
„აჭარისწყალი ჯორჯია“

შუახევი ჰესის ოპერირებასთან 
დაკავშირებული უსაფრთხოების საკითხები

ხშირად დასმული კითხვები



როდის შევა შუახევი ჰესი ოპერირებაში? 

შუახევი ჰესის სამშენებლო სამუშაოები უკვე დასრულებლია. 2020 წლის დასაწყისში 

დაგეგმილია 178 მგვტ სიმძლავრის ჰესის  სატესტო რეჟიმში გაშვება, ხოლო 2020 

წლის გაზაფხულზე იგი სრული დატვირთვით შევა ოპერირებაში.

გვირაბები წყლით ყოველთვის სავსე იქნება?

როცა ჰესი შევა ექსპლუატაციაში და ელექტროენერგიის გამომუშავებას დაიწყებს 

გვირაბები სულ წყლით იქნება შევსებული. საინჟინრო/ტექნიკური თვალსაზრისით, 

გვირაბის მთლიანი შევსება სასურველია ერთხელ მოხდეს და  ამგვარად თავი აარიდო 

მის ხშირ დაცლასა და შემდგომ თავიდან შევსებას. ინსპექციის მიზნით, ხოლმე მოხდება 

გვირაბების დაცლა და დათვალიერება, თუმცა ზოგადად იგი სულ წყლით იქნება სავსე. 

გვირაბში წყლის დინება იქნება ნელი და მდინარის სიჩქარის მსგავსი.

რამდენად ხშირად მოხდება წყლის გაშვება კაშხლის ქვედა ბიეფში? 
როგორ ეცნობებათ მოსახლეობას წყლის გაშვების შესახებ?

წყლის გაშვება თითოეული კაშხლიდან მოხდება შემდეგ შემთხვევაში: 

1. წყალსაცავის გარეცხვის დროს, რათა მოხდეს წყალსაცავში დაგროვილი ნატანის 

გამოტანა 

2. მდინარის მაღალი მოდინების პერიოდში, როცა, წყალსაცავში წყლის რაოდენობა 

აღემატება წყალსაცავის მოცულობას და ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის 

საჭირო წყლის რაოდენობას. წყალსაცავის გარეცხვა მოხდება სწორედ მაღალი 

მოდინების პერიოდში წელიწადში ორჯერ (მარტი/აპრილი და ოქტომბერი/ნოემბერი). 



რა არის დიდაჭარისა და სხალთის კაშხლების სიმაღლე?

დიდაჭარის კაშხლის სიმაღლეა დაახლოებით 52მ ფუძიდან, ხოლო სხალთის 

კაშხალი - 17მ.

სიფრთხილე გამოიჩინეთ წყლის გამოშვებისას;
დაემორჩილეთ ხმოვან სიგნალს, რომელიც წყლის გაშვების 

მაუწყებელია;

გამაფრთხილებელი ხმოვანი სიგნალი ჩაირთვება: 

ა) წყლის გაშვებამდე 15 წუთით ადრე;

ბ) უშუალოდ წყლის გაშვებისას; 

გ) საგანგებო სიტუაციების დროს;

წყალსაცავიდან წყლის გაშვების შემდეგ მდინარის წყლის ნაკადი მოიმატებს.

ბიეფი — წყალსაცავის ნაწილი, რომელიც ეკვრის წყალსატბორავ ნაგებობას 

(კაშხალს). განასხვავებენ ზედა და ქვედა ბიეფს. ზედა ბიეფი მდებარეობს წყალაღმა, 

წყალსატბორავი ნაგებობის წინ; ქვედა ბიეფი — წყალდაღმა, წყალსატბორავი 

ნაგებობის შემდეგ. 

ეს ინფორმაცია წინასწარ მიეწოდებათ მუნიციპალიტეტებს, გარდა 
ამისა მოსახლეობის წინასწარ გაფრთხილების მიზნით, კაშხლის 
რაბების გახსნის დროს ჩაირთვება სირენები.
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დიდაჭარის კაშხალი 
და წყალსაცავი

სხალთის კაშხალი და 
წყალსაცავი
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როგორ დაარწმუნებთ მოსახლეობას, რომ კომპანია ნამდვილად 
ატარებს ეკოლოგიურ ხარჯს? 

კომპანიის მიერ შესწავლილია კაშხლის ქვედა ბიეფში მცხოვრები წყალმოსარგებლეები. 

კომპანია მოახდენს საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი ეკოლოგიური ხარჯის 

გატარებას. გაშვებული ეკოლოგიური ხარჯის მონაცემები მიეწოდება გარემოს დაცვის 

სამინისტროს და ასევე, განთავსდება კომპანიის ვებ-გვერდზე www.agl.com.ge    

წყლის გაშვების შემდგომ წყალი მდინარის კალაპოტში რა დონეს 
მიაღწევს?
 

ზოგადად მდინარეში წყლის დონე 1-3 მეტრით მოიმატებს, თუმცა არ გადააჭარბებს 

იმ დონეს, რაც კალაპოტში პროექტამდე არსებობდა. წყალგაშვების დროს მდინარის 

ნაპირებიდან წყლის გადმოსვლა არ არის მოსალოდნელი.

