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ბუნებრივი გარემოსა და სოციალური მოქმედების გეგმა
ბუნებრივი გარემოსა და სოციალური მოქმედების გეგმა ESIA-ს პროცესის კვლევის შედეგებს ეყრდნობა.
ზოგიერთი ქმედება, რომელიც ESAP - ში არის ჩამოთვლილი ზღუდავს გარე მხარდაჭერის დებულებებს. საჭირო რესურსები ძირითადად ტექნიკური დახმარების ფორმით
არის მოცემული.
საბიუჯეტო საჭიროებები უშუალოდ უკავშირდება გარე ხარჯებს და არ მოიცავს მაგ. ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს ან შპს ჰიგიენას პერსონალის ხარჯებს. თუცმა ამ
წვლილს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება წარმატებული პროექტის განხორციელებლად. მშენებლობასთან დაკავშირებული ხარჯები ცხრილშია ნაჩვენები. შეფასებულია
ყველა საბიუჯეტო მაჩვენებელი.
˚˚ ˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚˚˚˚˚ ˚˚˚˚ ˚ ˚ ˚ ˚˚˚˚˚˚ ˚ ˚˚˚˚
ა. ძირითადი მოთხოვნები (ყველა ეტაპისათვის)
N.

ღონისძიებები

1

EHS მენეჯმენტი და მონიტორინგი (PR 1, ზემოქმედება PR 2, PR 3 and PR 4)

1.1

ცეცხლაურის ნაგავსაყრელისათვის EHS (გარემოს

დაცვა,

ჯანმრთელობა

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

და

უსაფრთხოება)

მართვის სისტემის შემუშავება, რეკომენდაციების
საფუძველზე
შპს
ჰიგიენას
კორპორაციული
სტრუქტურისათვის, და ISO 14001 და OHSAS
18001.

1

MoFE პასუხისმგებელია შპს ჰიგიენას ექსპლუატაციისას

ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული რისკების
შემცირება, მაგალითად
პერსონალის, ნაგავსაყრელთან
ახლოს მცხოვრები პირების,
ნაგავსაყრელთან ჩავლილი
პირებისა და ტერიტორიის
სტუმრებისათვის
პერსონალის ცოდნის ამაღლება და
ოპერაციების გაგების გაზრდა
ნარჩენების
უსაფრთხო
დამუშავებისა და ნაგავსაყრელის
ტერიტორიაზე
პროცესების
მართვა, გარემოზე უარყოფითი

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

€ 12 000

EBRD PR1
(PR2, PR4)

უნდა
დასრულდეს
მიღება_ჩაბარ
ების
დოკუმენტის
გაცემემდე
კონტრაქტით
გათვალისწინ
ებული
სამუშაოების
ფარგლებში

კორპორატიული
პოლიტიკა,
პროცედურები,
შაბლონები,
მაგალითად

გარე და საკუთარი
რესურსები
MoFE/შპს ჰიგიენა

1

საუკეთესო
პრაქტიკა

EHS Mgmt
სისტემა
მუდმივად
უნდა

ექსპლუატაციის
სახელმძღვანელო
ბუნებრივი გარემოსა
და მონიტორინგის
გეგმა
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების

2

N.

ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

ზემოქმედების
რისკების
შემცირება,
დახურვის
შემდეგ
გარემოზე
გრძელვადიანი
ზემოქმედების შემსუბუქება
1.2

1.3

ცეცხლაურის გარემოსდაცვითი და სოციალური
მონიტორინგის გეგმის შემუშავება და
განხორციელება ნაგავსაყრელის ოპერაციების
უარყოფითი მოქმედების თავიდან ასაცილებლად
და ბუნებრივი გარემო მონიტორინგისათვის, მათ
შორის, მაგალითად.:

გაზის გაჟონვა ნაგავსაყრელზე

ჩამდინარე წყლების მოცულობა და ხარისხი
დამუშავებამდე და დამუშავების შემდეგ

სანიაღვრე წყლის ჩამონადენის ხარისხი,
გადამუშავებისა და სორტირების
ტერიტორიიდან

ნაგავსაყრელის სანიაღვრე წყლის ნალექის
კონტროლი

დანაგვიანების კონტროლი

ხმაური და მტვრის წარმოქმნა

გრუნტისა და მიმღები წყლები

პერსონალის ჯანმრთელობა

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების

ვიზუალური ზემოქმედება

დაბინძურებისა და სხვა
უარყოფითი ზემოქმედების
შესუსტება
გარემოსა და ჯანმრთელობაზე
გაუთვალისწინებელი
ზემოქმედების იდენტიფიცირების
შესაძლებლობა
დროთა განმავლობაში
მიმართულებების ანალიზი
ოპერაციებისა და ზემოქმედების
გამჭვირვალობა
საჩივრების სათანადო დამუშავება
ადგილობრივ საზოგადოებასთან
ნდობის ჩამოყალიბება

