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1 პროექტის აღწერა  
 

სხალთა-შუახევის 35კვ-იანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის (შემდგომში „პროექტი“) წარმოადგენს 

22.3 კმ-ის, ერთჯაჭვა საჰაერო გადამცემ ხაზს, რომელიც ორ დამოკიდებელ ჰიდროელექტროსადგურს 

(შუახევიჰესს და სხალთაჰესს) ერთმანეთთან დააკავშირებს, რომლის მშენებლობაც დაგეგმილია შუახევი 

ჰესის პროექტის ფარგლებში (დადგმული სიმძლავრე 187მგვტ, იხილეთ რუქა 1). გადამცემი ხაზის 

საშუალებით მოხდება სხალთა ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის გატარება და 

საქართველოს ელექტროქსელში ჩართვა. გამომუშავებული ელექტროენერგიის ნაწილი გაიყიდება 

თურქეთში, ნაწილი კი - ზამთრის პერიოდში შექმნილი ელექტროენერგიის დეფიციტის დროს 

მოხმარდება საქართველოს,  საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული მშენებლობა-ფლობა-

ოპერირების ხელშეკრულების შესაბამისად.  

შუახევი ჰესი მდებარეობს დაბა შუახევში - მდინარეების აჭარისწყლისა და ჭვანისწყლის შესართავთან 

ახლოს, ხოლო სხალთა ჰესი კი - მდინარე სხალთაზე. შუახევი ჰესის მშენებლობა დაგეგმილია 

საქართველოში, კერძოდ აჭარის რეგიონში - შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებში. შუახევი ჰესის 

პროექტი განხორციელდება საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს 

ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას, ენერგომიწოდების მდგრადობასა და უსაფრთხოებას შიდა 

ენერგოწარმოების გაზრდის ხარჯზე. ელექტროენერგია საქართველოში განიხილება, როგორც საექსპორტო 

პროდუქტი, რასაც ხელს უწყობს ქვეყანაში არსებული გადამცემი ხაზების მიერთება მეზობელი ქვეყნების 

ელექტროენერგიის ქსელში. საქართველოს მთავრობა  ჰიდროენერგო პოტენციალის განვითარებას გეგმას.     
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რუქა 1. პროექტის განლაგების სქემა 

 
 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს დამოუკიდებელ დოკუმენტს, რომელიც მომზადებულია შუახევი 

ჰესის ფარგლებში შემუშავებული დაინტერესებული მხარეთა ჩართულობის გეგმის rev G მიხედვით 

(ხელმისაწვდომია http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf ). აღნიშნული გეგმა 

უზრუნველყოფს დაინტერესებულ მახრეთა ჩართულობას პროექტის განხორციელების პროცესში და 

მოიცავს გადამცემი ხაზის მშენებლობის და ოპერირების ფაზებს. სხალთა-შუახევის 35კვ-იანი გადამცემი 

ხაზის მშენებლობას განახორციელებს შპს „ნიუ მეტალ ჯორჯია,“ ხოლო შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ - 

წარმოადგენს პროექტის დეველოპერს და მფლობელს. პროექტის ფარგლებში  მიწის შესყიდვისა და 

საარსებო გარემოს აღდგენის გეგმა მოამზადა საკონსულტაციო კომპანია ACT, რომლის სათაო ოფისი 

მდებარეობს თბილისში.  

 

მშენებლობის ფაზაზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გეგმას განახორციელებს აჭარისწყალი 

ჯორჯია,  ACT და ნიუ მეტალ ჯორჯია, ხოლო ოპერირების ფაზაზე კი- გეგმის განხორციელება იქნება 

მხოლოდ აჭარისწყალი ჯორჯია-ს ვალდებულება.  

 

http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf
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2 ნორმები და მოთხოვნები  

2.1 მიმოხილვა 

 

„აჭარიწყალი ჯორჯია“-ს კორპორაციული მმართველობის და პროექტის დაინტერესებული მხარეებთან 

კომუნიკაციის მიმდინარე ვალდებულებების გარგლებში, წინამდებარე  დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართულობის გეგმა შესაბამისობაშია საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასა და საქართველოს 

კანონმდებლობასთან.  საქართველომ ხელი მოაწერა გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის ორჰაუსის 

კონვენციას, რომელიც შეეხება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას, საზოგადოების ჩართულობას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესსა და გარემოსთან დაკავშირებულ მართლმსაჯულებაში. შესაბამისად, 

საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მოთხოვნებს 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობასთან დაკავშირებით.  

 

2.2 საქართველოს მოთხოვნები   

 

საქართველოს კონსტიტუცია საზოგადოების ინფორმირების გარანტია. კონსტიტუციის თანახმად პირს 

შეუძლია მიიღოს სრული, მიუკერძოებელი და დროული ინფორმაცია მის სამუშაო ადგილსა და 

საცხოვრებელ გარემოზე. გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემა რეგულირდება შემდეგი კანონებით - 

საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის“ შესახებ (2007 წ.); საქართველოს კანონი 

„გარემოს დაცვის“ შესახებ (ძალაშია 1996 წლიდან, შესწ. 2000, 2003, 2007); საქართველოს კანონი 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების“ შესახებ (2005) და საქართველოს კანონი „ეკოლოგიური შეფასების“ 

შესახებ (მიღებულია 2007 წელს). პროექტში საზოგადოების მონაწილეობას არეგულირებს საქართველოს 

კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის“ შესახებ (2007). კანონის მიხედვით, პროექტის 

განმახორციელებელი ვალდებულია შეიმუშაოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (გზშ) და ჩართოს 

საზოგადოება, რაც მოიცავს ცენტრალურ და ადგილობრივ მედიაში საჯარო განხილვის მოწყობის თაობაზე 

განცხადების გამოქვეყნებას. კანონში ასევე აღნიშნულია, რომ საზოგადოების ჩართულობა და 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა სავალდებულო პროცედურებია გარემოსდაცვითი ნებართვის გაცემის 

პროცესში. ეს პროცესი იმართება საჯარო დისკუსიების სახით, ინვესტორის, გარემოს დაცვის 

სამინისტროსა და ადგილობლივი ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მონაწილეობით. 
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2.3 საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) მოთხოვნები 

 

საჯარო კონსულტაციები, ინფორმაციის გასაჯაროება და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა 

წარმოადგენს IFC-ის სოციალური და გარემოსდაცვითი მდგრადობის პოლიტიკის ძირითად მოთხოვნებს 

და სრულდება „შესრულების სტანდარტების“ (PS) ფარგლებში. პროექტში დაინტერესებულ მხარეთა 

ჩართვის მოთხოვნებია:  

 პროცესი დაიწყოს პროექტის ციკლის რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე; აჭარისწყლის ჰესების კასკადი  

 გაგრძელდეს პროექტის სიცოცხლის მთელი ციკლისთვის;  

 გამოირიცხოს ყოველგვარი მანიპულაცია, ჩარევა, იძულება ან დაშინება;  

 სადაც საჭიროა, უზრუნველყოფილ იქნას თემის მონაწილეობა; და  

 განხორციელდეს დროულად, შესაბამისად, გასაგებად და მისაღები ინფორმაციის საფუძველზე, 

კულტურულად მისაღებ ფორმატში.  

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკიდან გამომდინარე IFC ცდილობს ყველა დაინტერესებულ 

მხარეს მიაწოდოს ზუსტი და დროული ინფორმაცია მისი საინვესტიციო და საკონსულტაციო 

საქმიანობების შესახებ, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის თანახმად. IFC-ს ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის პოლიტიკის მიხედვით,  დასაფინანსებლად წარდგენილი ყველა A კატეგორიის 

პროექტი, (გადაცემი ხაზის პროექტი წარმოადგენს A კატეგორიად შეფასებული შუახევი ჰესის პროექტის 

ქვე-კომპონენტს), განხილვის შედეგების შინაარსი და რეკომენდაციები უნდა გასაჯაროვდეს და მინიმუმ 

შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

 მითითებას PS-ზე და ნებისმიერი საჩივრის განხილვის მექანიზმს, მათ შორის შესაბამისობის 

მრჩეველ/ომბუდსმენს;  

 პროექტის IFC კატეგორიზაციის დასაბუთებას;  

 პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ძირითად სოციალურ და გარემოსდაცვით რისკებსა და 

ზემოქმედებებს; და  

 აღნიშნული რისკებისა და ზემოქმედებების შემამცირებელ ძირითად ღონისძიებებს, PS-ების შესაბამისად, 

პროექტის განხორციელებისათვის აუცილებელ ყველა დამატებითი ღონისძიების მითითებას;  

 პროექტის ფარგლებში მიერ შემუშავებული შესაბამისი გზშ–ს ელექტრონულ ასლებს ან ვებ-გვერდების 

მისამართებს;  

 სხვა დამატებით დოკუმენტებს, მაგალითად სამოქმედო გეგმას, დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

გეგმას, განსახლების გეგმას და ა .შ.  

ინფორმაცია პროექტის ან ინვესტიციების შესახებ IFC-ის მიერ გამოქვეყნებული იქნება მის საინფორმაციო 

პორტალზე http://www.ifc.org/disclosure  

http://www.ifc.org/disclosure
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2.4 ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის (EBRD) მოთხოვნები 

 

EBRD-ის ინფორმაციის გახმაურებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ძირითადი პოლიტიკის 

მთავარ დოკუმენტებს წარმოადგენენ გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა (2008) და საჯარო 

ინფორმაციის პოლიტიკა (2008). IFC-ის მსგავსად EBRD–იც უყენებს მოთხოვნას პროექტის სპონსორს 

მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პროექტის ადრეულ 

ეტაპზე პროექტის სიცოცხლის მთელი ციკლის მანძილზე. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა უნდა 

იყოს ღია, არსებითი და მისაღები პოტენციური ზეგავლენის ქვეშ მყოფი თემებისთვის. ჩართულობის 

პროგრამა უნდა ითვალისწინებდეს პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოწყვლადი თემების 

ინტერესებს. გზშ დოკუმენტი უნდა იყოს საჯარო პროექტის მთელი სიცოცხლის მანძილზე; პროექტში 

შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ასევე საჯარო ინფორმირების საგანია.  

EBRD-ს ინფორმაციის გასაჯაროების პოლიტიკა მოითხოვს გზშ-ს დოკუმენტის ხელმისაწვდომობას მისი 

ბიზნეს საინფორმაციო ცენტრისა და ადგილობრივი ოფისების, და ასევე მისი ვებ-გვერდის საშუალებით.  

 

2.5 აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მოთხოვნები 

 

ADB-ს მოთხოვნები A კატეგორიის პროექტების კონსულტაციების და გასაჯაროების შესახებ EBRD-ის და IFC-

ის მოთხოვნების მსგავსია. ADB-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკაში ხაზგასმულია 

ზემოქმედების შეფასების შედეგების გამოქვეყნების აუცილებლობა და განხილვაში დაინტერესებული 

მხარეების ჩართვის საჭიროება. პოლიტიკა მხარს უჭერს საზოგადოების უფლებას მოიძიოს, მიიღოს და 

გაავრცელოს ინფორმაცია იმ პროექტებზე, რომლებიც ADB-ს დახმარებით ხორციელდება. პოლიტიკის 

მეშვეობით ADB ცდილობს საზოგადოებას მიაწოდოს დროული, გასაგები და შესაბამისი ინფორმაცია, და 

ასევე გაავრცელოს იგი იმ მოსახლეობაში, რომელიც პროექტის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება, რათა მათ 

დროულად შეძლონ საქმიანობაში ჩართვა და პროექტის დახვეწაში საკუთარი წვლილის შეტანა. ამ 

მოთხოვნებს კიდევ უფრო ამყარებს ADB-ს 2011 წლის უსაფრთხოების პოლიტიკა (SPS), რომელიც 

შემდეგნაირად განსაზღვრავს ‘კონსტრუქციულ კონსულტაციებს’: პროცესი, რომელიც  

(i) იწყება პროექტის მომზადების ადრეულ სტადიაზე და გრძელდება პროექტის სიცოცხლის 

მთელი ციკლის განმავლობაში;  

(ii) უზრუნველყოფს ისეთი შესაბამისი და ადეკვატური ინფორმაციის დროულ გაშუქებას, 

რომელიც დაზარალებული ადამიანებისთვის არის გასაგები და ადვილად ხელმისაწვდომი;  

(iii) ხორციელდება დაშინებისგან და იძულებისაგან თავისუფალ გარემოში;  
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(iv) არის გენდერულად ინკლუზიური და მოქნილი, და მორგებული დაუცველი და მოწყვლადი 

ჯგუფების საჭიროებებზე; და  

(v) საშუალებას იძლევა ჩართოს პროექტით დაზარალებული ჯგუფები და დაინტერესებული 

მხარეები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როგორიც არის მაგალითად საპროექტო 

გადაწყვეტები, შემარბილებელი ღონისძიებები, სარგებელის და შესაძლებლობების გაზიარება 

და განხორციელების საკითხები.  

SPS-ის უსაფრთხოების 1-3 მოთხოვნის თანახმად: მსესხებელი/დამკვეთი ვალდებულია ჩაატაროს 

კონსულტაციების პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან და სხვა დაინტერესებულ 

მხარეებთან, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებასთან, და ხელი შეუწყოს პროექტის განვითარებაში 

მათ მონაწილეობას. 

3 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა ადრეულ ეტაპზე 
 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს  მტკიცე განზრახვაა დაინტერესებული მხარეების ჩართვა პროექტის 

განვითარების ადრეულ ეტაპებზე, მათი მხარდაჭერის მოპოვება და გაუმჯობესებულ შედეგებსა და 

ხანგრძლივ მდგრადობაში წვლილის შეტანის ხელშეწყობა.   

