექტივები?

ქვემო ყარი

მდედრობითი

35

იქნება თუ არა მზარეულად დასაქმების
შესაძლებლობა? როგორ მოგმართოთ?

ა/გ

მდედრობითი

36 რა განათლება უნდა ჰქონდეს ადამიანს, რომ
დაასაქმოთ?

ა/გ

მდედრობითი

37 რა ეტაპები უნდა გავიარო დასაქმებასთან
დაკავშირებით?

ა/გ

მამრობითი

38 შეუძლიათ თუ არა ადამიანებს, რომლებმაც
უკვე წარადგინეს ავტობიოგრაფიები, კიდევ
ერთხელ მიმართონ დასაქმებისთვის, თუ
შესაფერისი პოზიცია გამოცხადდება?

ა/გ

მდედ/მამრ

39 მოველი დასაქმების შესაძლებლობას
ქვემო მარღი
ვაჟიშვილისთვის (მას არ შეუძლია სამშენებლო
სამუშაოების შესრულება).

მდედრობითი

40 მოველი Salini -ში დასაქმების შესაძლებლობას
მეუღლისთვის

მდედრობითი

,

დავრა

არის, მაგრამ ჯერ არ არის განსაზღვრული. როცა ვაკანსია გამოცხადდება, დაცული
უნდა იყოს განცხადების წარდგენის წესი. მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება,
ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.
EPC და ქვეკონტრაქტორები შეასრულებენ დასაქმების იგივე პროცედურას და
პროექტის ფარგლებში განსაზვრულ მიზნებს. EPC-მ უნდა წარმოადგინოს
ყოვეთვიური ანგარშები მუშახელთან დაკავშირებით. ამგვარად სს ნენსკრა ჰიდროს
შეუძლია, დააკვირდეს დასაქმების მიზნებთან შესაბამისობას.
ეს დამოკიდებულია სამუშაოზე და მასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ მოთხოვნებზე.
არაკვალიფიცირებული პოზიციებისთვის კვალიფიკაცია საჭირო არ არის, ხოლო
კვალიფიცირებული სამუშაოსთვის ეს დამოკიდებულია პოზიციის მოთხოვნებზე.
EPC ჭუბერსა და ნაკრაში არსებული საინფორმაციო ცენტრების საფუძველზე
დასაქმების ცენტრების გახსნას გეგმავს. სამუშაოსთან დაკავშირებული განცხადებები
გამოქვეყნდება (სახელმძღვანელო მითითებების შესაბამისად). განხორციელდება
განაცხადების მიღება და შერჩევა.
დიახ, ეს რეკომენდებულია, რადგან მათი დასაქმების შესაძლებლობები შეიძლება,
გაიზარდოს.

როცა სამუშაო ვაკანსია გამოცხადდება, უნდა მოხდეს განცხადების წარდგენის წესის
დაცვა. ეს წესები განემარტება ყველას, ვინც ამას მოითხოვს. როცა გამოცხადდება
ვაკანსია, დაცული უნდა იყოს განცხადების წარდგენის წესი, რომელშიც შედის
განცხადების ფორმის შევსება, ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ
შემთხვევებში გამოცდა.
როცა გამოცხადდება ვაკანსია, დაცული უნდა იყოს განცხადების წარდგენის წესი.
მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება, ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება
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და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.

41 მოველი დასაქმების შესაძლებლობას

ლეცფერი

მდედრობითი

42 მოველი დასაქმების შესაძლებლობას და
კომპენსირების პროცესის დაწყებას

ა/გ

მამრობითი

43 როგორი იქნება ადგილობრივების ხელფასი?

ა/გ

მდედ/მამრ

44 რატომ არ ხდება ადგილობრივი სატრანსპორტო ა/გ
საშუალებების დაქირავება პროექტისთვის?

მამრობითი

45 რატომ მოდის მეტი მუშახელი სხვა რეგიონიდან ა/გ
(შიდა მიგრაცია), ადგილობრივები კი ჯერაც არ
გადიან შესაბამის ტრენინგს?

მამრ/მდედრ

Salini Impregilo არ არის პასუხისმგებელი დასაქმებამდელ ტრენინგებზე. მთხოვნელი
გადამისამართდება.

46 რატომ არის უცხოელების ხელფასი
ადგილობრივთა ანაზღაურებაზე მაღალი?

ა/გ

მამრობითი

ხელფასები არა ეროვნებაზე, არამედ გამოცდილებაზე, ნოუ-ჰაუსა და სხვა
გარემოებებზეა დამოკიდებული.

47 რა განსხვავებაა ადგილობრივ მუშახელსა და
საქართველოს სხვა რეგიონებიდან ჩამოსულს
შორის ხელფასის თვალსაზრისით?

ა/გ

მამრ/მდედრ

ერთნაირი დონის კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შემთხვევაში განსხვავება არ
არის.

48 ექნება თუ არა ექთანს დასაქმების
შესაძლებლობა?

ა/გ

მდედრობითი

49 რა ფორმატით უნდა იყოს წარმოდგენილი
ავტობიოგრაფია?

ა/გ

მამრობითი

პროექტის მშენებლობის პროცესში იფუნქციონირებს 3 კლინიკა, ამიტომ დიახ, იქნება
შესაძლებლობები ექთნებისთვის. მიუხედავად ამისა, ჩვენ შეგვიძლია, მხოლოდ
რეკომენდაცია გავუწიოთ აპლიკანტებს. განცხადებები უნდა გადაეცეს უშუალოდ
პროვაიდერს, რომელსაც მოეთხოვება, რომ შანსი მისცეს ადგილობრივებს.
სამუშაოსთან დაკავშირებული მოთხოვნები გამოქვეყნდება.
არ არსებობს ავტობიოგრაფიის რაიმე სტანდარტული ფორმატი. მარტივი ფორმა
წარმოდგენილი იქნება დასაქმების საინფორმაციო ცენტრში. ასე, რომ დაინტერესებულ
აპლიკანტს შეუძლია ავტობიოგრაფიის ფორმატის შეცვლა, ან ცენტრში არსებულის
გამოყენება.

,

როცა გამოცხადდება ვაკანსია, დაცული უნდაიყოს განცხადების წარდგენის წესი.
მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება, ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება
და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.
Salini Impregilo კომპენსაციაზე პასუხისმგებელი არ არის. მთხოვნელი
გადამისამართდება შესაბამის მაგიდასთან, დასაქმებასთან დაკავშირებით კი
პროცედურა განემარტება. მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება,
ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.
ეს დამოკიდებულია სამუშაოზე, კვალიფიკაციის და გამოცდილების დონეზე.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ანაზღაურება იქნება სამშენებლო სფეროში საქართველოში და
რეგიონში არსებული საშუალო მაჩვენებელის დონეზე სამუშაოს სპეციფიკის
შესაბამისად
შემოთავაზებები განიხილება თანმიმდევრობით.თითოეული მანქანა შემოწმდება
უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მახასიათებლების თვალსაზრისით. იმ შემთხვევაში,
თუ იგი მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, პროექტი დაქირავების საკითხს განიხილავს.
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#

კითხვა

50 ექნებათ თუ არა სატვირთოების მძღოლებს
დასაქმების შესაძებლობა?

თემი

სქესი

პასუხი

ა/გ

მამრობითი

დიახ, არის ამის შესაძლებლობა. როცა გამოცხადდება ვაკანსია, დაცული უნდა იყოს
განცხადების წარდგენის წესი. მასში შედის განცხადების ფორმის შევსება,
ავტობიოგრაფიის წარდგენა, გასაუბრება და რიგ შემთხვევებში გამოცდა.

ნაკრა

მამრობითი

კომპანია უზრუნველყოფს მიწის რეგისტრაციასთან (მიწის აზომვა, ნახაზების
მომზადება, სხვა) დაკავშირებულ დახმარებას ყველა იმ ოჯახისთვის, რომელიც
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება. ეს საარსებო საშუალებების აღდგენის
პროგრამის ნაწილს წარმოადგენს.

მიწის შესყიდვა
51 მიწის რეგისტრაციის პროცესში დახმარების
თხოვნა

გარდა ამისა, მიწის შეძენის ჯგუფი კონსულტაციებს გაუწევს იმ ოჯახებს (თუ ისინი
ითხოვენ), რომლებიც არ იმყოფებიან პროექტის ზემოქმედების ქვეშ და განუმარტავს
მათ პროცედურებს, რომლებიც გასავლელი ექნებათ საკუთრების რეგისტრაციისთვის.
52 როგორია მიწის რეგისტრაციის პროცესი?

ნაკრა

მამრობითი

53 როგორ მოახდენს კომპანია კერძო საკუთრების ნაკრა
დაზიანების კომპენსირებას, თუ ის გზის
გაფართოების დროს დაზიანდა?

მამრობითი

,

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ არმყოფ ადამიანებს სჭირდებათ მიწის ნაკვეთის
რეგისრაციისათვის საჭიროა მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და
მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული შესაბამისი საკუთრების უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რათა შემდეგ დაარეგისტრირონ მიწა მესტიაში,
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. თუ ასეთი დოკუმენტები არ არსებობს,
პირველ რიგში, უნდა მიმართონ მესტიის მუნიციპალიტეტის ლეგალიზაციის
კომისიას და დაიწყონ დოკუმენტების მომზადების პროცესი. მიწის საკადასტრო
აზომვითი ნახაზების მომზადება სპეციალისტის მიერ მიწის შესაბამის კვლევას
მოითხოვს.
მიწის ნაკვეთების აზომვა და დაზიანებულ ნაკვეთზე არსებული აქტივების
ინვენტარიზაცია მიწათსარგებლობის გეგმის მიხედვით განხორციელდება.
დამოუკიდებელი აუდიტორი კომპენსაციის გაანგარიშებას მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის პრინციპების შესაბამისად განახორციელებს.
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ყველა ოჯახი უშუალოდ მიიღებს მონაწილეობას
ინვენტარიზაციაში. ყველა დანაკარგის ღირებულება (მიწა, ხე, მოსავალი, ღობე,
შენობები, სხვა) გაანგარიშდება სრული აღდგენის ღირებულებით. ნებისმიერ
მიწასთან დაკავშირებით, რომელიც მიწის დადგენილი წესით შესყიდვის პროცესს
მიღმა დაზიანდა, შეგიძლიათ, წარმოადგინოთ საჩივარი საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ოფისის, ან მიწის შესყიდვის ჯგუფის საშუალებით.
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

54 მიწის ნაკვეთი არ დაზარალებულა პროექტის
შედეგად, მაგრამ მფლობელი მოითხოვს
რეგისტრაციის პროცესში დახმარებას

დევრა

მდედრობითი

55 გზის პროექტის შესაბამისად, მიწის ნაკვეთის
ნაწილი დაზიანდა, ნაწილი - არა.
დაუზიანებელი ნაწილი უსარგებლო გახდა.
შეგიძლიათ ამ სიტუაციის გათვალიწინება?

ლარი-ლარი

მამრობითი

56 მემულის საძოვრების ტერიტორიაზე არის
გარკვეული ერთწლიანი კულტურები.

სგურიში

მდედრობითი

57 როგორია მემულის საძოვრების კომპენსირების სგურიში
პროცედურა?

მდედრობითი

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ არმყოფ ადამიანებს სჭირდებათ მიწის ნაკვეთის
რეგისრაციისათვის საჭიროა მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი და
მესტიის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული შესაბამისი საკუთრების უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი, რათა შემდეგ დაარეგისტრირონ მიწა მესტიაში,
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. თუ ასეთი დოკუმენტები არ არსებობს,
პირველ რიგში, უნდა მიმართონ მესტიის მუნიციპალიტეტის ლეგალიზაციის
კომისიას და დაიწყონ დოკუმენტების მომზადების პროცესი. მიწის საკადასტრო
აზომვითი ნახაზების მომზადება სპეციალისტის მიერ მიწის შესაბამის კვლევას
მოითხოვს.
აღნიშნულ მონაკვეთზე მიწის დაპროექტება ჯერ არ დასრულებულა. თუ გზის
პროექტით გათვალისწინებულია მიწის ნაკვეთის გაყოფა ორ ან მეტ ნაწილად და
დარჩენილი ნაწილები ვეღარ იქნება გამოყენებული სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობისთვის, საბოლოო კომპენსაციის გადახდის დროს ჩვენ ამას
გავითვალისწინებთ.
2015-2016 წლებში, როცა მემულის საძოვრებთან დაკავშირებით ინვენტარიზაცია
ჩატარდა, ჯგუფმა ვერ გამოავლინა ერთწლიანი კულტურები. 2017 წელს, როცა
საჩივარი მივიღეთ დაზარალებული ოჯახებისგან, კომპანიის სოციალურმა ჯგუფმა
ტერიტორია ხელმეორედ შეამოწმა და კვლავ ვერ იპოვა აღნიშნული კულტურები. ამ
ერთწლიანი კულტურების კომპენსირების საკითხი შიდა განხილვის პროცესშია და
შეძლებისდაგვარად მალე გადაწყდება.
მემულის საძოვრების დანაკარგით დაზარალებული ოჯახები უკვე განსაზღვრულია
და კონსულტაციები საძოვრის კომპენსირებასთან დაკავშირებით (ფურაჟის
ტრანზიტული მიწოდება ნატურალური ფორმით ან თანხით) გაგრძლდება. მალე ასევე
დაიწყება საარსებო საშუალებების აღდგენის ღონისძიებებთან დაკავშირებული
კონსულტაციები. დაზარალებულ ოჯახებთან საბოლოო შეთანმების შემდეგ ორივე
მხარე ხელს მოაწერს საკომპენსაციო ხელშეკრულებას.

ჯანდაცვა, უსაფრთხოება და გარემო
58 გარემოსდაცვითი ზემოქმედების
თვალსაზრისით, რაიონი სეისმურად აქტიურ
ზონაშია. როგორია რისკები, ტარდება თუ არა
რაიმე სამუშაოები მათ შესამცირებლად?

,

ლარი-ლარი

მამრობითი

განხორციელდა სეისმური რისკის შეფასება და კაშხალი დაპროექტდა ისე, რომ
გაუძლოს მაქსიმალურ შესაძლო სეისმურ მოვლენას. კაშხლის სტაბილურობა
შემოწმდება და შესაძლებელი იქნება წყალსაცავში წყლის დონის შემცირება, თუ მისი
არასტაბილურობა გამოვლინდება. სეისმური მოვლენის შემდეგ კაშხალი სრულად
შემოწმდება.
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

59 უზრუნველყოფს თუ არა ელექტროსადგურში
წყლის სადერივაციო გვირაბი წყლის ნაკადს
ზედა და ქვედა ბიეფში?

ლარი-ლარი

მამრობითი

60 პროექტის სატრანსპორტო საშუალებები
დასახლების ფარგლებში ძალიან სწრაფად
მოძრაობენ, რაც მტვერს წარმოშობს. რა
ღონისძიებებს გაატარებს პროექტი ამ
პრობლემის აღმოსაფხვრელად?
61 რა სახის ხმაური (DB) წარმოიქმნება
ელექტროსადგურის მიერ?

ლარი-ლარი

მამრობითი

წყალსაცავიდან წყალსატარი გვირაბის საშუალებით ელექტროსადგურში წყლის
დერივაცია კაშხალსა და ელექტროსადგურს შორის მონაკვეთზე მდინარე ნესნკრაში
ნაკადის შემცირებას გამოიწვევს. ჭუბერში კაშხლის შემდეგ წყლის ნაკადი იქნება
კაშხლის გარეშე ბუნებრივი ნაკადის 5%-დან 40%-მდე ფარგლებში.
ჰიდროელექტროსადგურიდან ქვემოთ ნაკადი დღის განმავლობაში შეიცვლება, მაგრამ
მაქსიმალური ნაკადი არ იქნება კაშხლის გარეშე მაქსიმალურ ნაკადზე მეტი.
სიჩქარის ლიმიტები განსაზღვრულია, მაგრამ თუ პროექტის ფარგლებში მომუშავე
მძღოლები მათ არ იცავენ, თემის წევრებს შეუძლიათ, ეს გაასაჩივრონ და საპროექტო
ჯგუფი საკითხს შეისწავლის.

ლახამი

მამრობითი

62 რა სახის ზემოქმედებას გამოიწვევს ტურბინები ლახამი
და ელექტროსადგური?

მამრობითი

63 რა სახის ხმაურს (DB) წარმოშობს
ელექტროსადგური?

ლახამი

მამრობითი

64 იმოქმედებს თუ არა ელექტრონერგიის
მიმწოდებელი ხაზები სოფელ ლახამზე?

ლახამი

მამრობითი

65 ჩატარდა თუ არა კვლევები გვირაბთან
ქვემო მარღი
დაკავშირებით? ჩატარდა თუ არა მიწის
ანალიზი? შესაძლებელია თუ არა ამ
ინფორმაციის მიღება?
66 რა მოხდება, თუ გვირაბის მშენებლობის დროს ქვემო მარღი
წარმოიქმნება მეწყერი?

,

მამრობითი

მამრობითი

ხმაურის დონე საქართველოში არსებული რეგულაციების მოთხოვნებისა და
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისი იქნება, ანუ 45 dB
ან ნაკლები ღამით და 55 dB ან ნაკლები დღის განმავლობაში.
ხმაურის მინიმუმამდე შესამცირებლად სადგურების ტურბინები ბეტონის მიწისქვეშა
ორმოშია განთავსებული. ხმაურის დონემ უნდა დააკმაყოფილოს საქართველოში
არსებული რეგულაციებისა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტანდარტები.
ხმაურის დონე საქართველოში არსებული რეგულაციების მოთხოვნებისა და
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისი იქნება, ანუ 45 dB
ან ნაკლები ღამით და 55 dB ან ნაკლები დღის განმავლობაში.
იმ მარშრუტის შესწავლა, რომელსაც ელექტროენერგიის მიმწოდებელი ხაზები
გაივლის, ჯერ კიდევ გრძელდება. არსებობს ვარიანტი, რომ ხაზებმა ლახამზე გაიაროს,
თუმცა ეს შეიძლება, იყოს როგორც მიწისზედა, ისე მიწიქვეშა კაბელი. შეირჩევა ის
ვარიანტი, რომელიც ნაკლებ ზიანს მიაყენებს ადამიანებს და გარემოს. შესაბამისად,
გამოყენებული იქნება შემარბილებელი ღონისძიებები იერარქიული
თანმიმდევრულობით, რაც გულისხმობსა ზემოქმედების თავიდან აცილებას ან
მინიმუმდე შემცირებას. ლახამის მაცხოვრებლები მონაწილეობას მიიღებენ კვლევებში.
ტერიტორიაზე ჩატარდა გეოლოგიური კვლევები. მოცემულ მომენტში ჩვენ არ გვაქვს
ეს ინფორმაცია. როგორც კი ის ჩვენთვის ცნობილი გახდება, ვაცნობებთ საინფორმაცო
ცენტრებს.
ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ეს მოხდეს. შემუშავდა საგანგებო მდგომარეობისთვის
მზადმყოფნის დატალური სტრუქტურა და სრული გეგმა. მოსახლეობა მას ძირითადი
მშენებლობის დაწყებამდე გაეცნობა, რათა ინფორმირებული იყოს გამაფრხილებელი
ნიშნებისა და იმის შესახებ, როგორ მოიქცეს ექსტრემალურ შემთხვევაში. ეს
საოპერაციო დოკუმენტი დეტალურად აღწერს თავად საგანგებო სიტუაციებს,
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი
რომელიც შეიძლება, წარმოიქმნას და ევაკუაციის წესებს.

67 არის თუ არა წყალსატარი გვირაბის გაჩერების
რისკი?

ქვემო მარღი

მდედრობითი

ნებისმიერ პროექტს თან სდევს რისკები და ზემოქმედება, თუმცა ნაკლებ სავარაუდოა,
რომ ეს მოხდეს. ეს არ ითვლება უსაფრთხოების რისკად, ეს უფრო საექსპლუატაციო
რისკია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა კომპანიის რისკი, რომ ოპერაციები შეწყდეს.
ამ საკითხის განსახილველად პიროვნება გადამისამართდა კაშხლის უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელ პირთან.

68 შეუძლია კომპანიას კაშხლის უსაფრთხოების
ყარი
გარანტირება და სახლებზე 0%-იანი
ზემოქმედების უზრუნველყოფა?
69 რა ზემოქმედებას მოახდენს პროექტი სოფლის ყარი
ადგილობრივ მეურნეობაზე?

მდედრობითი

მდედრობითი

სავარაუდოდ, პროექტი სოფლის მეურნეობაზე გავლენას არ მოახდენს. ოჯახები,
რომლებიც დაკარგავენ მიწას, მიიღებენ კომპენსაციას.

70 1 წლით ადრე კომპანიამ აღნიშნა, რომ
ყარი
არსებობს უსაფრთხოების 100 %-იანი გარანტია
და რომ პროექტი გარკვეულ ზემოქმედებას
მოახდენდა, ახლა კი, ღია კარის შეკრებაზე
ითქვა, რომ კაშხალი უსაფრთხოა.

მდედრობითი

დიახ, ყველა პროეტს აქვს ზემოქმედება და რისკები, ეს ნორმალურია. მაგრამ კაშხალი
დაპროექტებულია უსაფრთხოების უმაღლესი სტანდარტებით. კომპანიამ კონტრაქტი
გააფორმა საუკეთესო უცხოელ დამპროექტებლებთან და კონტრაქტორებთან, რათა
სამუშაო შესრულდეს საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და ულტრათანამედროვე
სტანდარტებით. შეიქმნა ექსპერტთა დამოუკიდებელი საბჭო და პროექტის
განხორციელების დროს დაცული იქნება უსაფრთხოების ყველა ასპექტი.

71 ხუდონ ჰესისა და ნენსკრა ჰესის მშენებლობა - ნაკრა
როგორი იქნება ერთობლივი გავლენა აქ
მიკროკლიმატზე, თუ ნენსკრა ჰესი და ხუდონ
ჰესი პარალელურად აშენდება? გაიზრდება თუ
არა ტენიანობა?

მამრობითი

72 გამოიწვევს თუ არა პროექტი რეგიონში სეისმურ ნაკრა
აქტივობებს?

მამრობითი

მოსალოდნელია მცირე და ლოკალიზებული ცვლილება ტემპერატურასა და
ტენიანობაშაში ნენსკრას წყალსაცავის უშუალო სიახლოვეს. ზაფხულში ტემპერატურა
ოდნავ შემცირდება და ტენიანობა ოდნავ გაიზრდება. ზამთარში რაიმე
მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. ამასთან, წყალსაცავში
ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვლილებით გამოწვეული ზემოქმედება
გავრცელდება მხოლოდ რამდენიმე კილომეტრზე ქვემოთ და არ არის მოსალოდნელი
ტიტასა და ჭუბერში. ანალოგიური ცვლილებები მოსალოდნელია ხუდონის
წყალსაცავის გარშემო. თუმცა ხუდონის და ნენსკრას ჰესების ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული ზონები ერთმანეთს არ დაემთხვევა, ამიტომ კუმულაციური ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ არის.
ნენსკრას წყალსაცავი პატარაა და ვერ გამოიწვევს სეისმურ აქტივობას გავსებისა და
ექსპლუატაციის ადრეულ ეტაპზე. ეს დაადასტურეს ექსპერტთა საბჭომ (რომელშიც
შედის ორი იაპონელი ექსპერტი) და პროექტის ინჟინრებმა.

კაშხლის უსაფრთხოება

,
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

ნაკრა

მამრობითი

დამატებითმა კვლევებმა გამოავლინა ალუვიური მასალების არსებობა კაშხლის
ფუნდამენტში. მოხდა პროექტის ადაპტირება და ბეტონის ჩამკეტი კედლის სიღრმე
გაიზარდა, რათა წყლის გაჟონვა შემცირდეს და კაშხლის უსაფრთხოება გაიზარდოს.

74 როგორ მოახერხებს კომპანია გვირაბის ისე
ნაკრა
აშენებას, რომ ამან ღვარცოფის დიდი ნაკადი არ
გამოიწვიოს?

მამრობითი

75 რა ღონისძიებებს განახორციელებს კომპანია
მუშახელის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის
თვალსაზრისით?

ნაკრა

მდედრობითი

76 არის თუ არა შესაძლებლობა, ექსკავაციების
დროს არქეოლოგიური აღმოჩენები
გამოვლინდეს?

ნაკრა

მამრობითი

გვირაბების მშენებლობა არ გაზრდის ღვარცოფის ნაკადის ფაქტობრივ რისკებს.
გვირაბები სიღრმისეულ ქანებშია, რომელთა ამოღება მოხდება გვირაბის გასაბურღი
მანქანებით, რომელიც მშენებლობის დროს რაიმე სახის კრიტიკულ ვიბრაციას არ
იწვევს.
კრედიტორები და K-Water მოითხოვენ, რომ პროექტმა დაიცვას შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტები და საუკეთესო პრაქტიკა, რათა
გარანტირებული იყოს სამშენებლო მოედანზე მუშახელის უსაფრთხოების მაღალი
დონე. სამშენებლო მოედანზე უზრუნველყოფილი იქნება ჯანდაცვის ობიექტები,
რომლებიც საჭიროების შემთხვევაში ადექვატურ დახმარებას გაუწევენ მუშებს. EPC-ს
კონტრაქტორი მკაცრად იცავს თავისი პერსონალის ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. მფლობელის ინჟინერი Stucky და
დამფინანსებლები მკაცრად იცავენ ამ წესებსა და პროცედურებს. გარდა ამისა,
დამფინანსებლების მოთხოვნით, მესამე მხარის კონსულტანტები კვარტალურად,
დადგენილი სტანდარტების შესაბამისად, მონიტორინგს განახორციელებენ.
ყველა საინჟინრო სამუშაოს დააკვირდება არქეოლოგი. კულტურული ღირებულების
მქონე აღმოჩენის შემთხვევაში, საქართველოში მოქმედი რეგულაციების თანახმად,
ამოქმედდება შესაბამისი პროცედურა.

77 არის თუ არა ურანის აღმოჩენის შანსი? რა არის ნაკრა
პროექტის მთავარი მიზეზი?

მამრობითი

პროექტის მიზანია 280 მეგავატიანი ჰიდროელექტროსადგურის აშენება და
ექსპლუატაცია. იგი ელექტროენერგიით საქართველოს ეროვნულ გამანაწილებელ
ქსელს მოამარაგებს. პროექტი არ არის დაინტერესებული ურანით ან სხვა
წიაღისეულით, - სს ნენსკრა ჰიდრო ამისთვის არ შექმნილა.

78 ნაკრას შენაკადებში აქტიური მეწყრული
ნაკრა
ტერიტორიები მუდმივად უნდა მოწმდებოდეს,
რათა თავიდან იქნას აცილებული ღვარცოფის
ნაკადით ბუნებრივი კაშხლის წარმოქმნა.

მამრობითი

ეს პროექტი გავლენას ვერ მოახდენს მეწყრის სიხშირესა და სიძლიერეზე. კომპანია
ამას მონიტორინგს გაუწევს და შეისყიდის მოწყობილობას დამბის ქვემოთ,
შენაკადებთან შეერთების ადგილას მდინარე ნაკრას გასუფთავებისთვის, რათა
წყალდიდობის რისკი შემცირდეს.

79 როდის აშენდება გვირაბი და როგორ
განახორციელებს კომპანია მეწყრის მართვას?

მამრობითი

გვირაბის მშენებლობა დაიწყება 2018 წლის აპრილში და დასრულდება 2020 წლის
ოქტომბერში. ამ გვირაბის მშენებლობა ზემოქმედებას არ გამოიწვევს, რადგან ის
ღრმად იქნება განლაგებული კლდეში.

73 რა სახის რისკები გამოვლინდა დამატებითი
კვლევების შედეგად?

,

ნაკრა
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#

კითხვა

სქესი

პასუხი

80 დადის ჭორი, რომ პროექტის მთავარი მიზანია ნაკრა
მიწისქვეშა სასარგებლო წიაღისეულის
მოპოვება (ოქრო, ვერცხლი, სხვა). არის თუ არა
პროექტის მთავარი მიზანი ოქროს, ვერცხლის
და სხვა წიაღისეულის მოპოვება?

მამრობითი

81 არის თუ არა პროექტი უსაფრთხო
სოფლებისთვის?

ნაკრა

მამრობითი

82 რატომ დაიწყო საქართველოს მთავრობამ
ნაკრა
დისკუსიები ინვესტორებთან გარემოსა და
სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების სათანადო
შეფასების გარეშე?

მამრობითი

83 არის თუ არა კაშხალი უსაფრთხო სეისმურობის ნაკრა
თვალსაზრისით?

მამრობითი

84 ნალექის მართვა მდინარე ნაკრას დამბის
ქვემოთ

ნაკრა

მამრობითი

ამ პროექტის ერთადერთი მიზანია კაშხლის აგება, K water-ს არ აქვს რაიმე სხვა
ინტერესი საქართველოში. K water-ის საქმიანობის სფეროა წყლის რესურსების მართვა.
სს ნენსკრაჰიდრო კი არის სახელმწიფოს კუთვნილი კომპანია, რომელიც
საქართველოში ჰიდროელექტროენერგიის სფეროში საქმიანობს. კომპანია
დაინტერესებულია მხოლოდ მდინარე ნენსკრასა და ნაკრაში წყლის ნაკადის
ნაწილისგან ელექტროენერგიის მიღებით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ის უსაფრთხოა. კომპანიას ხელშეკრულებები აქვს საუკეთესო
საერთაშორისო დამპროექტებლებთან და კონტრაქტორებთან ასევე შეიქმნა
დამოუკიდებელ ექსპერტთა საბჭო. პროექტის განხორციელების დროს
უსაფრთხოების ყველა ნორმა იქნება დაცული.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასება მომზადდა 2015 წელს „გამა კონსალტინგის“ მიერ.
ეს დოკუმენტები დაამტკიცა მთავრობამ. შემდეგ კომპანიამ მიმართა პოტენციურ
დამფინანსებლებს (ინვესტორებს) და მათ დამატებითი კვლევები მოითხოვეს. ეს ის
კვლევებია, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ. ისინი შედგება 10 ტომისაგან. მაგრამ
გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის შეფასება არის შეფასება, რომელიც დაამტკიცა
მთავრობამ. არსებობს გარემოზე ზემოქმედების მხოლოდ ერთი შეფასება, დანარჩენი
დოკუმენტაცია წარმოადგენდა დამატებით კვლევებს. დამფინანსებლები გაეცნენ
ყველა ტომს და მოხდა მათი განსაჯაროება.
განხორციელდა სეისმური მოვლენების რისკის შეფასება და კაშხალი დაპროექტდა
ისე, რომ გაუძლოს მასქიმალური სიმძლავრის შესაძლო სეისმურ მოვლენას. კაშხლის
სტაბილურობა შემოწმდება და თუ გამოვლინდება მისი არასტაბილურობა,
შესაძლებელი იქნება წყალსაცავში წყლის დონის დაკლება. სეისმური მოვლენის
შემდეგ კაშხალი კვლავ შემოწმდება.
ნაკრას დამბა და გვირაბის შემშვები ღიობი აღჭურვილი იქნება ჩამკეტებით, ისე, რომ
მდინარე ნაკრას ბუნებრივი ნაკადი პერიოდულად აღდგეს და მასში დაგროვებული
დანალექი ქვემოთ ჩაირეცხოს. ექსპლუატაციის დაწყებამდე განხორციელდება
დამატებითი კვლევები, რათა განისაზღვროს და შეფასდეს დანალექის მართვის
დამატებითი ღონისძიებების განხორციელებადობა.