€ 1,000

საგანგებო გეგმის მომზადება, რომელიც შპს
ჰიგიენას საქესპლუატაციო სახელმძღვანელოს
ნაწილს წარმოადგენს, საგანგებო ინციდენტებთან

ნებისმიერი საგანგებო
ინციდენტის პერიოდის
მინიმუმამდე შემცირება

€ 1,000

საკუთარი
რესურსები

EBRD
PR3
და PR 4
საუკეთესო
პრაქტიკა

MoFE/ შპს ჰიგიენა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

განახლდეს

გეგმა
დახურვის გეგმა

უნდა
განვითარდეს
მიღება_ჩაბარ
ების
დოკუმენტის
გაცემამდე
კონტრაქტით
გათვალისწინ
ებული
სამუშაოების
ფარგლებში

ბუნებრივი გარემოსა
და განხორციელება
მონიტორინგის
გეგმა
ჩაწერა
ჩანაწერების
მონიტორინგი
ბუნებრივი გარემოს
მონიტორინგის
გეგმის
განახლება/გადახედ
ვა

მონიტორინგ
ის გეგმა
მუდმივად
უნდა
განახლდეს

საკუთარი

EBRD
PR2
and PR4

უნდა
მომზადდეს
მიღება_ჩაბარ

საგანგებო გეგმის
მომზადება
ინციდენტებისა და

3

N.

ღონისძიებები

დაკავშირებული პროცედურებით, როგორიცაა
 გაზის აფეთქება ნაგავსაყრელზე ან გაზის
დამუშავების მოწყობილობებზე
 გაზის მიგრაციის
 სახანძრო ინციდენტი (მაგ. ნაგავსაყრელის
ტერიტორიაზე ან გაზის დამუშავების
მოწყობილობებზე)
 სერიოზული ინციდენტი (მაგ, ნაგავსაყრელის
ტერიტორიაზე, გაზის დამუშავების
მოწყობილოზე, ნარჩენების გადამუშავებისა და
სორტირების ტერიტორიაზე)
1.4

ნაგავსაყრელზე უნებართო წვდომის თავიდან
აცილება. ნარჩენების დამუშავების მოწყობილობა,
მათ შორის ნაგავსაყრელი, გალავნით იქნება
გარშემორტყმული.

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

სიკვდილიანობის ან სერიოზული
დაზიანებების რისკის შემცირება

თანამშრომლობა მიმდებარე გამაჯანსაღებელ
ცენტრებში და მათ განკარგულებაში არსებული
სტატისტიკური მაგალითად ეროვნულ დონეზე,
რათა შეამოწმონ შესაბამისი მონაცემები
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

რესურსები

Best
Practices

ების
დოკუმენტის
გაცემემდე
კონტრაქტით
გათვალისწინ
ებული
სამუშაოების
ფარგლებში
მუდმივად
უნდა
განახლდეს

პასუხების ჩაწერა
საგანგებო გეგმის
განახლება/გადახედ
ვა

MoFE / შპს ჰიგიენა

ნაგავსაყრელის მოწყობილობების
დაზიანების მინიმუმამდე
შემცირება და შეკეთების
ხარჯების შემცირება
ოპერაციებისათვის საჭირო დროის
შემცირება
ნაგავსაყრელზე უნებართოდ
შესული ადამიანების
ჯანმრთელობის
დაზიანების რისკების შემცირება

კედლის ხარკი
რომელიც
მშენებლობის
ბიუჯეტში არის
ჩართული
დაცვის ხარჯი,
რომელიც შპს
ჰიგიენას
ექსპლუატაციის
ბიუჯეტში არის
ჩართული
MoFE/ შპს ჰიგიენა