 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ შუახევი ჰესის დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის ფარგლებში 

(SEP) საპროექტო ტერიტორიაზე 2011 წლიდან აწარმოებს დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობასთან 

დაკავშრებულ აქტივობებს.  35 კვ-იანი საჰაერო გადამცემი ხაზის დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის 

აქტივობებიც განხორციელდება შუახევის ჰესის SEP rev G პრინციპების შესაბამისად (იხილეთ კომპანიის 

ვებ-გვერდი athttp://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf). წინამდებარე ანგარიშის 

ეს ნაწილი აღწერს 35 კვ-იანი საჰაერო გადამცემი ხაზთან დაკავშირებით უკევ განხორციელებულ 

საკითხებს ინფორმაციის გასაჯაროების, მოსახლეობის კოსულტაციებიასა და მონაწილეობის საკითხებს.    

 

ნიუ მეტალ ჯორჯია (NMG)-მ  სხალთა-შუახევის 35 კვ-იანი საჰაერო ეგხ მშენებლობის ტენდერში 

გამარჯვების შემდგომ, მისი ქვე-კონტქრატორის   ACT-თან და შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“-თან ერთად 

ჩაატარა საინფორმაციო შეხვედრები პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეულ მოსახლეობასთან. სულ 

ჩატარდა 9 საინფორმაციო შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ 13 ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული სოფლის 

წარმომადგენლები.   

 

ცხრილი 1-ით ნაჩვენებია საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და შეხვდრებზე 

წამოჭრილი ძირითადი საკითხები.  

 

საინფორმაციო შეხვედრების მიზანია: 

http://agl.com.ge/uploads/media/SEP-G-Revision-Final-07-July-2016.pdf
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 ადგილობრივი მოსახლეობის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების გამგეობის 

თანამშრომლების ინფორმრება შემოთავაზებული პროექტის შესახებ;  

 პროექტის დიზანზე, მიწების შესყიდვაზე და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშზე ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის ინფორმირებულობით მათი პროცესში ჩართვა. მათი წახალისება 

გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები.  

 დამატებითი და პოტენციური დაინტერესებული მხარეების გამოვლინება; 

 დაინტერესებულ მხარეთა პრობლემებისა და შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, რათა 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა  და გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადების სტადიაზე 

მოხდეს მათი გათვალისწინება/გადაჭრა; 

 დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირება საკონტაქრო პირის შესახებ.  

 

 

შეხვედრები ჩატარდა ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ ორივე მუნიციპალიტეტებში, სადაც ACT-სა და NMG 

წარმომდაგენლებმა გააცნეს დამსწრე საზოგადოებას პროექტის დეტალები, მიწის შესყიდვის 

პროცედურები, საჩივრების მექანიზმი და მოსახლეობას გასცეს პასუხები შეკითხვებზე. შეხვედრებს 

ესწრებოდნენ  ზემოწმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლება და ადმინისტარციული ერთეულების 

წარმომადგენლები. მონაწილეთა სია მოცემული დანართი „A“-ს სახით.1 

 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს მიწისა და სოციალურ საკითხთა ოფიცრები, აგრეთვე კომპანია „ექსპერტი 

21“-ის წარმომადგენლები, რომელიც ახორციელებდა მიწის, ხეხილის და ნათესების შეფასებას 

ესწრებოდნენ შეხვედრებს.  

 

შეხვედრების დროს კომპანია ACT-იმ განახორციელა მიწის შესყიდვის შესახებ საინფორმაციო ბროშურების 

დარიგება.  ბროშურის შინაარსი შეთანხმებული იყო აჭარისწყალი ჯორჯიასთან.  ძირითადად, 

შეხვედრებზე წამოჭრილი საკითხები უკავშირდებოდა გადამცემი ხაზების მიერ რადიაციულ 

გამოსხივებას და მათ უარყოფით ზემოქმედებას ჯანმრთელობაზე. მათ ასევე მიმართეს მიწის ოფიცრებს 

თხოვნით, რომ კომპანიამ შეისყიდოს არამარტო ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთები, არამედ 

მთლიანად ტერიტორია, რადგან ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ დარჩენილი მიწები გამოუსადეგარი 

გახდება.  
 

 

ცხრილი 1 ჩატარებული შეხვედრების მოკლე მიმოხილვა 

                                                           
1 დანართი A-ში მოცემულია 4 საინფორმაციო შეხვედრის ოქმი. რაც შეეხება დანარჩენი შეხვედრის ოქმებს 

ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.  

თარიღი შეხვედრის 

ადგილი 

წარმოდგენილი 

სოფლები/სოფლის 

წარმომდგენლები 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

შეკითხვები/ 

კომენტარები 

პასუხები 
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 13 აპრილი, 

2016 

ზამლეთი, 

შუახევი  

ზამლეთის ადმისტრაციული 

ერთეულის 

წარმომადგენელი, შუახევის 

გამგეობის წარმომადგენელი,  

ადგილობრივი მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეე

ბი 

34 ზოგადი საინფორმაციო 

შეხვედრა პროექტისთვის 

საჭირო მიწების 

მესაკუთრეებთან/მოსარგ

ებლეებთან  

NMG-იმ AGL-ის მიწის 

ოფიცერთან ერთად 

განმარტეს მიწის 

შესყიდვის 

პროცედურები, 

კერძოდ ნაკვეთების და 

ხეხილის შეფასებისას 

მოხდება საბაზრო 

ფასის განსაზღვრა. 

კომპენსაციის გადახდა 

მოხდება, როგორც 

დარეგისტრირებულ, 

ასევე 

დაურეგისტრირებელ 

ნაკვეთებზე.  

13 აპრილი, 

2016 

სხალთის 

ადმინისტრაცი

ული 

ერთეული, 

ხულო 

ხულოს გამგებლის 

წარმომადგენელი სხალთის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეე

ბი  

23 ზოგადი საინფორმაციო 

შეხვედრა პროექტისთვის 

საჭირო მიწების 

მესაკუთრეებთან/მოსარგ

ებლეებთან 

NMG-იმ AGL-ის მიწის 

ოფიცერთან ერთად 

აუხსნენს მიწის 

შესყიდვის 

პროცედურები, 

კერძოდ ნაკვეთების და 

ხეხილის შეფასებისას 

მოხდება საბაზრო 

ფასის განსაზღვრა. 

კომპენსაციის გადახდა 

მოხდება, როგორც 

დარეგისტრირებულ, 

ასევე 

დაურეგისტრირებელ 

ნაკვეთებზე. 

15 აპრილი, 

2016 

შუახევის 

ადმინისტრაიუ

ლი ერთეული, 

შუახევი 

შუახევის გამგებლის 

წარმომადგენელი და 

ზამლეთის 

ადმინისტრაციული 

ერთეულის 

წარმომადგენელი, მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეე

ბი 

40 მონაწილეებმა იმსჯელეს 

ზეგავლენის ქვეშ 

მოქცეული მიწების 

გამოვლენაზე სოფელ 

დაბაძველში, ჩანჩხალოსა 

და დაბა შუახევში.  

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

(ირაკლი დავითაძე, 

აატა დავითაძე) 

ჩართულობით შეიქმნა 

საინიციატივო ჯგუფი, 

რომელიც დაეხმარება 

NMG მიწის ნაკევთების 

და მესაკუთრეების 

იდენტიფიცირებაში.   

15 აპრილი, 

2016 

სხალთის 

ადმინისტრაცი

ული 

ერთეული, 

ხულო 

ხულოს გამგეობის 

წარმომადგებელი სხალთის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეე

ბი 

26 ზოგადი საინფორმაციო 

შეხვედრა პროექტისთვის 

საჭირო მიწების 

მესაკუთრეებთან/მოსარგ

ებლეებთან 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

(დარიკო ცეცხლაძე, 

თემურ ვაშაყმაძე) 

ჩართულობით შეიქმნა 

საინიციატივო ჯგუფი, 

რომელიც დაეხმარება 
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NMG მიწის ნაკევთების 

და მესაკუთრეების 

იდენტიფიცირებაში.   

16 აპრილი, 

2016 

სხალთის 

ადმინისტრაცი

ული 

ერთეული, 

ხულო 

ხულოს გამგეობის 

წარმომადგებელი სხალთის 

ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, მიწის 

მესაკუთრეები/მოსარგებლეე

ბი 

18 ზოგადი საინფორმაციო 

შეხვედრა პროექტისთვის 

საჭირო მიწების 

მესაკუთრეებთან/მოსარგ

ებლეებთან 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების 

(ბეგლარ შაინიძე, ბეჟან 

შაინიძე) 

ჩართულობით შეიქმნა 

საინიციატივო ჯგუფი, 

რომელიც დაეხმარება 

NMG მიწის ნაკევთების 

და მესაკუთრეების 

იდენტიფიცირებაში.   

17 მასი,, 
2016 

შუახევის 

ადმინისტრაცი

ული შენობა  

ნენია, დაბაძველი, შუახევის 

ცენტრი, ფურტიო, ჩანჩხალო, 

ნიგაზეული, ოქროპილაური  

57 მიწის კომპენსაციის 

საკითხები; მიწის 

მესაკუთრეებთან/მოსარგ

ებლეებთან 

გასაფორმებელი 

ხელშეკრულების 

ტიპი/შინაარსი; 

შეზღუდვა ხეების 

დარგვაზე; 

პრივილეგიები 

ელექტროენერგიის 

ტარიფზე.   

ACT, ექპერტ 21 და AGL 

წარმომადგენლებმა 

ისაუბრეს მიწის 

შესყიდვის 

პროცედურებზე, რომ 

კომპენსაციის გაცემა 

მოხდება, როგორც 

რეგისტრირებულ და 

არარეგისტრირებულ 

მიწის ნაკვეთებზე, 

გაფორმდება 2 ტიპის 

ხელშეკრულება: მიწის 

შესყიდვის და 

სერვიტუტის. 

მესაკუთრეებს ექნებათ 

შეზღუდვა დარგონ 4 

მეტრის და 4 მეტრზე 

მაღალი სიმაღლის 

ხეები, თუმცა 

გადამცემი ხაზის ქვეშ 

შეუძლიათ მოიყვანონ 

კულტურები და 

დარგონ პატარა ხეები. 

რაც შეეხება 

ელექტროენერგიის 

ტარიფის შეღავათს, ეს 

სახელმწიფოს 

პრეროგატივაა და 

კერძო კომპანია ამაში 

ვერ ჩაერევა.  

28 მაისი, 

2016 

სხალთის 

მუზეუმის 

შენობა  

სოფელი ყინჩაური, ჩერი, 

ძმაგული  

23 ხეების კომპენსაციის 

საკითხი; პროექტის 

დიზანი და ხაზის 

შერჩეული ტრაექტორია, 

გადამცემი ხაზის 

მოხდება ყველა 

ხეხილის კომპენსაცია, 

რომელიც მოიჭრება, 

რაც შეეხება სხვა ხეებს, 
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გავლენა 

ჯანმრთელობაზე.  
რომელიც დგას კერძო 

მიწაზე, იგი 

წარმოადგენს 

მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებას და 

კანონმდებლობის 

მიხედვით მოჭრილი 

ხე უნდა ჩაბარდეს 

მუნიციპალიტეტს. 

გადამცემ ხაზებს არ 

აქვს გამოსხივება და 

მშენებლობის დროს 

დაცული იქნება 

უსაფრთხოების ზონა.  

28 მაისი, 

2016 
 

წაბლანის 

საჯარო სკოლა  

სოფელ წაბლანის 

მოსახლეობა  

19 პრექტის გავლენა 

სოფლის მეურნეობაზე, 

არამსხმოიარე ხეებსი 

კომპენსაციის საკითხი; 

დასაქმება.  

გადამცემი ხაზს ვერ 

ექნება ზეგავლენა 

სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტებზე, 

ელექტროენერგია არის 

სუფთა და არ აქვს 

გამოსხივება, 

რომელმაც შეიძლება 

ზეგავლენა იქონიოს 

სოფლის მეურნეობაზე.  
June 8, 2016 შუახევის 

ადმინისტრაცი

ული შენობა 

სოფელ ბესელაშვილების 

მოსახლეობა 

12 მიწის კომპენსაციის 

საკითხები, მიწის 

რეგისტრაცია, გადამცემი 

ხაზის ტრაეტორიია და 

დიზანი 

კომპენსაციის გაცემა 

მოხდება, როგორც 

მესაკუთრეებზე, ასევე 

მოსარგებლეებზე. 

თუკი მოსარგებლეს 

აქვს საკომლო 

ჩანაწერები, მაშინ 

მიწის 

დარეგისტრირება 

მოხდება მის სახელზე, 

ამგვარი დოკუმენტის 

არ არსებობის 

შემთხვევაში მიწა 

დარეგისტრირდება 

კომპანიაზე, თუმცა 

მიწის კომპენსაცია 

მაინც გაიცემა 

მოსარგებლეზე. 

პროექტის მარშრუტი 

იმგვარად შეირჩა, რომ 

რაც შეიძლება ნაკლები 

სოციალური და 

გარემოსდაცვითი 
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სხალთა-შუახევის 35 კვ-იანი საჰაერო გადამცემი ხაზის საჯარო განხილვა გაიმართა 2016 წლის 14 ივლისს 

13:00 საათზე ხულოს მუნიციპალიტეტში და 16.00 საათზე შუახევის მუნიციპალიტეტში. შეხვედრა გახსნა 

NMG-ს დირექტორმა ბატონმა დავით მჟავანაძემ, რომელმაც ისაუბრა პროექტის სქემაზე, მიზანზე, გააცნო 

დამსწრე საზოგადოებას ტექნიკური დეტალები, გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების საკითხები. მან 

მოკლედ მიმოიხილა გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის სტრუქტურა, ისაუბრა ბუნებაზე და სოციალურ 

გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებასა და შესაბამის შემარბილებელ ღონისძიებებზე.  