85 იცვლება თუ არა მიკროკლიმატი წყალსაცავის
გარშემო?

ნაკრა

მამრობითი

,

თემი

მიკროკლიმატის ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ცვლილება მოსალოდნელია მხოლოდ
ნენსკრას წყალსაცავის უშუალო სიახლოვეს. ზაფხულში ტემპერატურა ოდნავ
შემცირდება და ტენიანობა ოდნავ გაიზრდება. ზამთარში რაიმე მნიშვნელოვანი
ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. ამასთან, ტემპერატურისა და ტენიანობის
ცვლილების არეალში მოქცეული ტერიტორია ვრცელდება რამდენიმე კილომეტრზე
ნაკადის მიმართულებით ქვემოთ და სავარაუდოდ, ამ ცვლილებებს არ ექნება ადგილი
ტიტას ან ჭუბერის ტერიტორიაზე.
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#

კითხვა

თემი

სქესი

პასუხი

86 რატომ გააჩერა მთავრობამ ხუდონის ჰესი და
გადაწყვიტა ნენსკრა ჰესის მშენებლობა?

ნაკრა

მამრობითი

ჩვენ არ ვიცით, რატომ შეაჩერა საქართველოს მთავრობამ ხუდონ ჰესის მშენებლობა.
ხუდონთან დაკავშირებით შეკითხვით მიმართეთ საქართველოს მთავრობას.

87 მოახდენს თუ არა ჰესი გავლენას სასმელ და
მინერალურ წყლებზე?

ნაკრა

მამრობითი

88 წყლის რა რაოდენობის ხარჯი შემცირდება
მდინარეში და როგორი იქნება ხეობაში მისი
გამაგრილებელი ეფექტი?

ნაკრა

მამრობითი

89 როგორი იქნება ნენსკრადან მიღებული
ელექტროენერგიის ტარიფი?
90 მაღალი რისკის გამო ნენსკრაში ცხოვრება
შეუძლებელი იქნება. ხეების ჭრა გაზრდის
ფერდობის არასაიმედოობას,
უარყოფით გავლენას მოახდენს მიწის
ნაყოფიერებაზე და სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტებზე დამბისა და კაშხლის ქვემოთ.

ნაკრა

მამრობითი

ნაკრა

მამრობითი

91 ხეების ჭრამ და მცენარეული საფარისგან
ნაკრა
გაწმენდამ შესაძლოა, გამოიწვიოს მეწყრისა და
ეროზიის რისკები.

მამრობითი

92 ფერდობის არასტაბილურობის რისკი

ნაკრა

მამრობითი

93 დაგეგმილია მაღალი ძაბვის კაბელის გაყვანა

ქვემო ლახილი მდედრობითი

პროექტი გავლენას არ მოხდენს სასმელი და მინერალური წყლების წყაროებზე. თუმცა
სასმელი წყლის წყაროები შემოწმდება და თუ გამოვლინდება ზემოქმედება წყაროს
წყლის რაოდენობასა და ხარისხზე, ისე, რომ ამან გავლენა მოახდინოს მოსახლეობაზე,
უზრუნველყოფილი იქნება ალტერნატიული წყლით მომარაგება.
მოსალოდნელია, რომ მდინარეებში ნაკრა და ნენსკრა წყლის შემცირებულმა ხარჯმა
შხეფების შემცირება და, შესაბამისად, მდინარის უშუალო სიახლოვეს შხეფების
გამაგრილებელი ეფექტის შემცირებაც გამოიწვიოს. თუმცა ეს სავარაუდოდ,
ლოკალიზებული იქნება და გავლენას ვერ მოახდენს ხეობაზე. მდინარის უშუალო
სიახლოვეს ტემპერატურისა და ტენიანობის ცვლილებების სიდიდე სავარაუდოდ,
ნენსკრასა და ნაკრას სეზონურ და წლიურ მერყევობაზე ნაკლები იქნება .
ამ საკითებს განაგებს მთავრობა. თუ ეს ინფორმაცია განსაჯაროვდება, ჩვენ ვაცნობებთ
მოსახლეობას.
ნენსკრას ხეობაში მხოლოდ მცირე ტერიტორია გასუფთავდება ხეებისგან. ფერდობები
სამშენებლო მოედნებისა და კონსტრუქციების ზემოთ, საჭიროების მიხედვით,
გამაგრდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული მეწყერი და ქანების ვარდნა. ნენსკრას
ხეობაში ხეებისგან გაწმენდილი ტერიტორია გაივსება წყალსაცავით და სავარაუდოდ,
ვერ მოახდენს გავლენას ფერდობების სტაბილურობაზე. ნენკრას ხეობაში მოხდება
ფერდობების სტაბილურობა მუდმივი მონიტორინგი. პროექტის განხორციელების
შემდეგ ნაკრასა და ნენსკრას ხეობებში მცხოვრებ ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ,
აქ ცხოვრება გააგრძელონ.
ნენსკრას ხეობაში მხოლოდ მცირე ტერიტორია გასუფთავდება ხეებისგან. ფერდობები
სამშენებლო მოედნებისა და კონსტრუქციების ზემოთ, საჭიროების მიხედვით,
გამაგრდება, რათა თავიდან იქნას აცილებული მეწყერი და ქანების ვარდნა. ნენსკრას
ხეობაში ხეებისგან გაწმენდილი ტერიტორია გაივსება წყალსაცავით და სავარაუდოდ,
ვერ მოახდენს გავლენას ფერდობების სტაბილურობაზე. ნენკრას ხეობაში მოხდება
ფერდობების სტაბილურობა მუდმივი მონიტორინგი. პროექტის განხორციელების
შემდეგ ნაკრასა და ნენსკრას ხეობებში მცხოვრებ ადამიანებს შესაძლებლობა ექნებათ,
აქ ცხოვრება გააგრძელონ.
პროექტი არ გაზრდის ფერდობის სტაბილურობის რისკს არც ერთ ხეობაში. მთავარი
კომპონენტები მიწისქვეშაა და წყალსაცავი ნენსკრაში შედარებით პატარაა. მთლიანი
პროექტის სამშენებლო მოედნისთვის ჩატარდა საფრთხის რისკის სრული შეფასება.
იმ მარშრუტის შესწავლა, რომელსაც ელექტროენერგიის მიმწოდებელი ხაზები

,
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#

კითხვა

თემი

სქესი

სახლების თავზე

გაივლის, ჯერ კიდევ გრძელდება. არსებობს ვარიანტი, რომ ხაზებმა ლახამზე გაიაროს,
თუმცა ეს შეიძლება, იყოს როგორც მიწისზედა, ისე მიწიქვეშა კაბელი. შეირჩევა ის
ვარიანტი, რომელიც ნაკლებ ზიანს მიაყენებს ადამიანებსა და გარემოს. შესაბამისად,
გამოყენებული იქნება შემარბილებელი ღონისძიებები იერარქიული
თანმიმდევრულობით, რაც გულისხმობსა ზემოქმედების თავიდან აცილებას ან
მინიმუმდე შემცირებას. ლახამის მაცხოვრებლები მონაწილეობას მიიღებენ კვლევებში.

94 ექმნებათ თუ არა ელექტროსადგურების ახლოს ქვემო ლახილი მდედრობითი
მდებარე სოფლებს რისკი, ჩაირეცხონ
ელექტროსადგურიდან მომავალი წყლის
ნაკადით?
95 რა საფრთხეს შეიძლება, ველოდოთ მაღალი
ძაბვის ხაზის “კავკასიონის”
ელექტროსისტემისგან?
96 იქნება თუ არა ელექტროსადგურიდან
ვიბრაციის და ხმაურის დონე სტანდარტების
ფარგლებში?

,

პასუხი

ქვემო ლახილი მდედრობითი

ქვემო ლახილი მდედრობითი

ელექტროსადგურის ზემოთ, მდინარე ნენსკრაში წყლის ნაკადი ნაკლები იქნება
კაშხლის გარეშე ბუნებრივ ნაკადზე. ელექტროსადგურიდან ქვემოთ ნენსკრას ნაკადი
დღის განმავლობაში იმერყევებს, მაგრამ მაქსიმალური ნაკადი არ იქნება უფრო დიდი,
ვიდრე უდიდესი ნაკადი კაშხლისგარეშე სიტუაციისთვის. წყალიდობის შემთხვევაში
ნაკადი მდინარე ნენსკრაში იქნება ისეთივე, როგორც კაშხლისგარეშე სიტუაციაში.
პროექტი მაღალი ძაბვის ხაზზე “კავკასიონი” გავლენას არ ახდენს.

ხმაურის დონე შესაბამისობაში იქნება საქართველოში მოქმედ რეგულაციებთან და
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებთან, კერძოდ - 45 dB ღამით და 55
dB დღისით. ელექტროსადგური არ გამოიწვევს ისეთ ვიბრაციას, რომელიც გავლენას
მოახდენს მეზობელ მოსახლეობაზე.
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4

სხვა ჩართულობა
ამ ნაწილში წარმოდგენილია იმ კითხვების დეტალები, რომელიც JSCNH-მა (სს „ნენსკრა
ჰიდრო“ - პროექტის განმახორციელებელი კომპანია) წერილობითი ფორმით პოტენციური
დამფინანსებლებისგან მიიღო. გარდა ამისა, წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში
გამოყენებული სხვა საკონსულტაციო და საინფორმაციო წყაროები.

4.1

საინფორმაციო ცენტრები
მიუხედავად იმისა, რომ საინფორმაციო ცენტრები ყოველდღიურად 14:00 სთ–დან 16:00
სთ–მდე მუშაობს, მოსახლეობა პროექტის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ამ
ცენტრებით რეგულარულად არ სარგებლობს. შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში
შეკითხვების მიღება საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით არ ხდება. მოსახლეობა ამ
ცენტრებით უმეტეს შემთხვევაში სამუშაო ადგილების ხელმისაწვდომობის დასადგენად
სარგებლობს. ამჟამად პროექტის ფარგლებში საინფორმაციო ცენტრებში ვიზიტორთა
რაოდენობის გაზრდის გზების ძიება მიმდინარეობს.

4.2

კორესპონდენცია
ცხრილში 12 წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში გარემოსა და სოციალურ სფეროზე
ზემოქმედების დამატებითი კვლევების განსაჯაროების შემდეგ მიღებული
კორესპონდენციის ჩამონათვალი (14 მარტი - 24 აგვისტო). გამჭვირვალობის
უზრუნველსაყოფად JSCNH–მა (სს „ნენსკრა ჰიდრო“ - პროექტის განმახორციელებელი
კომპანია) ასევე შეიტანა ანგარიშში პასუხები, რომელიც განსაჯაროების პერიოდის
შემდეგ იქნა მიღებული(ქვემოთ ცხრილი 12; დოკ. 9).
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ცხრილი 12- განსაჯაროების პერიოდში მიღებული კორესპონდენცია (14 მარტი -24 აგვისტო)
მით.

ანგარიში წერილი

კომენტარები

JSCNH-ის პასუხი

დოკ. 1

«მწვანე ალტერნატივის» მიერ აზიის
განვითარების ბანკისთვის (ADB)
მიწოდებული ინფორმაციული
ჩანაწერი, 2017 წლის მაისი
(დანართი 4).

«მწვანე ალტერნატივა»
სთხოვს IFI–ს, არ
დააფინანსოს პროექტი
მანამ, სანამ არ
გამოქვეყნდება:
კონტრაქტი Kwater–სა და
საქართველოს
მთავრობას (GOG)
შორის,
დამოუკიდებელი
ექსპერტები არ
ჩაატარებენ სოციალური
ხარჯი–სარგებლის
ანალიზს; არ
შესრულდება ბერნის
კონვენციის
მოთხოვნები და არ
მოხდება სვანების,
როგორც Indigenous
People სტატუსის
აღიარება.

საინფორმაციო ჩანაწერში
განხილული საკითხები,
მაგალითად, ბერნის კონვენციის,
Kwater–სა და საქართველოს
მთავრობას შორის კონტრაქტის
გამოქვეყნების და სვანების
სტატუსის შესახებ სცდება სს
„ნენსკრა ჰიდროს“ (JSCNH)
კონტროლის ფარგლებს.
სოციალური ხარჯი–სარგებლის
ანალიზის საკითხი შესაძლოა,
შერბილებულ იქნას მიწის
შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის
გეგმის, თემებში საინვესტიციო
პროგრამის, დასაქმების და
შესყიდვის შესაძლებლობების
განხორციელების გზით.
გარდა ამისა, გარეშე
დამკვირვებლები
განახორციელებენ პროექტის
მონიტორინგს (მათ შორის
ზემოქმედებებს მოსახლეობაზე)
პოტენციური
დამფინანსებლების
მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად.

დოკ. 2

«მწვანე ალტერნატივის» ანგარიში,
კომენტარები NHPP–ს გარემოს და
სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების
დამატებითი კვლევების შესახებ,
რომელიც გაეგზავნა სს ნენსკრა
ჰიდროს (JSCNH), 2017 წლის
ივლისი (დანართი 5).

რამდენიმე კომენტარი
სოციალურ და
ეკოლოგიურ
საკითხებზე

პასუხი წარმოდგენილია
ცხრილში 14.

დოკ. 3

«მწვანე ალტერნატივამ» ევროპის
საინვესტიციო ბანკსა (EIB) და
ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკს (EBRD)
გაუგზავნა ელ–ფოსტა
მოსახლეობის 5 საჩივრის შესახებ,
2017 წლის 31 ივლისი.

საკითხების
უმეტესობა
დაკავშირებული იყო
მიწის შეძენისა და
საარსებო
საშუალებების
აღდგენის გეგმასთან,
იძულებით
გადაადგილებულ
პირებთან (IDP),
მოწყვლადობასთან
და კომპანიის
მხრიდან
ინფორმაციის
არარსებობასთან
კომპანიის მიერ.

2017 წლის აგვისტოში სს ნენსკრა
ჰიდრომ (JSCNH) განიხილა
აღნიშნული საკითხები
საჩივრების წარმდგენ პირებთან.
პრობლემები ამ დროისთვის
მოგვარდა, თუმცა კონტროლი
გაგრძელდება.
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მით.

ანგარიში წერილი

კომენტარები

JSCNH-ს პასუხი

დოკ. 4

«მწვანე ალტერნატივის» მიერ
ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკისთვის (EBRD)
გაგზავნილი ელ–ფოსტა:
ცენტრალური და აღმოსავლეთ
ევროპის საერთაშორისო ბანკების
საქმიანობის კონტროლის ქსელის
(CEE Bankwatch Network), ბალკანეთის
ველური ბუნების დაცვის
საზოგადოებისა და «მწვანე
ალტერნატივის» საერთო
კომენტარები ნენსკრა ჰესის
პროექტის შესახებ (დანართი 5).

ელ–ფოსტა შეტანილია
2017 წლის ივლისის GA
ანგარიშში.

პასუხი წარმოდგენილია
ცხრილში 14.

დოკ. 5

აგვისტოში ნაკრასა და ჭუბერის
თემების მიერ გაიგზავნა წერილი
ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის (EBRD)
სამოქალაქო საზოგადოების
განყოფილების ხელმძღვანელთან.

წერილი ევროპის
რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის
(EBRD)
ინფორმირებისთვის
იმის შესახებ, რომ
თემის წევრები
ეწინააღმდეგებიან
პროექტს, კერძოდ,
სადგურის მიერ
გენერირებული
ელექტროენერგიის
ფასის, პროექტთან
დაკავშირებული
რისკების, მიწის
ტრადიციული
საკუთრების უფლების,
კომპენსაციის
დასაბუთებისა და სხვა
რიგი საკითხების გამო.
წერილს ხელს აწერდა
დაახლოებით 180
ადამიანი.

22–24 აგვისტოს ჩატარდა ღია
კარის ფორმატის შეხვედრები
თემის სადავო საკითხების
განსახილველად. გარდა ამისა, სს
ნენსკრა ჰიდროს სოციალურ
ჯგუფს რეგულარული კონტაქტი
აქვს მოსახლეობასთან თემის
პრობლემების განსახილველად.

დოკ. 6

18 აგვისტოს «მწვანე ალეტრნატივის»
მიერ ევროპის საინვესტიციო ბანკს
(EIB) წერილი გაეგზავნა.

საჩივარი–წერილი 22–
24 აგვისტოსთვის
დაგეგმილი «ღია კარის
დღის» ფორმატისა და
ინფორმაციის
განსაჯაროების შესახებ.
.

სს ნენსკრა ჰიდრომ ევროპის
საინვესტიციო ბანკს (EIB)
პასუხები 19 აგვისტოს მიაწოდა.
«ღია კარის დღის» ფორმატი
წარმოადგენდა დამოუკიდებელ
ექსპერტთა ჯგუფის მიერ
რეკომენდაციების გაცემას და
ჩაითვალა, რომ ეს იყო უპირატესი
მიდგომა მნიშვნელოვანი
ჩართულობის მისაღწევად. «ღია
კარის დღის» ფორმატის
შეხვედრების წარმატებამ და
მონაწილეთა დიდმა რაოდენობამ
დაადასტურა, რომ ეს იყო
მიზანშეწონილი მიდგომა.
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დოკ. 7

«მწვანე ალეტრნატივის» მიერ
ევროპის ველური ბუნებისა და
ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის
კონვენციისთვის ანგარიში გაიგზავნა.
„ნენსკრა ჰიდროელექტროსადგურის
მშენებლობით გამოწვეული შესაძლო
საფრთხეები ზურმუხტის ქსელში
მოხვედრის კანდიდატი სვანეთი 1ისთვის.

ბერნის კონვენციის
მუდმივმოქმედი
კომიტეტის ბიუროს
გაეგზავნა მოთხოვნა
მომდევნო სხდომის
დღის წესრიგში No
2016/9 საჩივრის
შეტანის შესახებ.

სს ნენსკრა ჰიდროს მხრიდან
პასუხი არ მოითხოვება. საკითხი
განხილულ იქნა ბერნის
კონვენციას, საქართველოს
მთავრობასა და სამოქალაქო
საზოგადოებას შორის.

დოკ. 8

2017 წლის აგვისტო. K-Water-მა
კორეის გარემოსდაცვითი
მოძრაობის ფედერაციისგან
( K FEM ) მიიღო მოთხოვნა,
წარმოედგინა კომენტარები გარემოს
და სოციალური სფეროს დაცვის რიგ
საკითხებთან დაკავშირებით.

შეკითხვები
დაინტერესებულ პირთა
ჩართულობის,
პროექტის
სარგებლიანობის,
ეკოსისტემის
მომსახურეობებისა და
მართვის საკითხების
შესახებ.

სადავო საკითხების
განსახილველად თბილისში
შედგა შეხვედრა კორეის
გარემოსდაცვითი მოძრაობის
ფედერაციის (KFEM) ორ
წევრთან. ამ შეხვედრის შემდეგ,
2017 წლის 5 სექტემბერს კორეის
გარემოსდაცვითი მოძრაობის
ფედერაციამ (KFEM) გამოგზავნა
წერილი რეკომენდაციებთან
ერთად. პასუხები მითითებულია
ცხრილში 13.

დოკ . 9

2017 წლის სექტემბერი. «მწვანე
ალტერნატივამ» პოტენციურ
დამფინანსებლებს გაუგზავნა ანგარიში
სისტემური შეცდომების გამო
დაზარალებული მოსახლეობის
შესახებ (დანართი 5).

რამდენიმე კომენტარი
მიწის შეძენისა და
საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმასთან
დაკავშირებით (LALRP).

პასუხები მითითებულია
ცხრილში 15.
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4.2.1

კორეის გარემოსდაცვითი მოძრაობის ფედერაციაში (KFEM) ჩატარებულ შეხვედრაზე
დასმული კითხვები და პასუხები
ამ ნაწილში აღწერილია 15 აგვისტოს თბილისში ჩატარებული შეხვედრა კორეის გარემოსდაცვითი მოძრაობის ფედერაციის
წარმომადგენლებთან.
ცხრილი 13 - 2017 წლის 15 აგვისტოს KFEM შეხვედრაზე დასმული კითხვები და პასუხები.
მით.

კითხვა

პასუხი

1

კორეაში K-Water-მა ჩამოაყალიბა გარემოსა და
ადამიანების მართვის მიდგომა პროექტისთვის «4
მდინარე». რაში მდგომარეობს თქვენი გეგმა სვან
მოსახლეობასთან მშვიდობიანი ურთიერთობის
შესანარჩუნებლად?

თემის წარმომადგენლებთან ღია კომუნიკაციისა და ჩართულობის მიღწევის მიზნით,
დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტების
დაცვით შემუშავდა დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის გეგმა. მოცემული
მომენტისთვის ეს პროექტი განსაჯაროებულია (ტომი 7). სს ნენსკრა ჰიდროს გააჩნია
კვალიფიცირებული ადამიანური რესურსები მის განსახორციელებლად:
მოსახლეობასთან კავშირის სპეციალისტები (CLOs) რომლებიც არიან
ადგილობრივები, აკავშირებენ კომპანიას ადგილობრივ თემებთან, ასევე
მოსახლეობასთან ურთიერთობის სპეციალისტები და საინვესტიციო პროგრამის
სპეციალისტი. ადგილობრივ მოსახლეობასთან კარგი ურთიერთობის
დასამყარებლად და თანამშრომლებისთვის შემუშავდება მოსახლეობის გაცნობის,
მასთან სათანადო მოქცევის და პატივისცემის პროტოკოლი. ასევე ჩამოყალიბდება
პროგრამები, რომლებიც ითვალისწინებს მოსახლეობის ჩართულობას საინვესტიციო
პროგრამისა და გარემოს დაცვის კომიტეტების მეშვეობით. გასაჩივრების მექანიზმი
გამოყენებული იქნება იმ მიზნით, რომ მოსახლეობამ გაუზიაროს პროექტს საკუთარი
საჩივრები და ინფორმაცია პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებული ზიანის
შესახებ.
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2

რა არის ნენსკრა ჰესის სარგებელი და ხარჯი?

სარგებელი ადგილობრივი მოსახლეობისთვის:
• საქართველოს სახელმწიფო ელექტროენერგიის წარმოების ზრდა (არაპირდაპირი
სარგებელი);
• ეროვნულ ენერგოდამოუკიდებლობაში წვლილის შეტანა (არაპირდაპირი
სარგებელი);
• მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობები;
• ადგილობრივი ბიზნეს-შესაძლებლობები.
• ძირითადი გზების ტექნიკური მომსახურება მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პერიოდში;
• საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული გადასახადები, რომელთა
ნაწილის გამოყენება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
მიერ განხორციელდება;
• ტრენინგ-პროგრამის მონაწილეები შეიძენენ უნარებს, რომელიც შეიძლება,
გამოიყენონ შემოსავლების ზრდის მიზნით სოფლის მეურნეობაში, სხვა
დარგში, რაც ნებისმიერ ადგილას სამუშაოს პოვნაში დაეხმარებათ;
• ადამიანების შემოსავლები გაიზრდება (დასაქმების და მიღებული
კომპენსაციის შედეგად), რამაც შესაძლოა, სტიმული მისცეს და ხელი შეუწყოს
ადგილობრივი ეკონომიკის „მშენებლობის - ექსპლუატაციის - გადაცემის
სქემას“ (საკუთრების უფლება გადაეცემა საქართველოს მთავრობას).

3

2017 წელს ხელმძღვანელი რგოლის შეხვედრაზე K-waterმა წარმოადგინა წინადადება „ეკოსისტემის
მომსახურებების“ შესახებ. როგორ შეაფასებთ
მდინარეების ენგურისა და ნენსკრას ეკოსისტემის
მომსახურებებს?

„ეკოსისტემის მომსახურებების“ კონცეფცია შეიქმნა და ხორციელდება არა მხოლოდ
სამხრეთ კორეაში (K-water), არამედ პოტენციური დამფინანსებლების მიერაც.
ნენსკრა ჰესი ასევე იყენებს აღნიშნულ კონცეფციას. იგი ითვალისწინებს პროექტის
ზემოქმედებებს არა მხოლოდ ბიო-რესურსებზე, არამედ მოსახლეობაზეც, რომელიც
ასეთ რესურსებზეა დამოკიდებული. ეს კონცეფცია გათვალისწინებულია დამატებით
გარემოსდაცვით და სოციალურ კვლევებში (ტომი 9. მიწის შეძენა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმა - LALRP, ტომი 8. გარემოსდაცვითი და სოციალური
მართვის გეგმა - ESMP და ტომი 3. სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება SIA). აღნიშნული დოკუმენტები სრულად შეესაბამება საქართველოს
კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს. მათი მიზანია საარსებო
საშუალებებზე ზემოქმედებების მინიმუმამდე დაყვანა და მოსახლეობასთან
მჭიდრო ურთიერთობის დამყარება, მაგალითად, ბიომრავალფეროვნების დაცვის
ღონისძიებების გატარებით, როგორიცაა მონიტორინგი, კომპენსაცია (ტყის
მასივების აღდგენა) და ბუნებრივი გარემოს/ჰაბიტატის შენარჩუნების პროგრამები
რეგიონული ეკოსისტემისა და საარსებო გარემოს დაცვის მიზნით, ასევე
მონადირეების ტრენინგი ტურისტულ გიდებად აღნიშნულ ტერიტორიაზე,
საზოგადოებრივი კამპანიები ეკოსისტემის დაცვის ინიციატივებთან დაკავშირებით
(ტრენინგი უკანონო ნადირობის საკითხზე), დაცული ტერიტორიების (პარკები)
შექმნის დაფინანსება და სხვა.
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მით

შეკითხვა

პასუხი

4

არსებობენ ადამიანები, რომლებიც პროექტს
ეწინააღმდეგებიან, კერძოდ, უკმაყოფილებას
გამოხატავენ იმის გამო, რომ ნენსკრა ჰიდრომ არ
განასაჯაროვა პროექტის დეტალები. როგორ
გადმოსცემთ ინფორმაციას ამის შესახებ?

კომპანია ასრულებს საერთაშორისო მოთხოვნებს ინფორმაციის განსაჯაროებასთან
დაკავშირებით; მაქსიმალურ ზომებს იღებს ინფორმაციის წარდგენისა და
დაინტერესებულ პირებთან გამჭვირვალე კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად.
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები, ასევე გარემოზე
ზემოქმედების 2015 წლის შეფასება (ESIA) გამოქვეყნებულია ოფ-ლაინ და ონ-ლაინ
რეჟიმებში. მოსახლეობასთან შეხვდრები ჩატარდა 2017 წლის აპრილისა და მაისის
თვეებში. ღია კარის დღე გაიმართა 22–24 აგვისტოს, სხვადასხვა მცირე ჯგუფური
შეხვედრების შემდეგ, რომელიც 2015 და 2016 წლებში ჩატარდა. მოსახლეობას
მიეწოდა ბროშურები, ფლაერები, მეხსიერების ფლეშ–ბარათები დამატებითი
გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების შესახებ, ხოლო შემდგომი კომუნიკაცია
ხორციელდება კომპანიის ვებ–გვერდის და სოციალური მედიის მეშვეობით.

5

რაში მდგომარეობს თქვენი სოციალურ– ეკოლოგიური
მართვის სამოქმედო გეგმა?

დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები მოიცავს ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს მართვის გეგმას (ESMP ტომი.8). საქართველოს
კანონმდებლობის და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით შემუშავდა სამოქმედო
გეგმები და ბიუჯეტი. ყველა ეს ინფორმაცია განსაჯაროვდა. ბუნებრივი და
სოციალური გარემოს მართვის გეგმის (ESMP) განხორციელებას მონიტორინგს
გაუწევს დამოუკიდებელი მონიტორინგის სპეციალისტი (მაგალითად, “არტელია»).

6

თქვენ მიიღეთ საკუთრების უფლება მიწაზე
ელექტროსადგურიდან საპროექტო კაშხლის უბნამდე
როგორ მიიღეთ ეს უფლება?

მიწის შეძენის და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა (LALRP) საერთაშორისო
სტანდარტებისა და საქართველოს რეგულაციების სრული დაცვით შეიქმნა. პროექტის
ფარგლებში მომზადდა და განხორციელდა დაუკანონებელი (ტრადიციული)
მფლობელებისთვის/მოსარგებლეებისთვის კომპენსაციის სქემა, რომელიც
განსაზღვრულია მე-9 ტომში.

7

რას ფიქრობთ ადგილობრივ და საერთაშორისო
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე ადგილობრივ
მოსახლეობასთან ერთობლივად მართვის საკითხებზე?

კომპანია ახორციელებს მართვას პროექტის დონეზე: შეიქმნა საკოორდინაციო
კომიტეტები (კერძოდ, CIP, გარემოს მონიტორინგისა და სხვა). და მისი მიზანია
ნენსკრას/ნაკრას წყალშემკრების ფარგლებში შემარბილებელი ზომების
კოორდინაციისა და განსაზღვრის მიზნით ჰესის დეველოპერებთან წლიური
შეხვედრების ჩატარება.

ES Nenskra_PCR_October 2017
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4.2.2

პასუხები Bankwatch ანგარიშზე, დათარიღებული 2017 წლის ივლისით

ამ ნაწილში წარმოდგენილია პასუხები Bankwatch ანგარიშზე, დათარიღებული 2017 წლის ივლისით
ცხრილი 14- Bankwatch ანგარიშზე წარდგენილი პასუხები, 2017 წ.
მით

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

GA.1

კონფიდენციალობა გამჭვირვალობის არარსებობა სს ნენსკრა ჰიდროსა და
საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებულ
კონტრაქტთან დაკავშირებით.

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია
პროექტის ფარგლებში მიიღება ზომები საქართველოს მთავრობასა და სს ნენსკრა
ჰიდროს შორის ერთობლივად შეთანხმებული ყველა დოკუმენტის გავრცელების
მიზნით. თუ მთავრობა თანახმა იქნება აღნიშნული კონტრაქტის განსაჯაროებაზე,
ჩვენ გავაცნობთ ამ ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს.
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GA.2

ეკოლოგიური
ნაკადი

ეკოლოგიური ნაკადის განსაზღვრის მეთოდოლოგია,
მისი ოდენობის შეფასება და წინააღმდეგობა
საქართველოში არსებულ პრობლემურ პრაქტიკასთან.