EBRD PR 4
Georgian
legislations

მშენებლობის
ეტაპი
ექსპლუატაც
იის ეპატი

გალავნის
ინსტალირება
საინფორმაციო დაფა
შესასვლელთან
ნულოვანი
ტოლერანტობა
ნარჩენების
შეგროვების შესახებ
პერსონალთან
კომუნიკაიცაზე
(დაცვის ჩათვლით)

ჯანმრთელობაზე
გაუთვალისწინებელი რისკების
ზემოქმედების შემცირება, რაც
უკავშირდება დახურულ
ნაგავსაყრელებსა და / ან ახალი
ნაგავსაყრელს

საკუთარი
რესურსები

EBRD PR 4

მშენებლობის
ა და
ექსპლუატაც
იის
პერიოდში

სტატისტიკური
მონაცემები
ბათუმში,
ქობულეთსა
ცეცხლაურში
ნარჩენებთან

ნაგავსაყრელი დაცვის სამსახურით იქნება
უზრუნველყოფილი

1.5

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

MoFE/შპს ჰიგიენა

და

4

N.

ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

საჭიროების შემთხვევაში,
მაკორექტირებელი ღონისძიებების
გატარების შესაძლებლობის შექმნა

1.6

ბათუმსა და ქობულეთში არსებული შეუსაბამო
ნაგავსაყრელების დახურვა

უზრუნველყოს, რომ დახურვის დროს,
შესაბამისი შრომის, ჯანმრთელობის,
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის
მოთხოვნების გათვალისწინება გარემოს
დაცვისა და სოციალურ სამოქმედო გეგმაში
ტენდერის პროცესის ნაწილის სახით ჩატარდეს
კონტრაქტორის გარემოს, ჯანმრთელობისა და
სოციალური პოლიტიკის და მართვის პოტენციალის
მენეჯმენტის და პროცედურების შეფასება.
გსზშ-ში, გარემოს დაცვისა და სოციალურ
სამოქმედო გეგმაში და დაინტერესებულ მხარეთა
სამოქმედო გეგმაში მოყვანილი მოთხოვნები,
საკონტრაქტო მოთხოვნების სახით

ნაგავსაყრელის სათანადოდ
განხორციელებულმა დახურვამ
შეიძლება დადებითი გავლენა
იქონიოს, მაგალითად,
ბიომრავალფეროვნებაზე,
ლანდშაფტზე, ეკოსისტემის
სერვისებზე

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)
დაკავშირებულ
ვირუსებთან
პარაზიტებთან
მიმართებაში.
# შემთხვევების
ანგარიში
(დეტალიზება
სქესის / ასაკის /
გეოგრაფიული
მდებარეობის
შესაბამისად)

საკუთარი
რესურსები

EBRD PR 6

მშენებლობის
ა და/ან
ექსპლუატაც
იის
პერიოდში

ნაგავსაყრელის
დახურვის
ღონისძიებების
შესრულება

EBRD PR1

სტანდარტუ
ლი პირობები
უნდა
მომზადდეს
საკონტრაქტ
ო ტენდერის
გაცემამდე 3
თვით ადრე

გარემოსდაცვითი,
ჯანმრთელობის,
სოციალური
და
უსაფრთხოების
პირობები
გათვალისწინებული
ა კონტრაქტში

MoFE / შპს ჰიგიენა

შესყიდვისა
და
იურიდიული
მართვის ჯგუფები;
მშენებლობის
მენეჯერი

და

უნდა განიხილოს და
შეთანხმდეს

5

N.

ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)
LTA Tan.

გათვალისწინებულ იქნას ყველა
კონტრაქტორისთვის და ქვე-კონტრაქტორისთვის
ყველა მომავალ კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს სამშენებლო
და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა(CEMP) რომელიც
ასევე უნდა ითვალისწინებდეს ტრანსპორტის მენეჯმენტის
გეგმას.

A7

აიღოს ქვეკონტრაქტორების პერიოდული შემოწმების
ვალდებულება ადგილობრივ კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.