 

დაინტერესებული მხარეების მხრიდან წამოჭრილი ნებისმიერი საკითხისა და დასმული შეკითხვის, ასევე 

პასუხების გაფორმება მოხდა ოქმის სახით. შეხვედრაზე წამოიჭრა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი, 

როგორიცაა თუ რა სახის ანძები შეირჩეოდა დასამონტაჟებლად, მოხდებოდა თუ არა მოჭრილი ხეების 

მოსახლეობაზე გადაცემა, მიწის კომპენსაციის საკითხები და ა.შ.  

 

ზეგავლენა იქონიოს. 

კერძოდ, ზეგავლენის 

ქვეშ არ ხდება 

საცხოვრებელი 

სახლები, სასოფლო-

სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთები და ტყის 

მასივი და შესაბამისად 

ზეგავლენა 

ბიომრავალფეროვნება

ზე არის ნაკლები. 

ხაზის მშენებლობა არ 

იწვევს მოსახლეობის 

ფიზიკურ 

განსახლებას, მოხდება 

მხოლოდ 

ეკონომიკური 

განსახლება და 

დროებითი შეზღუდვა 

მიწის გამოყენებაზე, 

რომელსაც მოყვება 

ნაკვეთების და 

ხეხილის დაკარგვა. 

გამოყენებული იქნება 

110კვ-იანი ხაზების 

ანძები, რაც შეამცირებს 

ანძების რაოდენობას 

და შესაბამისად 

ზეგავლენას მიწის 

ნაკვეთებზე.   
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შეხვედრას დაესწრნენ ადგილობრივი მოსახლების წარმომადგენლები,  საქართველოს გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს,  შუახევისა და ხულოს გამგეობების თანამშრომლები და 

ოფიციალური პირები, ასევე აჭარისწყალი ჯორჯიას თანამშრომლები. მედიის წარმომადგენლები არ 

დასწრებიან შეხევდრას. შეხედრაზე დასმული შეკითხვებიდა პასუხები გაფორმდა ოქმის სახით, რომელიც 

წარედგინა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს. 2 

 

ინფორმაცია საჯარო განხილვის გამართვის ადგილისა და თარიღთან დაკავშირებით გამოქვეყნდა 

ცენტრალურ მედიაში - გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“. გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში,  

ტექნიკური და არატექნიკური რეზიუმე წარდგენილ იქნა შუახევისა და ხულოს ადმინისტრაციულ 

შენობებში (გამგეობებში). ინფორმაცია საჯარო განხილვის თაობაზე  გამოკრულ იქნა ამავე შენობების 

საინფორმაციო დაფებზე.  

4 დაინტერესებულ მხარეთა გამოვლენა და ანალიზი 

 

დაინტერესებული მხარეები არიან ფიზიკური პირები ან ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად 

განიცდიან პროექტის ზემოქმედებას, ასევე მხარეები, რომელთაც შესაძლებელია გააჩნდეთ ინტერესები 

პროექტთან მიმართებაში ან შეეძლოთ მის განვითარებაზე დადებითი ან უარყოფითი გავლენის მოხდენა. 

 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ უზრინველყოფს, რომ დაინტერესებული მხარეები კარგად იყვნენ 

ინფორმირებულები პროექტის შესახებ პროექტის არსებობის ყველა ეტაპზე. დაინტერესებულ მხარეებს 

მუდმივად ექნებათ შესაძლებლობა გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება პროექტის შესახებ,  წარადგინონ 

საჩივრები და მიიღონ შესაბამისი პასუხები.  

 

კონკრეტული დაინტერესებული მხარეების შესახებ ინფორმაცია და მათი კავშირ პროექტთან მოცემულია 

ცხრილში 2.  

 

 

 

ცხრილი 2 გარე და შიდა დაინტერესებულ მხარეთა ჯგუფები 

დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

შიდა დაინტერესებული მხარეები 

პროექტზე დასაქმებული 

მშენებლები  

ადგილობრივი და 

ეროვნული არასამთავრობო 

ორგანიზაციები  

დასაქმებით 

მიღებული 

სარგებელი, თუმცა 

საჯარო 

შეხვედრევი 

ყოველთვიურად 

                                                           
2 საჯარო შეხვედრის ოქმები ხელმისაწვდომია ქართულ ენაზე.  
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დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

 
 

არსებობს 

ჯანმრთელობასთან 

და 

უსაფრთხოებასთან 

და ასევე, 

უფლებების 

დარღვევასთან 

დაკავშირებული 

გარკვეული რისკები. 

 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები 

უზრუნველყოფენ 

მუშების 

კეთილდღეობასა და 

უფლებების დაცვას. 

 

ინდივიდუალურ

ი შეხვედრები 

წელობითი 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება  

სამშენებლო 

სატებზე ვიზიტი  

 

დროებით დასაქმებული 

მშენებლი   

საჯარო 

შეხვედრევი 

ინდივიდუალურ

ი შეხვედრები 

შეხვედრები 

წელობითი 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება  

 

 

ყოველთვიურად 

 

გარე დაინტერესებული მხარეები  

ზეგავლენის ქვეშ მყოფი 

მოსახლეობა/თემი-

ხულოს  

მუნიციპალიტეტი   

სოფელი წაბლანამ ყინჩაური, 

სხალთა, ჭერი  

პროექტს 

შესაძლებელია 

ჰქონდეს 

უარყოფითი 

ზეგავლენა 

ადგილობრივ 

მოსახლეობაზე, 

მაგრამ ამავე დროს 

ისინი მიიღებენ 

სარგებელს 

დასაქამების 

თვალსაზრისით და 

არაპირდაპირი 

ეკონომიკურ 

სარგებლებს 

 

საჯარო 

შეხვედრები  

წერილობითი 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება/წერ

ილები 

საინფორმაციო 

ცენტრები 

ფოკუს ჯგუფები 

მედია 

საშუალებები  

საზოგადოებასთა

ნ  ურთიერთობა 

ყოველდღიური 

ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 

ზეგავლენის ქვეს მყოფი 

ადგილობრივი 

მოსახლეობა/თემი-  

შუახევის 

მუნიციპალიტეტი  

სოფელი ნიგაზეული, 

დაბაძველი, ნენია, 

ოქრუაშვილები, ჩანჩხალო 
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დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

 

ფიზიკურ და 

ეკონომიკურ 

განსახლებას 

დაქვემდებარებული, 

პროექტის ზეგავლენის 

ქვეშ მყოფი მოსახლეობა 

(PAPs) 

პროექტის განხორციელების 

ფარგლებში არსებული მიწის 

მფლობელები/მოსარგებლეე

ბი და ისინი ვინც ცხოვრობენ 

იმ ადგილებში სადაც 

განთავსდება მისასვლელი 

გზები და ანძები  

კომპენსაცია მიწის 

შესყიდვის და 

განსახლების გეგმის 

მიხედვით (LALRP) 

დამატების 

მიხედვით 

 

საჯარო 

შეხვედრები 

ინდივიდუალურ

ი შეხვედრები 

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

საინფორმაციო 

ცენტრები 

ფოკუს ჯგუფები 

მედია 

საშუალებები  

საზოგადოებასთა

ნ  ურთიერთობა 

 ყოველდღიური 

ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 

საერთაშორისო 

საფინანსო 

ორგანიზაციები 

საერთაშორისო საფინანსო 

კორპორაცია, ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების  ბანკი, აზიის 

განვითარების ბანკი 

ფინანსები და 

რეგულაციები  

შეხვედრები 

 

სამშენებლო 

საიტებზე ვიზიტი 

 

ელეტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

კონფერენცია 

ვებ გვერდი  

ყოველთვიური 

სამინისტროები და სხვა 

სახელმწიფო 

სტრუქტურები   

ენერგეტიკის სამინისტრო   ენერგეტიკის 

სფეროში არსებული 

საკანომდებლო 

მოთხოვნებისა და 

პოლიტიკასთან 

შესაბამისობა 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ვორქშოფები 

წერილები  

ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 
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დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

ელექტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

ზარები 

 საქართველოს გარემოსა და 

ბუენბრივი რესურსების 

სამინისტრო   

საქართველოს 

კანონმდებლობისა 

და საერთაშორისო 

მოთხოვნების 

შესრულება 

დაგმილი 

საქმიანობის 

განხორციელებისას 

 ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 

 საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა 

 

სახელმწიფო 

ქსელზე მიერთების 

პირობების/მოთხოვნ

ების შესრულება 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ვორქშოფები 

წერილები  

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

ელექტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

ზარები 

ყოველთვიური 

 ხულოს გამგეობის 

ადმინისტრაცია  

მშენებლობის 

ნებართვის 

პირობების 

შესრულება;  

მოლოდინი 

მუნიციპალიტეტში 

სოციალურ-

ეკონომიკური  

პირობების 

გაუმჯობესების 

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ვორქშოფები 

წერილები  

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 
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დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

ელექტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

ზარები 

 შუახევის გამგეობის 

ადმინისტრაცია  

მშენებლობის 

ნებართვის 

პირობების 

შესრულება;  

მოლოდინი 

მუნიციპალიტეტში 

სოციალურ-

ეკონომიკური  

პირობების 

გაუმჯობესების  

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ვორქშოფები 

წერილები  

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

ელექტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

ზარები 

ყოველკვირეული 

ყოველთვიური 

მრეწველობა/ბიზნესი ენერგო პრო ჯორჯია  გადამცემი ხაზის 

ანძები 

შესაძლებელია 

გადაასაადგილებელ

ი გახდეს 

მშენებლობის 

დაწყებამდე  

შეხევდრები  

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროებია/ 

წერილები  

ელეტრონული 

ფოსტა და 

სატელეფონო 

ზარები  

საჭიროების 

მიხედვით 

სამოქალაქო 

საზოგადოება, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციები, 

კვლევითი 

ცენტრები/ინსტიტუტები 

მწვანეთა მოძრაობა/ 

დედამიწის მეგობრები; 

მწვანე ალტერნატივა; 

საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია; 

საერთაშორის 

გამჭირვალობა 

ადგილობრივი 

მოსახლეობის 

უფლებებისა და 

გარემოს დაცვა 

პროექტის ყველა 

ფაზაზე  

საინფორმაციო 

შეხვედრები 

ვორქშოფები 

წერილები  

წერილობით 

ინფორმაციის 

გასაჯაროება 

კვარტალურად 
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დაინტერესებულ  

მხარეთა ჯგუფი 

დაინტერესებულ მხარეთა 

ორგანოები 

კავშირი პროექტთან კომუნიკაციის 

საშუალებები 

სიხშირე 

საქართველოს ბათუმის 

ფილიალი;  

ახალგაზრდა მეცნიერთა 

ასოციაცია „ინტელექტი“ ; 

თავისუფალ ჟურნალისტთა 

სახლი ; 

დემოკრატიის ინსტიტუტი;  

გარემოსდაცვითი ასიციაცია 

„ფსოვი“; 

კავშირი „ფლორა და ფაუნა“ 

ასოციაცია „მთა-ბარი“ 

ელექტრონული 

ფოსტა 

სატელეფონო 

ზარები 

მედია&პრესა აჭარის ტელევიზია 

გაზეთი „ბათუმელები“ 

ტელევიზია “TV 25” 

რაიდო „აჭარა“ 

გაზეთი „აჭარა“ 

გაზეთი „შუახევი“ 

გაზეთი „ხულო“ 

აჭარის 

მოსახლეობის 

ინფორმირებულობა 

დაგეგმილი 

საქმიანობისა და 

პროექტის 

ზეგავლენის ქვეშ 

მოქცეული 

ტერიტორიების  

შესახებ 

საჯარო 

შეხვედრები 

მასმეიდასთან 

კომუნიკაცია   

ყოველთვიურად 

 

 

 

5. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის პროგრამა 

 

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ უზრუნველყოფს, რომ დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდოთ შესაბამისი 

ინფორმაცია პროექტის სიცოცხლის მთელი ციკლის მანძილზე. დაინტერესებულ მხარეებს ექნებათ 

საშუალება გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან მიმართებაში, მათ შორის საჩივრებიც.  

ცხრილში 3  მოცემულია ის ინფორმაცია, რომელიც უნდა მიეწოდოს დაინტერესებულ მხარეებს და 

ხელისუფლებას, და ასევე კომუნიკაციების მეთოდი 
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ინფორმაციის მიწოდების საქართველოს კანონდმებლობით დადგენილი ყველა წესი გათვალიწინებული 

იქნება.  