• დამატებითმა გარემოსდაცვითმა და სოციალურმა კვლევებმა შეაფასა, რამდენად
საკმარისი იქნებოდა ეკოლოგიური ნაკადი წყლის ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებისა და ეკოსისტემის მომსახურებისთვის, რომელიც
უზრუნველყოფილია ორივე მდინარით კაშხლების კონსტრუქციების ქვედა
ბიეფში.
• ეკოლოგიური ნაკადი არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი წყლის
ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისთვის და ბიომრავალფეროვნების საერთო
დანაკარგის გამორიცხვისთვის. შემზღუდველი ფაქტორი არის კაშხლის
ფიზიკური არსებობა. ის წარმოადგენს ბარიერს, რომელიც ხელს უშლის თევზს
ტოფობის ადგილებამდე მიღწევაში, რომლებიც კაშხლიდან ზედა ბიეფზე
მდებარეობს. მიღებული მიდგომა გულისხმობს წყლის ბიომრავალფეროვნების
შენარჩუნებას მდინარე ნენსკრის იმ ნაწილში, რომელიც მდებარეობს კაშხლის
ქვემოთ არსებულ პირველსავე შენაკადიდან (კერძოდ, ეს არის მემული, რომელიც
კაშხლიდან 2 კილომეტრში მდებარეობს) ქვემოთ.
• მემულის შესართავიდან ქვემოთ დინებაზე არის ადგილები, რომელიც შესაძლოა,
შემცირებული ნაკადის გამო თევზსაშენ და ტოფობის/ქვირითის ყრის ადგილებად
იქცეს. ეკოლოგიური ნაკადი ასევე შეიძლება, გამოყენებულ იქნას ქვირითის ყრის
ზონების შესაქმნელად. პროექტის ფარგლებში ტოფობის აღნიშნული ადგილები
განსაზღვრული იქნება მართვის ზონად მდინარის კალაპოტის შენარჩუნებისა და
ჰაბიტატის გაუმჯობესების მიზნით. ნენსკრას კაშხლიდან უშუალოდ 2
კილომეტრში ტოფობის ადგილები არ არის და სავარაუდოდ, არც შეიქმნება
კაშხლის მშენებლობის შემდეგ, ამ მონაკვეთზე მდინარის მკვეთრი დახრილობის
გამო. შესაბამისად, ამ მონაკვეთზე უფრო დიდი ნაკადის შენარჩუნება თევზის
ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით საჭიროდ არ ჩაითვალა.
• ნაკრას წყალმიმღების ქვედა ბიეფზე ეკოლოგიური ნაკადი შეფასდა საკმარისად
მდინარე ნაკრას ეკოლოგიური ფუნქციის შენარჩუნებისთვის, მათ შორის თევზსავალისთვის. იგი ჩაითვალა მეტისმეტად დაბალ ნაკადად სედიმენტების
გადატანის ფუნქციისთვის. პროექტის ფარგლებში დამბის დიზაინი
მნიშვნელოვნად შეიცვალა, მას დაემატა გამანაწილებელი საკეტები ნაკრას
დამბაზე პერიოდული გადასარეცხი/გადასაშვები ოპერაციების ჩასატარებლად.
შედეგად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძველზე, ძირითადი ნაკადის
რეჟიმი, დაშვებული შესაბამისი ნებართვით, გაიზრდება სედიმენტების ჩარეხცვის
საჭიროების მიხედვით.

GA.3

ეკოლოგიური
ნაკადი

გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების
დამატებით შეფასებაში (ESIA) ინფორმაცია
არასაკმარისია, არ არის განხილული მდინარის
ეკოსისტემებზე, მიკროკლიმატზე და ჯანმრთელობაზე
პოტენციური E&S ზემოქმედებები.

ეს განცხადება არასწორია. გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებით კვლევებში
განხილულია უშუალოდ ნენსკრას კაშხლის ქვედა ბიეფზე და ნაკრას
წყალმიმღებზე შემცირებული ნაკადის პოტენციური ზემოქმედებები.
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სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია
# მდინარის ნაკადი მდინარე ენგურთან შერთვის ქვედა ნაწილში: იხილეთ ნაწილი
5.1. (ნენსკრა) და 5.2. (ნაკრა) მე–5 ტომში (ჰიდროლოგია).
# მდინარის წყლის ხარისხი: იხილეთ ნაწილები 7.5 5 (ნენსკრა) და 7.6 (ნაკრა) მე–5
ტომში.
# მდინარის თევზი: იხილეთ ნაწილები 7.3.1.4 (ნენსკრა) და 7.3.2.2 (ნაკრა) მე–4
ტომში (ბიომრავალფეროვნება).
# ორივე მდინარის წყლის გამოყენება ქვედა ბიეფზე: იხილეთ ნაწილი 5.2 მე–3
ტომში (სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება).
# ჯანმრთელობა: იხილეთ ნაწილი 6.6.2 მე–3 ტომში.
კაშხლის ნაგებობის ქვედა ბიეფზე მდინარის ნაკადის შემცირების გამო
მიკროკლიმატზე ზემოქმედებები წინასწარ პროგნოზირებული არ არის.
იხილეთ დამატებითი განმარტებები ქვემოთ - GA5.

GA.4

ეკოლოგიური ნაკადი თევზების პოპულაციაზე ნაკადის ზემოქმედება
მონიტორინგის შედეგებით განისაზღვრება.

ეს განცხადება არასწორია. მე-4 ტომში ("ბიომრავალფეროვნება")
წარმოდგენილია დასკვნები მდინარის თევზზე შესაძლო ზემოქმედებების
შესახებ. იხილეთ ნაწილები 7.3.1.4 (ნენსკრა) და 7.3.2.2 (ნაკრა) მე-4 ტომში
(“ბიომრავალფეროვნება»). მონიტორინგის კვლევები გამოიყენება კალაპოტის
დაგეგმილი ტექნიკური მომსახურებისა და ჰაბიტატის გაუმჯობესების (ნენსკრა)
შესახებ ინფორმაციის მოწოდების, ასევე ნაკრას თევზსავალის სათანადო
ფუნქციონირების კონტროლის მიზნით.
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GA.5

ეკოლოგიური ნაკადი ეკოლოგიური ნაკადის ზემოქმედება მიკროკლიმატზე
მდინარის ნაპირების გასწვრივ და ტემპერატურის
ცვლილება ზაფხულის განმავლობაში.

• მიკროკლიმატის შეფასება, რომელიც შეტანილია 2017 წლის დამატებით E&S
კვლევებში, ცვლის გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის EIA შეფასებაში
წარმოდგენილ შეფასებას. არ არის მოსალოდნელი, მიკროკლიმატის
წყალსაცავით გამოწვეულმა ზემოქმედებებმა გავლენა მოახდინოს ჭუბერზე,
რადგან წყალსაცავი პატარაა და ჭუბერი 15 კილომეტრის მოშორებით
მდებარეობს. სამეცნიერო ლიტერატურა მიუთითებს იმაზე, რომ
მიკროკლიმატის ცვლილებები შესაძლოა, განხორციელდეს ძალიან დიდი
წყალსაცავების შემთხვევაში, რომელთა ფართობი ასეულ კვადრატულ
კილომეტრს შეადგენს, თანაც გვალვიან რეგიონებში, რაც ნენსკრას არ ეხება.
• რაც შეეხება მდინარე ნენსკრას ნაკადის შემცირების შედეგად სოფელ ჭუბერში
გარემოს ტემპერატურის პოტენციურ ზრდას, ასეთი მოვლენა მოსალოდნელი არ
არის. მდინარის აორთქლებული წყლის რაოდენობა და, მისგან გამომდინარე,
ტენიანობა მდინარის უშუალო სიახლოვეს დამოკიდებულია არა დინების
მოცულობით სიჩქარეზე, არამედ მიმდინარე წყლის მიერ დაკავებულ
ზედაპირზე. მდინარის კალაპოტის პროფილის გამო მიმდინარე წყლის მიერ
დაკავებულ ზედაპირზე შემცირება არ არის მდინარის მოცულობითი სიჩქარის
შემცირების პროპორციული. შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის
საფუძველზე მდინარეში წყლის დონე შემცირდება, მიმდინარე წყალი დაიკავებს
იგივე ზედაპირს, როგორიც კაშხლის გარეშე ექნებოდა. მდინარე ნენსკრას
დინების სიჩქარე/ხარჯი ზაფხულში (კაშხლით) ანალოგიური იქნება დინების
სიჩქარისა ზამთარში (კაშხლის გარეშე). ამიტომ ჭუბერში ტენიანობის და
ტემპერატურის თვალსაზრისით პროექტის შედეგად აშკარა ცვლილება
მოსალოდნელი არ არის.

GA.6

საპროექტო მოთხოვნა SP-ში წარმოდგენილი ინფორმაცია არ არის საკმარისი
პროექტთან დაკავშირებული მოთხოვნის
დასაბუთებისთვის.

GA.7

ელექტროენერგიის
ფასის
კონფიდენციალობა

2013 წელს საქართველოს მთავრობამ მოიწვია სს „ნენსკრა ჰიდრო“ იმისათვის,
რათა განეხილა ნენსკრა ჰესის განვითარების საკითხი ზამთრის პერიოდში
ელექტროენერგიის წარმოების გარანტირებისთვის. ქვეყნის ელექტროენერგიის
გენერაციის ზრდა, რომელიც 2017 წლის SP-შია მითითებული, აღწერილია სსეის მიერ შემუშავებულ „საქართველოს ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში
2017-2027 წ.წ.“.
პროექტის ფარგლებში მიიღება ზომები სს ნენსკრა ჰიდროსა და საქართველოს
მთავრობას შორის ერთობლივად შეთანხმებული ყველა დოკუმენტის
წარმოდგენისათვის. თუ მთავრობა თანახმა იქნება აღნიშნული კონტრაქტის
განსაჯაროებაზე, ჩვენ ამ ინფორმაციას დაინტერესებულ პირებს მივაწვდით.

ელექტროენერგიის შესყიდვის ხელშეკრულების და
ქვეყნის სარგებლის საკითხებში გამჭვირვალობის
არარსებობა.

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია
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GA.8

წვლილი/შენატანი
საქართველოს
ეკონომიკის
განვითარებაში

განმარტება იმისა, როგორ გააუმჯობესებს ნენსკრას
ინვესტიცია შეფასებას და როგორ უკავშირდება ასეთი
შეფასება ბიზნესის რეგულირებას, არ არის
წარმოდგენილი. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის
წარმოების მეთოდოლოგიის ინდიკატორები.

ბიზნესის წარმოების ინდიკატორებსა და პირდაპირ უცხოურ საინვესტიციო
ნაკადებს შორის კორელაციის მიუხედავად, ეს არ გულისხმობს მიზეზშედეგობრივ კავშირს. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული წინადადება
ამოღებულია დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების
საბოლოო ვერსიიდან.

GA.9

დასაქმების
შესაძლებლობები

დეტალები საშუალო ხელფასების, პოზიციების,
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები არ არის
დასაქმების პირობების შესახებ არ არის წარმოდგენილი. დოკუმენტი, რომელიც განასაჯაროებს კონტრაქტორებსა და თანამშრომლებს
შორის კონტარქტების პირობებსა და დებულებებს. მოთხოვნების
საფუძველზე შედგება შეთავაზებული სამუშაო პოზიციების ჩამონათვალი,
რომელიც განსაჯაროვდება ჭუბერისა და ნაკრას საჯარო საინფორმაციო
ცენტრებში. ადგილობრივი მოსახლეობის კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმა
EPC კონტრაქტორის მიერ სამშენებლო პერიოდში ადგილობრივი
რესურსების გამოყენების მაქსიმალურად გაზრდის მიზნით მზადდება.

GA.10

ავტომაგისტრალების
მოდერნიზება

გზის რომელი მონაკვეთების განახლება მოხდება
პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ უკვე
შესრულებული სამუშაოების ფონზე?

2015-2016 წ.წ.-ში მუნიციპალიტეტმა ნენსკრას გზის მესტიიდან
ლახამის/ჭუბერის ცენტრამდე მონაკვეთის მოდერნიზება განახორციელა.
პროექტის ფარგლებში მოხდება ნენსკრას გზის მოდერნიზება ჭუბერის
ცენტრიდან (ხიდი) ნენსკრას კაშხლამდე. მშენებლობის პერიოდში პროექტის
ფარგლებში ჩატარდება ჭუბერის მთავარი გზის ტექნიკური მომსახურება
კაშხლამდე.

GA.11

გადასახადი

გათავისუფლებულია თუ არა სს ნენსკრა ჰიდრო
სამეწარმეო გადასახადებისგან?

არა, სს ნენსკრა ჰიდრო უხდის გადასახადებს საქართველოს მთავრობას,
აღნიშნული გადასახადებიდან მოხდება ზოგიერთის დეცენტრალიზაცია
მესტიის მუნიციპალიტეტში.

GA.12

ხარჯი-სარგებელი
ანალიზი

საქართველოსთვის ხარჯი-სარგებლის ანალიზის
არარსებობა.

ხარჯი-სარგებლის ანალიზის სტრატეგია მოამზადა საქართველოს მთავრობამ,
იგი მას ეკუთვნის და სს ნენსკრა ჰიდროს აღნიშნული დოკუმენტის ამ სახით
წარმოდგენა არ შეუძლია. გთავაზობთ, ამ შეკითხვით მიმართოთ
საქართველოს მთავრობას.
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GA.13

საპროექტო ხარჯი
და გადამეტხარჯვა

წარმოდგენილი არ არის დეტალები 220 კვ
გადამცემი ხაზის ღირებულებისა და იმის შესახებ,
როგორ დარეგულირდება პროექტის ფარგლებში
გადამეტხარჯვა.

ჰიდროელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის 220
კვ გადამცემი ხაზით გადაცემისთვის პასუხისმგებლობა ეკისრება
მთავრობას. მოცემული მომენტისთვის დეტალური ინფორმაცია
განსაჯაროებისთვის ხელმისაწვდომი არ არის. აღნიშნული სქემის
დაპროექტების შემდეგ სს ნენსკრა ჰიდრო დაუკავშირდება საქართველოს
მთავრობას.

GA.14

ფინანსური რისკები

არ არის წარმოდგენილი მონაცემები კვ/სთ-ის
ღირებულების შესახებ და ამ სახით ქვეყანა ფინანსურ
რისკებს იღებს.

ხარჯი-სარგებლის ანალიზის სტრატეგია მოამზადა საქართველოს მთავრობამ,
ეს დოკუმენტი ეკუთვნის მთავრობას და სს ნენსკრა ჰიდროს არ შეუძლია მისი
წარმოდგენა. გთავაზობთ, ამ შეკითხვით მიმართოთ საქართველოს
მთავრობას.

GA.15

ალტერნატივების
ანალიზი

არ არსებობს ტექნიკურად და ფინანსურად
დასაბუთებული ალტერნატივების შეფასება.

ეს განცხადება არასწორია. ნაწილი 2.3. ასახავს, რა შეიძლება, იქცეს
ტექნიკურად და ფინანსურად დასაბუთებულ ალტერნატივად ნენსკრა
ჰესისთვის. პროექტის ალტერნატივები წარმოდგენილია2.3.5. ნაწილში.

GA.16

ალტერნატივების
ანალიზი

მზის ენერგია და აკუმულატორის ახალი ბატარეები არ
არის ნახსენები პოტენციურ ალტერნატივებად.

მზის ენერგია და ახალი თაობის აკუმულატორის ბატარეები
ელექტროენერგიის წარმოებისა და მოთხოვნის მართვის მდგრად საშუალებას
წარმოადგენს, თუმცა ვერ უზრუნველყოფს ისეთივე მომსახურებას
საქართველოში, როგორსაც ნენსკრა ჰესი (2.9 GWh დღეში - ზამთრის თვეებში
და მინიმუმ 1,196 GWh - წლის განმავლობაში) მომდევნო 5 წელიწადში.
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GA.17

SIA
ენერგომომარაგების
ხაზებისა და 200 კვ
გადამცემი ხაზის
გარეშე.

SIA-ში არ არის განხილული ენერგომომარაგების
ხაზებისა და ენერგიის გადამცემი ხაზების უარყოფითი
ეფექტები.

•

•

•

•

•

არც ერთი ამ ელექტროხაზის განთავსების საკითხი (ელექტრომომარაგების
35/110 kV ხაზი მშენებლობისთვის და 220 kV გადამცემი
ექსპლუატაციისთვის) ჯერაც არ არის განსაზღვრული პროექტის
ფარგლებში (PSL) და სსე-ის მიერ (TL). ორივე ინფრასტრუქტურისთვის
ალტერნატივების ანალიზი განხორციელების პროცესშია.
მიწის შეძენისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა პოტენციური
დამფინანსებლების E&S სტანდარტების დაცვით მომზადდება, როდესაც
ცნობილი გახდება ხაზებისთვის შერჩეული ტრასები. სს ნენსკრა ჰიდრო
მოამზადებს მიწის შეძენისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმას
ელექტრომომარაგების ხაზისთვის (სამშენებლოდ), სსე კი - მიწის შეძენისა
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმას 220 კვ გადამცემი ხაზისთვის
(ექსპლუატაცია).
დამატებითი მოთხოვნები საპროექტო მიწასთან დაკავშირებით
შესაბამისობაში იქნება მიწის შეძენისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის მოქმედი გეგმის პრინციპებთან (LALRP - ტომი. 9, დამატებითი
E&S კვლევები). ანალოგიურად, როგორც კი ნაკრას გზის საბოლოო
ფარგლები გახდება ცნობილი, მომზადდება მიწის შეძენისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის დამატება. მიწის შეძენის მართვის
აღნიშნული პროგრესული მიდგომა საერთოა მსხვილი
ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის.
ტომი. 2 (პროექტის აღწერა) და ტომი 10 (კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასება) შესწორდა ელექტრომომარაგების ხაზისა და 200 კვ გადამცემი
ხაზის ვარიანტების შესახებ არსებული ინფორმაციით.
220 კვ გადამცემი ხაზი სსე-ის მიერ ერთიანი ენერგოსისტემის
გაძლიერების მიზნით შემუშავებული «ელექტროგადამცემი ქსელის
გაფართოების პროექტის» ნაწილია. ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასება შეესაბამება ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკისა და საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის IFC
სტანდარტებს/მოთხოვნებს.
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GA.18

ბაზა/სატყეო
მეურნეობა

სატყეო მეურნეობა და წვდომა ენერგორესურსებზე

ხე-ტყის დამზადება ბოლო რამდენიმე წელია, უკანონო საქმიანობად იქცა.
შედეგად, კვლევების დროს ოჯახები აცხადებდნენ, რომ არ ახორციელებდნენ
ხე-ტყის დამზადებას. გარემოს და სოციალური სფეროს დამატებით კვლევებში
ხსენებულია ხე-ტყის სახერხი 15 ქარხანა ნაკრაში და არა ჭუბერში, როგორც
არასწორად არის მითითებული «მწვანე ალტერნატივის» ანგარიშში. 2015-2016
წლების შეფასებით ნენსკრას ხეობაში არსებობდა 32 -დან 75-მდე ხე-ტყის
სახერხი ქარხანას (იხილეთ ნაწილი 2.3.4.2 მე-3 ტომში. SIA), რაც მნიშვნელოვანი
რაოდენობაა. ხე-ტყის დამზადების ფაქტის ვიზუალური მტკიცებულება,
რომელიც დადასტურებულია ხეობაში მრავალი სახერხი ქარხნის არსებობითა
და ოჯახების ცხოვრების დონით, განაპირობებს კვლევის დასკვნას, რომ
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ზოგიერთ ოჯახს სავარაუდოდ, გააჩნია
შემოსავლები ხე-ტყის უკანონო წარმოებისაგან, მიუხედავად იმისა, რომ თავად
ამას არ ამხელენ. კაშხლის/წყალსაცავისთვის მიწის ჩამორთმევის შედეგად
დაზარალებულ ოჯახებს ხე-ტყის უკანონო დამზადებიდან შემოსავლების
დაკარგვა საარსებო საშუალებების აღდგენის გზით აუნაზღაურდებათ,
მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი არ არის ხაზგასმით მოხსენიებული, მისი
სენსიტიურობიდან გამომდინარე.

GA.19

ბაზა / საძოვრები

მთის მდელოები არ არის შეფასებული თივის
შეგროვების თვალსაზრისით.

წყალსაცავის ზონის გარეთ არსებულ საძოვრებზე წვდომის მუდმივი დარღვევა
მოსალოდნელი არ არის. EPC კონტრაქტორს მოეთხოვება, უზრუნველყოს, რომ
სამშენებლო სამუშაოების შედეგად მთის საძოვრებზე წვდომა არ იყოს
ბლოკირებული.

GA.20

ბაზა / ტურიზმი

არ არის შეფასებული მდინარე ნენსკრაზე
ჯომარდობის ღონისძიებები და საფეხმავლო
ტურიზმის პოტენციალი.

დამატებითი E&S კვლევები ადასტურებს, რომ მდინარე ნენსკრა გამოიყენება
ჯომარდების მიერ (იხილეთ ნაწილი 2.3.11, ტომი 3). საჯომარდე ადგილი
განსაზღვრულია ჭუბერის ცენტრიდან მდინარე ენგურთან შერთვამდე:
შემცირებული ნაკადი არ მოახდენს ამაზე ზემოქმედებას იმის
გათვალისწინებით, რომ ამ მონაკვეთზე ელექტროსადგურის ტურბინებიდან
გამოსული წყალი კვლავ შეავსებს მდინარის ნაკადს (იხილეთ ნაწილი 5.7.2,
ტომი 3). ნაკრას ხეობას არ აქვს ეკოტურიზმის მაღალი პოტენციალი.
პროექტი არ შეცვლის ამ პოტენციალს. მეტიც, ითვლება, რომ ნაკრას გზის
მოდერნიზებამ შესაძლოა, ხელი შეუწყოს ტურისტული აქტივობების ზრდას
მოცემულ ტერიტორიაზე. ტურიზმის კუთხით არსებული პოტენციალი
შესწავლილი იქნება თემის საინვესტიციო პროგრამის მეშვეობით.
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GA.21

მოწყვლადი
მოსახლეობა

არ არის შეფასებული უარყოფითი ზემოქმედებები იმ
მოწყვლად მოსახლეობაზე, რომელიც პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ პირდაპირ არ არის მოქცეული.

ეს განცხადება არასწორია. კერძოდ, არ არის სწორი, თითქოს პროექტი
მნიშვნელოვან უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს ყველა ოჯახზე,
რომელიც ცხოვრობს აღნიშნულ ორ ხეობაში. SIA-მ დაადგინა 80 ოჯახი,
რომელზეც მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს მიწის დათმობის პროცესი.
მათგან 28 ითვლება მოწყვლადად. მე-3 ტომის 2.4.1. ნაწილში დეტალურად
არის მითითებული ოჯახების მოწყვლადობის კლასიფიცირებისთვის
განსაზღვრული კრიტერიუმები, ასევე აღწერილია მოწყვლადი ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. მე-3 ტომის 4.2. ნაწილში მკაფიოდ
არის განსაზღვრული მიწის ჩამორთმევის პროცესით ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული მოწყვლადი ოჯახების რაოდენობა და თავად ზემოქმედებების
სიმწვავე.
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GA.22

გენდერული
ფაქტორების
ზემოქმედებები

არასაკმარისი კვლევები მუშა-ხელის შემოდინებასთან
დაკავშირებით, რომელიც ზემოქმედებას მოახდენს
გენდერულ საკითხებზე

• რ ო გ ო რ ც « მწვანე ალტერნატივამ» აღნიშნა, მუშახელის შემოდინებით
გამოწვეული ჯანმრთელობაზე კონკრეტული ზემოქმედებები განხილულია SIAს მოსახლეობის ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების დაცვის თავებში (იხილეთ
ნაწილები 6.7. და 6.8., ტომი 3). პროექტი აღიარებს, რომ მუშახელის დიდ
ნაწილს მამაკაცები შეადგენენ. აღებულ იქნა ვალდებულება, ყველა
არაადგილობრივი თანამშრომელი განთავსდეს პროექტის სამშენებლო
ბანაკებში.
• გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP, ტომი 8) მოიცავს
საუკეთესო სამრეწველო პრაქტიკას STD პრევენციის კუთხით, რომელსაც სს
ნენსკრა ჰიდრო განახორციელებს. პროექტის ფარგლებში მომზადდება
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის გეგმა, რომელშიც
გათვალისწინებული იქნება გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული მართვის
კონკრეტული ზომები და მუშახელის ქცევის კოდექსი სათანადო სამუშაო
ადგილით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით.
• ჩვენ განვსაზღვრეთ EPC კონტრაქტორისთვის მიზანი, არაკვალიფიცირებული
მუშახელის ადგილების 15% ქალებით დააკომპლექტოს. ჩვენ წარმოვადგენთ
სამუშაო შესაძლებლობებს, რომელიც შესაძლოა, შეეთავაზოთ ქალებს
მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში. ასევე გავაკონტროლებთ
ადგილობრივი თემის წევრებისა და ქალებისთვის შეთავაზებული პოზიციების
რაოდენობას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდში.
• ჩვენ უზრუნველვყოფთ, რომ პროექტზე მომუშავე ყველა კონტრაქტორის
ადამიანური რესურსების პოლიტიკაში გამოყენებული იყოს კადრების
დაკომპლექტების მხრივ თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის
მიდგომა. არ ვიქნებით შემწყნარებლები გენდერული დისკრიმინაციის
მიმართ.
• მშენებლობის პერიოდში მიიღება შემარბილებელი ზომები ქალებისა და
ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ჩვენ უზრუნველვყოფთ
მუშახელის ქცევის კოდექსის ამოქმედებას ადგილზე.
• CIP შეიქმნა ისეთი სახით, რომელიც უზრუნველყოფს გენდერული საკითხის
გათვალისწინებას პროგრამის დიზაინის ჩამოყალიბებისა და შერჩევის
პროცესში.
• ქალები წარმოდგენილნი არიან CIP-AC-ში იმისათვის, რომ შეძლონ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა.

გვერდი 103

სს ნენსკრა ჰიდრო -ნენსკრა ჰესი - განსაჯაროების ანგარიში
მით.

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

GA.23

იძულებით
გადაადგილებული
პირები (IDPs)

იძულებით გადაადგილებული პირები (IDPs),
რომლებიც ცხოვრობენ ჭუბერსა და ნაკში, არ არიან
აღიარებული მოწყვლად მოსახლეობად და უნდა
ისარგებლონ კონკრეტული ეკონომიკური და
დასაქმების შესაძლებლობებით, ასევე საარსებო
საშუალებების აღდგენის პროგრამით, შესაბამისი
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ზონიდან
გამომდინარე.

მოწყვლადად მიჩნეულია ჯგუფები, რომლებზეც პროექტმა შესაძლოა,
პირდაპირ და განსხვავებულად, ან არაპროპორციულად მოახდინოს
ზემოქმედება მათი სტატუსის გამო. პროექტი აღიარებს იძულებით
გადაადგილებული პირების კონკრეტულ სტატუსს. იძულებით
გადაადგილებული პირები (IDP) არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც
გადაადგილდნენ ნენსკრას და ნაკრას ხეობებში აფხაზეთის კონფლიქტის
დროს, 1990-იან წლებში. სვანები დასახლდნენ ადგილობრივ თემებში,
რომლებთანაც ნათესავური კავშირი აქვთ.
ამჟამად მოცემულ ტერიტორიაზე ირიცხება 89 ოჯახი, რომლებზეც მიწის
საპროექტო მოთხოვნები მოახდენს ზემოქმედებას. მათგან 5 ნენსკრას
ხეობაში აფხაზეთის კონფლიქტის დროს გადაადგილდა, კიდევ 5 მოიცავს
მინიმუმ, ერთ იძულებით გადაადგილებულ პირს (ქორწინების გზით).
აქედან გამომდინარე, მთლიანობაში, პროექტის ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეულია 10 ოჯახი, რომელიც მინიმუმ, ერთ იძულებით
გადაადგილებულ პირს მოიცავს. პროექტის ფარგლებში
განხორციელდება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადამიანების
რეგულარული მონიტორინგი. აღნიშნული შეფასების დროს სპეციალური
მონიტორინგიც ჩატარდება იძულებით გადაადგილებულ პირებზე იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ პროექტმა მათ სოციალურ და ეკონომიკურ
სტატუსზე უარყოფითი გავლენა არ მოახდინოს.

GA.24

ეკომიგრანტები

ეკო მიგრანტები არ არიან განხილული SIA-ში.

დამფინანსებლის პოლიტიკის შესაბამისმა შეფასებამ ხეობაში მოწყვლადი
მოსახლეობა, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მცხოვრები პირები
დაადგინა. ეკომიგრანტები ითვლებიან მოწყვლად ჯგუფად, თუ
ცხოვრობენ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, ოჯახს უძღვება მოხუცი ან ქალი.
პროექტის ფარგლებში არსებული ინფორმაციით, საპროექტო ზონაში
ეკომიგრანტები არ არიან. ეკომიგრანტებად შეიძლება, ჩაითვალონ ის
პირები, რომლებმაც საპროექტო ტერიტორია 1980 წლებში კლიმატური
მოვლენების, მაგალითად, ზვავის გამო დატოვეს. აქედან გამომდინარე, ეს
კატეგორია პროექტის ზემოქმედებების კონტექსტში არ შეესაბამება
მოწყვლადობის განმარტებას.
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GA.25

Indigenous
People / IFI
დეფინიცია

IFI-ს « Indigenous People » პოლიტიკის არასწორი
განმარტება.