მინიმუმამდე დაიყვანოს
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების
რისკები, შეამციროს დაზიანებები

შიდა რესურსები

საუკეთესო
პრაქტიკა

შემოწმებების
გაგრძელება

შემოწმებების
ანგარიშგება

უნდა
დასრულდეს
კორპორაციუ
ლი
განვითარები
ს
კონსულტანტ
ის
დანიშვნიდან
6 თვის
განმავლობაშ
ი2

ადამიანური
რესურსების
პოლიტიკის
დოკუმენტების
დამტკიცება
გამსესხებლის
ტექნიკური
მრჩევლის
მიერ
(LTA)
განხილუვა
და
დამტკიცება
(ან
უშუალოდ
გამსესხებლის მიერ)
No. პერსონალთან
კონტრაქტების

EBRD PR1,
პარაგრაფი 19
EBRD PR2,
პარაგრაფი 19

2

OHS და მუშების უფლებები, დაკომპლექტება და შენახვა

2.1

მომზადდეს და განახორციელდეს
ადამიანური
რესურსების პოლიტიკის კონკრეტული დოკუმენტი,
რომელიც ასახავს პოლიტიკასა და პროცედურულ
მოთხოვნებს შრომასა და სამუშაო პირობებთან
დაკავშირებით.
აღნიშნული დოკუმენტი უნდა მიეწოდოს შპს
ჰიგიენას, ძირითად კონტრაქტორს და დასაქმებულ
ქვეკონტრაქტორს. პოლიტიკა ეხება მაგ .:
•
ადამიანური
რესურსების
ფუნქცია
და
მენეჯემენტის სისტემა;
• სამუშაო პირობები (მათ შორის, სამუშაო საათების
რაოდენობა და ცვლები);
• რეკრუტირების დაგეგმვა;
• ტრენინგი;
•
დასაქმების
პიროებები
(დასაქმებულთა

კომპანიისა და CSR მაღალი
მწარმოებლურობის
უზრუნველყოფა

საკუთარი
რესურსები
MoFE / შპს ჰიგიენა

პოლიტიკისა და პრაქტიკის
შეესაბამისობის უზრუნველყოფა
ქვეკონტრაქტორი მუშახელის
უფლებების უზრუნველყოფა

EBRD PR 2
Best practice

6

N.

ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

კონტრაქტები);
• დასაქმება და სამუშაო პირობები და ქალებისა და
მამაკაცებისათვის;
• ბავშვთა შრომა;
• იძულებითი შრომა;
•
თანაბარი
შესაძლებლობები
/
არადისკრიმინაციულობა;
• მუშათა ორგანიზაციები;
• მუშათა განთავსება;
• ოკუპაციური ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება;
უსაფრთხოების სათანადო აღჭურვილობა ქალებისა
და მამაკაცებისათვის;
• გასაჩივრების მექანიზმი დასაქმებულთათვის
2.2

თანამშრომლებისათვის
ხელფასების
გაცემა
განათლების,
მუშაობის
წლებისა
და
პასუხისმგებლობის დონის შესაბამისად
ხელფასებისა და სახელფასო სკალის გადახედვა
გენდერული კუთხით
სახელფასო სკალა და ბონუსების სისტემა
გამჭვირვალე უნდა იყოს

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)
გაფორმება
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად

სამართლიანი ხელფასის გაცემის
უზრუნველყოფა
კადრების შენარჩუნების
უზრუნველყოფა
ქალების დისკრიმინაციის
თავიდან აცილება (მათ შორის
ორმაგი ხელფასების საკითხის
გადასინჯვა, ეროვნული
დღესასწაულების დროს
განკუთვნილი დამატებითი
ხელფასები)
მზარდი პერსონალის მოტივაცია

საკუთარი
რესურსები
MoFE / შპს ჰიგიენა

EBRD PR 2
Best practice

უნდა
დასრულდეს
კორპორაციუ
ლი
განვითარები
ს
კონსულტანტ
ის
დანიშვნიდან
6 თვის
განმავლობაშ
ი

წლიური ხელფასის
გადასინჯვა
ხელფასები
და
სახელფასო
სკალა
შეესაბამება
განათლებას,
სამუშაო
გამოცდილებასა და
პასუხისმგებლობის
დონეს
%
ქალების
ხელფასის
სკალა
კაცების ხელფასთან
შედარებით
%
ქალების
ხელფასები

7

N.