 

 

 

ცხრილი 3 საჯარო განხილვების პროგრამა 

მისაწოდებელი  

ინფორმაცია 

ვადები კომუნიკაციები შენიშვნების 

გაკეთების 

შესაძლებლობა 

სიხშირე 

შიდა დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა   

მუშა- მოსამსახურეთა 

გასაჩივრების მექანიზმი 

პროექტით 

გათვალისწინებუ

ლი საქმიანობების 

დაწყებისთანავე 

შესვენების ოთახში 

მოწყობილი 

განცხადებების დაფა, 

ინსტრუქტაჟი სამუშაო 

ადგილზე, ინფორმაციის 

მიწოდება, როდესაც 

პროექტს უერთდებიან 

მუშების ახალი ჯგუფები 

მუშებს აქვთ 

საშუალება 

შემოიტანონ 

საჩივარი 

პროექტზე 

მუშაობის 

მთლიანი 

პერიოდის 

განმავლობაში 

ყოველკვირეული 

დასაქმების პირობები პროექტით 

გათვალისწინებუ

ლი საქმიანობების 

დაწყებისთანავე 

გათვალისწინებულია 

კონტრაქტით 

გასაჩივრების 

მექანიზმის 

საშუალებით 

ყოელთვუურად 

ადამიანური რესურსების და 

გარემოს, ჯანმრთელობის და 

უსაფრთხოების (EHS) 

პოლიტიკა და პროცედურები 

პროექტით 

გათვალისწინებუ

ლი საქმიანობების 

დაწყებისთანავე 

გათვალისწინებულია 

კონტრაქტით 

გასაჩივრების 

მექანიზმის 

საშუალებით 

ყოელთვიურად 

გარე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა  

პროექტის გრაფიკის 

მიწოდება დაინტერესებული 

მხარეებისთვის სამშენებლო 

სამუშაოების ჩატარების 

დაწყების წინასწარ 

შეტყობინების მიზნით 

ერთი თვით ადრე 

მშენებლობის 

დაწყებამდე 
 

მშენებლობისა და 

ოპერირების 

ფაზაზე  

საპროექტო 

ტერიტორიებზე 

საინფორმაციო 

მანიშნებლები 

ბუკლეტები 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

ოფიცერი 

სამინისტროებთან და 

ადგილობრივ 

ხელისუფლებასთან 

საურთიერთოდ და 

მაკონტროლებელი 

ორგანოების ვებ-

გვერდი:  

www.agl.com.ge 

 

დაგეგმვის, 

მშენებლობისა და 

ოპერირების 

ფაზაზე, 

კომუნიკაციის და 

გასაჩივრების 

მექანიზმის 

საშუალებით  

ყოელთვიურად 

პროექტის მიმდინარეობა, 

გარემოსდაცვითი და 

სოციალური საკითხების 

მშენებლობის 

ნებართვის 

ყოველწლიური 

ანგარიში 

პრესრელიზები 

დაგეგმვის, 

მშენებლობისა და 

ოპერირების 

ყოელთვიურად 

http://www.agl.com.ge/
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მისაწოდებელი  

ინფორმაცია 

ვადები კომუნიკაციები შენიშვნების 

გაკეთების 

შესაძლებლობა 

სიხშირე 

მართვის შესრულება და 

ახალი საქმიანობები 

მიღებიდან 

ყოველთვიურად 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

ოფიცერი ვებ-გვერდი:  

www.agl.com.ge 
 

ფაზაზე, 

კომუნიკაციის და 

გასაჩივრების 

მექანიზმის 

საშუალებით 

საზოგადოებრივი 

გასაჩივრების მექანიზმი 

პროექტით 

გათვალისწინებუ

ლი საქმიანობების 

დაწყებისთანავე 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

ოფიცერი ვებ-გვერდი:  

www.agl.com.ge 

 
 

საზოგადოებას 

აქვს საშუალება 

შემოიტანოს 

საჩივარი 

პროექტის 

სიცოცხლის 

მთლიანი 

პერიოდის 

განმავლობაში 

ყოველკვირეული 

 

ინფორმაციის მიწოდება მოხდება საჯარო საინფორმაციო ცენტრების მეშვეობით, რომლებიც შექმნილია 

აჭარისწყალი ჯორჯიას მიერ შუახევში, ხულოსა და სხალთაში. აჭარისწყალი ჯორჯიას საზოგადოებასთან 

ურთიერთობისა და მიწის ოფიცრები მუდმივად არიან ჩართული მოსახლებასთან ურთიერთობაში, 

ახორციელებენ მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით, აწარმოებენ 

საჩივრების რეესტრს და პირდაპირ არიან ჩართულნი სოციალური პროექტების განხორციელებაში.  

6 გასაჩივრების მექანიზმი და კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

უკმაყოფილება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც აქტუალური ან აღქმადი პრობლემა, რომელიც შეიძლება 

გახდეს საჩივრის წინაპირობა. როგორც ყოველთვის, აჭარისწყალი ჯორჯია შეეცდება აქტიურად იმუშაოს 

საჩივრის პრევენციისა და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის საშუალებით. აღნიშნული საქმიანობები 

დაგეგმილია იმისათვის, რომ წინასწარ გაამახვილოს ყურადღება იმ საკითხებზე, რომლებიც შეიძლება 

გახდეს გასაჩივრების მიზეზი. აღნიშნული საქმიანობა წარმოადგენს შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას “მიწისა 

და სოციალური საკითხების დირექტორისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ოფიცრის (CLO) 

პასუხისმგებლოას.  

 

საჩივრის შემოტანა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელიც თვლის, რომ პროექტის განხორციელებამ 

შეიძლება მავნე ზეგავლენა იქონიოს მოსახლეობაზე და გარემოზე. ასევე შეუძლია შენიშვნებისა და 

რეკომნედაციების წარდგენა. ნებისმიერი შენიშვნის ან საჩივრის შემოტანა შესაძლებელია 

ზეპირსიტყვიერად, წერილობითი ფორმით (ასევე ელ-ფოსტის საშუალებით) ან საჩივრის ფორმის 

შევსებით. საჩივრის ფორმა ხელმისაწვდომია  პროექტის ვებ-გვერდზე (www.agl.com.ge )  და ასევე 

აღწერილია გასაჩივრების მექანიზმი. შევსების შემდეგ გასაჩივრების ფორმა წარედგინება კომპანიის 

წარმომადგენელს, რომლის საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ 

 

http://www.agl.com.ge/
http://www.agl.com.ge/
http://www.agl.com.ge/
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ყველა საჩივრის განხილვის ვადაა 10 დღე. თუკი არსებობს დაუყოვნებლივი მაკორექტირებელი 

ღონისძიებები - მათი განხორციელება მოხდება 10 დღის განმავლობაში. ასეთის არარსებობის შემთხვევაში 

პასუხი გაიცემა 10 დღის განმავლობაში. შენიშვნის მიღების შემთხვევაში პასუხის მოლოდინის ვადაა 21 

სამუშაო დღე, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა. მშენებლობის დროს შემოსული საჩივრები 

ექვემდებარება კატეგორიზაციას მათი საფუძვლიანობის და რისკის დონის მიხედვით, რომელსაც ადგენს  

აჭარისწყალი ჯორჯია და CLO. სადაც საჭიროა, პროექტის თანამშრომლები და გარე ორგანოები 

განახორციელებენ საკითხის გამოძიებას. შესაბამისი საგამოძიებო ჯგუფების განსაზღვრის მიზნით CLO 

აქტიურად ითანამშრომლებს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“, საგამოძიებო ჯგუფები მიმოიხილავენ 

წამოწეულ საკითხს და გადაწყვეტენ, დაკავშირებულია თუ არა ეს თუ ის პრობლემა უშუალოდ პროექტთან 

თუ საჭიროა ამ საკითხზე მიმართვის გაკეთება გარე ორგანოსთან.  

 

CLO წერილობით ახსნის (წიგნიერების პრობლემის შემთხვევაში - ვერბალურად) თუ როგორ ჩატარდა 

საკითხის განხილვა, მის შედეგებს, საქმიანობაში შესულ ცვლილებებს, რომელიც მიღებული იქნა შემოსულ 

საჩივრებზე დაყრდნობით და როგორ ხდება საკითხის მოგვარება შესაბამისი გარემოს დაცვითი და 

სოციალური მენეჯმენტის სისტემების მოთხოვნების შესაბამისად. ყველა საჩივარი ასახული იქნება 

საჩივრების რეესტრში. რეესტრი შეიცავს:  

  

 დაინტერესებული მხარის სახელს და საკონტაქტო მონაცემებს; 

 საჩივრის ხასიათის დეტალებს; 

 საჩივრის მიღების და დახურვის თარიღს; 

 საჩივრის შემოსვლის საშუალებას, გათვალისწინებას, რეაგირებას და პრობლემის დახურვას; 

 დაინტერესებულ მხარეს აქვს უფლება შეინარჩუნოს კონფიდენციალურობა. 

 

 თუმცა  შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ვერ უპასუხებს ანონიმურ მომჩივანს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს 

მექანიზმი არ ანაცვლებს იმ სამართლებრივ უფლებებს, რომლებიც მხარეებს კანონმდებობით გააჩნიათ. 

საჩივრის შემოტანის შემთხვევაშიც კი, საკუთარი მიზნის მისაღწევად მომჩივანს შეუძლია სხვა 

სამართლებრივი საშუალებების გამოყენება.  

 

ინდირა კეკელიძე არის შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ CLO, რომელიც ასევე პასუხისმგებელი იქნება 35 კვ.-

იან საჰაერო გადამცემ ხაზთან დაკავშრებით შემოსულ საჩივრებზე. საჩივრები და კომენტარები გაგზავნილ 

უნდა იქნას ქვემოთ მოცემულ მისამართზე დანართი „B“-თი მოცემული ფორმების გამოყენებით.  

 

სახელი: ინდირა კეკელიძე  

მისამართი:  მთავარი ბანაკი ხიჭაურში, შუახევის მუნიციპალიტეტი  

E-mail: Indira.kekelidze@agl.com.ge 

Mob: 593 68 25 25 

Website: www.agl.com.ge 

 

mailto:Indira.kekelidze@agl.com.ge
http://www.agl.com.ge/
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მშენებლობის პერიდოში საჩივრების მიღება მოხდება აჭარისწყალი ჯორჯიას, ACT და/ან NMG-ს მიერ. 

თუმცა, აჭარისწყალი ჯორჯია შექმნის ცალკე საჩივრების რეესტრს  და ACT-ში ან/და NMG-ში შესული 

საჩივრები გადამისამართდება აჭარისწყალი ჯორჯიაში,  რათა არ მოხდეს ორი პარალელური პროცესის 

დაშვება.  აჭარისწყალი ჯორჯია იქნება პროცესის მფობელი, რომელიც გაყვება სრულად პროცესს საჩივრის 

გადაწყვეტა/დახურვამდე. აჭარისწყალი ჯორჯია  აცნობებს ACT და NMG-ს  საჩივრის სტატუსის და 

მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.  

ოპერირების ფაზაზე მხოლოდ აჭარისწყალი ჯროჯია იქნება პასუხისმგებელი საჩივრების მიღებასა და 

დახურვაზე.  

7 გასაჩივრების მექანიზმი 
 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა ახდენს სხავადსხვა საკითხების იდენტიფიცირებას, 

რომლებიც საჭიროებენ მონიტინგსა და ანგარიშგებას, მათ შორის: 

 

 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის განახლება ყოველწლიურად; 

 CLO-ს საქმიანობა: შეხვედრების/კონსულტაციების ოქმების შედგენა და წერილობით 

კონსულტაციების შენახვა, როგორც მტკიცებულება სრულ პროცესისა და მისი შედეგის; 

 საჩივრების რეესტრის წარმოება: თითეული საჩივარი დარეგისტრირდება CLO-ს მიერ, მიენიჭება 

საიდენტიფიკაციო ნომერი და მოხდება მისი გაკონტროლება საჩივრის გადაწყვეტა/დახურვამდე. 

 ანგარიშგება: პროექტის შესრულების შემაჯამებელი ანგარიში, CLO საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაცია, საჩივრებისა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის განახლების 

ჩათვლით აისახება 6 თვიან მონიტორინგის ანგარიშებში.  

 

საჯარო დოკუმენტების გაზიარება მოხდება დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის: სახელმწიფო 

ორგანოებთან, საფინანსო ინსტიტუტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ადგილობრივი 

ხელისუფლების წარმომადგენლებთან  და ადგილობრივ მოსახლეობასთან.  

 

გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის გარემოსდაცვით და სოციალური მართვის გეგმა დეტალურად გაწერს 

სპეციალურ გარემოსდაცვით და სოციალური მონიტორინგისა და ანგარიშგების საკითხებს.   

8 დანართები 

 

დანართი A. საინფორმაციო შეხვედრების ოქმები   

დანართი B. საჯარო კონსულტაციის ლიფლეტი   
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დანართი A. საინფორმაციო შეხვედრების ოქმები   

„სხალთა-შუახევის“ 35კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი 

საინფორმაციო შეხვედრა 

 

შეხვედრის ადგილი:  შუახევის გამგეობის შენობა 

 

თარითი: 17.05.2016 

 

კომპანია ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ შეხვედრისათვის შეკრებილ შუახევის 

სოფლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს გააცნო თავი, კომპანია „ნიუ მეტალ ჯორჯიას“ 

წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი და ასევე დამოუკიდებელი აუდიტორები „ექსპერტ აუდიტი“-ს 

წარმომადგენლები ემზარ ქათამაძე და დავით შარაშიძე. მან მოკლედ აუხსნა დამსწრე საზოგადოებას 

შეხვედრის მიზანი, შეხვედრის განრიგი, გადასცა საინფორმაციო ბუკლეტები და წარუდგინა შუახევი-

ხალთას 35 კილომეტრიანი ელექტრო სადენის მშენებლობის პროექტი. ამის შემდგომ შეკრებილ 

ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს ეთხოვა გამოეთქვათ თავისი აზრი ან დაესვათ შეკითხვები აღნიშნული 

პროექტის შესახებ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ჩვენ გვქონდა შეხვედრა, კომპანიიის წარმომადგენლებთან. მათი 

პირობები თითქმის 90% დამაკმაყოფილებელი იყო, მონახაზი იყო რომ იქნებოდა შესწავლა, 

შეაფასებენ ვითარებას, ბოძი სადაც ჩაიდგმება შეისყიდიან იმ ტერიტორიას და გაფორმდება 

ხელშეკრულება. ეს პირობები მისაღები იყო. თუ სხვა რამე არის კიდევ? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - დიახ, ასე იქნება და კიდევ როგორც უკვე მოგახსენეთ 

მოცემულ ეტაპზე ხორციელდება ინვენტარიზაცია, მოსახლეობასთან ეწყობა მსგავსი საინფორმაციო 

შეხვედრები. ასევე უახლოეს მომავალში ჩვენი წარმომადგენლები მოვლენ თვითოეულ თქვენთაგანთან და 

ჩაატარებენ თქვენთან გამოკითხვას. ჩატარდება სოციო-ეკონომიკური კვლევა. უკვე შემდგომ მოხდება 

თითოეულ თქვენგანთან ინდივიდუალური მოლაპარაკება ზემოქმედების შესაბამსიად კომპენსაციების 

თაობაზე.  
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  უკაცრავად რის შეფასებას ჩაატარებენ? რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს 

პირად სოციალურ მდგომარეობას, როდესაც ჩემს დაქვემდებარებაში მყოფ ტერიტორიაზე, გაივლის 

ელექტრო გადამცემი ხაზი, რა კავშირშია აქ გამოკვლევა?  კომპესაციის რა ფორმაზეა საუბარი, მე 

ვარ მაგალითად მილიონერი,  ჩემი ეკონომიური მდგომარეობა თქვენ რაში გაინტერესებთ? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - მსგავსი სოციალური კვლევები ჩატარება თითქმის 

ყოველთვის თან ახლავს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. 