ტერმინი „Indigenous People“ აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ
ოპერატიული მიზნებისთვის გამოიყენება ზოგადი მნიშვნელობით,
ინდივიდუალური, მოწყვლადი, სოციალური თუ კულტურული ჯგუფების
მისათითებლად, ხოლო ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის
(EBRD) მიერ – სოციალური თუ კულტურული უმცირესობების იმ ჯგუფების
მოხსენიებისთვის, რომლებიც განსხვავდებიან დომინანტი ჯგუფისაგან ეროვნულ
საზოგადოებებში და გააჩნიათ მთელი რიგი მახასიათებლები სხვადასხვა
ხარისხით:
1. თვითიდენტიფიკაცია მკვიდრი კულტურული ჯგუფის განსხვავებულ წევრებად
და ასეთი იდენტიფიკაციის ცნობა/აღიარება სხვების მიერ;
2. კოლექტიური კავშირი გეოგრაფიულად განცალკევებულ ჰაბიტატებთან ან
საგვარეულო ტერიტორიებთან პროექტის საზღვრებში, ასევე ბუნებრივ
რესურსებთან ამ ჰაბიტატებსა და ტერიტორიებზე;
3. დამახასიათებელი კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური ან
პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომლებიც განცალკევებულნი არიან
დომინანტური საზოგადოებისა და კულტურის იმავე ინსტიტუტებისგან;
4. ცალკე ენა ან დიალექტი, ხშირად განსხვავებული ქვეყნის ან რეგიონის
ოფიციალური ენის ან დიალექტისაგან;
5. წარმომავლობა მოსახლეობისგან, რომელიც ტრადიციულად მისდევდა
ნატურალურ (და ხშირად მომთაბარე) მეურნეობას და რომლის სტატუსიც
რეგულირდებოდა საკუთარი ჩვევებით ან ტრადიციებით, ან განსაკუთრებული
კანონებითა თუ რეგულაციებით.
ევროპის ინვესტიციის ბანკი (EIB) თავის დეფინიციას აფუძნებს შრომის
საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) # 169 კონვენციაზე და გაეროს დეკლარაციაზე
მკვიდრი მოსახლეობის უფლებების შესახებ (UNDRIP). ევროპის ინვესტიციის
ბანკი (EIB) კი განსაზღვრავს მკვიდრ მოსახლეობას (Ips) განსხვავებულ სოციალურ
და კულტურულ ჯგუფად, რომელსაც აქვს ყველა ან რიგი მახასიათებლები
სხვადასხვა დონეზე. ამგვარად, ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) დეფინიცია
ეფუძნება იმ მახასიათებლებს, რომლებიც წარმოდგენილია ან შეჯამებულია
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) 5 მახასიათებელში.
არ არსებობს შეუსაბამობა EBRD-ს მახასიათებლებთან და ევროპის ინვესტიციის
ბანკის (EIB) მოთხოვნებთან, არც IFC (საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია)
მახასიათებლებთან, რადგან IFC-ს 4 მახასიათებელი ასახულია EBRD-ს პირველ 4
კრიტერიუმში. აზიის განვითარების ბანკის (ADB) განსაზღვრება მიუთითებს
განსხვავებულ, მოწყვლად სოციალურ და კულტურულ ჯგუფზე, რომელსაც
სხვადასხვა ხარისხით აქვს EBRD-ს დეფინიციაში მითითებული პირველი 4
მახასიათებელი.
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საკითხები
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GA.26

Indigenous People/ Indigenous
სვანების ისტორია და People შესახებ
განვითარება.

სს ნენსკრა ჰიდრო მკვიდრი მოსახლეობის შესახებ პოტენციური დამფინანსებლების დეფინიციის გამოყენებას შემდეგნაირად
აფასებს:
1. თვითიდენტიფიკაცია და სხვების მიერ მკვიდრ მოსახლეობად აღიარება. არსებული ანთროპოლოგიური კვლევების თანახმად,

საერთაშორისო
სვანები არიან ქართველების (ქართველების ან ქართების) ეთნიკური ქვე-ჯგუფი, რომლებიც ძირითადად თავმოყრილნი არიან
ფინანსური
ინსტიტუტის
საქართველოს მთიანეთის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, მაგრამ აღსანიშნავია რომ ისინი მთელი საქართველოს მასშტაბით არიან
(IFI) დეფინიციის
წარდგენილნი. სხვა ქართველური ეთნიკური ქვე-ჯგუფების მსგავსად, როგორებიც არიან მეგრული და ლაზური ქვე ჯგუფები და
გამოყენება
სვანების მიმართ. ეთნოგრაფიული ჯგუფები, მროგორიც არიან იმერული, თუშური, ხევსურული და კახური ეთნაგრაფიული ჯგუფები, სვანები,
სვანების
არიან ქართული ერისა და სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი. საქართველოში სხვა ეთნიკური ქვე-ჯგუფების მსგავსად, სვანები
ისტორიის და
საკუთარ თავს იდნტიფიცირებას უკეტებენ როგორც სვანებს და ამავდროულად როგორც ქართელებს.
განვითარების
მცდარი შეფასება. . ქართული სახელმწიფო სვანებს, ქართული ეთნოსისა და თანამედროვე საქართველოს განუყოფელ ნაწილად აღიარებს.

2. კოლექტიური კავშირი გეოგრაფიულად განცალკევებულ ჰაბიტატებთან ან საგვარეულო ტერიტორიებთან პროექტის

საზღვრებში.
სვანები ისტორიულად არიან დაკავშირებულები ტერიტორიებთან, რომლებიც ზემო და ქვემო სვანეთის სახელწოდებით
არის ცნობილი. სვანეთი და აქაური კულტურული სისტემა განვითარდა მოცემულ გარემოში. სვანები ავლენენ
კოლექტიურ კავშირს მათ განსხვავებულ ჰაბიტატთან, რომელსაც საკუთარ საგვარეულო ტერიტორიებად თვლიან.
სვანებისათვის დამახასიათებელი ცხოვრების წესი, რომელიც, ძირითადად მიწათმოქმედებასა და მეცხოველეობას
ემყარებოდა, დიდწილად შეიცვალა და ბოლო ათწლეულებია, სვანები მხოლოდ ტრადიციულ ცხოვრების წესზე აღარ არიან
დამოკიდებულები, - მათთვის შემოსავლის წყაროს სახელმწიფო და კერძო სექტორებში გამომუშავებული ხელფასი, ასევე
ბიზნესი წარმოადგენს.
3. დამახასიათებელი კულტურული, ეკონომიკური, სოციალური ან პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომლებიც განცალკევებულნი
არიან დომინანტური საზოგადოებისა და კულტურის იმავე ინსტიტუტებისგან;
სვანები სრულად არიან ჩართული საქართველოს სამართლებრივ, პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ და
ადმინისტრაციულ სისტემებში. როგორც ქართული საზოგადოების შემადგენელ კომპონენტს, მათ არ აქვთ ქართული
საზოგადოებისგან განსხვავებული დამახასიათებელი ეკონომიკური, სოციალური ან პოლიტიკური ინსტიტუტები.
სვანები სარგებლობენ ყველა იმ უფლებით, რომელსაც საქართველოს 1995 წლის კონსტიტუცია ქვეყნის ყველა მოქალაქეს
ანიჭებს. მიუხედავად იმისა, რომ სვანებს გააჩნიათ საკუთარი ტრადიციები და ადათები, სასულიერო კულტურა,
სასოფლო–სამეურნეო პრაქტიკა, სასამართლო პროცესამდე კონფლიქტის გადაწყვეტის გზები, აღნიშნული ტრადიციები
და ადათები ასევე არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილი. რელიგიური კუთვნილების
თვალსაზრისით სვანები ქართული მართლმადიდებლური რწმენის მიმდევრები არიან და 2014 წლის აღწერის მონაცემების
თანახმად, სხვა ქართველ მართლმადიდებლებთან ერთად შეადგენენ ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით 83%-ს.
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4. ცალკე ენა ან დიალექტი, ხშირად განსხვავებული ქვეყნის ან რეგიონის ოფიციალური ენის ან დიალექტისაგან. სვანური,
მეგრული და ლაზური ენები მიეკუთვნება ქართველური ენების ჯგუფს, რომლის ნაწილია ქართული ენა. სვანები
თვლიან, რომ სვანურმა ენამ შეინარჩუნა პროტო- ან ძველი ქართული ენის ლექსიკური ელემენტები. სვანები და
მეგრელები ხშირად აცხადებენ, რომ საუბრობენ ძველი ქართულის ვარიაციებით. საპროექტო ტერიტორიაზე სვანები ორ
ენაზე საუბრობენ: სვანურზე და ქართულზე – ოფიციალურ სახელმწიფო ენაზე. მხოლოდ ქართული არის ის
ქართველური ენა, რომელზეც ოფიციალურად წერენ და სწავლობენ და რომელსაც ყველა ქართველი სალიტერატურო ენად
იყენებს.

სვანების იდენტიფიცირება ქართველურ ქვეეთნიკურ ჯგუფად არ მიუთითებს იმაზე, რომ ისინი მოწყვლად სოციალურ
კულტურულ ჯგუფს წარმოადგენენ. საპროექტო ტერიტორიაზე სვანები იმყოფებიან სიღარიბისა და სოციალური
მარგინალიზაციის ისეთივე რისკის ქვეშ, როგორც მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა. არ არსებობს რაიმე ჩანაწერი
იმის შესახებ, რომ სვანები იყვნენ მარგინალიზებული და მოწყვლადი სოციალური და კულტურული ჯგუფი, სხვა
ეთნიკურ ჯგუფებთან შედარებით, სვანური წარმომავლობის გამო. ისტორიულად სვანები აღიარებულნი არიან
ქართველი ერისა და ქართული სახელმწიფოს ფორმირების ძირითად მონაწილეებად. სვანებს არ გააჩნიათ ქართული
სახელმწიფოს დანარჩენი ნაწილისგან გამოცალკევებული სოციალურ–ეკონომიკური ან სამართლებრივი სისტემა. სვანები
ინტეგრირებულნი არიან თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში, ემორჩილებიან და იცავენ ქართულ კანონებს. სვანების
ცხოვრების წესი იმ მოსახლეობის ცხოვრების წესის ანალოგიურია, რომელიც საქართველოს მთიან რეგიონებში სახლობს.
სვანებს აქვთ წვდომა და სარგებლობენ იმავე რესურსებითა და სოციალურ–ეკონომიკური ინფრასტრუქტურით,
როგორითაც სხვა ჯგუფები. ადმინისტრაციული თვალსაზრისით, ისინი საქართველოს სახელმწიფოს მიერ არ
ითვლებიან განსხვავებული უმცირესობის ჯგუფად.
ამ სახით პოტენციური დამფინანსებლების პოლიტიკა Indigenous People შესახებ არ არის ინიცირებული პროექტით.
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GA.27

მიწის კომპენსაცია

არ არის შეთავაზებული მიწის კომპენსაციის მკაფიო
მექანიზმი.

მიწის შესყიდვა ამჟამად მიმდინარეობს. ასევე ხორციელდება ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული ოჯახების ჩართულობის პროცესი ჰიდროელექტროსადგურის,
კაშხლის, წყალსაცავის ტერიტორიაზე და მდ.ნენსკრას გასწვრივ.
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან მნიშვნელოვანი
კონსულტაციები ტარდება. თითოეულ ინდივიდუალ ოჯახთან გაფორმებული
და ხელმოწერილია დოკუმენტები. მიწის შესყიდვის სპეციალისტები
საგანგებოდ იქნენ დაქირავებული მიწის შესყიდვის პროცესისთვის და
მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ ზემოქმედების ქცეშ მოქცეულ ოჯახებთან.
პროექტის ფარგლებში მიღებულია მთელი რიგი პრინციპები, მათ შორის სრული კონსულტაცია და ინფორმაციის მიწოდება პროექტის ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან (PAP). ამ პროცესის განმავლობაში
კომპენსაციის მექანიზმი მკაფიოდ იქნა განმარტებული. ამასთანავე,
პოტენციური კრედიტორების მოთხოვნების, მათ შორის IFC PS5, EBRD’s PR5,
EIB გარემოს და სოციალური სფეროს სტანდარტის 6 და აზიის განვითარების
ბანკის (ADB’s) SPS 2-ის დაცვის მიზნით მომზადდა მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა. გთხოვთ, იხილოთ სს ნენსკრა
ჰიდროს პოზიცია «მწვანე ალტერნატივის» ანგარიშში მიწის შესყიდვის შესახებ.

GA.28

ასოცირებული
ობიექტი

იხილეთ GA.17–ში მითითებული პოზიცია.

GA.29

მოსახლეობის
უასფრთხოება/
მუშახელის ნაკადი
გენდერულ
საფუძველზე

110kV ეოექტრომომარაგების ხაზი და 220kV
გადამცემი ხაზი არ არის შეფასებული გარემოსა და
სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების შეფასების
(ESIA) პროცესის ფარგლებში.
პროექტის დაგეგმვის ადრეულ ეტაპზე არ იყო
გათვალისწინებული კონკრეტული დებულებები
მუშახელის საცხოვრებლით უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებით, როგორც მოითხოვდა ევროპის
რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
სახელმძღვანელო რეკომენდაცია მუშახელის
საცხოვრებლით უზრუნველყოფის შესახებ.

ეს განცხადება არასწორია. გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა
(ESMP - ნაწილი 4.17.2 მე– 8 ტომში) მოითხოვს, რომ EPC კონტრაქტორმა,
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)/საერთაშორისო
საფინანსო კორპორაციის (IFC) სარეკომენდაციო ჩანაწერის შესაბამისად,
განახორციელოს არარეზიდენტი მუშახელის საცხოვრებლით
უზრუნველყოფის ორგანიზება სამშენებლო ბანაკებში. მე–8 ტომის 4.15.2
ნაწილი მიუთითებს, რომ ადგილობრივ თანამშრომლებს, რომლებიც არ არიან
განთავსებული ბანაკებში და ცხოვრობენ სამუშაო ობიექტიდან 15 წუთზე მეტ
სავალ მანძილზე, ექნებათ წვდომა ყოველდღიურ საზოგადოებრივ
ტრანსპორტზე.
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GA.30

მოსახლეობის
უასფრთხოება/
მუშახელის ნაკადი
გენდერულ
საფუძველზე

გარემოსა და სოციალურ სფეროზე ზემოქმედების
საბაზისო კვლევების დროს, 2015 წელს (იხილეთ SIA ნაწილი 1.3) ჩატარდა
შეფასებაში (ESIA) არ არის შეფასებული გენდერული სოციალური საბაზო კვლევა, რომელშიც თავმოყრილი და გაანალიზებულია
საკითხები.
დეტალური სოციალურ–ეკონომიკური მონაცემები. 2017 წლის აგვისტოში
კი გაიმართა ჯგუფური განხილვები ქალებთან. ეს განხილვები
გამოყენებული იქნება ქალთა ჩართულობის გრძელვადიანი საშუალებების
განსასაზღვრად.
პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საუკეთესო სამრეწველო პრაქტიკა
მუშახელის მოდინების შემცირებისა და თავიდან აცილების, მუშახელის
მოდინების პოტენციური ზემოქმედებების, მათ შორის გენდერული ხასიათის
ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანისა და შერბილების (იხილეთ SIA ნაწილი
6) მიმართულებით. გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP),
რომელიც მოიცავს საუკეთესო სამრეწველო პრაქტიკას STD პრევენციის
თვალსაზრისით, პოტენციური დამფინანსებლების მიერ დამტკიცდა.
შემუშავდება ინფორმირებულობის გეგმა თემების ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების საკითხებზე. მასში გათვალისწინებულები იქნებიან როგორც
მამაკაცები, ასევე ქალები. აღნიშნული გეგმა შესაძლოა, მოიცავდეს
კოორდინაციას ჯანდაცვის ადგილობრივ ორგანოებთან დაავადებების
საკითხებზე, ასევე თემების შეხვედრებს უსაფრთხოების, სამშენებლო და სხვა
საფრთხეების განსახილველად.

GA.31

მოსახლეობის
უასფრთხოება/
მუშახელის ნაკადი
გენდერულ
საფუძველზე

პროექტის ფარგლებში არ არის აღიარებული
თემსა და საპროექტო მუშახელს შორის
ინფექციური დაავადებების რისკი.

ეს განცხადება არასწორია. ინფექციური დაავადებების რისკი შეფასებულია მე–
3 ტომის 6.5 და 6.8 ნაწილებში. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება
ინფორმირების ღონისძიება და სამედიცინო კვლევა მუშახელისთვის
(არსებობს მკაფიო ვალდებულება აღნიშნულ 2 ხეობაში მცხოვრები
თემებისთვის შეთავაზებული სამუშაო ადგილების მაქსიმიზაციის შესახებ).
პროექტის პერსონალის მხრიდან თემებში სათანადო ქცევის უზრუნველყოფის
მიზნით შემუშავებულია მუშახელის ქცევის კოდექსი. პროექტის ფარგლებში
მომზადდება თემის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის გეგმაც,
რომელიც მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპებზე განხორციელდება. ეს
მითითებულია მე–8 ტომში.
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GA.32

მოსახლეობის
უასფრთხოება/
მუშახელის ნაკადი
გენდერულ
საფუძველზე

ჯანდაცვის მომსახურებების გაუმჯობესების
აქტივობები CIS პროგრამის მიხედვით არ არის
მიჩნეული უმთავრეს პრიორიტეტად.

ეს განცხადება არასწორია. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს CIP
პროგრამის ამოქმედება. იმ შემთხვევაში, თუ ჯანდაცვის მომსახურეობების
გაუმჯობესების საკითხი დადგება დღის წესრიგში და მიენიჭება მაღალი
პრიორიტეტი, კომპანია განიხილავს პროექტის განხორციელების
შესაძლებლობას გადაუდებლობის, პრიორიტეტულობის, სოციალური და
ეკოლოგიური ზემოქმედების, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების,
საბიუჯეტო ხელმისაწვდომობის კრიტერიუმების გათვალისწინებით.

GA.33

მოსახლეობის
უასფრთხოება/
მუშახელის ნაკადი
გენდერულ
საფუძველზე

ზემოქმედებების შეფასება ქალებზე, ეკონომიკური
დამოუკიდებლობის/ძალაუფლების გადანაწილების
სახით და ქალთა მოწყვლადობის ზრდის შეფასება
ინფლაციის, ძალადობისა და სხვა შემთხვევაში.

იხილეთ სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია GA. 22 და 30.

GA.34

წყლის რესურსებზე
ზემოქმედების
რისკები
ჯანმრთელობისთვის

ჰიდროლოგიური კვლევა გარემოს და სოციალურ
სფეროზე ზემოქმედების შეფასებაში (ESIA)
კონცენტრირებულია კაშხლის ქვედა ბიეფის
ტერიტორიაზე და არა მიწისქვეშა წყლებზე
ზემოქმედებაზე საპროექტო წყალსაცავის გარშემო.

დაგეგმილი წყალსაცავის ახლოს, ასევე მომავალი წყალსაცავის ნაპირების
გასწვრივ ან უშუალოდ ქვედა ბიეფზე მოსახლეობა არ ცხოვრობს. უახლოესი
მუდმივი მაცხოვრებლები წარმოდგენილია სოფელ ტიტაში, კაშხლიდან 4 კმ-ში.
წყალსაცავის ფერდობებზე მიწისქვეშა წყლის დონეების ცვლილებები ან
ხარისხი მოსახლეობის წყალმომარაგების სქემების ხარისხზე გავლენას არ
მოახდენს - იქნება ეს წყარო, ჭაბურღილები თუ მილები.
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GA.35

წყლის რესურსებზე
ზემოქმედებების
რისკები
ჯანმრთელობისთვის.

რჩება მხოლოდ წყლის 5% მდინარე ნენსკრაში და
10% მდინარე ნაკრაში.

•

•

•

ეს განცხადება წარმოადგენს ქვედა ბიეფის ჰიდროლოგიაზე
პროგნოზირებული ზემოქმედების არასწორ ინტერპრეტაციას. მდინარე
ნენსკრას ხარჯი შემცირდება წლიური საშუალო ნაკადის 5%-მდე კაშხლის
ქვედა ბიეფის მხოლოდ პირველ 2 კმ-ზე, სადაც მოსახლეობა მუდმივად არ
ცხოვრობს. კაშხლის ქვედა ბიეფზე ნენსკრას ნაკადი წარმოადგენს
წყალსაცავიდან გაშვებული ეკოლოგიური ნაკადის და წყალშემკრები
აუზიდან ბუნებრივი ჩამონადენის ჯამს. ბუნებრივი ჩამონადენის წვლილი
იზრდება კაშხლიდან მანძილის ზრდის შესაბამისად. კაშხლიდან 2 კმ-ზე
მდინარე ნენსკრას სიმძლავრე შენარჩუნდება საწყისი ვითარების 15%-ის
დონეზე იქვე არსებული მდინარე მემულიდან შემოდინების ხარჯზე.
მდინარის დინება ჭუბერთან არ შემცირდება ბუნებრივი ნაკადის 5%-მდე,
თუმცა იქნება ბუნებრივი დინების 5-40%.
მდინარე ნაკრას დინების შემცირება ნაკრას წყალმიმღების ქვედა ბიეფში
შერბილდება დამბის ქვემოთ არსებული შენაკადით, თუმცა არა იმდენად,
რამდენადაც მდინარე ნენსკრას შემთხვევაში. მდინარე ლაკნაშურასთან
შესართავის ქვემოთ მდინარე ნაკრას ხარჯი იქნება საწყისის 15%. მდინარე
ენგურის შესართავთან კი ნაკრას წლიური საშუალო ხარჯი ბუნებრივი
დინების 40% იქნება.
სამშენებლო სამუშაოები სავარაუდოდ, არ მოახდენს გავლენას გრუნტის
წყლების ხელმისაწვდომობაზე. ამ პერიოდის განმავლობაში შეგროვდება
დამატებითი საბაზისო ინფორმაცია გრუნტის წყლებში სეზონური
რყევების თაობაზე. არ არის მოსალოდნელი, ნენსკრას წყალსაცავისა და
ნაკრას წყალმიმღების ოპერაციებმა გავლენა მოახდინოს წყალმომარაგების
სქემებზე კაშხლის ნაგებობის ქვედა ბიეფში. ეს შემოწმდება სრული
მონიტორინგით და თუ აღმოჩნდება, რომ პროექტი გავლენას ახდენს
წყალმომარაგებაზე გრუნტის წყლების ხელმისაწვდომობის საფუძველზე
(რაც არ არის მოსალოდნელი), ალტერნატიული წყალმომარაგება
შესაძლოა, გამოვლინდეს ხეობის ფერდობებიდან მომდინარე წყაროების და
ნაკადულების სახით , რომლებიც მდებარეობს მდინარის დინებაში
ცვლილებით ზემოქმედებული ზონის ფარგლების გარეთ.
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GA.36

წყლის რესურსებზე
ზემოქმედებების
რისკები
ჯანმრთელობისთვის.

ნავთობის დაღვრით გრუნტის წყლის
დაბინძურების რისკი.

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა (ESMP) (იხილეთ ნაწილი 4.8,
ტომი 8) მოიცავს მართვის გეგმებს შემთხვევითი გაჟონვის, დაღვრის პრევენციის,
გაწმენდისა და გამოსწორების მიზნით, რომელიც უნდა განხორციელდეს გაჟონვის
ან დაღვრის შემთხვევაში (რაც ნაკლებ სავარაუდოა). კონტროლის ზომები
შესაბამისობაში იქნება სათანადო საერთაშორისო სამრეწველო პრაქტიკასთან.

GA.37

ჯანმრთელობაზე
კლიმატის
ცვლილების
ზემოქმედების
საკითხები

კომენტარები ფოკუსირებულია განცხადებაზე,
რომ რეგიონში კლიმატური ცვლილებების
შედეგად ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება
გათვალისწინებული არ არის და რომ მისი
სრულმასშტაბიანი შეფასება არ
განხორციელებულა.

პროგნოზირებული რეგიონული კლიმატური ცვლილებების ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება შეიძლება მოხდეს გრძელვადიან პერსპექტივაში, თუმცა პროექტი ამ
პროცესზე გავლენას არ ახდენს.
2017 წლის გარემოსდაცვით და სოციალურ კვლევებში შეტანილი
მიკროკლიმატის შეფასება ცვლის გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის EIA
ანგარიშის შეფასებას. კაშხლის მშენებლობის შედეგად ნაკლებ სავარაუდოა, რომ
კლიმატი შეიცვალოს, რადგან წყალსაცავის ზედაპირი შედარებით მცირეა და
ტექნიკურად შეუძლებელია, მან მნიშვნელოვანი კლიმატური ცვლილებები
გამოიწვიოს. ამასთან, ჭუბერი მდებარეობს 15 კმ-ის დაშორებით. მიკროკლიმატის
ნებისმიერი აშკარა ცვლილება მოსალოდნელია კაშხლის - წყალსაცავის უშუალო
სიახლოვეს, თუმცა არ გავრცელდება ქვემოთ ხეობაში, სოფ.ტიტას ფარგლებს
გარეთ. აღნიშნულმა ცვლილებებმა შესაძლოა, ოდნავ შეამციროს გარემოს
ტემპერატურა და გაზარდოს ტენიანობა ზაფხულში. ზამთრის თვეებში კი
გამოვლენადი ცვლილებები მოსალოდნელი არ არის, რადგან წყალსაცავი იქნება
მინიმალურ საექსპლუატაციო დონეზე და დაიკავებს მცირე ტერიტორიას.
სამეცნიერო ლიტერატურა მიუთითებს, რომ მიკროკლიმატის ცვლილებები
მოსალოდნელია ძალიან დიდი წყალსაცავის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც
ასეულობით კვადრატულ კილომეტრს მოიცავს, თანაც გვალვიან რეგიონებში,
როგორსაც ნენსკრა არ წარმოადგენს. რაც შეეხება განცხადებას, რომ უნდა
ჩატარდეს ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებების სრულმასშტაბიანი შეფასება,
როგორც რეკომენდებულია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) მიერ
დიდი კაშხლის პროექტებისთვის, გარემოს დაცვისა და სოციალურმა
ექსპერტებმა ნენსკრა ჰესის შემთხვევაში ეს საჭიროდ არ ჩათვალეს. აღნიშნულ
შემთხვევაში საქმე გვაქვს მცირე წყალსაცავთან მთიან რეგიონში, ამდენად,
წყლით გადამდები დაავადებების გავრცელება, ასევე მინერალებით,
ბიოლოგიური ტოქსინებით ან სამრეწველო ჩამდინარე წყლებით მოწამლვა
მოსალოდნელი არ არის.
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GA.38

ბუნებრივი
საფრთხეები და
კაშხლის
უსაფრთხოება

კომენტარები ფოკუსირებულია განცხადებაზე, რომ
კვლევები მდინარე ლეკვერარზე / მდინარე ნაკრაზე
სედიმენტების დაგროვებისა და ღვარცოფის რისკის
მართვის ყველაზე მისაღები ზომების განსასაზღვრად
შეტანილი უნდა იყოს დამატებით გარემოსდაცვით და
სოციალურ კვლევებში, ასევე გარემოზე ზემოქმედების
2015 წლის შეფასებაში (EIA).

სტანდარტული ოპერაციების დროს ნაკრაში წყლის ხარჯი შემცირდება და
სედიმენტები მდინარის კალაპოტში დაგროვდება. სედიმენტები წარმოიშობა
ლაკნაშურას და ლეკვერარის შენაკადებიდან (ნაკრას წყალმიმღების ქვედა
ბიეფზე). მათი მართვისთვის ნაკრას სარინი დამბა და გადასასვლელი
გვირაბი დაპროექტდა საკეტებით წყალდიდობის დროს მდინარე ნაკრას
ბუნებრივი დინების აღდგენისთვის (იხილეთ ზემოთ). სედიმენტების მხრივ
საწყისი ვითარების შესახებ ცოდნის ამაღლების მიზნით კვლევები
ჩატარდება და მათი შემდგომი მართვის შესახებ რეკომენდაციები გაიცემა.
კერძოდ: სედიმენტების გადარეცხვის ნაკადის ხარჯი, სიხშირე და
ხანგრძლიობა; სედიმენტების დაგროვების მონიტორინგი; მდინარის
ტექნიკური სამუშაოების საჭიროებისა და კონცენფციის შეფასება. ამ
კვლევების 2017 წელს ჩატარება შეუძლებელია, რადგან ეს მოითხოვს ნაკრას
წყალმიმღების დეტალურ პროექტს. სამშენებლო სამუშაოების შესრულების
გრაფიკში ნაკრას დამბა არ არის კრიტიკულ ეტაპზე, რადგან პირველი წელი
ფოკუსირებულია ნენსკრას ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე.

GA.39

თემების
საინვესტიციო
პროგრამა

თემების საინვესტიციო პროგრამა – კომენტარი
გაურკვეველია.

კომენტარი თემების საინვესტიციო პროგრამის (CIP) შესახებ არ არის
მკაფიო. თემების საინვესტიციო პროგრამის (CIP) მექანიზმის დამატებითი
განმარტებისთვის: CIP მრჩეველთა საბჭო თემების მიერ კომპანიის
ზედამხედველობით/მხარდაჭერით შეიქმნა. აღნიშნული კომიტეტი
მთავარი ინტერფეისია თემების საინვესტიციო პროგრამის
განხორციელებაში. კომიტეტის წევრები ადგილობრივი თემების
წარმომადგენლების მიერ დასახელდნენ. ისინი მჭიდროდ
ითანამშრომლებენ თემების წევრებთან იმ პროგრამების განსასაზღვრად,
რომლებიც მოსახლეობის საჭიროებებს ასახავს.
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GA.40

დაინტერესებულ
პირთა ჩართულობა
და თემების
მონაწილეობა

დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის პროცესში
მათ შეკითხვებზე პასუხების არარსებობა

სს ნენსკრა ჰიდროს დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის გეგმა აღწერს
ჩართულობის პროცესს, რომელიც განხორციელდა დამატებითი
გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების ჩატარებისთვის. გარდა
ამისა, განსაჯაროების შესახებ მოქმედი ანგარიში შეიცავს ინფორმაციას
განსაჯაროებისთვის გამოყენებული მეთოდოლოგიის თაობაზე.
მართალია, თემებმა კომუნიკაციის მხრივ ხარვეზების არსებობის საკითხი
დააყენეს, თუმცა ეს სიტუაცია ამ დროისთვის გამოსწორდა, პროექტის
ფარგლებში დაქირავებულ იქნა დამატებითი პერსონალი მომავალში
მოსახლეობის უკეთ ინფორმირების უზრუნველსაყოფად.

GA.41

ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედების
შეფასება/ზოგადი
პირობები

კვლევის არასათანადო პერიოდი. არ არის
შესწავლილი გადაშენების პირას მყოფი სახეობები.

ეს განცხადება არასწორია. ფლორის, მცენარეების და ჰაბიტატების
კვლევები ჩატარდა 2011-2014 წლებში და 2015 წლის მაისში, ივნისში,
ივლისში, აგვისტოში და სექტემბერში, მათ შორის - წლის ყველა შესაბამის
თვეში ფლორის, მცენარეულობისა და ჰაბიტატების შესაფასებლად.
ფაუნის კვლევის ზონები მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2016 წელს და
მოიცავდა კვლევებს (და ფოტო-ხაფანგებს), რომელიც განხორციელდა
თოვლის ხაზიდან ელექტროსადგურის ტერიტორიამდე. უნდა აღინიშნოს,
რომ ფაუნის კვლევები განხორციელდა 2011-დან 2014 წლამდე და 2015-დან
2016 წლამდე პერიოდებში.