კაშხლების და წყალსაცავების მიმდებარე ტერიტორიაზე    
აკრძალულია:

• ცურვა
• თევზაობა
• ნაოსნობა
• დამრეც ფერდობებთან მიახლოება
• ნადირობა
• ნორმალური ოპერირებისას წყალსაცავის დონე მოიმატებს 10 

მეტრით წყლის დაგროვებისას და დაიკლებს იგივე ოდენობით წყლის 
გამოყენებისას;

• დაიცავით წყალსაცავისა და მთავარი გზის ტერიტორიაზე მითითებული 
უსაფრთხოების ნორმები. 
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ფრთხილად!!!  
მოსალოდნელია წყლის დონის

ცვალებადობა!!!
მდინარის გადაკვეთისას ისარგებლეთ

ხიდებით!!!

ATTENTION!!! 
RAPIDLY CHANGING FLOW CONDI-

TIONS!!!
USE BRIDGES WHILE CROSSING RIVER!!!
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35კვ ძაბვის  საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზის დაცვის ზონად დადგენილია 
საჰაერო ხაზის მიწის ნაკვეთი და საჰაერო სივრცე, შემოსაზღვრული ვერტიკალური 
სიბრტყეებით, რომლებიც დაშორებული არიან ხაზის ორივე მხარეს განაპირა 
სადენებიდან მანძილით 15 მ.

ჰესის ექსპლუატაცია დააბინძურებს თუ არა მდინარის წყალს?  

ჰიდროენერგია არის სუფთა, განახლებადი ენერგია. კაშხლის ოპერირების დროს 

მდინარის წყალს დაბინძურების რისკი არ ემუქრება. გარდა ამისა, „აჭარისწყალი 

ჯორჯია“ ჩაატარებს წყლის ხარისხის რეგულარულ მონიტორინგს.   

რა უსაფრთხოების ზომები უნდა გატარდეს „სხალთა-შუახევის“     
35კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის ბუფერში? 

საჰაერო ხაზის დაცვის ზონაში აკრძალულია:

• ანძებზე ასვლა. მსგავსი შემთხვევა შეიძლება ფატალურად დასრულდეს. 

• მანქანებისა და მექანიზმების საწვავი და საპოხი მასალებით გამართვა.

• შენობა-ნაგებობების მოწყობა.

• იმ შემთხვევაში თუ შეამჩნევთ მიწაზე დაგდებულ სადენს, არ მიუახლოვდეთ 10მ 

მანძილზე ახლოს. (რაც ძალიან იშვიათ შემთხვევაში ხდება). 

• ცეცხლის დანთება



ჰიდროელექტროსადგურის უსაფრთხოების შემაჯამებელი საკითხები

• კაშხლის, წყალსაცავის და ჰესის მიმდებარე ტერიტორიაზე ცურვა, ყვინთვა, თევზაობა, 

ნაოსნობა, დამრეც ფერდობებთან მიახლოება და ნადირობა აკრძალულია, რადგან 

წყლის დონის ცვალებადობის გამო აღნიშნული ქმედებები საშიშია სიცოცხლისათვის. 

წყალსაცავთან ციცაბო ფერდობები შემოიღობება;

• სიფრთხილე გამოიჩინეთ წყალსაცავიდან წყლის გამოშვებისას;

• ზოგადად მდინარეში წყლის დონე მოიმატებს, თუმცა არ გადააჭარბებს იმ დონეს, რაც 

კალაპოტში პროექტამდე არსებობდა. წყალგაშვების დროს მდინარის ნაპირებიდან 

წყლის გადმოსვლა არ არის მოსალოდნელი.

• ყურადღება მიაქციეთ ხმოვან სიგნალს, რომელიც წყლის გამოშვების მაუწყებელია;

• ყურადღება მიაქციეთ და დაემორჩილეთ უსაფრთხოების ნიშნებს, რომლებიც 

განთავსებულია ჰიდროელექტროსადგურის  ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიებზე 

და მდინარის (ჩირუხისწყალი, სხალთისწყალი და აჭარისწყალი ) კალაპოტებში.

• ზოგადად, მნიშვნელოვანია, რომ ბუნებრივი წყალმოვარდნების დროს მოსახლეობამ 

გამოიჩინოს სიფრთხილე. თავის მხრივ კომპანია უკვე თანამშრომლობს საქართველოს  

შსს საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტოს წარმომადგენელებთან უსაფრთხოების 

• საკითხების მაქსიმალურად შესრულების და ოპერირების დროს ყოველგვარი შესაძლო 

საგანგებო სიტუაციის დაძლევის მიზნით.

შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის საექსპლუატაციო გუნდი შედგება:

• მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი ქართველი ინჟინრებისაგან, რომელთაც 

საქართველოში მოქმედ ჰესებში მუშაობის დიდი გამოცდილება გააჩნიათ; 

• ახალგაზრდა ადგილობრივი ინჟინრებისაგან, რომლებიც ფლობენ მაღალ აკადემიური 

ცოდნას და სამუშაო გამოცდილებას აღნიშნული მიმართულებით.

• მაღალკვალიფიციური, პროფესიონალი უცხოელი ინჟინრებისაგან, რომელთაც 

ჰესების ინდუსტრიაში მსოფლიო დონის გამოცდილება აქვთ;

• შუახევი ჰესზე დასაქმებულია 50-მდე ქართველი თანამშრომელი, მათ შორის 

ადგილობრივი ახალგაზრდა ინჟინრები.

საგანგებო სიტუაციის დროს ვის უნდა დავუკავშირდეთ?
 
აკრიფეთ ნომერი 112. საგანგებო სიტუაციათა მართვის აჭარის სამმართველო 

ხელმისაწვდომია 24/7. ნებისმიერი სახის საგანგებო მდომარეობის შემთხვევაში მათ 

უნდა დაუკავშირდეთ. 
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