ასეთი კვლევებსი დროს ხდება ზემოქმედებსი ქვეშ მოქცეული ცალკეული პირის გამოკითხვა თუმცა 

მონაცემი განზოგადდება და საბოლოო ანგარიში იწერება მთლიანად ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ თემზე. 

ყველა მიმდინარე პროცესის მიზანი სოციო-ეკონომიკური კვლევის ჩათვლით პროექტის ყველა შესაძლო 

ნეგატიური ზეგავლენის გამოვლენა, აღმოფხვრა  ან მინიმუმამდე დაყვანაა.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ან ძლიან ვამარტივებთ ან ძალიან ვართულებთ სიტუაციას. თუ 

ის ადამიანები,  რომლებიც სოციალური შესწავლის შედეგად არ მოხვდებიან შესაბამის ზონაში, 

მაგრამ წარმოადგენენ მეზობელ ზონას, ასეთ შემთხვევაში ერთი პიროვნებას ხვდება 100% -ით და 

მეორე პირს კი არ უწევს 1%-იც , თქვენ როგორ ფიქრობთ კმაყოფილი იქნება, რომ ამას მისცეთ 

მილიონი და მეორეს არაცერთი კაპიკი? ეს ხომ არ გამოწვევს იმას, რომ ფული გამოსტყუოს ისეთმა, 

როლემელსაც არ ეკუთვნის არაფერი და აქეთ დარჩეს ისეთი მოსახლე რომელსაც ნამდვილად 

ეკუთვნის ძალიან დიდი რაოდენობა? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ჩვენ გამოვკითხავთ მხოლოდ ზემოქმედების ქვეშ 

მოყოლილ მოსახლეობას და არ შევეხებით არაზემოქმედების ქვეშ  მყოფბებს. თანაც კომპენსაციის 

მოცულობა განისაზღვრება ინვენტარიზაციის და დამოუკიდებელი აუდიტორის შეფასებების 

საფუძველზე. ყველასთან იქნება თანაბარი მიდგომა და გამოყენებული იქნება ერთიანი სტანდარტები. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ბატონმა ბრძანა რომ აუდიტორიულმა კომპანიამ დაამთავრა უკვე 

სამუშაოები. 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - არა ჯერ ეხლა ვიწყებთ სამუშაოებს. ზოგადად 

მოვიარეთ ყველა ნაკვეთი და ავღწერეთ, დავასურათეთ და ვაგრძელებთ კიდევ სამუშაოებს 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი-  გასულ წელსაც იყვნენ მოსულები ჩემს ნაკვეთზე, რაღაც 220 

ვოლტიანზე. 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - არა, ეს ჩვენ არ ვყოფილვართ. ჩვენ ვიყავით 20 

დღის წინ.  ჩვენ ვსაუბრობთ ეხლა 35 კილოვოლტიანზე. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  საუბარი იყო რომ 35 იანი გამოყავთო, მაგრამ  გამოდის მაინც 220 

იანი? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - არა, ჩვენ ეხლა ვსაუბრობთ 35 კილოვოლტიან ელექტრო 

გადამცემ საჰაერო ხაზზე. ის სხვაა პროექტია.  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მუშაობა უკვე იწყება? 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - მუშაობას ახლა ვერ დავიწყებთ, იმიტომ რომ 

სადაც ჰესი კეთდდება თვითონ მუშაობენ და  სამუშაობს იქედან დავიწყებთ საიდანაც მივუდგებით, ჯერ 

ხე-ტყე უნდა მოიჭრას, გზები უნდა გაკეთდეს და ამის შემდეგ დავიწყებთ მუშაობას. 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როგორც უკვე მოგახსენეთ ამ ეტაპზე ხდება მოსახლეობის 

ინფორმირება, ტარდება კვლევა, ინვენტარიზაცია, ხდება აუდიტორული შეფასება. მხოლოდ საბოლოო 

გეგმის შემუშავების და შემდგომ თითოეულ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთან ინდივიდუალური 

მოლაპარაკებების, ხელშეკრულებების გაფორმების და კომპენსაციების გაცემის მერე დაიწყება უშუალოდ 

სამშენებლო სამუშაოები.  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - მაინტერესებს მაგალითად ერთი პიროვნების ნაკვეთში დაიდგა 

ერთი ანძა, მეორეს ნაკვეთში მეორე ანძა და დაერქმევა მაგისტრალი, ამ შემთხვევაში ამ 

მაგისტრალის ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთზე რას გეგმავთ? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - სერვიტუდით მოხდება დატვირთვა ანუ მხოლოდ 

შეგეზღუდებათ იმ მიწის სარგებლობა. თუ შუაში იქნება თქვენი მეზობლის ნაკვეთი, სადაც ბოძი არ 

იდგმება, რაც კი იქ ნათესი აქვს და რაც მოსავალი უნდა აეღო, იმაზე აიღებს კომპენსაციას. სარგებლობით 

ჩვეულებრივ ისარგებლებს. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მაგალითად თუ ამ მაგისტრალის გაჭიმვა ისე მოხდა რომ, არ 

მოხდეს იმ ნაკვეთებში საჭირო შესვლა, მაგრამ ეს ნაკვეთები ხომ მოექცევა მაგისტრალის ქვეშ და 

ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? იმ პიროვნებას რა ეშველება ან ნაკვეთეს?  

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ერთადერთი შეზღუდვა რაც ამ შემთხვევაში მოხდება ეს 

არის შეზღუდვა მაღალ ხეებთან მიმართებაში, ანუ 4 მეტრზე მაღალი ხე არ უნდა დაირგას ამ ბუფერულ 

ზონაში და ნაგებობების აშენება არ შეიძლება, დანარჩენი ჩვეულებრივ შეუძლია გამოყენება. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი- თქვენი წარმომადგელი იყო და უკვე გვესაუბრა, საცად ძველი 

ბოძი დგას , ისევ იმ ძველს გაყვება თუ შეიცვლება რაიმე? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - თითქმის მაგ ხაზს მიყვება, ამ ეტაპზე უფრო 

დაზუსტებით არ შეგვიძლია თქმა. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ძველი ბოძი, რომელიც უკვე დგას იმას გადაიტანთ სადმე? ძველი 

უკვე დგას და ახალი იქნება თუ ძველი? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ყველა ბოძი იქნება ახალი და ძველ ბოძზე 

არაფერია, ყველას თავისი საძირკველი ექნება. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ჩემს ნაკვეთში მაგალითად არის კაკალი დარგული ან მინდა 

დავრგო რა ხდება ამ შემთხვევაში? 

ექსპერტ აუდიტის წარმომადგენელი  ემზარ ქათამაძე - იქ სადაც ბოძი იდგმება იმას სრული საკუთრებით 

ყიდულობს კომპანია და გადაიხდება ჩვეულებრივ რაც არის საბაზრო ღირებულება, ხოლო მიწის 

ნაკვეთები რომლის თავზეც გადადის მავთულები, 20 მეტრიანი  გასუფთავების ზონა და 40 მეტრიანია 

ბუფერი. სერვიტუდის უფლებით უნდა დაიტვირთოს, რაც ნიშნავს შეზღუდვას ანუ არ უნდა დავრგოთ 4 

მეტრზე მაღალი  ხე და არ ავაშენოთ შენობა, დანარჩენი ჩვეულებრივად ვსარგებლობთ და ამ შეზღუდვის 

გამო გადაგეხდებათ ერთჯერადი კომპენსაცია. ჩვენ ყველასათან მოვალთ და შევაფასებთ ყველაფერს. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - არის მოსახლეობოს ის კატეგორიები, რომლებსაც მუდმივ 

მფლობელობაში აქვთ დამტკიცებული მიწის ნაკვეთიბი. ასევე არიან კატეგორიები, რომლებსაც 

მფობელობაში არ აქვთ, ან სახლემწიფომ წაართვა მიწა, ამ შემთვევაში რა ხდება? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ასეთ შემთვევაში კონკრეტულად 

ინდივიდუალურად განიხილავთ საკითხს.  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ჩემს მიწაზე უნდა გაიაროს ვენახმა და აქ უნდა გაიაროს ჯერ 35 

კილოვოლტიანმა მერე 220 კილოვოლტიანმა და მეუბნები სერვიტუტით დავტრვირთავო. ესეიგი 

შენ მიზღუდავ ჩემს მოხმარებას, და მე თუ სამომვალოდ მინდა დავრგო რაიმე? მაშინ? 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - სერვიტუდი თავისი აზრით და შინაარსით 

განიხილავს იმ შეზღუდვას რაც თქვენთან იქნება. შეზღუდვას რომელიც გამოწვეული იქნება ამ მაღალი 

ძაბვის გავლის გამო, თქვენ რომ ვერ დარგავთ მაღალ ნარგავს ამის ღირებულების განსაზღვრას ხდება და 

შეფასდება და გადაგიხდით იმ თანხას.  ჩვენ არ გვაქვს არანაერი პირადი ინტერესები რომ თქვენ ვერ 

მიიღოთ შეასაბამისის კომპენსაციაები, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შეზღუდული ვართ გარკვეული 

ვადებით რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს მორიგება. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - (ხიმშიაშვილი კეკელიძეების დავა) მოხდა მიწის ნაკვეთის 

უკანონო მითვისება 3 კაცის მიერ, რადგან დროებით სოფელში არ ვცხოვრობდით. ის მიწა რომელიც 

შესაძლოა შესასყიდი ან სერვიტუდით დასატვირთი გახდეს არ გვაქვს მფლობელობის საბუთი. არ 

ყავს კანონიერი მფლობელი და ვერ აგვარებენ დავას. 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - სადაო მიწებთან დაკავშირებით უმჯობესია თავად 

თქვენსავე ადგილობრივ თემში მოილაპარაკათ და მოაგვაროთ, სოფელმა მიიღოს გადაწყველილება. 

კომპანია ვერ გადაგიწყვეტთ მაგ დავას თუ ადგილზე არ შეეცდებით მოლაპარაკებას და გარკვევას.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მე მაქვს 25 წლიანი 20-25 მეტრიანი კაკალი და ასე მითხრეს არ 

უნდაო შეტანაო,  და მერე მითხრეს მშენებლები რომ მოვლენ ამას მოჭრა მოუწევსო. მე ჩავასმევინე 

მაგრამ ჩასვეს თუ არა არ ვიცი. 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ჯერ არ მომხდარა საბოლოო აღწერა და ჩვენ 

დაგიკავშირდებით და გავარკვევთ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი ად უნდა გაიაროს მაგისტრალმა და როგორ უნდა გაიაროს? თუ ვერ 

მოხდა შეთანხმება მესაკუთრესთან და შესაბამისად არც თქვენ და არც სახელმწიფოს არ აქვს 

უფლება კეძო საკუთრების შეხება, გაქვთ ალტენატიული გზა? მოლაპარაკების დროს რა 

მექანიზმებით სარგებლობთ? რა სახის და რა დოზის კომპენსაცია იქნება?  მოსახლეობას ექნება 

ელექტო ენეგია უფასო ან შეღავათები?  5000 ან 10000 კომპენსაციის მიღების შემთხვევაში, შესაძლო 

სხვა დიდი ზიანი ხომ არ მიადგება ჩვენს მხარეს. 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - პირველ ეტაპზე არსებობს წინასწარი სამუშაო გეგმა,  

ხდება აზომვითი სამუშაობის ჩატარება, ასევე აუდიტორიული კომპანია აწესებს გარკვეულ ფასებს. 

შემდგომ ხდება მოსახლეობასთნ შეთანხმება და მოლაპარაკება. ამის შემდეგ ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

მოსახლეობასთან ინდივიდულაურად იდება ხელშეკრულება. თუ არ მოხდება შეთანხმება, მაშინ კომპანია 

მიმართავს სხვა შემოვლით გზას, სხვა ალტერნატივას. რაც შეეხება უფასო ელექტროენერგიას, ამ პროექტის 

ფარგლებში ჩვენ ვერ შევძლებთ მოცემული საკითხის მოგვარებას. ხოლო რაც შეეხება ზიანს, ხდება 

ბუნებრივი გარემოს წინასწარი შესწავლა რათა თავიდან იქნას აცილებული ან მინიმუმამდე დავიდეს 

ნებსიმეირი სახის ზიანი.  