GA.42

ბიომრავალფეროვნებაზე
ზემოქმედების
შეფასება/საერთაშორისო
სტანდარტების
დარღვევები

“ზურმუხტის” კანდიდატი ტერიტორიის საზღვრების 2016 წლის მარტში საქართველოს მთავრობამ მიმართა ბერნის კონვენციას
დარღვევა
სვანეთის “ზურმუხტის” უბნის პოტენციურ კანდიდატად ჩათვლილი
ტერიტორიის საზღვრების შეცვლის მიზნით, რათა მოხდეს დაყოფა
სვანეთი 1 და სვანეთი 2-ად. იმის გათვალისწინებით, რომ
ბიომრავალფეროვნების კვლევები ჩატარდა იმ დროს, როდესაც
საქართველოს მთავრობამ მიმართა ბერნის კონვენციას, პროექტის
ფარგლებში გამოყენებულ იქნა ფრთხილი მიდგომა და პოტენციური
დამფინანსებლების მიერ მოთხოვნილი დამატებითი გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევები მომზადდა ისე, თითქოს პროექტი მდებარეობდა
“ზურმუხტის” უბანში. სს ნენსკრა ჰიდრომ “ზურმუხტის” უბნის
კანდიდატი ტერიტორიის შესაბამისი თავისებურებების გარემოსდაცვით
სტატუსზე ნებისმიერი ზემოქმედების კვლევის მიზნით ჩაატარა სათანადო
შეფასება, რომელმაც დაადგინა, რომ ნენსკრა ჰესის პროექტი არ მოახდენს
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას.
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GA.43

ბიომრავალფეროვნება /გარემოსა
და სოციალურ სფეროზე
ზემოქმედების შეფასების (ESIA)
პროცედურის დარღვევა

დამატებითი გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევები

დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევები მომზადდა 2017
წელს, გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის შეფასების (EIA) დამატების
სახით. დამატებითი კვლევები არ იყო საქართველოს სახელმწიფო
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნა. საქართველოს მთავრობამ
დაამტკიცა გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის შეფასება (EIA) და,
შესაბამისად, სამშენებლო ნებართვა გასცა. უნდა აღინიშნოს, რომ მთავარი
სამშენებლო სამუშაოები არ დაწყებულა 2015 წელს, განხორციელდა
მხოლოდ რამდენიმე მცირემასშტაბიანი წინასწარი კვლევა, რომელიც არ
საჭიროებს ნებართვას. მათ შორის, განხორციელდა არსებული
მუნიციპალური გზების მოდერნიზაცია ნენსკრას ხეობაში და გეოტექნიკური
კვლევები კაშხლის ტერიტორიაზე, ასევე დროებითი ბანაკის მოწყობა
სოფელ ტიტაში. პროექტის განხორციელების გეგმის ალტერნატივები
სათანადო დონეზე შეფასდა. განხილულ იქნა ალტერნატიული წყალსაცავის
ლოკაციები და კაშხლის სიმაღლე. ისინი განხილულია გარემოზე
ზემოქმედების 2015 წლის შეფასების (EIA) 3.3.2 ნაწილში. 2017 წლის
დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების ჩატარების
მიზანს წარმოადგენდა არა გარემოზე ზემოქმედების 2015 წლის შეფასებაში
(EIA) წარმოდგენილი ინფორმაციის გამეორება, არამედ მისი შევსება
პოტენციური დამფინანსებლების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

GA.44

ბიომრავალფეროვნება/აღნიშნული
პროექტისა და სხვა პროექტების
გაურკვეველი აღწერა

გაურკვეველია, რამდენ წყალს მოიხმარს
პროექტი. მდინარეების ნენსკრასა და
ნაკრას ყოველთვიური ხარჯი არ არის
მითითებული. თუ არ არსებობს
ინფორმაცია შენაკადის შესახებ ნენსკრას
კაშხალზე და ნაკრას სარინ გვირაბზე,
შეუძლებელია ზემოქმედების შეფასება
სანაპირო ეკოსისტემებზე ქვედა ბიეფში.

ეს ინფორმაცია არასწორია. მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას
ყოველთვიური ხარჯი დეტალურად არის შეფასებული. წარმოდგენილია
ასევე ყოველთვიური ინფორმაცია შენაკადის შესახებ ნენსკრას კაშხალზე
და ნაკრას სარინ გვირაბზე. დამატებითი გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევები ორგანიზებულია თემების მიხედვით. ყველა
ინფორმაცია შენაკადისა და ქვედა ბიეფზე ჰიდროლოგიის შესახებ
პროექტის განხორციელებამდე და განხორციელების შემდეგ აღწერილია
მე–5 ტომში - „ჰიდროლოგია და წყლის ხარისხი“.

GA.45

ბიომრავალფეროვნება/
აღნიშნული პროექტისა და სხვა
პროექტების გაურკვეველი აღწერა

არ არსებობს საექსპლუატაციო რეჟიმის
ზუსტი აღწერილობა.

საექსპლუატაციო რეჟიმის ზუსტი აღწერილობა წარმოდგენილია მე–5 ტომის
„ჰიდროლოგია და წყლის ხარისხი“ მე–4 ნაწილში და შეჯამებულია მე–2
ტომის „პროექტის აღწერა“ 4.5. ნაწილში.

გვერდი 117

სს ნენსკრა ჰიდრო -ნენსკრა ჰესი - განსაჯაროების ანგარიში
მით

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

GA.46

ბიომრავალფეროვნება/
აღნიშნული პროექტისა და
სხვა პროექტების
გაურკვეველი აღწერა

არ არის წარმოდგენილი ენგურის
ჰიდროელექტროსადგურის
ზემოქმედების შეფასება. არ არსებობს
ინფორმაცია ენგურის კაშხლის ზემოთ
და ქვემოთ მდინარე ენგურის მოქმედი
ბიოლოგიური ღირებულების შესახებ.

პოტენციური ზემოქმედებები მდინარე ენგურზე და ენგურის
ჰესზე განხილულია 5.3.1. ნაწილში - „ზემოქმედება მდინარე
ენგურის ნაკადის ხარჯზე ენგურის წყალსაცავის ზედა
ბიეფში“ და 5.3.2 ნაწილში - „ნენსკრას წყალსაცავის შევსების
პერიოდის ზემოქმედება ენგურჰესის შედინებებზე და
ფუნქციონირებაზე“, ასევე მე–5 ტომში - „ჰიდროლოგია და
წყლის ხარისხი“. მდინარე ენგურის ნაკადი ენგურჰესის
ზედა ბიეფში, მდინარეების ნაკრასა და ნენსკრას
შესართავებს შორის წლიური საშუალო ხარჯის მხოლოდ
10%–ით შემცირდება. ეს შემცირება გამოწვეულია წყლის
გადაცემით ნაკრას დამბიდან ნენსკრას წყალსაცავში.
მდინარის ნაკადის ყოველთვიური ცვლილებები მდინარე
ნენსკრას შესართავსა და ენგურის წყალსაცავს შორის
ზემოქმედების ქვეშ არ მოექცევა. ზედა ბიეფის
ჰიდროლოგიის პოტენციური ცვლილებები მდინარე
ენგურზე ენგურის კაშხლის ქვედა ბიეფზე ზემოქმედებას არ
მოახდენს, რადგან ენგურის წყალსაცავი არეგულირებს
ნაკადს ყოველწლიურად, ენგურჰესის წყლის კალაპოტი
ენგურის წყალსაცავის წყალს გალის წყალსაცავში მიმართავს
და შემდეგ შავ ზღვაში, მდინარე ენგურში დაბრუნების
გარეშე.
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GA.47

ბიომრავალფეროვნება/საველე
კვლევები

არ არის შეფასებული ძირითადი
სახეობები: ამიერკავკასიური ჯიქი,
კავკასიური ჯიხვი, ჯუჯა არწივი,
მცირე მემატლია, კავკასიური ყარანა,
კავკასიური შურთხი, კავკასიური
ჯვრიანა.

ფაუნაზე ზემოქმედების შეფასება განხორციელდა იმ სახეობების
მიმართ, რომელიც ჩაითვალა, რომ მოექცევა, ან შესაძლოა, მოექცეს
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ. 2015 და 2016 წლებში ადგილობრივ
მონადირეებთან გასაუბრების დროს არ ხსენებულა ჯიქის არსებობა,
ამიტომ ეს სახეობა არ იქნა გათვალისწინებული. IUCN ვებ–გვერდი
მიუთითებს, რომ საქართველო არ წარმოადგენს აღნიშნული სახეობის
ბინადრობის ტერიტორიას და რომ ერთი ინდივიდი დაფიქსირდა
ფოტოკამერით ჩრდილოეთ ოსეთში (P. Weinberg pers. comm. 2014). აქედან
გამომდინარე, ჩაითვალა, რომ აღნიშნული სახეობა, დიდი ალბათობით,
არ არის წარმოდგენილი საპროექტო ზონაში და ამ სახით არ იქნა
შეტანილი მომდევნო შეფასებაში. ჯიხვი არ იქნა შეტანილი შეფასებაში,
რადგან ჩაითვალა, რომ იგი ბინადრობს წყალსაცავის ზედაპირის და,
შესაბამისად, ზემოქმედების ზონის ფარგლებს გარეთ. კავკასიურ
ყარანასთან დაკავშირებით ორნიტოლოგიურ ანგარიშში დეტალურად
არის აღწერილი, რომ იგი არსებობს და გავრცელებულია. რაც შეეხება
შეფასებთს, აღნიშნული სახეობა არ არის აღიარებული ფრინველთა
დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის – Bird life international-ის მიერ
კავკასიურ ყარანად (Phylloscopus lorenzii)) და არ არის მითითებული ამ
სახით საქართველოს ან IUCN წითელ წიგნში. ჯუჯა არწივი განხილულ
იქნა დამატებითი კვლევების მე–4 ტომში (ცხრილი 15) კრიტიკული
ჰაბიტატების შეფასების ფარგლებში. სახეობები, რომლებიც არ შეფასდა
კავკასიურ შურთხად და კავკასიურ ჯვრიანად, გამოტოვებულია, რადგან
ისინი ბინადრობენ ქვე–ალპურ/ალპურ ზონებში, რომელიც საპროექტო
ზემოქმედების ზონის ფარგლებს სცდება. იმ შემთხვევაში, თუ
ჩაითვლება, რომ ნაკლებ სავარაუდოა, პროექტმა აღნიშნული
სახეობებზე ზემოქმედება მოახდინოს, ისინი არ იქნება შეტანილი არც
მომდევნო შეფასებაში. მცირე მემატლია განხილულია ორნიტოლოგიურ
ანგარიშში. აღნიშნული სახეობა წარმოადგენს საპროექტო ტერიტორიაზე
ზაფხულის ბუდობის, გადამფრენ მიგრანტს და ითვლება ჩვეულებრივ
სახეობად. ის არ არის მითითებული საქართველოს წითელ წიგნში და
მინიმალური მნიშვნელობა ენიჭება IUCN წითელ წიგნში.
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GA.48

ბიომრავალფეროვნება/საველე
კვლევები

მცენარეულობის და ფლორის შესახებ ანგარიშში (დანართი 1, ტომი 4)
შეფასებულია საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ყველა
ჰაბიტატი. ჰაბიტატები შეფასდა Corine (ევროპაში გარემოს შესახებ
ინფორმაციის კოორდინაციის პროგრამა) ჰაბიტატის სისტემის
გამოყენებით, და ამავე დროს, მათი სენსიტიურობის საფუძველზეც
(დაბალი, საშუალო და მაღალი). აქედან გამომდინარე, EUNIS
ჰაბიტატის შედეგების პირდაპირი შედარება ყველა შემთხვევაში
შესაძლებელი არ არის. იმ შემთხვევაში, თუ «მწვანე ალტერნატივა»
წარმოადგენდა დეტალურ და სრულ EUNIS რუკას ჰაბიტატების
შესახებ, სს ნენსკრა ჰიდრო შეძლებდა შეფასების აღნიშნული ორი
სისტემის შედარებასა და კომენტირებას.

GA.49

ბიომრავალფეროვნება/საველე
კვლევები

ძირითადი ჰაბიტატები არ არის შეფასებული:
ნახსენებია მხოლოდ სანაპიროს ბუჩქნარი
(EUNIS code F9.1), კონტინენტური ტენიანი
მდელოები (EUNIS code E3.46), მთის მდინარის
ქვიშიანი ჰაბიტატები (EUNIS C3.552), მდინარის
ქვიშოვანი ნაპირები მცენარეების გარეშე (EUNIS
C3.62), კონტინენტური მდინარის ნაპირის
ხშირბალახოვანი მცენარეები, სადაც
დომინირებს ქაფურა (Filipendula) (EUNIS code
E5.414), ტენიანი ჭალების კონტინენტური
ბალახოვანი მცენარეები (EUNIS code E5.423,
Euxinian ხეობის ტყეები (EUNIS code G1.A47),
ჰაბიტატი პონტო-კავკასიური მთის მურყნის
გალერეები (EUNIS code G1.127).
საერთოდ არ არის შეფასებული მობუდარი
ფრინველები, რადგან გამრავლების სეზონი
კავკასიის მთებში მთავრდება ივნისში ან
ივლისში - სახეობების მიხედვით.

GA.50

ბიომრავალფეროვნება/საველე
კვლევები

მცენარეები ყვავის გაზაფხულზე/ზაფხულის
დასაწყისში და შეუძლებელია სათიბ-საძოვარი
ჰაბიტატების შეფასება საერთაშორისოდ
აღიარებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

2015 წელს კვლევები ჩატარდა სექტემბერში, მაგრამ წინა ორი კვლევა
(2011 და 2014 წლებში) - გაზაფხულიდან შემოდგომამდე პერიოდების
განმავლობაში. ამან ბოტანიკურ მკვლევარებს აღნიშნულ
ტერიტორიაზე არსებული ფლორის სრული შეფასების შესაძლებლობა
მისცა. საძოვრების ჰაბიტატები კვლევის ზონაში შედგებოდა
ცხოველთა საძოვრის ტერიტორიისგან მდინარის მიმდებარედ.
აღნიშნული ჰაბიტატები შეფასდა დროებითი და სივრცითი სკალით,
როგორც აღწერილია ზემოთ.

შეფასდა ზემოქმედებები ფრინველებზე წლებისა და სეზონების
განმავლობაში შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე. კერძოდ,
განხილულ იქნა წითელ წიგნში შეტანილი სახეობები მათი სეზონური
გადადგილებისა და ბუდობის შესაძლო ლოკაციების საფუძველზე.
მაგალითად, გათვალისწინებულ იქნა, რომ სახეობები, როგორიცაა
ჯუჯა არწივი, დაიბუდებდა წყალსაცავის ტერიტორიის მონაკვეთზე.
პროექტის განხორციელების პროცესში მიიღება შემარბილებელი ზომა,
რომელიც გამოიხატება ფრინველების გამრავლების სეზონის პერიოდში
ხეების გაკაფვის შეზღუდვით. შესაბამისად, ფრინველების
კეთილდღეობის უზრუნველყოფის პრინციპი იქნება დაცული.
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GA.51

ბიომრავალფეროვნება / საველე
კვლევები

კვლევების გეოგრაფიული არასაკმარისობა.

წარმოდგენილი ჰაბიტატების შემდგომი შეფასების მიზნით
ბოტანიკოსმა მკვლევარებმა იმოგზაურეს იმაზე შორს, ვიდრე
მითითებული იყო. მე-4 ტომში მოცემული რუკა უფრო მეტად
წარმოადგენს მცენარეულობის კვლევის ფარგლებს. იხილეთ პასუხი
GA.41 და GA.47-ზე.

GA.52

ბიომრავალფეროვნება/შერბილების არ არის შეფასებული, რამდენად დიდია
სტრატეგია
ენდემური მცენარის - Paracynoglossum imeretinumის (ოსერო) პოპულაცია, რომელიც განადგურდება
წყალსაცავის ობიექტზე.

2011–2015 წლებში განხორციელებული საველე კვლევის შედეგების
მიხედვით, წყალსაცავის ტერიტორიაზე აღირიცხა Paracynoglossum
imeretinum-ის მაქართველოს ენდემური სახეობის 1 ნიმუში. თუმცა 2017
წლის აგვისტოს თვეში აღინიშნა, რომ ეს სახეობა იზრდება ნენსკრას
ხეობაში გზის პირებზე, კაშხლის ტერიტორიასა და სოფ. ჭუბერს
შორის, მინიმუმ, 27 სხვადასხვა ლოკაციაზე. ეს სახეობა ასევე
აღირიცხა ნაკრას ხეობაში და მთავარი მაგისტრალის გასწვრივ
ენგურის ხეობაშიც. აქედან გამომდინარე, გაკეთდა დასკვნა, რომ
აღნიშნული სახეობა, დასავლეთ საქართველოსთვის ენდემურობის
მიუხედავად, გავრცელებულია საპროექტო ზონაშიც. საპროექტო
ტერიტორიაზე აღნიშნული სახეობის საერთო არსებობის გამო
ჩაითვალა, რომ შერბილების ზომების მიღება საჭირო არ არის
ინდივიდების იმ მცირე რაოდენობისთვის, რომელიც შესაძლოა,
ნენსკრას კაშხლის გავსების შედეგად დაიკარგოს.

GA.53

ბიომრავალფეროვნება/
შერბილების სტრატეგია

ჰაბიტატების ღირებულება დეტალურად არის წარმოდგენილი მე-4
ტომის 1 დანართში - „ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების
შეფასება“. მისი დანაკარგი უკვე გამოთვლილია და რუკა შედგენილია
აღნიშნულ დოკუმენტებში. დამატებითი ქმედებები მითითებულია
ჰაბიტატის დაკარგვის საკომპენსაციოდ დეტალური აღდგენის
მართვის გეგმის შემუშავების მიზნით. აღდგენის სტრატეგია მისი
განხორციელების მკაფიო დასაბუთებასთან ერთად უკვე
წარმოდგენილია დამატებით გარემოსდაცვითი და სოციალური
კვლევების მე-4 ტომის 6 დანართში. მოლაპარაკებები გარემოს
დაცვითი პროექტების განსაზღვრის შესახებ, რომ მოხდეს
შეთავაზებული «სვანეთის ტერიტორიის» შექმნის დაფინანსების
მხარდაჭერა არ არის დამოკიდებული მის ადგილმდებარეობაზე ან
საზღვრებზე. იხილეთ პასუხი GA.41 და GA.47.

ჰაბიტატების რეალური ღირებულება უცნობია, ამ
სახით შეთავაზებულია დამატებითი დეტალური
ფლორისტული აღწერა, ჰაბიტატის დაკარგვის
რუკაზე გადატანა და კვლევა.
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GA.54

ბიომრავალფეროვნება/
შერბილების სტრატეგია

მითითებულია მურა დათვის პოპულაციის
მონიტორინგი, მაგრამ ბრაკონიერობის
წინააღმდეგ ზომები არ არის მიღებული.

ბრაკონიერობის საკითხი განხილულია დამატებით კვლევებში მე-4
ტომში (იხილეთ ნაწილი 8.2.1). სამშენებლო და საექსპლუატაციო
ეტაპებზე მუშახელის მიერ ნადირობა და გარეული ცხოველების ხორცის
ჭამა აიკრძალება. ამასთანავე, ადგილობრივ სკოლებში განხორციელდება
საგანმანათლებლო პროგრამა იმ ცოდნის განმტკიცებისთვის, რომ
ნადირობა უკანონო ქმედებაა. იხილეთ გარემოსდაცვითი და სოციალური
მართვის გეგმის (ESMP) ნაწილები 4.3.3, 4.13, 4.15 და 5.9.3 (ტომი. 8).
პროექტი განიხილავს მონადირეებთან მუშაობის ვერსიებს და
შესთავაზებს ალტერნატიულ საქმიანობას, როგორიცაა ტურისტული
გიდობა.

GA.55

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი რისკები /
ჰაბიტატები

პროექტი ზემოქმედებას მოახდენს ზოგიერთ
უნიკალურ, ეკოსისტემის ხელუხლებელ და
ძველ ტყეზე, მდინარის და ნაპირის ბუნებრივ
ჰაბიტატებზე და ნახევრადბუნებრივ
სასაძოვრე ჰაბიტატებზე სათანადო დაცვის
სტატუსით, რომლებიც საუკუნეების
განმავლობაში გამოიყენებოდა
ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ.

როგორც მე-4 ტომშია განხილული და მითითებულია «მწვანე
ალტერნატივის» ანგარიშში (დათარიღებული 2017 წლის სექტემბრით),
ასევე ნაჩვენებია ფოტოსურათებზე ტყის აღდგენის მართვის გეგმის
ფარგლებში (დანართი 6), ხე-ტყის დამზადება ხორციელდებოდა ნენსკრას
ხეობაში პროექტის დაწყებამდე. ზოგ ადგილას ეს მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენს საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ტყის ჰაბიტატის
შემადგენლობასა და მისი დაცვის მნიშვნელობაზე. წყალსაცავის
ტერიტორიაზე სრულ დაკარგვას დაექვემდებარება ჰაბიტატები, რომელთა
უმეტესობას, როგორც მიჩნეულია, მაღალი გარემოსდაცვითი ღირებულება
არ აქვს. თუმცა მე-4 ტომში დადასტურებულია, რომ მაღალი
გარემოსდაცვითი ღირებულების მქონე ზოგი ტერიტორია ასევე
დაიკარგება. აღნიშნული ჰაბიტატების დაკარგვის კომპენსირების
ფარგლებში განხორციელდება ტყის აღდგენის მართვის გეგმა. კომპენსაცია
გამოითვლება ჰაბიტატის ჰექტარული გამოთვლის მეთოდის გამოყენებით.
მასში გათვალისწინებული იქნება ასაკი, გარემოსდაცვითი ღირებულება
და სახეობა, რომელიც დაიკარგება. მაღალი გარემოსადაცვითი
ღირებულების მქონე ტერიტორიებზე კომპენსაცია უფრო მაღალი იქნება ტყის აღდგენის უფრო ფართო ტერიტორიის ან დროის ხანგრძლივი
პერიოდის განმავლობაში მართვის მოთხოვნის გათვალისწინებით.
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GA.56

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/ჰაბიტატები

კავკასიური წიფლის ტყეების ჰაბიტატთან
დაკავშირებით: არასწორი დასკვნა, რომ ჰაბიტატი
„გაუარესდა, ქმნის ჩვეულებრივ ფიტოცენოზს“,
შეიძლება, განიმარტოს ფლორის კვლევის
პუნქტების ადგილმდებარეობით (ყველა წერტილი
2011-2014 წ.წ. და 2015 წლის კვლევებიდან
მდებარეობს ადვილად მისასვლელ ტერიტორიებზე
და არა ციცაბო ფერდობებზე). პროექტის
მოსალოდნელი ზემოქმედება მნიშვნელოვანი
იქნება (პირდაპირ განადგურებას გამოიწვევს)
გზისა და კაშხლის მშენებლობის, განსაკუთრებით
კი დატბორვის გამო.

წინა განხილვების შესაბამისად, კვლევის წერტილები არ ასახავს
კვლევის ფარგლებს. ჰაბიტატის გეგმის შედგენა ასახავს ბოტანიკური
კვლევების ფარგლებს. GA 55 განხილვების შესაბამისად,
დადასტურდა, რომ წყალსაცავის ტერიტორიაზე არსებობს მაღალი
გარემოსდაცვითი ღირებულების მქონე რამდენიმე ჰაბიტატი და რომ
მათი დაკარგვა ანაზღაურდება ტყის აღდგენის მართვის გეგმის
მეშვეობით.

GA.57

ბიომრავალფერვნება/
ყველაზე მნიშვნელოვანი
რისკები/ჰაბიტატები

შესაძლოა, პროექტმა ზემოქმედება მოახდინოს
სვანეთის ალუვიური ტყეების ყველაზე
წარმომადგენლობით ნაწილზე (EUNIS code G1.127
პონტო-კავკასიური მთის მურყნის გალერეები).
ნენსკრას კაშხლის ზონის დიდი ნაწილი
დაფარულია შავი მურყნის, ანუ თხმელას (Alnus
barbata) უნიკალური ტყით, მდინარეების ნენსკრასა
და ნაკრას ნაპირები დაფარულია მურყნის,
თხმელის გალერეებით.

მომავალი წყალსაცავის ტერიტორიაზე არსებული შავი მურყნის ანუ
თხმელას (Alnus barbata) ტყე პროექტის შედეგად დაიკარგება. თუმცა
გათვალისწინებულია, რომ აღნიშნული პიონერული სახეობები,
რომლებიც ხშირად ასოცირდება ჭაობიან ადგილებთან და გამდინარე
წყალთან, ფართოდ არის გავრცელებული აღნიშნულ ტერიტორიაზე.
არ ითვლება, რომ მურყნის ჰაბიტატის დაკარგვა წყალსაცავის ზონაში
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს ამ ჰაბიტატის
გარემოსდაცვით სტატუსზე, ეს არის ჰაბიტატი, რომელიც, როგორც
«მწვანე ალტერნატივა» მიუთითებს, წარმოდგენილია როგორც
მდინარე ნენსკრას, ისე ნაკრას ნაპირებზე.
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GA.58

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/ჰაბიტატები

მდინარის და სანაპირო ჰაბიტატები არ არის
შეფასებული, მაშინ, როცა მათზე ზემოქმედება
იქნება შეუქცევადი. სანაპიროს ბუჩქნარი (F9.1, 17,5
ჰა ზემოქმედების ქვეშ არის მოქცეული), მთის
მდინარის ქვიშოვანი ჰაბიტატები (C3.552, 16 ჰა
ზემოქმედების ქვეშ არის მოქცეული), მცენარეების
გარეშე მდინარის ქვიშოვანი ნაპირები (C3.62, 60 ჰა
ზემოქმედების ქვეშ არის მოქცეული) და
კონტინენტური მდინარის ნაპირის
მაღალბალახოვანი საფარი (E5.414, 30 ჰა
ზემოქმედების ქვეშ არის მოქცეული)
განადგურდება არა მხოლოდ ნენსკრას კაშხლის
გამო, არამედ მდინარე ნენსკრას ქვედა ბიეფში 17
კმ-ზე და მდინარე ნაკრას ქვედა ბიეფში 9 კმ-ზე,
ჰიდროლოგიური და სედიმენტაციის რეჟიმის
სრული ცვლილების შედეგად.

დადასტურებულია, რომ ჰაბიტატები დაიკარგება მომავალი
წყალსაცავის ტერიტორიაზე კაშხლის შექმნის გამო, თუმცა
შეუძლებელია იმის პროგნოზირება, განადგურდება თუ არა
მდინარის ნაპირის მაღალბალახოვანი საფარი პროექტის შედეგად
კაშხლის ქვედა ბიეფში. მდინარის დინების რეჟიმში
პროგნოზირებულმა ცვლილებამ შესაძლოა, ფაქტობრივად, შექმნას
მდინარის მეტი განშტოება, კუნძულები ან დატბორილი ადგილები,
რაც სარგებელს მოუტანს ამ ტიპის ჰაბიტატს. ასევე შესაძლებელია,
სანაპირო ბუჩქნარმა მოახდინოს აღნიშნული ტერიტორიების
კოლონიზაცია, დინების დონის კლების და კუნძულების წარმოქმნის
შესაბამისად. იგივე ეხება მთის მდინარის ქვიშოვან ჰაბიტატებს.
ისინი დაიკარგება წყალსაცავის ზონაში, ხოლო მდინარის
შემცირებულმა ნაკადმა კაშხლის ქვედა ბიეფში შესაძლოა, შექმნას ამ
ჰაბიტატის უფრო დიდი ტერიტორია სოფ. ჭუბერის ქვევით.

GA.59

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/სადგურები

მსოფლიოს 20-ზე ნაკლები ადგილიდან ერთ-ერთი,
სადაც ქართული ენდემური იმერული სამკურნალო
ძაღლის ენა (Paracynoglossum imeretinum) არის
გამოვლენილი, განადგურდება ნენსკრას
წყალსაცავის ტერიტორიაზე.

აღნიშნულ სახეობებზე დაკვირვის მიზნით 2017 წელს, აყვავების
პერიოდში დამატებითი კვლევები ჩატარდა. ზუსტად დადგინდა
(GPS და ფოტოსურათებით), რომ Paracynoglossum imeretinum ჭარბად
იზრდება წყალსაცავის ტერიტორიასა და სოფ. ჭუბერს შორის.
როგორც ჩანს, აღნიშნული მცენარე მნიშვნელოვნად არის
დაკავშირებული ქვიშიან ნიადაგთან, რომელიც გზის
მშენებლობისთვის გამოიყენება. შემდგომი კვლევებით დადგინდა,
რომ აღნიშნული სახეობა წარმოდგენილია მთავარი მაგისტრალის
ნაპირებზე, ხაიშსა და მესტიას შორის, ასევე ნაკრას ხეობის მთელ რიგ
ლოკაციებზე. აღნიშნული სახეობა ასევე ენდემურია დასავლეთ
საქართველოში და გავრცელებულია საპროექტო ზონაშიც. აქედან
გამომდინარე, ჩაითვალა, რომ შერბილების ზომები არ არის საჭირო
ინდივიდების იმ მცირე რაოდენობის გათვალისწინებით, რომელიც
შესაძლოა, ნენსკრას კაშხლის გავსების შედეგად დაიკარგოს. იხილეთ
პასუხი GA52.
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GA.60

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/სადგურები

დიდი კავკასიონის მთები ბიომრავალფეროვნების
ადგილია და სხვა ბევრი კავკასიური ენდემური
მცენარე განადგურდება. შეფასება არ გაკეთებულა.

ჰაბიტატებისა და ფლორის შეფასება დაეფუძნა წლების (2011-2015)
განმავლობაში კვლევის ფარგლებში შეგროვებულ მონაცემებს,
ჰაბიტატებისა და ფლორის სახეობების შეფასება ასევე დაეფუძნა იმ
ტერიტორიას, რომელიც, დიდი ალბათობით, მოექცევა პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ. აქედან გამომდინარე, ჩაითვალა, რომ შეფასება
ამ ტიპის პროექტისთვის სრულია.

GA.61

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/ძუძუმწოვრები

სპეციალური კვლევები არ ჩატარებულა დათვის,
მგლისა და ფოცხვერის თავშესაფრის ძიებისთვის. ამ
სახით არ არსებობს დამადასტურებელი საბუთი
იმისა, რომ პროექტი აღნიშნული სახეობების
გამრავლების ტერიტორიებზე ზემოქმედებას არ
მოახდენს.

ეს განცხადება არასწორია. წყალსაცავის ტერიტორია, ასევე ზედა და
ქვედა ხეობები გამოკვლეულ იქნა 2015 და 2016 წლებში აღნიშნული
სამი სახეობისთვის. მოცემული კვლევები ჩაატარეს სხვადასხვა
გუნდებმა სხვადასხვა პერიოდში. ბიომრავალფეროვნების კვლევის
დროს სოფელ ტიტაში მცხოვრები მოსახლეობა დაქირავებულ იქნა
გიდებად და ინფორმაციის წყაროდ მურა დათვის, ფოცხვერის და
მგლის პოპულაციის შესახებ. განხილვების დროს დადასტურდა,
რომ წყალსაცავის ტერიტორია არ გამოიყენება აღნიშნული
სახეობების მიერ რეპროდუქციისთვის, რადგან ძალიან ახლოს არის
ადამიანის საცხოვრებელთან, საძოვართან და სამწყესურთან, ასევე
ტყესთან. გამოვლინდა, რომ ტერიტორიები, სადაც მურა დათვის
ბუნაგი მდებარეობდა, არ შედის წყალსაცავის ტერიტორიის
ფარგლებში (მოცემული სიმაღლე იძლევა უფრო სტაბილურ
ტემპერატურას ზამთარში, რაც მათ გამოსაზამთრებლად
ესაჭიროებათ). აღნიშნული სახეობების მონიტორინგი დაიწყო 2017
წლის სექტემბერში და გაგრძელდება მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პერიოდებშიც.
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GA.62

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/ძუძუმწოვრები

ჰაბიტატების პირდაპირი განადგურება,
გაზრდილი შეწუხება და ბრაკონიერობა
ზემოქმედებას მოახდენს პოპულაციებზე
ნენსკრას და ნაკრას ხეობების ზედა ნაწილებში,
სადაც, ჩვენი შეფასებით, სვანეთში არსებული
მურა დათვის ოროულაციის 4-6% და
ფოცხვერის პოპულაციის 10% ბინადრობს.