ღონისძიებები

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)
მამაკაცებთან
შედარებით
პერონალის ბრუნვის
სიხშირე

2.3

რეკრუტირების პოლიტიკის შემუშავება და
განხორციელება (გამჭვირვალე, მერიტოკრატიული, ყველა
თანამდებობისათვის)

მწარმოებლურობაზე დაფიძნებული
რეკრუტირება, დაწინაურება და
ხელფასი/ბონუსები

საკუთარი
რესურსები

გენდერული თანასწორობის, მრავალფეროვანი
პოლიტიკისა და გეგმის შემუშავება და განხორციელება

მაღალი მწარმოებლურობის
პერსონალის შენარჩუნება

MoFE / შპს ჰიგიენა

HR პერსონალის ტრენინგი ნარჩენების უტილიზაციაზე
რეკრუტირების პოლიტიკის განვითარების სათანადოდ
განსახორციელებლად

დასაქმებულთა მაღალი მოტივაცია

განვითარების აუცილებელი დირექტივების ან წესების
(მაგ. შეფასების ინტერვიუების სახელმძღვანელო, გუნდის /
პერსონალის / მენეჯმენტის რეგულარული შეხვედრების
ჩატარება წინასწარ განსაზღვრული დღის წესრიგით და
შეხვედრა საერთო შენიშვნებით, სამშობიარო / მამობის
შვებულების)
თანამშრომელთა მოტივაცია და კმაყოფილების მონიტორი

საზოგადოებასთან კარგი ურთიერთობა

EBRD PR 2 (და
მაღამ
მწარმოებლურ
ობასთან
დაკავშირებით
PR 1, 3, 4, 5, 6, 8
და10)
საუკეთესო
პრაქტიკა

უნდა
დასრულდეს
კორპორაციულ
ი
განვითარების
კონსულტანტი
ს დანიშვნიდან
6 თვის
განმავლობაში
ტრეინინგები
და შეხვედრები
მუდმივი
ღონისძიებებია

რეკრუტირების
პოლიტიკის შეიმუშავა
/ განახლება
% ქალები / მამაკაცები
მენეჯმენტსა და
საშუალო მენეჯმენტში
% რეკრუტირებული
ქალები / მამაკაცები
გენდერული
თანასწორობის გეგმის
შემუშავება / განახლება
არადისკრიმინაციული
პოლიტიკა და გეგმის
შემუშავება / განახლება
No. HR მომზადებული
პერსონალი
პირადი და
ორგანიზაციული
განვითარების
ინსტრუმენტების
შემუშავება
თანამშრომელთა
მოტივაციის
კოეფიციენტი
პერსონალის ბრუნვის
მაჩვენებელი
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

2.4

ყველა პოზიციის სამუშაოს აღწერილობა და ინფორმაცია
მუშათა უფლებების შესახებ

ორგანიზაციაში გარკვეული
როლებისა და
პასუხისმგებლობების
გადანაწილება

საკუთარი
რესურსები

EBRD PR 2

უნდა
დასრულდეს
კორპორაციულ
ი
განვითარების
კონსულტანტი
ს დანიშვნიდან
6 თვის
განმავლობაში

ყველა პოზიციისათვის
სამუშაოს
აღწერილობის
განახლება

პერსონალისათვის ინფორმაციის მიწოდება სამუშაოს
აღწერილობისა და მუშათა უფლებების შესახებ (მაგ.
მშენებლობის მუშათა ორგანიზაციები)

MoFE / შპს ჰიგიენა

მუშათა ცნობიერების
კოეფიციენტი, მათ
უფლებებთან
დაკავშირებით
კოეფიციენტი
პერსონალის
მოტივაციის
შემთხვევაში
თანამშრომელთა
ბრუნვის მაჩვენებელი

2.5

შიდა საჩივრების მექანიზმის განსაზღვრა
საჩივრების მექანიზმი უნდა შეიცავდეს მკაფიო
სტრუქტურას:
• ვინ მიიღებს საჩივარებს, რომლებიც უკავშირდება
არსებული ნაგავსაყრელების დახურვას და
შესაბამისად ცეცხლაურის ნაგავსაყრელს
• როგორ უნდა დამუშავდეს და დარეგისტრირდეს
საჩივრების პასუხები
• უნდა განისაზღვროს საჩივრების განხილვის
პერიოდი
• საჩივრების პრიორიტიზების კრიტერიუმების
შემუშავება (მაგალითად, რა ტიპის რემონტი უნდა
იყოს პრიორიტეტული და რატომ)
• ყველა შიდა საჩივრის დოკუმენტირება
• როგორ უნდა ჩავრთოთ მუშათა პროფესიული
კავშირები

არასწორი მენეჯმენტისა და ცუდი
სამანეჯმენტო პრაქტიკის
შემცირება

საკუთარი
რესურსები
MoFE / შპს ჰიგიენა

EBRD PR 2

უნდა
დასრულდეს
კორპორაციუ
ლი
განვითარები
ს
კონსულტანტ
ის
დანიშვნიდან
6 თვის
განმავლობაშ
ი