 

შეხვედრის ოქმი 

რაიონი:  შუახევი  

სოფელი: შუახევი, ნიგაზეული, დაბაძველი, ფურტიო, ნენია, ჩანჩხალო, ოქროპირაული,  

 



დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა  

სხალთა-შუახევის 35კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტი 
 

 

33 
 

თარითი: 17.05.2016 

 

  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

1 მიხეილ ქამეთაძე ნენია შუახევი 

2 ოთარ ზოიძე დაბაძველი შუახევი 

3 მუხამედ დავითაძე ოქროპილაური შუახევი 

4 დავითაძე მერაბ შუახევი შუახევი 

5 გია დავითაძე შუახევი შუახევი 

6 ხილაძე ლევანი ფურტიო შუახევი 

7 დავითაძე ფრიდონი შუახევი შუახევი 

8 ნოდარი მიქელაძე ფურტიო შუახევი 

9 შახარაძე მუხაშეკა ფურტიო შუახევი 

10 დიასამიძე შაქრო ჩანჩხალო შუახევი 

11 ზოიძე ლევან დაბაძველი შუახევი 

12 მერაძე თამაზი ფურტიო შუახევი 

13 ზურაბაშვილი გოჩა ფურტიო შუახევი 

14 ზურაბაშვილი თამარა დაბაძველი შუახევი 

15 ზოიძე იოსები დაბაძველი შუახევი 

16 ზოიძე ჯუმბერი დაბაძველი შუახევი 

17 ზოიძე დავით დაბაძველი შუახევი 

18 საფარიძე ჟუჟუნა დაბაძველი შუახევი 

19 ზოიძე მუხრანი დაბაძველი შუახევი 

20 ზოიძე თენგო დაბაძველი შუახევი 

21 ზოიძე ნოდარი დაბაძველი შუახევი 

22 ზოიძე თეიმურაზი  დაბაძველი შუახევი 

23 ზოიძე გარსევანი დაბაძველი შუახევი 

24 ზოიძე ტარიელი დაბაძველი შუახევი 

25 ზოიძე ლევანი დაბაძველი შუახევი 

26 კეკელიძე ალექსანდრე ნიგაზეული შუახევი 
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  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

27 კეკელიძე გურამი ნიგაზეული შუახევი 

28 კეკელიძე მიხამედ ნიგაზეული შუახევი 

29 ხიმშიაშვილი ვაჟა ნიგაზეული შუახევი 

30 კეკელიძე შუქრი ნიგაზეული შუახევი 

31 კეკელიძე რომან ნიგაზეული შუახევი 

32 ხიმშიაშვილი ბეჟან ნიგაზეული შუახევი 

33 ქარცივაძე მედეა ნიგაზეული შუახევი 

34 კეკელიძე ინეზა ნიგაზეული შუახევი 

35 კეკელიძე მერი ნიგაზეული შუახევი 

36 თურმანიძე ჟიგული დაბა შუახევი შუახევი 

37 ზოიძე გუგული დაბაძველი შუახევი 

38 ტარიელაძე ნაზიბროლა დაბაძველი შუახევი 

39 ხიმშიაშვილი ვახტანგი ნიგაზეული შუახევი 

40 ხიმშიაშვილი ავთანდილი ნიგაზეული შუახევი 

41 რესულიძე ლევანი ნიგაზეული შუახევი 

42 რესულიძე მურად ნიგაზეული შუახევი 

43 დიასამიძე ალბერტი ფურტიო შუახევი 

44 სურმანიძე ნოდარი ფურტიო შუახევი 

45 დიასამიძე ედვარდი ფურტიო შუახევი 

46 დუმბაძე ანზორი ფურტიო შუახევი 

47 ქამდაძე მერაბ ნენია შუახევი 

48 ქამდაძე შოთა ნენია შუახევი 

49 შავაძე ლევან გურძაული შუახევი 

50 დავითაძე ირაკლი შუახევი შუახევი 

51 რევაზ ზოიძე დაბაძველი შუახევი 

52 ქარცივაძე ლიანა დაბაძველი შუახევი 

53 დავითაძე გურამი ოქროპილაური შუახევი 

54 როინ დუმბაძე ჩანჩხალო შუახევი 

55 გულნარა დუმბაძე ჩანჩხალო შუახევი 
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  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

56 დუმბაძე რევაზ ჩანჩხალო შუახევი 

57 დუმბაძე დავით ჩანჩხალო შუახევი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეხვედრის ადგილი:  სხალთის თემი - მუზეუმის შენობა 

 

თარითი: 28.05.2016 

 

კომპანია ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ შეხვედრისათვის შეკრებილ ხულოს 

სოფლების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს გააცნო თავი, კომპანია „ნიუ მეტალ ჯორჯია“-ს 

წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი და დავით მჟავანაძე. ასევე „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს 

წარმომადგენელი ბატონი ავთო ივანაძე. კომპანია ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ 

მოკლედ აუხსნა დამსწრე საზოგადოებას შეხვედრის მიზანი, შეხვედრის განრიგი, გადასცა საინფორმაციო 

ბუკლეტები და წარუდგინა შუახევი-ხალთას 35 კილომეტრიანი ელექტრო სადენის მშენებლობის 

პროექტი. ამის შემდგომ შეკრებილ ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს ეთხოვა გამოეთქვათ თავისი აზრი ან 

დაესვათ შეკითხვები აღნიშნული პროექტის შესახებ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  გაუფორმებელ მიწებზე როგორ იქნება? დარეგისტრირება 

მოხდება ამ მიწების თუ როგორ იქნება? 
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აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - მიწების თითქმის 90% დაუერეგისტრირებელია 

ზემო აჭარაში მთლიანად. ჩვენ შევეცდებით დაგეხმაროთ ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში, რომ თქვენი 

მიწები იყოს დაცული და დაირეგისტიროთ. უფლების დამდგენი დოკუმენტი ხულოშიც და ზემო აჭარაშიც 

კომუნისტების პერიოდშიც იყო, რომელიც სამოქალაქო კოდექსის თანახმად პირდაპირ გადასცა 

საკუთრებაში, ეს იურიდიულად გადასცა და ეს არ არის დარეგისტრირება, ეს უფლება როცა 

დარეგისტრირდება მაშინ იქნება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული. დანარჩენ მიწის ნაკვეთებზე რეფორმა 

როცა ჩატრადა 1998 წლებში ზემო აჭარაში, ამ რეფორმის ოქმების საფუძველზე გაცემულია თითოეულ 

კომლზე მიწის ნაკვეთი, ეს ოქმები ამჟამად ინახება არქივში და ამის შესახებ ოჯახებმაც იციან. ჩვენი 

გვსურს დაარეგისტრიროთ ის მიწები, რომლებიც გეკუთვნით და რაც დარჩება ის მიწები უნდა 

დარეგისტრირდეს სახელმწიფოს სახელზე, სახელმწიფო სერვიტუდს გააფორმებს  კომპანიასთან და 

დაიტვირთება  სერვიტუდით. ხოლო კომპენსაცია გაიცემა რეგისტრირებულ და ასევე 

დაურეგისტრირებელ მიწებზეც. მთავარია არ იყოს სადაო მიწები. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -   მე ხომ ვიცი მიწა ვისია, მაგრამ მიწა სახელმწიფო საკუთრებაა? 

მიწის რეგისტრაციის არანაერი საბუთი არ მაქვს. რა ხდება ამ დროს? ეს ვისი ბრალია? 

 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - გიპასუხებთ შუახევის მაგალითზე, 

სანამსამოქალაკო კოდექსი ამოქმედდებოდა მიწა იყო სასახელმწიფოს საკუთრება, ხოლო ამოქმედების 

შემდე გაჩნდა ტერმინი საკუთრებაში გადაეცა და მესაკუთრეს შეეძლო ყველანარი უფლება ქონოდა (ყიდვა, 

გაყიდვა იჯარით გაცემა ა.შ.). საკარმიდამო ნაკვეთების 2500 მიწის ფართები, რაც კომუნისტების პერიოდში 

იყო, ის გადაეცა  საკურთებაში, ამის შემდეგ სოფელში გაკეთდა ინვენტარიზაციები და განისაზღვრა 

ზრვრული ნორმა. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - თუ სახელმწიფოს დასჭირდა ეს მიწა?  

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - თუ სახელმწიფოს დასჭირდა და ეს 

სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტია მაშინ დაკანონებული საკუთრების შემთხვევაშიც მას შეუძლია 

თქვენი მიწის გამოყენება. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მაგალითად თუ მიწის  ნაკვეთზე არის ნაძვის ხე. აი, ამ 

შემთხვევაში სად მიდის ეს მოჭრილი ნაძვი?  რჩება ჩემთან თუ კომპანიას მიაქვს? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - თუ ეს ხეხილია რა თქმა უნდა გადაიხდება 

კომპენსაცია შესაბამისი ტარიფით რაც იქნება განსაზღვრული აუდიტორული კომპანიის მიერ. მაგრამ თუ 

ეს ნაძვია ანუ ტყის ნაწილია მოქცეული თქვენს ნაკვეთზე მაშინ ეს ხე სახელმწიფოს, მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაა.  ყველა ასეთი ხე რომელიც მოიჭრება ინიშნება და ფიქსირდება. და ყველა ხეს ყავს თავისი 

პატრონი და ყველა მოჭრილ ხეს გადავცემთ შესაბამის სამსახურს. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - აი, თქვენ მიერ მითითებული ტერიტორია წარმოადგენს  

წყალსაცავ ზოლს. ანუ მეწყერი რომ არ მოხდესმ მიწის ჩამოშლა და ამ შემთხვევაში რა ღონისძიებები 

ჩატარდება? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - აუცილებლად უნდა მოხდე უსაფრთხოების ზომების 

დაცვა. წინასწარ უნდა განისაზღვროს შესაძლო საფრთხე და მოხდეს მისი პრევენცია.  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მაგალითად სოფელს არ გინდა ჩვენს ტერიტორიაზე არ გვინდა 

ამ ბოძების დადგმა, რა იქნება ამ შემთხვევაში?  

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - თუ არ მოხდება თქვენთან შეთანხმება გადავალთ 

სხვა გზებით, არსეობობს ალტერნატიული პროექტი , მთებზე გადავალთ და მაინც შევასრულებთ 

სამუშაოებს, მაგრამ უფრო მისაღებია ჩვენთვისაც  და თქვენთვისაც რომ ნაკლები ზიანი მიადგეს სოფელს 

და უფრო კარგია მოხდეს შეთანხმება. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  აი, რა დაგიჯდებათ შემოვლითი გზის გაკეთება?  თქვენ ხომ უკეთ 

იცით რომ მდინარეზე გასვლით უფრო ძვირი დაგიჯდებათ ვიდრე მოსახლესთან. აი, დამუტეთი 

ის თანხა მოსახლეს და უკეთესი არ იქნება?  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - თქვენ რის საფუძველზე აკეთებთ ასეთ განცხადებას? 

მოლაპარაკება რომელიც ჯერ არ დაწყებულა, წინასწარ უკვე უკმაყოფილო ხართ? იქნებ თანხმდებით 

პირობებზე. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მე მაინტერესებს მოლაპარკება ხომ შეიძლება? ვთქვათ 6 ლარი 

შემიფასა აუდიტმა და შემოვილითი გზა ხომ უფრო ძვირი დაგიჯდებათ და ვთხოვოთ აუდიტს რომ 

მეტად შეაფასოს და ჩვენ დაგვიმატეთ ის თანხა. 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - ჩვენ თქვენნაერი ოჯახი შეიძლება შეგვხვდეს 400 

და ასე რომ მოითხოვოს შეიძლება რომ შემოვლითი გზა  უფრო მიზანშეწონილი გახდეს ჩვენთვის.  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როგორც უკვე ავღნიშნე მიდგომა ყველა ზემოქმედების 

მქონე პირთან იქნება თანაბარი. კომპენსაციის ტარიფებიც განისაზღვრება დამოუკიდებელი 

აუდიტორული კომპანიის მიერ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - კომპანია რომ მოდის, მუნიციპალიტეტიდან და გამგებოდიდან 

უნდა იყვნენ  და რომ არ არიან უყურადღებობას ნიშნავს. 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ხომ ესწრება წარმომადგენელი.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - მიზერული თანხებია, კაპიკებს უხდის მოსახლეობას. 1.50 ლარი 

მისცეს მოსახლეობას.  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - წინასწარ რა თანხაზე საუბრობთ? 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  აი, დაჩეხავ ამ გორას და ეს გორა ჩვენს თავზეა, სად წავა მერე ეს 

გორა?  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  რატომ ართმევ სახელმწიფო ამ მიწებს ხალხს? ეს პიროვნების 

საკუთრებაა, ჩვენ ვერ შევძელით ამ მიწების დაკანონება, ჩვენ ვერ შევეცადეთ და სახელმწიფო რას 

შეეცდება ამ დროს? ჩვენ ვართ გლეხები და სახელმწიფო რას აკეთებს ამ დროს? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ჩვენ 21-ე საუკუნეში ვცხოვრობთ, როდესაც ყველაფრის 

აღრიცხვა და დაკანონება ხდება და როგორმე უნდა შეეცადოთ რომ დიკანონოთ თქვენი კუთვნილი მიწები. 

მიწის დაკანონება ეს არის გლობალური პრობლემაა მოცემულ რეგიონში. კონკრეტულად ამ პროექტის 

ფარგლებში ნებისმიერ შემთხვევაში დაკანონებული გაქვთ თუ არა მიწა კომპანია ითვალისწინებს ამ 

ეტაპზე რეგისტრაციის პრობლემებს და კომპენსირება თანაბრად ხდება ყველასთვის მიუხედავად 

რეგისტრაციისა. თუმცა ისევ ვიმეორებ სჯობს შეეცადოთ დაკანონებას და ამაში გექნებათ ხელშეწყობა 

მოცემული პროექტის ფარგლებშიც. შესაძლოა დაგეხმარონ კონსულტაციით, ნახაზებით ა.შ. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ამ საქმეში უშუალოდ ჩვენ ვინ გვაფინანსებს?კომპენსაციას ვინ 

გვიხდით უშუალოდ კომპანია თუ სახელმწიფო?  

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - „აჭარისწყალი ჯორჯია“ აფორმებს თქვენთან 

ხელშეკრულებას და ის იხდით კომპენსაციას, მას გაფორმებული აქვს ‘’ნიუ მეტალ ჯორჯიასთან’’ 

ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან მოლაპარაკებას და შეთანხმებს  და გადაიხდის 

„აჭარისწყალი ჯორჯია“ 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ერთი შეკითხვა მაქვს, რამდენ კილომეტრიანი ხაზია? საიდან 

სადამდე გადის ეს ხაზი?  რა უარყოფითი მხარეები ახლავს ამ ხაზის გაყვანას? დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები მითხარით. 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - 35 კილოვოლტიანია და სიგრძე 22 

კილომეტრიანია. დადებითი მხარე არის ელექტროენერგიის მიწოდება. უარყოფითი არის ის, რომ 

შეზღუდვაა მაღალი ხეების და ნაგებობების. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  რამდენადაც მე ვიცი გამოსხივებაა მაგნიტური,  220 ვოლტიანი 

ხაზი რომ გადის გამოსხივება ხომ არის მის გარშემო? 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - მასე  მობილურსაც აქვს გამოსხივება.  ამიტომ 

არის რომ სხვადასხვა ვოტაჟის გადამცემ ხაზს აქვსთავისი გაბარიტი და უსაბრთხოების ნორმები რომ არ 

მოხდეს მაგნიტური ველზე მიახლოვება 6-9 მეტრზე. თქვენთვის არანაერი საფრთხე არ იქნება გარდა  

მაღალი ხეების შეზღუდვისა. თქვენ შეგიძლიათ ანძის ქვეშ დათესოთ რაც გნებავთ. ასევე არც თქვენს 

ნათესებს და მოსავალს არანაირ უარყოფით ზემოქმედებას არ მიაყენებს. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი- რა სიმაღლის ანძები იქნება? 