ბრაკონიერობის საკითხი განხილულია მე-4 ტომში
("ბიომრავალფეროვნება"). გამოტანილია დასკვნა, რომ ადგილზე
შერბილების ზომების მიღების (მშენებლობის განმავლობაში
მუშახელისთვის ნადირობის აკრძალვის დაწესება;
საგანმანათლებლო პროგრამები სკოლებში) წყალობით პროექტის
შედეგად ბრაკონიერება მნიშვნელოვნად არ გაიზრდება. გარდა
ამისა, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროცესში იწარმოებს
მურა დათვის მონიტორინგი, რითაც შესაძლებელი იქნება
პოპულაციის შეფასება. გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის
გეგმაში (ESMP, ტომი 8) გათვალისწინებული იქნება ბრაკონიერობის
წინააღმდეგ შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, როგორც
შემარბილებელი ზომა. იხილეთ პასუხი GA.54.

GA.63

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/ძუძუმწოვრები

პროექტთან დაკავშირებით ტერიტორიაზე
ადამიანის მუდმივმა ყოფნამ (500-600 ადამიანი მშენებლობის განმავლობაში, ანუ 4,5 წელი, 50-60
ადამიანი - ექსპლუატაციის პერიოდში),
საქართველოში ბრაკონიერობაზე რეალური
კონტროლოსა და ბრაკონიერობის წინააღმდეგ
ზომების არარსებობასთან ერთად, შესაძლოა,
გადაშენების პირას მყოფი 2 სახეობის
(დასავლეთკავკასიური ჯიხვი და
ამიერკავკასიური ჯიქი) გაქრობა გამოიწვიოს.

იხილეთ პასუხი GA.62 და GA.54.

GA.64

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი რისკები/
ფრინველები

ჯუჯა არწივი, მცირე მემატლია, კავკასიური
ყარანა, კავკასიური შურთხი, კავკასიური ჯვრიანა.
Green Sandpiper / ჩიბუხასებრნი იმ ტერიტორიაზე,
რომელიც შესაძლოა, პროექტის ზემოქმედების
ქვეშ მოექცეს.

იხილეთ პასუხი GA.47. აღნიშნული სახეობები პროექტის შესაძლო
ზემოქმედების (გარემოსდაცვითი სტატუსის ან ცხოველის
კეთილდღეობის) თვალსაზრისით შეფასდა.
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GA.65

ბიომრავალფეროვნება/ყველაზე
მნიშვნელოვანი
რისკები/თევზები

თევზის სახეობებზე კვლევები არ ჩატარებულა.
გარემოსა და სოციალურ სფკროზე ზემოქმედების
შეფასება (ESIA) და SP დოკუმენტები არ მოიცავს
იმის მეცნიერულ მტკიცებულებას, რომ
მდინარეებში ნენსკრასა და ნაკრაში
წარმოდგენილია თევზის მხოლოდ ერთი სახეობა.
თევზის კვლევის რაოდენობრივი მეთოდის
გამოყენების შემთხვევაში, ჩვენი ვარაუდით,
ადამიანმა ნენსკრასა და ნაკრაში, ან ენგურის შუა
მონაკვეთზე შეიძლება, დაიჭიროს 8 სხვა, მათ შორის
5 ენდემური სახეობის თევზი. მდინარის ნაკადის
5%-ის დატოვება ნენსკრაში და 13%-ის ნაკრაში
თევზის ამ სახეობების სრულ განადგურებას
გამოიწვევს (შეფასებამდე).

GA.66

კუმულაციური ზემოქმედების
შეფასება

თევზის კვლევა განხორციელდა გარემოზე ზემოქმედების 2015
წლის (Gamma) შეფასებაში (EIA). გამოვლინდა თევზის მხოლოდ
ერთი სახეობა, კერძოდ „მდინარის კალმახი“. 2015 წლის
დამატებითი კვლევები დაგეგმილი იყო ამ ინფორმაციის
საფუძველზე, მდინარის ჰაბიტატის ანალიზის მეშვეობით,
მდინარის კალმახის მიერ შესაძლო გამოყენების შესაფასებლად
(სავარაუდოდ, მდინარე ნენსკრაში არსებული ერთადერთი
სახეობა). 2015 წლის საბაზისო კვლევების განვრცობის მიზნით,
ჰესის კომპლექსის მშენებლობის დაწყებამდე, 2017 წელს თევზის
კვლევები კვლავ ჩატარდა. მათი შედეგების თანახმად, ნენსკრასა და
ნაკრას აუზებში ერთადერთი ადგილობრივი თევზი მდინარის
კალმახია. ეკოლოგიური ნაკადის ოდენობასთან და თევზის
პოპულაციაზე მის შესაძლო ზემოქმედებასთან დაკავშირებული
საკითხი შეფასდა მე-4 ტომში. დადასტურდა, რომ ზემოქმედების
ქვეშ მოექცევა კაშხლიდან 2 კმ მონაკვეთი, რომელიც შესაძლოა,
შეუფერებელი გახდეს თევზის ბინადრობისათვის. თუმცა ამ
მომენტის შემდეგ მდინარეები ოკრილი და მემული შეერწყმება
ნენსკრას, რომელიც ქმნის მოქმედი საბაზო ხარჯის 15-20%-ს.
უფრო ქვემოთ, სადაც მეტი შენაკადი შეერწყმება ნენსკრას, წყლის
ნაკადი გაიზრდება ბუნებრივი ნაკადის 40%-მდე სოფ. ჭუბერში.
ითვლება, რომ ნაკადის აღნიშნული ზრდა შესაფერის პირობებს
შექმნის მდინარეთა ამ სისტემაში მდინარის კალმახის უწყვეტი
არსებობისთვის.
.
CIA ახორციელებს IFC-ს და პოტენციური ფინანსური პარტნიორების
მიერ რეკომენდებულ მიდგომას და წარმოადგენს რაოდენობრივ
კრიტერიუმებს დასკვნების გასამყარებლად. CIA-ს ფარგლები არ
ვრცელდება ენგურის კაშხლის ქვედა ბიეფზე, რადგან ენგურის
კაშხალი - წყალსაცავის ფუნქციონირება ნენსკრა ჰესის პროექტის
შედეგად მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება. ნენსკრა ჰესის პროექტი
შედგენილია იმგვარად, რომ შეძლოს ფუნქციონირება ენგურჰესის
რეჟიმის მოდიფიცირების გარეშე.

CIA განზრახ არ აფასებს კუმულაციურ
ზემოქმედებებს, იმ შემთხვევებშიც, როდესაც
ძლიერი უარყოფითი ზემოქმედება აშკარაა.
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4.2.3

პასუხები Bankwatch ანგარიშზე, დათარიღებული 2017 წლის სექტემბრით
ამ ნაწილში აღწერილია პასუხები Bankwatch ანგარიშზე (დათარიღებული 2017 წლის სექტემბრით), რომელიც მიიღეს პოტენციურმა
დამფინანსებლებმა.
ცხრილი 15- Bankwatch ანგარიშზე წარმოდგენილი პასუხები, 2017.
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GA.LALRP.1

შესავალი

სისტემატური ხარვეზები პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
მოსახლეობის რუკის შედგენაში,
ზემოქმედებების შეფასებაში,
კომპენსაციის და დაინტერესებულ
პირთა ჩართულობის საკითხებში.
უმრავლესობამ განაცხადა, რომ არავინ
განუმარტა მიწის დაკარგვასა და
კომპენსაციის საშუალებებთან
დაკავშირებული უფლებები.

• უამრავი ინფორმაცია შეგროვდა შეხვედრებზე მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით 2015 წლის ოქტომბრიდან
2016 წლის დეკემბრამდე პერიოდში (იხილეთ კომენტარები GA.LALRP.2). მიწის შესყიდვის
და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 3.1 ნაწილი აღწერს პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის რუკის (PAP) შედგენისა და სოციალურეკონომიკური მონაცემების შეგროვებისთვის გამოყენებულ მეთოდოლოგიას, რომელიც
მოიცავდა:
• საერთო საბაზო სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების შეგროვების შეფასებას 2015
წლის სექტემბრიდან ნოემბრამდე;
• ნენსკრასა და ნაკრას ხეობებში მცხოვრები ყველა ოჯახის ყოვლისმომცველ
სოციალურ-ეკონომიკურ კვლევას. მკვლევარები ეწვივნენ ყველა დასახლებულ
ოჯახს (კარდაკარ) და გაესაუბრნენ ორივე ხეობაში მუდმივად მცხოვრებ ყველა
ოჯახს.
- სასაძოვრე მიწის რუკის შედგენა;
- ფოკუს ჯგუფები ქალების და სხვა სტრატეგიული ჯგუფების შემადგენლობით,
როგორიცაა,მაგალითად, ფერმერები;
- ძირითადი ინფორმატორების ინტერვიუები (სკოლის მასწავლებლები, აღნიშნულ
ხეობებში მესტიის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები);
- საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურის ინვენტარიზაცია (მაგ., სკოლები, კლინიკები,
წისქვილები, მაღაზიები).
• პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვის საჭიროებების და შესასყიდი მიწის ფარგლების
განსაზღვრას;
• საკადასტრო სამუშაო სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული და რეგისტრირებული
კერძო მიწის ნაკვეთების დასადგენად (ოქტომბერი 2015);
• აღწერის და ინვენტარიზაციის პროცესის გამოცხადება ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
მოსახლეობისთვის (ოქტომბერი 2015) იმის უზრუნველსაყოფად, რომ იგი დროულად
იყოს ინფორმირებული აღწერისა და მისი მიზნის შესახებ;
• ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის აღწერის განხორციელებასა და აქტივების
ინვენტარიზაციას საველე კვლევების განმავლობაში (ოქტომბერი 2015);
• მიწისა და აქტივების შეფასებას;
• წინასწარი მონაცემების განსაჯაროებას საინფორმაციო შეხვედრებზე 2015 წლის
დეკემბერში და მომდევნო შეხვედრებზე ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან;
• დამატებით განხილვებს ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მოსახლეობასთან ზემოქმედების
შეფასებისა და კომპენსირების სტრატეგიის დასამტკიცებლად, კერძოდ - საძოვრების
საკითხებზე (2016 წლის თებერვლიდან);
• დამატებითი სოციალურ-ეკონომიკური მონაცემების შეგროვებას უფრო ზუსტი
მონაცემების მისაღებად იმ პირთა შემოსავლის წყაროებისა და ოდენობის შესახებ,
რომლებიც კაშხლისა და წყალსაცავის, ნაკრას წყალმიმღების ზონაში ზემოქმედების
ქვეშ მოექცნენ სასაძოვრე ტერიტორიის დაკარგვის სახით (2016 წლის ოქტომბერი) და
ელექტროსადგურის ობიექტების მშენებლობის ზონაში მაცხოვრებელი მოსახლეობის
შესახებ (2016 წლის დეკემბერი).
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•

კომპენსაციის დეტალების შესახებ კონკრეტული საკითხების განხილვა გრძელდება.
ნენსკრაში კომპენსირების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. შესაბამისად, შესაძლოა,
მოსახლეობას დეტალური ინფორმაცია ჯერ არ მიეწოდა. თუმცა პროექტი კომპენსაციის
პროგრამას განახორციელებს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ზემოქმედების ქვეშ მოექცა
მიწის ან აქტივების შესყიდვის გამო, სათანადო დროს მიეწოდება ინფორმაციაც და
კომპენსაციაც. შესაძლოა, აქტივების კვლევის დროს პროექტმა დაუშვა შეცდომები
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის იდენტიფიკაციის კუთხით, ან
გამორჩა ზოგი აქტივი. მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობთ აღნიშნულის თავიდან
აცილებას, სამწუხაროდ, ადამიანური შეცდომების შედეგად ასეთი რამ შეიძლება,
მოხდეს. აღნიშნული რისკის მინიმუმამდე დასაყვანად, ადგილზე მოცემული რისკის
მართვისა და იმ მიზნით, რომ მოსახლეობამ შეძლოს აღნიშნული საკითხების სს ნენსკრა
ჰიდროსთან განხილვა შექმნილი პრობლემების გამოსასწორებლად, სს ნენსკრა ჰიდრომ
უზრუნველყო საჩივრების განხილვის მექანიზმი.
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GA.LALRP.2

არავინ, ვისთანაც ჩვენ საუბარი
გვქონდა, კერძოდ ნაკრაში, არ
აღმოჩნდა ინფორმირებული
კომპენსაციის ყველა ინსტრუმენტის
შესახებ.

•

ორივე ხეობაში ხორციელდება საინფორმაციო ღონისძიებები, რომელიც
განმარტებულია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის
( LALRP) მე-10 ნაწილში. კერძოდ:
- 2015 წლის 25 და 26 ოქტომბერს, აქტივის ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ჩატარდა
საინფორმაციო შეხვედრები. განიმარტა კომპენსაციის პროცესი (შეხვედრების ოქმები და
მონაწილეთა სია თან ერთვის მე-7 ტომს .SEP);
- ზემოქმედების შეფასების წინასწარი მონაცემების, მათ შორის მიწის შესყიდვის გამო
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის აღწერის შედეგების წარდგენის მიზნით
2015 წლის 16 და 17 დეკემბერს საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდა (შეხვედრების
ოქმები და მონაწილეთა სია თან ერთვის მე-7 ტომს .SEP);
- 2016 წლის 16 და 17 თებერვალს და 6 და 7 აპრილს ჩატარდა შეხვედრები ნენსკრას
კაშხლისა და წყალსაცავისთვის, ასევე ნაკრას წყალმიმღებ ობიექტისთვის მიწის აღებით
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან. განხილულ იქნა კომპენსაციის
პრინციპები და ვარიანტები საარსებო საშუალებების აღდგენასთან დაკავშირებით;
- ოჯახის შემოსავალზე სასაძოვრე ტერიტორიის დაკარგვით გამოწვეული
ზემოქმედებების შეფასების, ასევე ტექნიკურად და სოციალურად დასაბუთებული
საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომების მონაწილეობრივი იდენტიფიკაციის
მიზნით 2016 წლის 12-დან 18 ოქტომბრამდე ჩატარდა ინდივიდუალური გასაუბრებები,
ფოკუს-ჯგუფების ინტერვიუები, კერძოდ, საძოვრის ტერიტორიების დაკარგვის
შედეგად ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ფერმერებთან;
- 2017 წლის თებერვალსა და მარტში კაშხლისა და წყალსაცავის ტერიტორიაზე
საძოვრების დაკარგვით ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან კოლექტიური
შეხვედრები ჩატარდა. ნენსკრას ხეობაში ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობას
კომპენსაციის დეტალები ინდივიდუალურად განემარტა;

•

2017 წლის აპრილში, მაისსა და აგვისტოში ღია კარის დღეები და საინფორმაციო
შეხვედრები ჩატარდა, რომლის ფარგლებშიც განხილულ იქნა კომპენსაციის
პრინციპები და მეთოდოლოგიები;
ნაკრაში კომპენსაციასთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესი ჯერ არ დაწყებულა;
ყველა ადამიანი, რომელიც ზემოქმედების ქვეშ არის მოქცეული მიწის შესყიდვის და
აქტივების დაკარგვის გამო, ინფორმირებული იქნება სათანადო დროს.

•
•

GA.LALRP.3

რამდენიმე რესპონდენტმა შიში
გამოთქვა რეპრესიებთან
დაკავშირებით და გვთხოვა, არ
მოგვეხდინა კომუნიკაცია მათი
პრობლემების შესახებ მიწის
დაკარგვასთან და საკომპენსაციო
სქემასთან დაკავშირებით.

არ არსებობს და არ იარსებებს არანაირი რეპრესია. თემის ყველა წევრს შეუძლია და
ვალდებულია, წამოსწიოს პრობლემური საკითხები. ჩვენ გვსურს, დავამყაროთ სათანადო
და გამჭვირვალე კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ჩვენ ხელს ვუწყობთ ყველა
არასამთავრობო ორგანიზაციას და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს, მოტივაცია შეუქმნან
თემს, რათა უშუალოდ ჩვენთან წარმოადგინოს საკუთარი პრობლემები.
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მით

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია
ყველა ადგილობრივი დაინტერსებული პირისთვის ხელმისაწვდომია საჩივრების
განხილვის მექანიზმები.

GA.LALRP.4

საძოვრების და
აქტივების
დაურეგისტრირებელი
თანა-სარგებლობა

მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში (LALRP)
მითითებულია მხოლოდ ერთი ოჯახი
საძოვრების და ქოხის
მფლობელად/მოსარგებლედ.

ეს არასწორი განცხადებაა. საძოვრების თანასარგებლობა რეგისტრირებულია
და განმარტებულია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმაში (LALRP, იხილეთ ნაწილი 4.3.7). რაც შეეხება ქოხებს, მონაცემები
შესწორდა მას შემდეგ, რაც ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ადამიანებმა ეს საკითხი
წამოსწიეს (იხილეთ პასუხი ქვემოთ, LALRP 6 და 8).

GA.LALRP.5

2015 და 2016 წლებში ჩატარებულ სოციალურ- ეს არასწორი განცხადებაა. საძოვრების თანასარგებლობა რეგისტრირებულია
ეკონომიკურ კვლევებში არ აღრიცხულა
და განმარტებულია მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
საძოვრებისა და ქოხების თანასარგებლობა.
გეგმაში (LALRP, იხილეთ ნაწილი 4.3.7). რაც შეეხება ქოხებს, მონაცემები
შესწორდა მას შემდეგ, რაც ზემოქმედების ქვეშ მყოფმა ადამიანებმა წამოსწიეს ეს
საკითხი (იხილეთ პასუხი ქვემოთ, LALRP 6 და 8).

GA.LALRP.6

საძოვრებისა და ქოხების თანასარგებლობა
არ არის აღრიცხული სგურიშში იმ ოჯახის
შემთხვევაში, რომელსაც ქალები უძღვებიან.

საკომპენსაციო შეთანხმებები უკვე გაფორმებულია მემულის საძოვრებზე
მდებარე კოტეჯებთან დაკავშირებით. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა 17-მა
ოჯახმა უკვე მიიღო კომპენსაცია. მათ შორისაა 3 მოწყვლადი ოჯახი, რომელიც
განისაზღვრა ოჯახად ქალის წინამძღოლობით. მოწყვლადობის გამო მათ
დამატებითი დახმარებაც მიიღეს.

GA.LALRP.7

ოჯახი, რომელიც 5 ძმისგან შედგება და
ფლობს კოტეჯსა და საძოვრებს,
რეგისტრირებულია ერთ მფლობელად და
არა თანამოსარგებლეებად.

ოჯახთან კონსულტაციის შემდეგ, იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რომ საუბარია
აღნიშნულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ორ ძმაზე, აღნიშნული კოტეჯის შესახებ
შეთანხმებაში ორი ძმაა მითითებული. თუმცა ადგილზე მოქმედებს საჩივრების
განხილვის მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, თუ ოჯახს ამ საკითხის
განსახილველად საჩივრის წარდგენა სურს.
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GA.LALRP.8

მასრიჭალაში მცხოვრები ოჯახი
აცხადებს, რომ აქტივებს ექვსი ოჯახი
იყენებდა, მაგრამ კომპენსაცია მხოლოდ
ერთს შესთავაზეს.

მასრიჭალაში არის სამი კოტეჯი, რომელთაგან ერთით ორი ოჯახი სარგებლობს,
მეორეთი – 3, მესამეთი - 2. კომპენსაციის თანხა გადაირიცხა
ინდივიდუალურად მათ საბანკო ანგარიშებზე. ადგილზე მოქმედებს საჩივრების
განხილვის მექანიზმი იმ შემთხვევისთვის, თუ რომელიმე ოჯახს ამ საკითხის
განსახილველად საჩივრის წარდგენა სურს.

GA.LALRP.9

მინიმუმ, ორი ოჯახი ერთობლივად
სარგებლობს მდინარე ნაკრას მარცხენა მხარეს
მდებარე ქოხით, რომელიც არ არის
მითითებული ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ
ნაგებობებს შორის LALRP-ში.

ეს ქოხი არ მდებარეობს იმ მიწაზე, რომელიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ
მოექცევა. მდინარე ნაკრას მარცხენა ნაპირზე, ნაკრას წყალმიმღებ ობიექტთან
მიწის მხოლოდ მცირე ზოლი ექცევა ზემოქმედების ქვეშ. ამასთან,
გაითვალისწინეთ, რომ მოლაპარაკებები ნაკრაში არ დაწყებულა.

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახი
ნაკრას ხეობაში სათანადოდ არ შეფასდა
მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში
(LALRP): მითითებულია 3 ქალი და 3
მამაკაცი, რეალურად კი არის 5 ქალი და
1 მამაკაცი.

მონაცემები, რომელიც LALRP-ისა და SIA-ს ინფორმირებისთვის გამოიყენება,
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის მიერ გამოკითხვებისა და ინტერვიუების
დროს მოწოდებულ ინფორმაციას ეფუძნება. თუმცა მონაცემთა შეგროვებისას
ყოველთვის არსებობს შეცდომების დაშვების ალბათობა იმის გამო, რომ შესაძლოა,
მკვლევარმა ინფორმაცია არასწორად აღრიცხოს, ან მონაცემთა შეყვანის პროცესში
დაფიქსირდეს მცდარი ინფორმაცია. ამ ტიპის შეცდომა შეიძლება, გამოსწორდეს. იგი
გამოსწორდება და გავლენას არ მოახდენს კომპენსაციის პროცესზე.

GA.LALRP.11

მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP)
25 ცხრილში მითითებული ოჯახი,
რომელსაც ქალი უძღვება, აცხადებს, რომ
ოჯახის წევრად დაფიქსირებულია 4
ადამიანი, რეალურად კი ცხოვრობს 7 და
ოჯახი არ იღებს შემოსავალს სოფლის
მეურნეობიდან.

მონაცემები, რომელიც LALRP-ისა და SIA-ს ინფორმირებისთვის გამოიყენება,
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის მიერ გამოკითხვებისა და ინტერვიუების
დროს მოწოდებულ ინფორმაციას ეფუძნება. თუმცა მონაცემთა შეგროვებისას
ყოველთვის არსებობს შეცდომების დაშვების ალბათობა იმის გამო, რომ შესაძლოა,
მკვლევარმა ინფორმაცია არასწორად აღრიცხოს, ან მონაცემთა შეყვანის პროცესში
დაფიქსირდეს მცდარი ინფორმაცია. ამ ტიპის შეცდომა შეიძლება, გამოსწორდეს. იგი
გამოსწორდება და გავლენას არ მოახდენს კომპენსაციის პროცესზე.

GA.LALRP.12

არასათანადო კომპენსაცია იზო
ჩხვიმიანისთვის. კომპენსაცია მიენიჭება არა
მას, არამედ ქოხის სხვა მოსარგებლეს.

კოტეჯს ფლობს ოთხი სხვადასხვა ოჯახი, მათ შორის - იზო ჩხვიმიანის.
საკომპენსაციო შეთანხმებას ხის კოტეჯთან დაკავშირებით ხელი მოაწერა ყველა
იმ ოჯახმა, რომელიც მას ფლობს, მათ შორის - ელიკო ნარსავიძემ, იზო ჩხვიმიანის
ქალიშვილმა ოჯახის სახელით, იზო ჩხვიმიანთან შეთანხმებით. თავად იზო
ჩხვიმიანი ესწრებოდა ხელშეკრულების ხელმოწერის პროცესს. ფულადი სახსრები
ამ ოჯახს უკვე გადაერიცხა.

GA.LALRP.10

არასწორი მონაცემები
პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ
მყოფ ოჯახებში
მცხოვრებ პირთა
შესახებ
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მით

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

GA.LALRP.13

ქვემო მემულში საძოვრის დროებით
დაკარგვისთვის კომპენსაცია შეთავაზებული
არ არის. გაურკვეველია, იქნება თუ არა
შეთავაზებული ფურაჟის დროებითი
მიწოდება და განაწილდება თუ არა იგი
თანამოსარგებლეებს შორის.

შეთავაზებულია ფურაჟის დროებითი მიწოდება, როგორც განმარტებულია მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაში (LALRP). კომპენსაცია
განაწილდება თანამოსარგებლეებს შორის, კოლექტიური უფლებამოსილების
შესაბამისად.

GA.LALRP.14

კონსულტაციის არარსებობა ქ-ნ
ჩხვიმიანთან. ინფორმაცია მას ზეპირი
სახით ივლისში მიეწოდა. არ არის
წარმოდგენილი არანაირი დოკუმენტი და
მისი მოსაზრების გამოხატვის
შესაძლებლობა.

იზო ჩხვიმიანი წარმოადგენს ერთ ოჯახს, რომელზეც პროექტი ზემოქემდებას
მოახდენს – იგი დაკარგავს წვდომას მემულის საძოვარზე და აღნიშნულ
ტერიტორიაზე განთავსებულ ხის კოტეჯზე 7 წლის განმავლობაში. ეს ქალბატონი ამ
კოტეჯის თანამოსარგებლეა სხვა 3 ოჯახთან ერთად. იზო ჩხვიმიანი მისი
ქალიშვილის - ელიკო ნარსავიძის სახელით იდენტიფიცირებულ იქნა
თანამოსარგებლედ, კომპანიის სოციალური ჯგუფის მიერ განხორციელებული
დამატებითი კვლევების შესაბამისად. იზო ჩხვიმიანი თანახმა იყო,
წარმოდგენილიყო მისი ქალიშვილის მიერ (იხილეთ ზემოთ პასუხი LALRP 12).
დღესდღეობით საკომპენსაციო ხელშეკრულებას უკვე მოეწერა ხელი და ოჯახმა
მიიღო კომპენსაცია. კონსულტანციები საარსებო საშუალებების აღდგენის პროგრამის
შესახებ მიმდინარეობს.

GA.LALRP.15

პროექტის ფარგლებში არ მომხდარა ქ-ნი
ჩხვიმიანის რეგისტრირება სოციალურად
დაუცველ ოჯახად

ხელშეკრულება ხის კოტეჯის კომპენსირების შესახებ ხელმოწერილია ელიკო
ნარსავიძის მიერ და ოჯახმა მოწყვლადობისთვის დამატებითი დახმარება მიიღო.
ელიკო ნარსავიძე იზო ჩხვიმიანის ქალიშვილია.

.

გვერდი 134

სს ნენსკრა ჰიდრო -ნენსკრა ჰესი - განსაჯაროების ანგარიში
Bankwatch’-ის საველე ვიზიტით დადგინდა
ოჯახი, რომლის ნაგებობები ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეულთა შორის მითითებული არ
არის. მათ შორისაა ხის 2 ქოხი დაახლოებით
100 მ-ში LALRP-ში რეგისტრირებული
ერთადერთი ქოხიდან, როგორც
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ნაგებობა
წყალმიმღები გვირაბის ტერიტორიაზე.

აღნიშნული ორი ქოხი, რომელიც მდებარეობს მდინარე ნაკრას მარცხენა ნაპირზე, არ
ექცევა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ.

GA.LALRP.17

სოსო ოთქვანთან (ნაკრა) კონტაქტი არ
დამყარებულა და მან პროექტის
ზემოქმედების განმეორებითი შეფასების
შესახებ წერილი წარადგინა.

კომპანიისთვის ცნობილია აღნიშნული საჩივრის შესახებ და ეს ფაქტი აღირიცხა
საჩივრების რეგისტრაციის ჟურნალში. 3 აგვისტოს კომპანიის წარმომადგენელი
დაუკავშირდა ბ-ნ სოსოს იმის განმარტებისთვის, რომ ნაკრას გზის პროექტი ჯერ არ
დასრულებულა და კომპანია დაუკავშირდება მას იმ შემთხვევაში, თუ მისი მიწა
ზემოქმედების ქვეშ მოექცევა.

GA.LALRP.18

გურამ გვარმიანმა აცნობა Bankwatch-ს, რომ
გააჩნია საკუთრების უფლება მდინარე
ნაკრას მარჯვენა მხარეს განთავსებულ
ქოხზე, რომელიც მიწის ჩამორთმევის
ტერიტორიის ფარგლებში ხვდება.

2015 წლის ოქტომბერსა და ნოემბერში მიწის ჩამორთმევის ტერიტორიაზე მდებარე
ყველა აქტივის ინვენტარიზაცია ჩატარდა. პროექტის ფარგლებში შემოწმდება,
გამოტოვებულია თუ არა რომელიმე აქტივი. გაითვალისწინეთ, რომ განსახლების
პროცესი ნაკრაში არ დაწყებულა.

არ არის აღრიცხული ქოხებისა და
საძოვრების მიმდებარედ არსებული მცირე
მთის მონაკვეთები, რომელიც ძირითადად
კარტოფილის მოსაყვანად გამოიყენება.

ჩატარდა მიწის ჩამორთმევის ტერიტორიაზე მდებარე ყველა აქტივის
ინვენტარიზაცია. პროექტის ფარგლებში შემოწმდება, გამოტოვებულია თუ არა
რომელიმე აქტივი.

LALRP-ში არ არის აღრიცხული, რომ მალხაზ
ჩხვიმიანის ოჯახი სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობას ახორციელებს საძოვრის იმ
ნაწილში, რომელიც ზემოქმედების ქვეშ
ექცევა.

ჯგუფი ინფორმირებულია ამ საჩივრის შესახებ და იგი დარეგისტრირდა ჟურნალში.
ჯგუფი გავიდა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიწის სტატუსის განსასაზღვრად.
დადგინდა, რომ სასაძოვრე მიწაზე მცირე ადგილი მართლაც გამოიყენება
კარტფოლის მოსაყვანად. ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირთან მოლაპარაკების პროცესი
მოკლე ვადაში დაიწყება და საკითხი მასთან ერთობლივად გადაწყდება.
გაითვალისწინეთ, რომ მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის
გეგმის (LALRP) კვლევის პერიოდში კარტოფილის მოსაყვანად გამოყენებული ეს
მცირე ნაკვეთი იქ არ იყო.