 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - გამოვიყენებთ 110 კილოვოლტიანისთვის 

განკუთვნილ ბოძებს და შიგნით გაივლის 35 კილოვოლტი. სხვადასხვა წერტლში რელიეფის შესაბამისად 

მოხდება ბოძის ტიპის შერჩევა. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი- ყურძენი 11 ძირი და ნიგოზი, თხილი მაქვს დათესილი. მოსავალს 

ხომ არ დააზიანებს?   

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როგორც უკვე ვთქვით იქნება შეზღუდვა მაღალ ხეებზე.  

მოსავალს არ ექნება ზიანი.  

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი- სადავო მიწებია და იქ რა იქნება თქვენი გამოსავალი, რამით 

დაგვეხმარება კომპანია? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ეს თემის შიგნით მოსაგვარებელი საკითხია. სასურველია 

დროულად მოაგვაროთ რათა კომპანიამ შეძლოს შემდგომ უკვე თქვენთან მოლაპარაკება. თუ რაიმე სხვა 

უკმაყოფილების საგანი იქნება როგორც უკვე მოგახსენეთ, რომ არსებობს საჩივრების მექანიზმი. 

გადმოგეცათ საჩივრის ფორმებიც. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ვთქავათ მოხდა ასეთი შემთხვევა, გაწყდა ხაზი ჩამოვარდა 

გამტარი და იმ ავტომატურმა გამომრთველმა არ იმოქმედა და დამიზიანა საქონელი, მცენარე, 

ადამიანი ან რაიმე, ამ შემთხვევაში რა იქნება?  

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ყველა გაუთვალისწინებელი ზარალის შემთხვვევაში 

კომპანია ვალდებულია აანაზღაუროს მიყენებული ზარალი.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ენერგო კომპანია , რომელიც ჩვენთანა 19 -20 რცხვში გადახდის 

ბოლო ვადაა და თუ არ გადავიხდი გამითიშავენ და დამაჯარიმებენ და ამავდროულად 

სახელმწოფო და კომპანია არ იღებს პასუხისმგელობას რომ ან 220 ვოლტის მაგივრად შიძლება 120 

მოგვცეს ან 300 და გადამიწვა ან უშუქოდ ვიყო და დამაზარალოს. კომპანია პასუხემგებლობას არ 

იღებს და თქვენს შემთხვევაში როგორ იქნება? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როდესაც მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 

გადახდებზეა საუბარი, უნდა მიმართოთ შესაბამის უწყებებს. ეს საკითხი ჩვენს კომპეტენციას სცილდება. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მე 19-20-ში გადახდა მიწევს და ვერ ვიხდი,  ხარისხზე პასუხის 

მგებელი არ არის კომპანია. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ჩვენ 50 კომლი ვართ და რა მდომარეობაში ვართ იცი? ზევიდან 

მეწყერი გვემუქრება, ქვევიდან წყალდიდობა და კიდევ ახლა ელექტრო გაყვანილობის ხაზი და ჩვენ 

რა გვეშველება? სახელმწიფო არაფერზე არ იღებს პასუხისმგებლობას.  

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - პროექტის დაწყებამდე ხდება გარემოზე ზემოქმედებსი 

შეფასება და საფრთხეების გათვალსიწინება. შემდგომ ეს გეგმა დასამტკიცებლად გადაეცემა სახელმწიფოს 

და მხოლდო ამის შემდეგ იწყება სამუშაოები. მოცემული პროექტი ხორციელდება მაღალი საერთაშორისო 

სტანდარტებით.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ჩემი აზრით კომპანიამ ფარატინა ფურცლის საფუძველზე კი არ 

უნდა მოგვცეთ კომპენსაცია, უნდა დაგვეხმაროთ დარეგისტრირებაში. ამას რატომ არ აკეთებთ?  

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როგორც უკვე მოგახსენეთ კომპანია თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში დაგეხმარებათ რეგისტრაციის პროცესში, თუმცა თქვენს ნაცვლად სხვა ვერ 

შეძლებს თქვენთვის მიწის დარეგისტრირებას. პირველ რიგში თუ ამის საჭიროებაა თქვენ თავად უნდა 

გამოითხოვოთ არქივიდან შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - დაფინანსებას როგორც მივხვდი წყვეტს აუდიტორიული 

კომპანია რანდენი კომპენსაცია უნდა გადაგვიხადონ ხომ? უშუალოდ ამაში ჩვენ ჩავერთვებით თუ 

თვითონ შეაფასებენ და გადაწყვეტენ? უკვე გადაწყვეტიალია? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - როგორც უკვე მოგახსენეთ ზოგადად მიდგომაა ასეთი, 

რომ თანაბარი უნდა იყოს კომპენსაცია ყველასთვის. შეფასების საკითხს ახორციელებს კერძო კომპანია, 

რომელიც დაქირავებულია და დამოუკიდებლად აკეთებს შეფასებას. 

 ჩვენთან 220-ანიც გადზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ის ხომ? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - არა, ქალბატონო. როგორც უკვე მოგახსენეთ 35-იანი. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - ვის უნდა გადაეცეს საჩივრის ფორმა? 
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ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - საჩივრის ფორმის შევსებამდე  სცადეთ მოლაპარაკება და 

თუ ვერ მოილაპარაკებთ კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიას გაუგზავნით წერილობით საჩივარს და 21 დღის 

მანძილზე მოვა პასუხი.  

 

 

შეხვედრის ოქმი 

რაიონი:  ხულო 

სოფელი: ყინჩაური, ჭერი, ძმაგულა, გურძაული 

თარიღი: 28.05.2016 

 

  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

1 გოდერძი აბაშიძე ყინჩაური ხულო 

2 აკაკი შანიძე ყინჩაური ხულო 

3 დათო აბაშიძე ყინჩაური ხულო 

4 ლევან შონია ყინჩაური ხულო 

5 სეროჟა სურმანიძე ყინჩაური ხულო 

6 რომან აბაშიძე ყინჩაური ხულო 

7 რევაზ ირემაძე ყინჩაური ხულო 

8 გიორგი შანიძე ყინჩაური ხულო 

9 თორნიკე შანიძე ყინჩაური ხულო 

10 ომარ სურმანიძე ყინჩაური ხულო 

11 გურამ შანიძე ყინჩაური ხულო 

12 ამირან ბასილაძე ჭერი ხულო 

13 ნურზარ გორგილაძე ჭერი ხულო 

14 მიხეილ დავითაძე ჭერი ხულო 

15 ბუხუტი სურმანიძე ჭერი ხულო 

16 გივი ბოლქვაძე გურძაული ხულო 

17 ზვიად სურმანიძე ჭერი ხულო 

18 ირაკლი სურმანიძე ყინჩაური ხულო 
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19 ლადო სურმანიძე ყინჩაური ხულო 

20 დარიკო ცეცხლაძე ყინჩაური ხულო 

21 მერაბ შანიძე ყინჩაური ხულო 

22 ზაური გორგილაძე ჭერი ხულო 

23 რესან სურმანიძე ჭერი ხულო 

შეხვედრის ადგილი:  სოფელი წაბლანა 

 

თარითი: 28.05.2016 

 

კომპანია ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ შეხვედრისათვის შეკრებილ ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფ პირებს გააცნო თავი, კომპანია „ნიუ მეტალ ჯორჯია“-ს წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი 

და დავით მჟავანაძე. ასევე „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს წარმომადგენელი ბატონი ავთო ივანაძე. კომპანია 

ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ მოკლედ აუხსნა დამსწრე საზოგადოებას შეხვედრის 

მიზანი, შეხვედრის განრიგი, გადასცა საინფორმაციო ბუკლეტები და წარუდგინა შუახევი-ხალთას 35 

კილომეტრიანი ელექტრო სადენის მშენებლობის პროექტი. ამის შემდგომ შეკრებილ ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ პირებს ეთხოვა გამოეთქვათ თავისი აზრი ან დაესვათ შეკითხვები აღნიშნული პროექტის შესახებ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს და 

კიდევ რამდენად საზიანოა ეს ხაზი. 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - მოცემული პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

რა მოცემული რაიონის სპეციფიკა და რეალობა მიწის რეგისტრაციებთან დაკავშირებით, ამიტომ 

მოიუხედავად რეგისტრაციის არქონისა მაინც მოხდება კომპენსაციის გადახდა. თუმცა, ისევ ვიმეორებ ეს 

ეხება მოცემულ პროექტს. შესაბამისად ჩვენი რეკომენდაციაა დაირეგისტრიროთ მიწები და კომპანია 

შეძლებისდაგვარად დაგეხამრებათ რითიც შეძლებს.  

 ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - კომპენსაციას მაინც გადავუხდით მიუხედავად 

რეგისტრაციის არ ქონისა. რაც შეეხება იმას მიაყენებს თუ არა რაიმე ზიანს თქვენს ნარგავებს, 

განგიმარტავთ რომ არსებობს გაბარიტული ზომები, რომლებიც სპეციალურად გათვალისწინებულია 

პროექტის მშენებლობის დროს და ეს გაბარიტული ზომები დაცული იქნება და არანაირ ზიანს არ მიაყენებს 

თქვენს ნარგავებს. შეგეზღუდებათ მხოლოდ მაღალი ხეების ანუ 4 მეტრის და  მეტი  ხის დარგვა. ბუფერულ 

ზონაში თქვენ ჩვეულებრივ შეძლებთ მუშაობას და ამავდროულად აიღებთ ფულს.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მოსავალზე თუ არ მოაქვს ზიანი, ადამიანზე თუ არ მოქვს ზიანი 

მაშინ შეიძლება ამ თემაზე საუბარი. მაგრამ გასულ წლებში ხულოს რაიონში ორ დღეში მთელი 

კარტოფილის მოსავალი გაფუჭდა, რადიაციის გამო ალბათ. 
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ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე -  ელექტრო გადამცემი ხაზის გამო არ მოხდებოდა 

ეს, რადგან ელექტროენერგია არის სუფთა, არ გააჩნია რადიაცია. თქვენს მობილურს უფრო მეტი რადიაცია 

აქვს.  მას აქვს მხოლოდ მაგნიტური ველი, რომელიც ვრცელდება მაქსიმუმ 2 მეტრის რადიუსსზე. როგროც 

უკვე ვთქვი შესაბამისი გაბარიტები იქნება დაცული.  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ხზის დერაფანში საფრთხეს წამოადგენს ხოლოდ მაღალი 

ხეები და ნაგებობი. რაც გეზღუდებათ თქვენივე უსაფრთხოებისათვის და ამ შეზღუდვის გამო გიხდიან 

კომპენსაციას. ასევე თუ მსხმოიარე ხე მოიჭრება თქვენს ნაკვეთში ამაზე მიიღებთ კომპენსაციას. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ახალციხიდან რომ მოდის სადენი? ჩემს კუთვნილ მიწაზე თუ 

მოხდა ხის მოჭრა მაგალითად მუხა, აქ ანაზღაურება ხდება სახელმწიფოს მიმართებაში. აი, მოხდა 

ისე რომ არ მოხდა ანაზღაურება. 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - მინდა, რომ გავმიჯნოთ მსხმოიარე ხეები და მაგალითად 

ნაძვი რომელიც სახლემწიფოს საკუთრებას წარმოადგენს და შესაბამისად ასეთი მოჭრილი ნაძვი 

მუნიციპალიტეტს გადაეცემა.  შესაბამისად მუნციპალიტეტის ხელმძღვანელობა თავად გადაწყვეტს ამ 

მასალის ბედს.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მოლაპარაკებაზე  თუ ვერ შევთანხმდით, ესეიგი გამოდის რომ 

თქვენ მაინც გააკეთებთ ყველა შემთვევაში. 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - თქვენ ხართ მიწით მოსარგებლე და შესაბამისად 

თქვენთან შეთანხმების გარეშე მიწაზე სამუშაოები არ დაიწყება.  

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - მივყვებით ევროპულ სტანდარტებს, 

მოულაპარაკებლობის მიზეზი არ არსებობს. თქვენ ამ მიწაზე მოგყავდათ, მოგყავთ და მოიყვანთ 

მომავალშიც მოსავალს. უბრალოდ ამაში დამატებით მოგეცემათ კომპენსაცია. მიუხედავათ იმისა, რომ ეს 

მიწა სახელმწიფოს საკუთრებაა, კომპანიამ, მსოფლიო ბანკმა, აჭარისწყალმა გაითვალისწინა ეს ვითარება 

და გიხდით კომპენსაციას. თქვენ წაგებული არცერთ შემთხვევაში არ დარჩებით. ხაზი იქნება 35 

კილოვოლტიანი და არანაირ ზიანს არ მოგიტანთ.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  სინათელეზე ვიზე უნდა ვიყოთ დამოკიდებილი? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - ელექტროენერგიის მომწოდებელი არის  

‘’ენერგოპრო ჯორჯია’’ და მასთან უნდა გაარკვიოთ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  დასაქმებასთან დაკაშირებით რა იქნება? 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - ჩვენ მაქსიმალურად შევედცებით დავასაქმოთ 

ადგილობირი მოსახლეობა, თუმცა ჩვენი სპეციალობა არის ძალიან სპეციფიური და მოითხოვს დიდ 

გამოცდილებას. შესაბამისი გამოცდილებით ვუშვებთ ანძაზე, მაგრამ არსებობს მაგალითად დარაჯის 

საჭირობა, ბინების ქირაობა დაგჭირდება, საკვების შეძენა და სოფლისთვის კარგი იქნება ნამდვილად. 
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 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ჩვენთან შემოსულია ორი კომპანია და ძალიან კმაყოფილები 

ვართ, მთელი სოფელი მეზობელს დაეწვა სახლი და დაეხმარნენ, გზებზეც წვიმის დროს 

დაგვეხმარნენ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ასეთი რამ თუ შესაძლებელია, რომ მაგალითას კომპანიის ტექნიკა 

გამოიყოს ერთ დღეს და ჩვენი შეღავათიან ფასად ან საწვავით გამოვიყენოთ ჩვენი 

სამუშაოებისთვის. დატვირთვაზე შეზღუდვებიც გვაქვს. 

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი დავით მჟავანაძე - ჩვენ ვერ შევძლებთ მთელი დღით 

გავანთავისუფლოთ ტექნიკა. თუმცა შეგვიძლია ერთი-ორი საათი თუ რაიმეს ამოთხრა ან გადატანა 

გჭირდებათ ან გზის გასწორება გავაკეთოთ. მთელი დღით სამწუხაროდ ვერ შევძლებთ დახმაერბას. 

 

 

შეხვედრის ოქმი 

რაიონი:  ხულო 

სოფელი: წაბლანა 

თარიღი: 28.05.2016 

 

  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

1 ნოდარ შანიძე წაბლანა ხულო 

2 რევაზ მახარაძე წაბლანა ხულო 

3 ზებურ შანიძე წაბლანა ხულო 

4 ნათელა შანიძე წაბლანა ხულო 

5 თემურ შანიძე წაბლანა ხულო 

6 რაულ მახარაძე წაბლანა ხულო 

7 ბეგლარ შანიძე წაბლანა ხულო 

8 როლანდო დავითაძე წაბლანა ხულო 

9 რამაზ შანიძე  წაბლანა ხულო 

10 რამაზ შანიძე/თოფანი წაბლანა ხულო 

11 ნოდარ დავითაძე წაბლანა ხულო 

12 ომარ დავითაძე წაბლანა ხულო 

13 ლადო დავითაძე წაბლანა ხულო 
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14 ნოდარ შანიძე/ოსმანი წაბლანა ხულო 

15 ბადრი შანიძე წაბლანა ხულო 

16 მურმან შანიძე წაბლანა ხულო 

17 ნაზი შანიძე წაბლანა ხულო 

18 თენგიზ შანიძე წაბლანა ხულო 

19 ოთარ შანიძე წაბლანა ხულო 

 

 

 

შეხვედრის ადგილი: შუახევის გამგეობის შენობა 

თარითი: 08.06.2016 

 

კომპანია ეისითი-ს წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ შეხვედრისათვის შეკრებილ ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფ პირებს გააცნო თავი, კომპანია „ნიუ მეტალ ჯორჯია“-ს წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი 

და „აჭარისწყალი ჯორჯია“-ს წარმომადგენელი ბატონი ავთო ივანაძე. კომპანია ეისითი-ს 

წარმომადგენელმა შორენა ჭოხონელიძემ მოკლედ აუხსნა დამსწრე საზოგადოებას შეხვედრის მიზანი, 

შეხვედრის განრიგი, გადასცა საინფორმაციო ბუკლეტები და წარუდგინა შუახევი-ხალთას 35 

კილომეტრიანი ელექტრო სადენის მშენებლობის პროექტი. ამის შემდგომ შეკრებილ ზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ პირებს ეთხოვა გამოეთქვათ თავისი აზრი ან დაესვათ შეკითხვები აღნიშნული პროექტის შესახებ. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  50-60 მეტრის რადიუსში იქნება? სიმაღლე რამდენზე იქნება? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - სპეციალური გაბარიტები იქნება შემუშავებული 

თითოეული ლოკაციისათვის. ძირითადად გამოყენებული იქნება 110 კვოლტიანი ხაზის ანძები ამ 35 

კივოლტიანისათვის.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  არ იქნება არანაიერი დატვირთვა და საშიში?  

ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ჩვენ ვაწვდით ზომებს და ნახაზებს და შემდეგ 

ამას განიხილავს ენერგოპრო და გადაწდება რა სიმაღლის და როგორ უნდა გაკეთდეს.  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ნებისმიერ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები 

სრულად იქნება დაცული. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მერე გადატვირთვას არ გამოიწვევს? 220 იანის მსგავსია? 
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ნიუ მეტალ ჯორჯიას წარმომადგენელი ზაზა კაჭკაჭიშვილი - ასეთი ერთი ხაზი თქვენთან უკვე გადის, 35 

კილოვოლტიანი. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  რა ეშველებათ გაუფორმებელ მიწებს? აქ უმეტესობა მიწებისა არ 

აქვს მოსახლეობას დარეგისრტირებული და როგორ იქნება? 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - მოცემული პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია 

რა მოცემული რაიონის სპეციფიკა და რეალობა მიწის რეგისტრაციებთან დაკავშირებით, ამიტომ 

მოიუხედავად რეგისტრაციის არქონისა მაინც მოხდება კომპენსაციის გადახდა. თუმცა, ისევ ვიმეორებ ეს 

ეხება მოცემულ პროექტს. შესაბამისად ჩვენი რეკომენდაციაა დაირეგისტრიროთ მიწები და კომპანია 

შეძლებისდაგვარად დაგეხამრებათ რითიც შეძლებს.  

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - ჩვენ ჩვენი მხრიდან გაგიწევთ კონსულტაციებს და 

კანონის ფარგლებში დაგეხმარებით დარეგისტრირებაში, თუ სადაო მიწა არ არის.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მდინარის პირა ნაკვეთების დარეგისტრირებაზე უარი გვითხრეს 

და როგორ მოვიქცეთ? 

 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - სახელმწიფო საკუთრების შემთხვევაში 

როგორიცაა მაგალითად ტყის ფონდები ან რიყე,  კომპენსაცია არ გაიცემა. კომპენსაცია გაიცემა მხოლოდ 

იმ მიწაზე რომლითაც სარგებლობთ: საძოვრები, სახნავი, მწვანე საფარიანი და ნებისმიერ შემთხვევაში 

დარეგისტრირებულ და დაურეგისტირებელ მიწებზეც. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  ტყეებზე როგორ იქნება? 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - როგორც უკვე ვთქვი ტყის ფონდებზე კომპენსაცია 

არ გაიცემა. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  სარგებლობას შევძლებთ? 200 მეტრი თუ დარეგისტირებული 

მაქვს და 300 არა. ის გვედრით მრჩება?  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - აუდიტორული კომპანიის მიერ შეფასდება თქვენი ხეების 

მსხმოიარობა, მოსავალი და ამის მიხედვით გაიცემა კომპენსაცია. ასევე გაცნობებთ რომ  იქიდან 

გამომდინარე, რომ აჭარისწყალი ჯორჯიას მიდგომა ყველა ზემოქმედებსი ქვეშ მყოფისათვის თანამბარია, 

ამიტომ სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მთლიან თანხაზე დამატებიტ ამ თანხიდ=ს 10%, ყველა 

ოჯახზე არის გატვალისწინებული. ამას გარდა ის ოჯახები ვინც დაკარგავს პროდუქტიული მიწის 50%-ზე 

მეტს მიიღებს სპეციალურ დახმარებას. არსებული პროდუქტიული მიწის სანაცვლოდ შინამეურნეობას 

მიეცემა პირობითად პროდუქტიული მიწა ოჯახისათვის მისაღებ მანძილზე. ახალი ნაკვეთის მიწის 

ზედაპირი დამუშავდება იმგვარად, რომ გამოყენებული იყოს საძოვრად ან მოსავლის მოსაყვანად.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  კომუნისტების დროს მიწების რეგისტრაცია ხდებოდა 3000, 

უმაღლესი 5000 და რეგისტრირდებოდა მხოლოდ სახნავი მიწები,რომლებზეს სიმინდს ან რაიმეს 
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თესავდნენ. 1500 მეტრი იყო დარეგისტრირებული და სინამდვილეში 2 ჰექტარი მიწა მქონდა და 

დარეგისტრირებული არ მაქვს და დარეგისტრირებული რაც მაქვს მეტი თანხა მოუწევს? ზიარი 

მიწის შემთხვევაში ეს ჩვენი მოსაგვარებელი და მოსალაპარაკებელია. 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - კომპენსაცია იქნება ერთნაირად, როგორც 

დარეგისტრირებულ, ასევე არარეგისტრირებულ მიწებზე. თუმცა, ისევ ვიმეორებ რომ ეს ხდება მოცემული 

პროექტის ფარგლებში და ჩვენი რეკომენდაციაა დაირეგისტრიროთ მოხმარებაში არსებული მიწები. 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - მიწის დარეგისტრირების საფუძველი არის 

საკომლო ჩანაწერები, რომლებიც ინახება არქივში, ის მიწები რომლებიც კომუნისტური წყობის დროს 2500-

5000 გადაეცა გლეხს. ეს მიწები კანონის შესაბამისად პირდაპირ გადასულია საკუთრებაში. ოღონდ კიდევ 

აზომვითი ნახაზი და რეგისტრაცია სჭირდება. ხოლო  დანარჩენი მიწები 1998 წელს ჩატარებული 

რეფორმის თანახმად ყველა სოფელში, რომლის საფუძველზე მიწები გადანაწილდა თითოეულ კომლზე, 

ეს ოქმები ინახება არქივში, ვის სად, რამდენი მიწის ნაკვეთი აქვს. არქივიდან გამოსათხოვია ცნობა კომლის 

შემადგენლობის და მოხდება დარეგისტრირება. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მეპატრონე როდესაც გარდაცვლილია, ვიზეც 

რეგისტრირებულია, რა მოხდება? 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - მიწა რეგისტრირებულია კომლზე და არა 

პიროვნებაზე. ამიტომ ეს ხელს არ უშლის, მაგრამ თუ კომლის უკანასკნელი წევრიც გარდაიცვლება მაშინ 

საჭიროა სამკვიდრო. 

 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  მდინარის პირას ნაკვეთებზე იმოქმედებს? 

აჭარისწყალი ჯორჯიას წარმომადგენელი ავთო ივანაძე - ეს კანონი არ მოქმედებს არსებულ საკარმიდამო 

მიწის ნაკვეთზე, წყლის კანონი მერე არის მიღებული არ მოქმედებს. 

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი -  სოციალურად დაუცველის სტასუსი მინისტრმა მოგვიხსნა და 

როგორ დავაფიქსიროთ?  

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - კომპენსაციის თვალსაზრისით ამას არ აქვს მნიშვნელობა. 

ნებისმიერ ის დამატებითი 10% ყველაზე არის გათვალისწინებული.  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირი - კვადრატული მიწა რა ეღირება? 

 

ეისითის წარმომადგენელი შორენა ჭოხონელიძე - ამას დაადგენს აუდიტორიული კომპანია. 

 

შეხვედრის ოქმი 
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რაიონი:  შუახევი  

სოფელი: ბესელაშვილები 

 

თარიღი: 08.07.2016 

  სახელი და გვარი სოფელი რაიონი 

1 ნოდარ დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

2 მურმან დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

3 ლევან დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

4 ჯონი დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

5 ეგნატე დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

6 ზვიად დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

7 რამაზ დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

8 ნური დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

9 ნოდარ დიასამიძე შუქრის ძე ბესელაშვილები შუახევი 

10 ქაზიიმა დიასამიძე ბესელაშვილები შუახევი 

11 სვეტლანა დავითაძე ბესელაშვილები შუახევი 

12 ნოდარ ზოიძე ბესელაშვილები შუახევი 
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დანართი B: საჩივრის ფორმა 

საჩივრებისა და შენიშვნების განაცხადის ფორმა 

სახელი და გვარი:  

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

გთხოვთ, მიუთითეთ თქვენთვის 
სასურველი კომუნიკაციის ფორმა 
(წერილობითი, სატელოფონო, 
ელექტრონული) 

 თუ წერილობით, მიუთითეთ თქვენი მისამართი: 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 ტელ ნომერი:__________________________________  

 ელ.ფოსტა: __________________________________  

გთხოვთ, მიუთითეთ სასურველი 
კომუნიკაციის ენა 

 ქართულად 

 ინგლისურად  

 რუსულად 

გთხოვთ, აღწერეთ ინციდენტი და საჩივარი 
რა მოხდა? სად მოხდა? ჩართული პირები? რა გამოიწვია? 

 

ინციდენტის თარიღი:   ერთჯერადი ინციდენტი (თარიღი _____________)  

 განმეორებითი (მრავალჯერადი : _____)  

 მიმდინარე  (არსებული პრობლემა) 

თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება პრობლემის გადაჭრა? 

 

ხელმოწერა: ___________________ თარიღი: ________________________________ 

 

პროექტთან დაკავშირებული კომენტარებითა და შეკითხვებით უნდა მიმართოთ შემდეგ მისამართებზე:  

შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ (AGL) 

მისამართი: ი. აბაშიძის ქ.6, ბათუმი 6010 , საქართველო.  

ტელეფონი: 0422 27 12 17 

ვებ-გვერდი: www.agl.com.ge  

ელ-ფოსტა: info@agl.com.ge   

 

შპს ,,ნიუ მეტალ ჯორჯია’’ (NMG)  
მისამართი: ატენის 18გ, თბილისი, საქართველო.  

ტელეფონი:  032 2 220355 

ვებ-გვერდი.: www.nmg.ge  

ელ-ფოსტა: dmb-7@mail.ru  

 

შპს ეისითი  

მისამართი: საქართველო, თბილისი, 0194, საირმის გორა 51 
ტელეფონი: (+995 32) 2 422 322  

ვებ-გვერდი.: www.act-global.com 
ელ-ფოსტა:  contact@act-global.ge 

 

პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის განახლება მოხდება რეგულარულად და ხელმისაწვდომი იქნება  

ვებ-გვერდზე:  www.agl.com.ge 
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