GA.LALRP.16

GA.LALRP.19

GA.LALRP.20

ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული
სტრუქტურების
რუკის შედგენა

ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეული
მარცვეულის
კარტოგრაფია და
ცხოველების
რაოდენობა
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ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

პროექტის ფარგლებში
გასათვალისწინებელია მონაცემების
არარსებობა იმ საქონლის რაოდენობის
შესახებ, რომელსაც ადამიანები საძოვრებზე
აძოვებენ.

მონაცემები, რომელიც LALRP-ისა და SIA-ს ინფორმირებისთვის გამოიყენება,
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის მიერ გამოკითხვებისა და ინტერვიუების
დროს მოწოდებულ ინფორმაციას ეფუძნება. ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის
კუთვნილი საქონლის რაოდენობა კვლევების განმავლობაში მათ მიერ გაცემული
პასუხების საფუძველზე შეფასდა.

გაურკვეველია, როგორ გაანალიზდა
მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში
(LALRP), ვინ მოხვდა მოწყვლადობის
კატეგორიებში.

მოწყვლადობის კრიტერიუმები წარმოდგენილია მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) 3.3.6 ნაწილში. მოწყვლადად
ითვლებიან:
• ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან მოწყვლადად ადგილობრივ
სოციალურ სამსახურში;
• ოჯახები, რომლებსაც უძღვებიან ქალები;
• ოჯახები, რომლებსაც უძღვებიან მოხუცები (≥ 70 წლის) ნებისმიერი სხვა მარჩენალის
გარეშე;
• ოჯახები, რომლებსაც უძღვებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები.

GA.LALRP.23

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმა (LALRP) არ აღიარებს
იძულებით გადაადგილებულ პირთა (IDP)
მოწყვლადობის სტატუსს.

მოწყვლადია ის ჯგუფები, რომლებიც მათი სტატუსის შედეგად შესაძლოა,
პირდაპირ და დისპროპორციულად მოექცნენ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ.
პროექტი აღიარებს იძულებით გადაადგილებული პირების (IDP) კონკრეტულ
სტატუსს (იხილეთ SIA, ნაწილი 2.4.1), მაგრამ IDP არ მოექცევა დისპროპორციულად
ან სხვაგვარად ზემოქმედების ქვეშ იმის გამო, რომ აქვს იძულებით
გადაადგილებული პირის (IDP) სტატუსი. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
ოჯახების (PAP) დაახლოებით 20%, რომელსაც იძულებით გადაადგილებული პირები
(IDP) წარმოადგენენ, ითვლება მოწყვლადად.

GA.LALRP.24

კონსულტანტის კლასიფიკაცია ადამიანებს
ყოფს კატეგორიებად და არ ახდენს
გამოკვლეული ოჯახების ანალიზს
თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.

მოწყვლადობის კრიტერიუმები განისაზღვრა (იხილეთ ნაწილი 3.3.6, LALRP) და
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თითოეული ოჯახი განხილულ იქნა
ინდივიდუალურად იმის გასარკვევად, თუ რომელი შეესაბამებოდა აღნიშნულ
კრიტერიუმებს. გთხოვთ, იხილოთ პასუხი GA LALRP 22.

Ref

საგანი

GA.LALRP.21

GA.LALRP.22

მოწყვლადობის
კარტოგრაფია
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GA.LALRP.25

იძულებით
გადაადგილებული
პირები

პროექტი იძულებით გადაადგილებულ
პირებს (IDP) სათანადოდ დასახლებულად
თვლის და ასკვნის, რომ მათი (ლტოლვილის)
სტატუსი არ ითვლება მოწყვლადობის
კრიტერიუმად პროექტის ზემოქმედებასთან
დაკავშირებით.

მოწყვლადია ჯგუფები, რომლებიც მათი სტატუსის შედეგად შესაძლოა, პირდაპირ
და დისპროპორციულად მოექცნენ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ. პროექტი
აღიარებს იძულებით გადაადგილებული პირების (IDP) კონკრეტულ სტატუსს
(იხილეთ SIA, ნაწილი 2.4.1).
იძულებით გადაადგილებულად (IDP) ითვლებიან პირები, რომლებიც ნენსკრას და
ნაკრას ხეობებში აფხაზეთის კონფლიქტის დროს, 1990-იან წლებში გადაადგილდნენ.
იგულისხმებიან სვანები, რომლებიც დასახლდნენ ადგილობრივ თემებში,
რომლებთანაც ნათესავური კავშირი გააჩნდათ.
ამჟამად მოცემულ ტერიტორიაზე სულ 89 ისეთი ოჯახია აღრიცხული, რომელზეც
მიწასთან დაკავშირებით პროექტით გათვალისწინებული მოთხოვნები
ზემოქმედებას მოახდენს. პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობიდან
(PAP) 5 ოჯახი ნენსკრას ხეობაში აფხაზეთის კონფლიქტის დროს გადაადგილდა,
კიდევ 5 მოიცავს მინიმუმ, ერთ იძულებით გადაადგილებულ პირს (ქორწინების
გზით). აქედან გამომდინარე, მთლიანობაში პროექტის ზემოქმედების ქვეშ
მოქცეულია 10 ოჯახი, რომელიც მინიმუმ, ერთ იძულებით გადაადგილებულ პირს
მოიცავს. განხორციელდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადამიანების
რეგულარული მონიტორინგი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პროექტმა მათ
სოციალურ და ეკონომიკურ სტატუსზე უარყოფითი ზეგავლენა არ მოახდინოს.

GA.LALRP.26

Bankwatch მტკიცედ თვლის, რომ იძულებით
გადაადგილებული პირების (IDP) სტატუსი
გასათვალისწინებელია მოწყვლადობის
კრიტერიუმის სახით.

გთხოვთ, იხილოთ პასუხი GA LALRP 25. ექსპლუატაციისა და მშენებლობის დროს
პროექტის ფარგლებში განხორციელდება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
მოსახლეობის, მათ შორის იძულებით გადაადგილებული პირებისა(IDP) და
მოწყვლადი ოჯახების მონიტორინგი. პროექტის ფარგლებში დამატებითი ზომები
მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორინგი საბაზო შედეგებთან შეუსაბამობებს
გამოავლენს.

გვერდი 138

სს ნენსკრა ჰიდრო -ნენსკრა ჰესი - განსაჯაროების ანგარიში
Ref

საგანი

ანგარიშში წარმოდგენილი საკითხები

სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

GA.LALRP.27

მოწყვლადი
ოჯახების შესაძლო
არასათანადო
შეფასება და მათი
შემოსავლების
გადაჭარბებულად
შეფასება

მოწყვლადი ოჯახები შერჩეულია
კატეგორიების მიხედვით და არა
კონკრეტული შემთხვევის შეფასების
საფუძველზე.

მოწყვლადობის კრიტერიუმები განისაზღვრა (იხილეთ ნაწილი 3.3.6, LALRP) და
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თითოეული ოჯახი განხილულ იქნა
ინდივიდუალურად იმის გასარკვევად, თუ რომელი შეესაბამებოდა აღნიშნულ
კრიტერიუმებს.

SIA და LALRP ითვალისწინებს ხე-ტყის
წარმოებას, როგორც შემოსავლის მომტან
ძირითად საქმიანობას, თუმცა არ უთითებს
ინფორმაციას ხე-ტყის დამზადების ახალი
სალიცენზიო სისტემის შედეგად
ადგილობრივი ტყის მკვეთრი შემცირების
შესახებ. კონსულტანტებმა არ აწარმოეს
დამატებითი კვლევა 2016 და 2017 წლებში
მოსახლეობაზე სისტემის ეკონომიკური
ზემოქმედებების სრული ანალიზისათვის.
სწორი საბაზო მონაცემების მიღების
უზრუნველსაყოფად ეკონომიკური რუკა
უნდა გადაიხედოს.

როგორც SIA-სა და LALRP-შია განმარტებული, ახალი კანონმდებლობა ხე-ტყის
დამზადებაზე ძალაში შევიდა იმ დროს, როდესაც დაიწყო სოციალური კვლევები.
აქედან გამომდინარე და ყველა ძალისხმევის მიუხედავად, ადგილობრივი
მოსახლეობა და ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ოჯახები არ ასაჯაროებდნენ
ინფორმაციას ხე-ტყის დამზადების კუთხით საკუთარი საქმიანობების შესახებ.
შესაბამისად, ამ საკითხის შესახებ საბაზო მონაცემების შეგროვება ოჯახების დონეზე
უბრალოდ შეუძლებელი იყო. თუმცა თემის დონეზე SIA-ში ნახსენებია 15 სახერხი
საწარმო ნაკრას ხეობაში. რაც შეეხება მდინარე ნენსკრას ხეობას, 2015 წელს შეფასდა
32-75 სახერხი ქარხანა (იხილეთ ნაწილი 2.3.4.2 ტომი 3. SIA), რაც მნიშვნელოვანია.
ხე-ტყის დამზადების ვიზუალური მტკიცებულებები, - ხეობაში სხვადასხვა სახერხი
ქარხნის არსებობა და ოჯახის ცხოვრების დონე - განაპირობებს კვლევის დასკვნას,
რომ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ზოგ ოჯახს შესაძლოა, გააჩნდეს ხე-ტყის უკანონო
წარმოებით მიღებული შემოსავლები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი ამას არ ამხელენ.

ფერმერული საქმიანობით ოჯახის
ბიუჯეტში შეტანილი წვლილისადმი
მიდგომა უნდა გადაიხედოს. უფრო მკაფიოდ
უნდა გაიმიჯნოს სოფლის ნატურალური
მეურნეობა და ფერმერობა, რომელიც იძლევა
გასაყიდ ნამატს. ოჯახები, რომელთა
შემოსავლები საარსებო მინიმუმს
უტოლდება, უნდა კლასიფიცირდეს
მოწყვლადად, იმის მიუხედავად, იღებენ თუ
არა ისინი მოწყვლად პირთათვის
განკუთვნილ დახმარებას.

მონაცემები, რომელიც LALRP-ისა და SIA-ს ინფორმირებისთვის გამოიყენება,
ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობის მიერ გამოკითხვებისა და ინტერვიუების
დროს მოწოდებულ ინფორმაციას ეფუძნება. ფერმერული საქმიანობის შედეგად
ოჯახის მიერ მიღებული შემოსავლის კონტრიბუციის შეფასებისადმი მიდგომა უნდა
გადაიხედოს. სიღარიბის დონის შეფასებისთვის პროექტის ფარგლებში გამოყენებულ
იქნა ოფიციალური სახელმწიფო კლასიფიკაცია.

GA.LALRP.28

GA.LALRP.29
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GA.LALRP.30

GA.LALRP.31

ასოცირებული
ნაგებობები,
რომელიც არ
არის შეტანილი

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების (ESIA) კვლევებში
გამოტოვებულია ოჯახების დავალიანებების
და მიკრო-კრედიტების, როგორც
საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესაძლო წყაროს
ასახვა. ამდენად, გარემოსა და სოციალურ
სფეროზე ზემოქმედების შეფასების (ESIA)
ფარგლებში დამატებითი კვლევა უნდა
განხორციელდეს.

საკითხები დავალიანებასთან დაკავშირებით კვლევის დროს იქნა შესწავლილი.
შეკითხვები დავალიანების შესახებ დაისვა სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის
ფარგლებში (იხილეთ სოციალურ-ეკონომიკური კითხვარები, რომელიც თან ერთვის
მე-3 ტომს, დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების SIA).

მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში (LALRP) არ
არის გათვალისწინებული მიწის საკითხები,
რომელიც უკავშირდება პროექტის
ასოცირებულ ობიექტებს (როგორიცაა 35,
110 და 220kv... გაურკვეველია, ჩატარდა თუ
არა მსგავსი კვლევები.

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმასთან (LALRP)
დაკავშირებული პრინციპები ასევე გამოიყენება მიწის შესასყიდად იმ
კომპონენტებისთვის, რომელიც LALRP-ის შედგენის დროს ისევ პროექტირების
პროცესში იყო. ეს მოიცავს ელექტროკომუნიკაციებს ელექტროსადგურსა და კაშხლის
ობიექტს შორის, ასევე ენერგომომარაგების ხაზს, რომელიც გრძელდება ხუდონის
ქვესადგურიდან ჰიდროელექტროსადგურამდე და უნდა უზრუნველყოს
ელექტროენერგია მშენებლობისას. პროექტი გაგრძელდება შემდგომი
კონსულტაციით. პროექტების დიზაინის დასრულების შემდეგ მომზადდება მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის განახლებული, შესწორებული
გეგმა (LALRP).
220 კვ გადამცემ ხაზზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მთავრობას. იგი დაპროექტდება
და აშენდება საქართველოში მოქმედი რეგულაციებისა და პოტენციური
დამფინანსებლების მოთხოვნების შესაბამისად. მთავრობას ჯერ კიდევ არ დაუწყია
ეს პროცესი.
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GA.LALRP.32

ნარჩენების
დასაწყობების
ზონები

მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების ეს საკითხი განიხილება მოგვიანებით, როგორც კი პროექტის ფარგლებში ნარჩენების
აღდგენის გეგმა (LALRP) არ ითვალისწინებს
დასაწყობების ზონების ზუსტი ადგილი დადგინდება.
ნარჩენების დასაწყობების ობიექტის
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა (LALRP) მოიცავს
ადგილმდებარეობას.
კომპონენტებს, რომლის პროექტი სათანადოდ განვითარდა მიწის შესყიდვის
მოთხოვნებთან მიმართებით, რომელიც უნდა განისაზღვროს და რომელიც მოიცავს
(i) დროებით და მუდმივ ინფრასტრუქტურას კაშხლის ობიექტზე და წყალსაცავის
ზონაში, (ii) დროებითი და მუდმივი ინფრასტრუქტურა ელექტროსადგურში
(ნარჩენი მასალის განთავსების ზონების გარდა), (iii) დროებითი და მუდმივი
ინფრასტრუქტურას ნაკრას წყალგადასაშვები დამბის ზონაში; (iv) ოპერატორის
სოფლის ტერიტორიას, და (v) არსებული ნენსკრას გზის გაფართოებას.
პროექტების დიზაინის დასრულების შემდეგ მომზადდება მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის განახლებული, შესწორებული გეგმა (LALRP)
პოტენციური დამფინანსებლების მიერ განსახილველად და დასამტკიცებლად. ამ
გეგმას გაეცნობა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობაც. გარდა ამისა, იგი
გამოქვეყნდება აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ვებ-გვერდზე.

GA.LALRP.33

სისტემური
შეუსაბამობა
კომპენსაციაში მიწის შესყიდვა

ცხრილები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
საოჯახო მეურნეობის (ოჯახები) შესახებ და
კომპენსაციის მიღების უფლებათა მატრიცა არ
განსაზღვრავს კონკრეტულ კომპენსაციას,
რომლის მიღების უფლება აქვს საოჯახო
მეურნეობას მიწის ჩამორთმევის გამო. ეს
ქმნის არაგამჭვირვალე სიტუაციას და რისკებს
ანგარიშვალდებულების თვალსაზრისით.
გაურკვეველია, ვის აქვს მიწისთვის და არა
მხოლოდ პროექტის შედეგად დაკარგული
საძოვრებისთვის კომპენსაციის მიღების
უფლება.

მიწა, რომელსაც პროექტი მუდმივად გამოიყენებს, შესყიდული იქნება სრული
ჩანაცვლებითი ღირებულებით. პროექტის ფარგლებში ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ
ოჯახებს დაურეგისტრირებელი ნაკვეთების რეგისტრაციაში დახმარება გაეწევათ.
გარდა ამისა, პროექტი აღიარებს ტრადიციულ საკუთრებას მიწაზე, რომლის
რეგისტრაცია, მოქმედი კანონმდებლობით, შეუძლებელია და უზრუნველყოფს
ტრადიციულ მფლობელობაში არსებული მიწის ლეგალიზებულის მსგავსად
კომპენსირებას მიწის იმ კატეგორიის შესაბამისად, რომელიც უფლებათა მატრიცაშია
დადგენილი. საძოვრები სახელმწიფო საკუთრებაშია და მოქმედი კანონმდებლობით,
მათი კერძო საკუთრებად რეგისტრაცია შეუძლებელია. თუმცა ვინაიდან პროექტი
ტრადიციულ სარგებლობას აღიარებს, ოჯახები, რომლებიც სარგებლობენ საძოვრით,
მიიღებენ პროდუქტის (თივა) რელევანტურ კომპენსაციას, ან შესაბამის თანხას ნაღდი
ფულით, საძოვრის 7 წლით დაკარგვის ექვივალენტური ოდენობით. გარდა ამისა,
პროექტი მისასვლელი გზების გაუმჯობესების/ მშენებლობის გზით ალტერნატიულ
სასაძოვრე მიწაზე წვდომას უზრუნველყოფს.
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GA.LALRP.34

ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული
შენობების
კომპენსაცია

კომპენსაცია თანასარგებლობაში არსებული
ხის ქოხების დაკარგვისთვის 4-5-მა ოჯახმა
უნდა გაინაწილოს, რაც ნიშნავს, რომ 2000
ლარი არ არის ადეკვატური ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის საარსებო
რესურსების დაკარგვის
კომპენსირებისთვის... ისინი უნდა
შეფასდნენ ინდივიდუალურად და, გარდა
ამისა, შემოწმდნენ მოწყვლადობაზე.

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ყველა ადამიანისთვის (PAP), ოჯახის
დონეზე სოციალურ-ეკონომიკური კვლევა ჩატარდა. აღნიშნული ოჯახები
ინდივიდუალურად შემოწმდნენ მოწყვლადობაზე და შესაბამისი კრიტერიუმების
დაკმაყოფილების შემთხვევაში ზარალი შესაბამისად აუნაზღაურდებათ.
აქტივები მათი ჩანაცვლების ღირებულებით კომპენსირდება. არსებობს რამდენიმე
აქტივი, რომელიც თანასარგებლობაშია (როგორიცაა ხის ქოხები). ეს კომპენსაცია
ყველა თანამოსარგებლეს შორის მათი წილისა და სხვა თანამოსარგებლეებთან
შეთანხმების შესაბამისად გადანაწილდება.

GA.LALRP.35

ზემოქმედების
ქვეშ მოქცეული
შენობების
კომპენსაცია

მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში (LALRP) არ
არის წარმოდგენილი ზუსტი ინფორმაცია
თითოეული დაკარგული ნაგებობისთვის
განსაზღვრული საკომპენსაციო თანხის
შესახებ.

თითოეული კოტეჯისთვის და/ან სხვა ტიპის შენობებისთვის კომპენსაციის
განაკვეთების განსასაზღვრად კომპანიამ დამოუკიდებელი ექსპერტის მომსახურეობა
გამოიყენა. ეს ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
ოჯახების მიერ ხელმოწერილი საკომპენსაციო ხელშეკრულებების დანართში. მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) დანართი 2
ასახავს შეფასების მეთოდოლოგიასა და ჩანაცვლების ღირებულების
გამოთვლისთვის გამოყენებულ პარამეტრებს.

GA.LALRP.36

საძოვრის
კომპენსაცია

საძოვრით რამდენიმე მოსარგებლის
არსებობის შემთხვევაში, მოსარგებლეებიდან
მხოლოდ ერთს შესთავაზეს ფულადი ან
ფურაჟით კომპენსაცია. იზო ჩხვიმიანს არც
კომპენსაცია შესთავაზეს, არც ფურაჟი.

იზო ჩხვიმიანის ოჯახი იყო საძოვრისა და კოტეჯების ერთ-ერთი მოსარგებლე. ეს
ქალბატონი იდენტიფიცირებულია კომპანიის სოციალური ჯგუფის მიერ დამატებითი
კვლევების საფუძველზე. ოჯახმა უკვე მიიღო კომპენსაცია. გთხოვთ, იხილოთ პასუხი
GA LALRP 12 და 14.
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სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია

GA.LALRP.37

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სასაძოვრე
ზონებისა და ზაფხულის ქოხების ყველა
მომხმარებლის მხრიდან არასათანადოდ
მიმართვამ შექმნა იმ შედეგების ჯაჭვი,
რომელიც იწვევს ფურაჟის არათანაბარ
კომპენსაციას . . . ან სრულ
აუნაზღაურებლობას.

სადღეისოდ მემულის საძოვრებზე მდებარე კოტეჯებისთვის კომპენსაცია უკვე
გადახდილია. ბენეფიციარების ზუსტი რაოდენობა სწორად განისაზღვრა მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) პროექტის
მომზადების შემდეგ და ეს ახალი ინფორმაცია მიწის შესყიდვისა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის განახლებულ გეგმას (LALRP) დაემატება.

GA.LALRP.38

შერჩეულ ოჯახებს შესთავაზეს
უნივერსალური კომპენსაცია, განურჩევლად
ცალკეული პირების საკუთრებაში არსებული
საქონლის რაოდენობისა.

საძოვრის, როგორც საკვების კომპენსაცია დაეფუძნა მონაცემებს საძოვრის
არსებული მომხმარებლებისა და საკუთრებაში არსებული საქონლის რაოდენობის
შესახებ. კომპენსაცია შედგენილია სწორედ საქონლისთვის საკვების მიწოდების
საჭიროებების მიხედვით. საძოვარი არის საერთო სარგებლობის აქტივი.

GA.LALRP.39

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული
ყველა პირი (PAPs) არ იყო ინფორმირებული
საძოვრის საკომპენსაციო ზომების შესახებ.

საძოვრის კომპენსაციის ზომები წარმოდგენილი და განხილული იყო რამდენიმეჯერ
2015 წლის დეკემბრიდან 2017 წლის აგვისტომდე პერიოდში. კონსულტაციები
საძოვრის კომპენსაციის თაობაზე უკვე დაიწყო, მიმდინარეობს და თუ რომელიმე
ოჯახი ჯერ კიდევ არ არის ინფორმირებული, მათ ინფორმაცია უახლოეს მომავალში
მიეწოდებათ.

გაურკვეველია, როგორ გადაწყდა, რომ 3 თვე
დროის სათანადო მონაკვეთია
მოწყვლადობის დახმარებისთვის.

აქ საუბარია კონკრეტულად იმ მოწყვლად ოჯახებზე, რომლებსაც მიწის შესყიდვის
შედეგად პრობლემები შეექმნათ და შესაძლოა, ჰქონდეთ მეტი სირთულე, სხვა
ოჯახებთან შედარებით. მათი დახმარება გადაიხდება საკომპენსაციო პაკეტზე და
საარსებო საშუალებების აღდგენის ზომებზე დამატებით. საკომპენსაციო პერიოდი კი
განისაზღვრა სხვა ისეთ პროექტებთან შედარებითი ანალიზის საფუძველზე,
რომლებიც საქართველოში საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების (IFI)
პოლიტიკას აკმაყოფილებენ.

GA.LALRP.40

საგანი

დახმარება
მოწყვლადობის
გამო
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GA.LALRP.41

GA.LALRP.42

საარსებო
საშუალებების
აღდგენის
პროგრამა

GA.LALRP.43

GA.LALRP.44

GA.LALRP.45

საჩივრების
განხილვის
მექანიზმი

ქვემო მემულში ოჯახებთან მოწყვლადობასთან
დაკავშირებით არანაირი საკომპენსაციო
ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა და არც
კონსულტაციები გამართულა.

ამ ეტაპზე ოჯახებს, რომლებსაც მემულის საძოვარზე წვდომა დროებით შეეზღუდებათ,
აუნაზღაურდათ ხის კოტეჯები. გარდა ამისა, იმ ოჯახებმა, რომლებიც
იდენტიფიცირებულნი არიან მოწყვლადად, უკვე მიიღეს ფულადი დახმარება მიწის
შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმის (LALRP) შესაბამისად.
პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქვეულ მოსახლეობასთან ხელმოწერილი
ხელშეკრულებები კონფიდენციალურია და მათი განსაჯაროება დაუშვებელია.

ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმაში
შეტანილი ზომების შესახებ.

საარსებო საშუალებების აღდგენის იმ გეგმის განსასაზღვრად, რომელიც შეტანილია
მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმაში (LALRP) (იხილეთ
სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია GA.LALRP.2 და LALRP ნაწილი 10.2.3), პროექტის
ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან საწყისი კონსულტაციები ჩატარდა.
სამოქმედო გეგმა, რომელიც შემდგომ დეტალებს ითვალისწინებს, უახლოეს
მომავალში პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან
კონსულტაციების გზით განისაზღვრება.

აღნიშნულ ჯგუფებთან კონსულტაციების
არარსებობა.

იხილეთ სს ნენსკრა ჰიდროს პოზიცია GA.LALRP.2 შესახებ და მიწის შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების აღდგენის გეგმა (LALRP, ნაწილი 10) წარსულში ჩატარებული
საკონსულტაციო აქტივობების შესახებ. შემდგომი საკონსულტაციო ღონისძიებები
მიმდინარეობს და გაგრძელდება მიწის შესყიდვისა და საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის (LALRP) განხორციელების დასრულებამდე.

თემის წევრები არ არიან ინფორმირებული
საჩივრების განხილვის მექანიზმის არსებობის
შესახებ.

საჩივრების განხილვის მექანიზმი განხორციელებულია. სს ნენსკრა ჰიდრო
წარმოადგენს მეტ ინფორმაციას და შეტყობინებას საჩივრების განხილვის მექანიზმის
შესახებ. მოსახლეობასთან საინფორმაციო სხდომები ჩატარდება.

საინფორმაციო დაფაზე არ არის
მითითებული ინფორმაცია საჩივრების
განხილვის მექანიზმის შესახებ.

სს ნენსკრა ჰიდრო მუშაობს კომუნიკაციების კონსულტანტთან. ეს პირი
უზრუნველყოფს საინფორმაციო დაფების რეგულარულ განახლებასა და
საჩივრების განხილვის მექანიზმის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის
მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომობას.
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5

მასმედია
ანგარიშის ამ ნაწილში წარმოდგენილია მასმედიის მონიტორინგი (იხილეთ დანართი 6),
პრეს-რელიზები, სოციალური მედია და კომპანიის ვებ-გვერდი.
სს ნენსკრა ჰიდროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცერი, რომელიც
ანგარიშვალდებულია უშუალოდ ოპერაციების მართვის დირექტორის წინაშე (კომპანიის
ოფიციალური მედიასპიკერი), რეგულარულად ახორციელებს მედიამონიტორინგს. 2017
წლის პირველი კვარტლიდან სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ სხვადასხვა არხებით (Facebook,
პრეს-რელიზები და დისკუსიები მედიასთან) განხორციელებული თანმიმდევრული და
რეგულარული კომუნიკაციის შედეგად საერთო ტონი შეიცვალა: იგი ძირითადად
ნეიტრალურია. მანამდე მედიაში პროექტის შესახებ ინფორმაცია ძირითადად ნეგატიური
ხასიათის იყო და უმთავრესად არასამთავრობო სექტორის პოზიციას ეყრდნობოდა.

5.1

პრეს-რელიზები
ქვემოთ, ცხრილში 16 წარმოდგენილია კომპანიის მიერ გავრცელებული პრესრელიზების ჩამონათვალი და მოკლე შინაარსი. პრეს-რელიზები წარმოდგენილია მე-7
დანართში.

page 145

სს ნენსკრა ჰიდრო -ნენსკრა ჰესი - განსაჯაროების ანგარიში

ცხრილი 16 - პრეს-რელიზები
#

თარიღი

სათაური

მოკლე შინაარსი

1

27.04.2017

ნენსკრა ჰესის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების ანგარიში
განსაჯაროვდა.

27 აპრილს თბილისში
ჩატარდა ნენსკრა ჰესის
კონსულტაციები
დამატებითი
გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევების
შესახებ. ღონისძიებას
ესწრებოდნენ როგორც
არასამთავრობო
ორგანიზაციების, ასევე
სახელმწიფო უწყებების
წარმომადგენლები.

მედია
•
•
•
•
•
•
•
•

http://cbw.ge/economy/nenskra-hpp-environmental-social-impact-assessment-report-disclosed/
http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebis-angarishi-gasajarovda/11193
http://bfm.ge/?p=28317
https://bpn.ge/finansebi/33682-nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebisangarishi-gasajarovda.html?lang=ka-GE
https://pia.ge/post/118164-nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebis-angarisi-gasajarovda
http://www.interpressnews.ge/ge/mnishvnelovani-informacia/429615nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebis-angarishi-gasajarovda.html
http://ibusiness.ge/new/7947-nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebis-angarishi-gasajarovda
http://bpi.ge/index.php/nenskra-hesis-garemoze-zemoqmedebis-angarishigasajarovda/
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2

16.06.2017

ნენსკრა ჰესის პროექტის გარემოზე
ზემოქმედების ანგარიშის
განსაჯაროება გრძელდება.

ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტი აგრძელებს
დამატებითი
გარემოსდაცვითი და
სოციალური კვლევების
განსაჯაროების პროცესს.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

26.06.2017

ნენსკრა ჰესის პროექტი
უმსხვილესი შვეიცარიული
კომპანია «Stucky”-ს უშუალო
ჩართულობით ხორციელდება.

ნენსკრას
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტი ცნობილი
შვეიცარიულ კომპანია
«Stucky”-სთან
თანამშრომლობით
ხორციელდება.

•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-proeqtis-garemozezemoqmedebis-shefasebis-angarishis-gansajaroeba-grdzeldeba/12234
http://forbes.ge/news/2331/nenskra-hesis-proeqtis-garemozezemoqmedebis-Sefasebis-angariSis-gansajaroeba-grZeldeba
http://pia.ge/post/129790-nenskra-hesis-proeqtis-garemozezemoqmedebis-sefasebis-angarisis-gansajaroeba-grzeldeba
http://www.ipress.ge/new/75638-nenskra-hesis-proeqtis-garemozezemoqmedebis-shefasebis-angarishis-gasajaroeba-grdzeldeba
http://ibusiness.ge/new/8323-nenskra-hesis-proeqtis-garemozezemoqmedebis-shefasebis-angarishis-gasajaroeba-grdzeldeba
http://commersant.ge/?m=5&news_id=52601&cat_id=11
http://bfm.ge/?p=30730
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/438461-kompania-nenskrahidro-nenskras-hidroeleqtrosadguris-proeqti-maqsimalurad-ithvalistsinebsnenskrasa-da-nakras-kheobebis-mckhovrebtha-interesebs.html
http://georgiatoday.ge/news/6821/Nenskra-Hydropower-Project---ReportDisclosure-Process-Continueshttp://cbw.ge/business/nenskra-hydropower-project-environmental-socialimpact-assessment-report-disclosure-process-continues/
http://forbes.ge/news/2334/Nenskra-hydropower-project-environmentaland-social-impact-assessment-report-disclosure-process-continueshttps://bpn.ge/biznesi/35507-qnenskras-hidroeleqtrosadguris-proeqtimaqsimalurad-ithvalistsinebs-nenskrasa-da-nakras-kheobebis-mckhovrebtha-interesebsq.html?device=xhtml&lang=ka-GE
http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-proeqti-umsxvilesi-shveicarulikompania-quotshtukisquot-ushualo-chartulobit-xorcieldeba/12431
http://forbes.ge/news/2382/nenskra-hesis-proeqti-umsxvilesi-Sveicarulikompaniis-CarTulobiT-xorcieldeba
http://pia.ge/post/131863-nenskra-hesis-proeqti-umsxvilesi-sveicaruli-kompania-stukis-usualo-cartulobit-xorcieldeba
http://commersant.ge/index.php?m=5&news_id=52958&cat_id=11
http://ibusiness.ge/new/8375-nenskra-hesis-proeqti-umskhvilesishveicaruli-kompania-shtukis-ushualo-chartulobit-khorcieldeba
http://www.ipress.ge/new/76660-nenskra-hesis-proeqti-umskhvilesishveicaruli-kompania-shtukis-ushualo-chartulobit-khorcieldeba
http://bfm.ge/?p=31028
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/440044-nenskra-hesis-proeqti-umskhvilesi-shveicaruli-kompania-shtukis-ushualo-charthulobith-khorcieldeba.html
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4

10.07.2017

ნესკრას ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტის ახალი ვებ-გვერდი
ამოქმედდა.

ნესკრას
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტმა აამოქმედა
ახალი ვებ-გვერდი –
www.nenskrahydro.ge.
პროექტის შესახებ საერთო
ინფორმაციასთან ერთად,
იგი დამატებითი
კვლევების 10 ტომს
მოიცავს. ანგარიში
ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე როგორც
ინგლისურ, ასევე ქართულ
ენებზე.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

04.08.2017

ნესკრა ჰესის პროექტმა მესტიის
მუნიციპალიტეტს
მიკროავტობუსი HYUNDAI H-350
Bus გადასცა.

ნესკრას
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტის მიერ
დაარსებული «თემების
საინვესტიციო პროგრამის»
ფარგლებში სს ნენსკრა
ჰიდრომ მესტიის
მუნიციპალიტეტს
საჩუქრად 16-ადგილიანი
მიკროავტობუსი Hyundai H350 Bus გადასცა.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://youtu.be/YwXcJNQnyq4
https://youtu.be/ebk6qvO3McM
http://pia.ge/post/134893-nenskra-hesis-proeqtis-axali-veb-gverdiamoqmedda
http://commersant.ge/?m=5&news_id=53483&cat_id=1
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/442289-nenskra-hesis-proeqtis-akhali-veb-gverdi-amoqmedda.html
http://bfm.ge/?p=31399
http://www.ipress.ge/new/78257-nenskra-hesis-proeqtis-akhali-vebgverdiamoqmedda
http://ibusiness.ge/new/8446-nenskra-hesis-proeqtis-akhali-vebgverdiamoqmedda
http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-proeqtis-axali-veb-gverdiamoqmedda/12720
http://forbes.ge/news/2486/nenskra-hesis-proeqtis-axali-vebgverdiamoqmedda
http://forbes.ge/news/2494/Nenskra-HPP-Project-Launches-its-NewWebsite
http://georgiatoday.ge/news/7011/Nenskra-HPP-Project-Launches-its-NewWebsite
http://cbw.ge/business/nenskra-hpp-project-launches-new-website/
http://commersant.ge/?view=post&id=129915&lang_id=ge
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/446253-nenskra-hesis-proeqtma-mestiis-municipalitets-mikroavtobusi-hyundai-h-350-busgadasca.html
http://www.ipress.ge/new/80826-nenskra-hesis-proeqtma-mestiis-municipalitets-mikroavtobusi-HYUNDAI-H350-Bus-gadasca
http://ibusiness.ge/new/8619-nenskra-hesis-proeqtma-mestiis-municipalitets-mikroavtobusi-HYUNDAI-H350-Bus-gadasca
http://bfm.ge/?p=32498
http://cbw.ge/business/nenskra-hydropower-plant-project-donates-hyundai-h-350-bus-mestia-municipality/
http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-proeqtma-mestiis-municipalitets-mikroavtobusi-hyundai-h-350-bus-gadasca/13276
http://forbes.ge/news/2637/nenskra-hesis-proeqtma-mestiis-municipalitets-mikroavtobusi-HYUNDAI-H-350-Bus-gadasca
http://georgiatoday.ge/news/7229/Nenskra-HPP-Donates-HYUNDAI-H350- Bus-to-Mestia-Municipality---
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6

15.08.2017

ნენსკრა ჰესის მორიგი საჯარო
განხილვები “ღია კარის” ფორმატში
სოფლებში ჭუბერსა და ნაკრაში
გაიმართება.

ნესკრას
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტის
განმახორციელებელი
კომპანია სს ნენსკრა
ჰიდრო დამატებითი
კვლევების ანგარიშების
განსაჯაროების მიზნით 2223 და 24 აგვისტოს
სოფლებში ჭუბერსა და
ნაკრაში საჯარო
განხილვებს ჩაატარებს
“ღია კარის” ფორმატში.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

24.08.2017

ნენსკრა ჰესის პროექტის საჯარო
განხილვებმა მოსახლეობის
მაღალი ინტერესი გამოიწვია.

ადგილობრივი თემის
წევრებმა სს ნენსკრა
ჰიდროს მიერ სვანეთის
რეგიონში, მესტიის
მუნიციპალიტეტში,
სოფლებში ჭუბერსა და
ნაკრაში გამართულ
საჯარო განხილვებზე
მიწოდებული
ინფორმაციის მიმართ
მაღალი ინტერესი
გამოხატეს.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://commersant.ge/?view=post&id=130305&lang_id=ge
http://bfm.ge/?p=32723
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/447511-nenskra-hesis-proeqtis-morigi-sajaro-gankhilvebi-sofel-tcubersa-da-nakrashi-gaimartheba.html
http://www.ipress.ge/new/81783-nenskra-hesis-proeqtis-morigi-sajarogankhilvebi-sofel-chubersa-da-nakrashi-gaimarteba
http://ibusiness.ge/new/8677-nenskra-hesis-proeqtis-morigi-sajaro-gankhilvebi-sofel-chubersa-da-nakrashi-gaimarteba
http://cbw.ge/economy/nenskra-hpp-project-public-hearings-held-chuberinakra/
http://georgiatoday.ge/news/7327/Nenskra-HPP-Project-Public-Hearings-toBe-Held-in-Chuberi-and-Nakrahttp://forbes.ge/news/2685/nenskra-hesis-proeqtis-morigi-sajaro-ganxilvebi-Wubersa-da-nakraSi-gaimarTeba
http://www.bm.ge/ka/article/nenskra-hesis-proeqtis-morigi-sajaro-ganxilvebi-sofel-chubersa-da-nakrashi-gaimarteba-/13482

http://georgiatoday.ge/news/7382/Community-Meetings-Held-for-NenskraHydropower-Plant-Projecthttp://commersant.ge/?view=post&id=130672&lang_id=ge
https://pia.ge/post/144871-nenskra-hesis-proeqtis-sajaro-ganxilvebma-mosaxleobis-marali-interesi-gamoiwvia
http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/448943-nenskra-hesis-proeqtis-sajaro-gankhilvebi-gaimartha.html
http://ibusiness.ge/new/8730-nenskra-hesis-proeqtis-sajaro-gankhilvebmamosakhleobis-maghali-interesi-gamoitsvia
http://bfm.ge/?p=32963
http://www.ipress.ge/new/82825-nenskra-hesis-proeqtis-sajaro-gankhilvebma-mosakhleobis-maghali-interesi-gamoitsvia
http://forbes.ge/news/2703/nenskra-hesis-proeqtis-sajaro-ganxilvebmamaRali-interesi-gamoiwvia
http://www.bm.ge/ka/article/quotnenskra-hesisquot-proeqtis-sajaro-ganxilvebi-gaimarta/13680
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5.2

ტელევიზია
ქვემოთ, ცხრილში 17 შეჯამებულია სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ ინიცირებული სატელევიზიო სიუჟეტები
ცხრილი 17- სატელევიზიო სიუჟეტები სს ნენსკრა ჰიდროს შესახებ

#

თარიღი

სატელევიზიო არხი

გადაცემა

სტუმარი

მთავარი თემები

ბმული

1

28.04.2017

საზოგადოებრივ
ი მაუწყებელი

“მოამბე”

სს ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირექტორი თეიმურაზ
კოპაძე

სატელევიზიო სიუჟეტის
თემას წარმოადგენდა
დამატებითი კვლევების
პირველი საჯარო განხილვა,
რომელიც 2017 წლის 27
აპრილს თბილისში
ჩატარდა, ასევე ინფორმაცია
ნენსკრა ჰესის პროექტის
სტატუსის შესახებ და სს
ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირქეტორის, თეიმურაზ
კოპაძის ინტერვიუ.

https://youtu.be/PJJmDN8CYLk

2

28.04.2017

«მაესტრო”

“ბიზნეს
კონტაქტი”

სს ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირექტორი თეიმურაზ
კოპაძე

სატელევიზიო სიუჟეტის
თემას წარმოადგენდა
დამატებითი კვლევების
პირველი საჯარო განხილვა,
რომელიც 2017 წლის 27
აპრილს თბილისში
ჩატარდა, ასევე ინფორმაცია
ნენსკრა ჰესის პროექტის
სტატუსის შესახებ და სს
ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირქეტორის, თეიმურაზ
კოპაძის ინტერვიუ.

https://youtu.be/RqbRYmMCeIQ
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3

28.04.2017

“TV პირველი”

“ანალიტიკა”

სს ნენსკრა ჰიდროს
გენერალური
დირექტორის მოადგილე
ტაეკვონ სეო და
ოპერაციების მართვის
დირექტორი თეიმურაზ
კოპაძე

სატელევიზიო სიუჟეტის
თემას წარმოადგენდა
დამატებითი კვლევების
პირველი საჯარო
განხილვა, რომელიც 2017
წლის 27 აპრილს თბილისში
ჩატარდა, ინფორმაცია
ნენსკრა ჰესის პროექტის
სტატუსის შესახებ, ასევე სს
ნენსკრა ჰიდროს
გენერალური დირექტორის
მოადგილის ტაეკვონ სეოს
და ოპერაციების მართვის
დირქეტორის თეიმურაზ
კოპაძის ინტერვიუ.

https://www.youtube.com/watch?v=fnjeuHCW4t0

4

13.06.2017

TV პირველი

“საქმის
კურსი”

სტუდიაში სტუმარი არ იყო

სოფელ ჭუბერსა და ნაკრაში
გადაღებული სატელევიზიო
სიუჟეტი დამატებითი
კვლევების, მათ შორის
მიწების შესყიდვისა და
საარსებო საშუალებების
აღდგენის გეგმის შესახებ,
რომელიც შეიცავს
ინტერვიუებს სს ნენსკრა
ჰიდროს თანამშრომლებთან
და ადგილობრივ
მოსახლეობასთან.

http://www.bm.ge/ka/video/nenskra-hesi-sgaremoze-zemoqmedebis-shefasebis-dokumenti/4591

5

16.06.2017

TV
პირველი

“ანალიტიკა”

სტუდიაში სტუმარი არ იყო

სატელევიზიო სიუჟეტი
სოფლების ჭუბერისა და
ნაკრას ტურისტული
პოტენციალის შესახებ
(ნენსკრას და ნაკრას
ხეობები), რომელიც
შეიცავს ასევე ინტერვიუებს
მოცემულ თემაზე
ადგილობრივ
მოსახლეობასთან.

https://youtu.be/zPTyU7Da_oc
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6

23.06.2017

TV
პირველი

“ანალიტიკა”

Skype-ინტერვიუ «Stucky”-ს
ოპერაციების მართვის
დირექტორ ბრენდონ
ქუიგლისთან.

Stucky Ltd.-ს (შემკვეთის
ინჟინერი) შესახებ მოკლე
ინფორმაცია, ასევე
«Stucky”-ს ოპერაციების
მართვის დირექტორ
ბრენდონ ქუიგლისთან
საუბარი კაშხლის
უსაფრთხოების
საკითხებზე Stucky-ს
გამოცდილების, კაშხლების
მშენებლობაში კომპანიის
90-წლიანი გამოცდილების,
საქართველოს პროექტებში
კომპანიის მონაწილეობისა
და ნენსკრა ჰესში მისი
როლის შესახებ.

http://www.bm.ge/ka/video/umsxvilesishveicaruli-kompania-shtuki-nenskra-hesis-proeqtze-mushaobs/4729

7

07.07.2017

TV
პირველი

“ანალიტიკა”

სტუდიაში სტუმარი არ იყო

K-water-ის, როგორც
ნენსკრა ჰესის ინვესტორის
პროფილი - ზოგადი
ინფორმაცია, ძირითადი
პროექტები კორეასა და
მსოფლიოში.

https://www.youtube.com/watch?v=uuizwpQyEI&t=2s

8

14.07.2017

TV
პირველი

“ქალების
ნარატივი”

სს ნენსკრა ჰიდროს
გარემოსდაცვითი და
სოციალური საკითხების
ჯგუფის ხელმძღვანელის
მოადგილე ნანა
ბერძენიშვილი

სს ნენსკრა ჰიდროს
გარემოსდაცვითი და
სოციალური საკითხების
ჯგუფის ხელმძღვანელის
მოადგილის ნანა
ბერძენიშვილის ინტერვიუ
მისი 15-წლიანი
გამოცდილების შესახებ
სხვადასხვა სოციალურ
პროექტებში, ასევე
უშუალოდ ნენსკრა ჰესის
პროექტის ფარგლებში
დაგეგმილ სოციალურ
პროგრამებში.

https://youtu.be/se0VKaxadQM
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9

18.07.2017

TV პირველი

“საქმიანი
დილა”

სს ნენსკრა ჰიდროს
ფინანსური
დირექტორი/პროექტის
მენეჯერი იონგტაკ ჩოი

ბ-ნი ჩოი საუბრობს K-Waterის, სამხრეთ კორეასა და მის
ფარგლებს გარეთ
კომპანიის 50-წლიანი
გამოცდილების, ასევე
ნენსკრა ჰესის პროექტის
შესახებ. K-Water (კორეის
წყლის რესურსების
კორპორაცია) - სამხრეთ
კორეული სახელმწიფო
კომპანია ნენსკრა ჰესის
პროექტის ინვესტორია.

https://youtu.be/99D0IQde6us

10

21.07.2017

TV პირველი

“ანალიტიკა”

“Stucky”-ს ოპერაციების
მართვის დირექტორი
ბრენდონ ქუიგლი

https://youtu.be/hC6dBRg6tjs

11

25.07.2017

TV პირველი

“საქმიანი
დილა”

სს ნენსკრა ჰიდროს
გარემოსდაცვითი და
სოციალური საკითხების
ჯგუფის ხელმძღვანელის
მოადგილე ნანა
ბერძენიშვილი

Stucky Ltd.-ს (დამკვეთის
ინჟინერი) ოპერაციების
მართვის დირექტორი
ბრენდონ ქუიგლი
საუბრობს კომპანია
«Stucky”-ს გამოცდილებაზე
კაშხლების უსაფრთხოების
დარგში, კომპანიის 90წლიან გამოცდილებაზე
კაშხლების მშენებლობაში,
საქართველოში სხვადასხვა
პროექტებში კომპანიის
ჩართულობასა და ნენსკრა
ჰესის პროექტში მის
როლზე.
სს ნენსკრა ჰიდროს
გარემოსდაცვითი და
სოციალური საკითხების
ჯგუფის ხელმძღვანელის
მოადგილე ნანა
ბერძენიშვილი საუბრობს
პროექტის გარემოსდაცვით
და სოციალურ
ასპექტებზე.

https://youtu.be/6GSAf4tjooo
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12

04.08.2017

TV პირველი

“საქმიანი
დილა”

სტუმარი სტუდიაში არ იყო

სატელევიზიო სიუჟეტი სს
ნენსკრა ჰიდროს მიერ
სოფლების ჭუბერისა და
ნაკრას მოსახლეობისთვის
თემების საინვესტიციო
პროგრამის ფარგლებში
მიკროავტობუს Hyundai -ს
გადაცემის შესახებ.

https://youtu.be/UvWuuTfWT98

13

04.08.2017

TV პირველი

“ანალიტიკა”

სს ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირექტორი თეიმურაზ
კოპაძე

სს ნენსკრა ჰიდროს
ოპერაციების მართვის
დირექტორ თეიმურაზ
კოპაძის ინტერვიუ
ნენსკრა ჰესის პროექტის
მიმდინარე სტატუსის
შესახებ

https://youtu.be/8o97fI5WoMY
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5.3

კომპანიის ვებ-გვერდი
2017 წლის 28 ივნისს კომპანიის განახლებული ვებ-გვერდი ამოქმედდა. ამასთან
დაკავშირებით გავრცელდა პრეს-რელიზი, ინფორმაცია გაშუქდა წამყვან
მედიასაშუალებებში. პრეს-რელიზში ხაზგასმით აღინიშნა, რომ დაინტერესებულ
პირებს შეეძლოთ, განახლებული ვებ-გვერდის საშუალებით კომპანიასთან
უკუკავშირი ჰქონოდათ, ასევე საჩივრები დაეფიქსირებინათ (ვებ-გვერდის ახალი
ფუნქცია). მოცემული მომენტისთვის კომპანიის ელ-ფოსტა ინტენსიურად არ
გამოიყენება, განსაჯაროების პერიოდის განმავლობაში მიღებულია მხოლოდ 10
ელექტრონული მომართვა და ყველა მათგანი დასაქმების საკითხს შეეხება.
განახლებული ვებ-გვერდის ამოქმედებისთანავე დაიწყო სარეკლამო კამპანია
Google AdWords, რომელმაც ვებ-გვერდზე მომხმარებლების დიდი რაოდენობის
შემოსვლა უზრუნველყო. ქვემოთ, ნახაზზე 1 მოყვანილია სტატისტიკური
მონაცემები ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ.
ნახაზი 1 - სტატისტიკური მონაცემები ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ.

5.4

Facebook
ნენსკრა ჰესის პროექტის ოფიციალური Facebook-გვერდი 2017 წლის 4 ივლისს
ამოქმედდა. განსაჯაროების პერიოდში 657 773 უნიკალური მომხმარებელი
დაფიქსირდა (უნიკალური კონტაქტი). მთლიანობაში, დაფიქსირდა 117 468
მოქმედება (11 767 მოწონება, 1 063 გაზიარება და 751 კომენტარი). ქვემოთ
მოყვანილი მე-18 ცხრილი Facebook-ზე განხილულ ძირითად თემებს ასახავს.
ცხრილი 18 - სს ნენსკრა ჰიდროს Facebook-გვერდის თემები.
კომენტარების
საერთო
რაოდენობის
მიახლოებითი %

თემა

პასუხი

40

დასაქმება

26

გარემოსა და სოციალურ მომხმარებლებს მიეწოდათ კომპანიის ვებსფეროზე ზემოქმედების გვერდზე შესაბამისი ბმული.
შეფასების კვლევები

8

მიწების შესყიდვა და
კომპენსაცია

მომხმარებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია
მიმდინარე მდგომარეობის შესახებ

26

მშენებლობის გრაფიკი

მომხმარებლებს მიეწოდათ ინფორმაცია
იმის შესახებ, რომ მშენებლობის დაწყება
2018 წლის პირველი კვარტლისთვის
იგეგმება.

მომხმარებლებს მშენებელი კომპანიის
დასაქმების საკითხებზე მომუშავე
განყოფილების საკონტაქტო ინფორმაცია
მიეწოდათ
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6 დაინტერესებულ პირთა კომენტარების
განხილვა
დაინტერესებულ პირთა კომენტარები გაანალიზდა და მათგან ანგარიშგასაწევი
საკითხები განხილულ იქნა დამატებითი გარემოსდაცვითი და სოციალური კვლევების
ანგარიშის რედაქციაში, პროექტის სხვადასხვა კომპონენტის საპროექტო და
საექსპლუატაციო დოკუმენტაციაში.
ქვემოთ, მე-19 ცხრილში მოყვანილია
დაინტერესებულ პირთა მიერ წამოწეული ძირითადი საკითხები, განხილულია ასევე,
როგორ გაითვალისწინა ისინი შემდგომში სს ნენსკრა ჰიდრომ. იმის გათვალისწინებით,
რომ თემების საინვესტიციო პროგრამის (CIP) განხორციელების შესახებ უამრავი კითხვა
დაისვა, მე-8 დანართში წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია ამ პროგრამის (CIP)
სტრუქტურისა და ფუნქციონირების შესახებ.

ცხრილი 19 -

დაინტერესებულ პირთა კომენტარები და მათი განხილვა

მით
#

თემა

კონკრეტული კომენტარი

კომენტარის განხილვა

1

თემის სარგებელი

მოსახლეობამ დასვა
კითხვები იმის შესახებ, თუ
როგორ მიიღებდა
სარგებელს პროექტიდან.

ეს საკითხი დაისვა SP
დოკუმენტაციის მომზადებისას.
შედეგად, პროექტის ფარგლებში
გათვალისწინებულია 4 მილიონი
აშშ დოლარის მოცულობის
ინვესტიცია თემების საინვესტიციო
პროგრამის განხორციელებისათვის.

2

ინვესტიციის
დაგეგმვა თემებში

კითხვები თემის
საინვესტიციო პროგრამის
(CIP) საბჭოს
შემადგენლობის შესახებ.
მოსახლეობამ ჩათვალა,
რომ თითოეულ სოფელს
სჭირდებოდა ორი
წარმომადგენელი.

მოსახლეობის მოსაზრებების
ასახვის მიზნით თემის
საინვესტიციო პროგრამის (CIP)
შემადგენლობა შეიცვალა.

3

მიწის შესყიდვა და კითხვები იმ ადამიანების
კომპენსაცია
პრობლემის შესახებ,
რომლებსაც არ აქვთ
ლეგალიზებადი მიწა და
როგორ მოხდებოდა
პროექტის ფარგლებში
უზრუნველყოფილი ამ
მიწებზე წვდომა.

ეს საკითხი დაისვა მე-9 ტომის
(მიწის შესყიდვა და საარსებო
საშუალებების აღდგენის გეგმა)
მომზადებისას. შედეგად, სს ნენსკრა
ჰიდრო არალეგალიზებადი მიწის
კომპენსირებას იმავე წესით
მოახდენს, როგორც ლეგალიზებადი
მიწის შემთხვევაში.
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4

მიწის შესყიდვა და თემების მიერ საგანგებოდ
არ დასმულა, თუმცა
კომპენსაცია
ითვალისწინებს
სტანდარტულ პრაქტიკას
მიწაზე წვდომასთან
დაკავშირებით
სოციალური დარღვევების
მინიმუმამდე დასაყვანად.

მიწაზე წვდომასთან დაკავშირებით
მოსახლეობის პრობლემის
შეძლებისდაგვარად მინიმუმამდე
დასაყვანად განხორციელდა
პროექტების ოპტიმიზაცია.
მაგალითად, ნენსკრას ხეობაში გზა
დაპროექტდა მიწის ჩამორთმევის
შესაძლებლობის მინიმუმამდე
დაყვანის მიზნის გათვალისწინებით.

5

წყლის სისტემა
ნაკრაში

რამდენიმე
დაინტერესებულმა პირმა
დასვა კითხვები ნაკრაში
სასმელი წყლის სისტემის
გაუმჯობესებისა და
წვდომის თაობაზე.

სს ნენსკრა ჰიდრომ ნაკრაში
წყალმომარაგების სისტემის საკითხი
თემების საინვესტიციო პროგრამაში
(CIP) შეიტანა. მისი განხორციელება
2017 წლის მე-4 კვარტალში
დაიწყება.

6

კულტურული
მემკვიდრეობა და
ტურიზმი

რამდენიმე
დაინტერესებულმა პირმა
პროექტის ფარგლებში
ტურისტული
პოტენციალის შესწავლა
მოითხოვა.

სს ნენსკრა ჰიდრომ თემების
საინვესტიციო პროგრამაში (CIP)
ტურიზმის ღონისძიებებიც შეიტანა.
შესაძლებლობების გაფართოება 2017
წლის მე-4 კვარტალში დაიწყება.

7

სვანების სტატუსი

ტომი 3 – სოციალური ზემოქმედების
კითხვები სვანების,
როგორც «Indigenous People» შეფასებაში წარმოდგენილ იქნა
დამატებითი ინფორმაცია Indigenous
სტატუსის შესახებ.
People მიმართ პოტენციური
დამფინანსებლების პოლიტიკის
თაობაზე. დასკვნის თანახმად,
პოტენციური დამფინანსებლების
Indigenous People პოლიტიკა
სვანებზე არ ვრცელდება.

8

დასაქმება

მოსახლეობის დასაქმების
მაქსიმალურად გაზრდის
მოთხოვნა

დასაქმების მიზნები EPC კონტრაქტს
და ტომ 8-ს (გარემოსდაცვითი და
სოციალური მართვის გეგმა)
დაემატა. აღნიშნული მიზნები
მოიცავს შემდეგს:
არაკვალიფიცირებული მუშახელის
100-ვე % დასაქმდება ადგილობრივი
თემებიდან;
ნახევრადკვალიფიცირებული
მუშახელის 50% - მთლიანად
მესტიის მუნიციპალიტეტიდან და
თანამშრომლების 75% საქართველოს მოქალაქეებით.
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9

ტრენინგი

მოთხოვნა პროექტის
ფარგლებში
კვალიფიკაციის
ამაღლების შესახებ.

პროექტის ფარგლებში სამუშაოს
მიღების მხრივ ადგილობრივი
მოსახლეობის შესაძლებლობების
გაზრდის მიზნით სს ნენსკრა ჰიდრომ
კვალიფიკაციის ამაღლების საკითხი
თემების საინვესტიციო პროგრამაში
(CIP) შეიტანა. შესაბამისი
პროგრამები 2018 წლის პირველ
კვარტალში დაიწყება.

10

გენდერული
თანასწორობის
სტრატეგია

ქალთა ჯგუფებმა
მოითხოვეს ტრენინგი,
დასაქმება და საპროექტო
გადაწყვეტილების
მიღებაში მონაწილეობა.

ქალთა საკითხი
გათვალისწინებულია CIP-AC-ში.
ქალებთან კონკრეტული შეხვედრები
ჩატარდა განსაჯაროების პროცესის
დროს. ქალთა დასაქმების მიზნები
შეტანილია EPC კონტრაქტში
(პოზიციების 15%-ს ქალებს
შესთავაზებენ). გარდა ამისა, ქალთა
შესაძლებლობების გაფართოების
უზრუნველსაყოფად ამჟამად
პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთ
პოტენციურ დამფინანსებელთან
განხილვები მიმდინარეობს.
გადაწყვეტილება აღნიშნული
პროგრამის შესახებ 2017 წლის მე-4
კვარტალში გახდება ცნობილი.

11

ხმაური და
ვიბრაცია

კითხვები
ელექტროსადგურში
საპროექტო
საქმიანობებით
გამოწვეული ხმაურისა და
ვიბრაციის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა
ერთობლივი მონიტორინგის
კომიტეტი, რომლის
შემადგენლობაში მოსახლეობა შევა.
გარდა ამისა, EPC კონტრაქტორს
მოეთხოვება, განახორციელოს
ელექტროსადგურში ხმაურის დონის
მოდელირება. ეს მოთხოვნა
შეტანილია EPC კონტრაქტში.
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12

დაინტერესებულ
პირთა
ჩართულობა

13

ინფორმაცია
მოსახლეობამ მოითხოვა
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება
იმის შესახებ, თუ რა სახის
საქმიანობები და
ღონისძიებები
განხორციელდება მათ
ტერიტორიებზე.

თბილისში მოქმედმა
არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა
გამოთქვეს მოსაზრება, რომ
პროექტის ფარგლებში
უნდა გაგრძელდეს
დამატებითი ინფორმაციის
წარდგენა პროექტის
მიმდინარეობის შესახებ.

პროექტის ფარგლებში მომზადდება
კვარტალური საინფორმაციო
ბიულეტენები პროექტის
მიმდინარეობისა და სხვა იმ
საკითხების შესახებ, რომლებსაც
დაინტერესებული პირები
წამოსწევენ. აღნიშნული
საინფორმაციო ბიულეტენები
გაუნაწილდებათ ადგილობრივ
არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
გარდა ამისა, პროექტის ფარგლებში
ჩატარდება წლიური შეხვედრები
თბილისში მოქმედ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან.
შესაბამისი ქცევის კოდექსი
შემუშავდა და მიეწოდა EPC
კონტრაქტორს იმისათვის, რათა
მომხდარიყო მხარეებს შორის
ინფორმაციის დროული გაცვლა
ყველა დაგეგმილი ღონისძიების
შესახებ. შესაბამისად, პროექტის
გარემოს დაცვისა და სოციალური
საკითხების გუნდი დაგეგმილი
საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას
თემებს მიაწვდის.
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7 დასკვნა
სს ნენსკრა ჰიდრო პასუხისმგებლობას იღებს, უზრუნველყოს, რომ ჰესის როგორც
დაპროექტების, ისე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პერიოდების განმავლობაში
სრული
ჩართულობა
გაგრძელდეს.
განსაჯაროების
წინამდებარე
ანგარიში
ხელმისაწვდომია ინგლისურ და ქართულ ენებზე. ნაბეჭდი ასლები გაეგზავნება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს,
გამოქვეყნდება სს ნენსკრა ჰიდროს და პოტენციური დამფინანსებლების ვებ-გვერდებზე.
ნაბეჭდი ასლები წარმოდგენილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტშიც, კერძოდ, ნაკრასა
და ნენსკრას ხეობებში განთავსებულ საინფორმაციო ცენტრებში, ასევე თბილისში, სს
ნენსკრა ჰიდროს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD)
ოფისებში.
გარდა ამისა, ასლები გაეგზავნებათ «მწვანე ალტერნატივას» და კორეის გარემოსდაცვითი
მოძრაობის ფედერაციას - იმის გათვალისწინებით, რომ «მწვანე ალტერნატივამ»
მოამზადა ორი ანგარიში, კორეის გარემოსდაცვითი მოძრაობის ფედერაციამ კი გამოხატა
ინტერესი, განეხილა აღნიშნული დოკუმენტაცია K-Water-თან სამხრეთ კორეაში და სს
ნენსკრა ჰიდროსთან თბილისში.
ჩართულობასთან დაკავშირებით მომდევნო ნაბიჯი იქნება მიმდინარე - საპროექტო
ფაზისა და ახალი საქმიანობების განვითარების ასახვის მიზნით მე-7 ტომის
(დაინტერესებულ პირთა ჩართულობის გეგმა) გადახედვა. დაინტერესებულ პირთა
ჩართულობის გეგმა არის მოქმედი დოკუმენტი, რომელიც დაინტერესებულ პირთა
მხრიდან მიღებული ინფორმაციისა და პროექტის მიმდინარეობის შესაბამისად
რეგულარულად შეივსება სს ნენსკრა ჰიდროს მიერ.
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