შიდა
საჩივრებისა
და
პასუხების
რეგისტრაცია
No შიდა საჩივრების
შემთხვევაში
პერსონალის
მოტივაციის
კოეფიციენტი
პერსონალის
ბრუნვის
მაჩვენებელი
ბიუჯეტის
განაწილება
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოებისათვი
ს
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

€ 700 000

ექსპლუატაცი
ის ფაზა

საექსპლუატა
ციო
სამუშაოების
რეგულარულ
ი შემოწმება
ყოველდღიუ
რი შემოწება
მტვრის,
სუნისა და
ნაგვის
სიჭარბესთან
დაკავშირები
თ

გასაჩივრების
მექანიზმის
განსაზღვრა
მოსახლეობის
შეწუხების
შემთხვევებთან
დაკავშირებით

სინჯები და
ანალიზი
ნებართვის
პირობების
შესაბამისად
ნაგავსაყრელ
ის გაზის
კონცენტრაცი
ის
მონიტორინგ
ი, შემოწმება
მინიმუმ

ბუნებრივი გარემოს
მონიტორინგის
ანგარიში

• პერსონალს უნდა ეცნობოს საკუთარი უფლებების
შესახებ და თუ როგორ უნდა წარადგენოს საჩივარი
3

დაბინძურება, პრევენცია და შემცირება (PR 3)

3.1

საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოს შემუშავება (იხილეთ
ზემოთ), რომელიც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების
შემამცირებელ პროცედურებს, მაგალითად, ხმაური, სუნი,
სითხის დაღვრა (მაგ ნავთობი, საწვავი, ქიმიური
ნივთიერებები), მტვერი, ნაგავსაყრელის გაზის
ხანძარი/აფეთქებები (სათბურის ეფექტი, კვამლი), ემისია
ზედაპირულ წყლებში და ჩამდინარე წყლის სუნი,
დანაგვიანება
საექსპლუატაციო სახელმძღვანელოთი განსაზღვრული
გარკვეული წესების მაგალითები:
• სამუშაო გრაფიკის განსაზღვრა შრომის ადგილობრივი
რეგულაციების თანახმად
• სამუშაო გრაფიკის გაუთვალისწინებელი დარღვევის
შემთხვევაში, დაზარალებულ მოსახლეობას ინფორმაცია
უნდა მიეწოდოს
• საჩივრების მექანიზმის სათანადოდ ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა (შიდა და გარე) და საჭიროების
შემთხევვაში დაუყოვნებლივი რეაგირებისათვის
• ქიმიური ნივთიერებების დამუშავება და სორტირება
მხოლოდ გამოყოფილ ადგილებში
•დანაგვიანება ან აეროზოლების შემცირება, ხანძრის,
სუნის რისკი და ა.შ. ყოველდღიური დახურვითა და
ირგვლივ არსებული ბეტონის კედლით
• მტვრის შემცირება გზების მორწყვისა და
საჭიროებისამებრ მუშაობით
• სუნის შემცირება გასანიავებელი საშულებებით

ნაგავსაყრელის მიმდებარე
ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების
მყუდროების დარღვევის თავიდან
აცილება და შემცირება
ნაგავსაყრელის ოპერაციებით
გამოწვეული პოტენციური
ზემოქმედება თავიდან აცილება და
შემცირება
პერსონალისათვის რისკების თავიდან
აცილება და შემცირება

ყველა ოპერაციის კონტროლის,
მონიტორინგისა და შეფასების
უზრუნველყოფა, შესაბამისად
მაკორექტირებელი ზომების მიღება
გაუთვალისწინებელი ზემოქმედების
განსაზღვრის შემთხვევაში

MoFE/შპს ჰიგიენა,
შიდა რესურსები

MoFE/შპს ჰიგიენა

EBRD PR3

საექსპლუატა
ციოს
სახელმძღვან
ელო
საუკეთესო
პრაქტიკა

უბედური
შემთხვევებისა და
ინციდენტების
ანგარიში

ბუნებრივი გარემოს
მონიტორინგის
ანგარიშის
კომპეტენტური
ორგანოებისათვის
წარდგენა
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

• უსიამოვნების შემცირება ფრინველების, პარაზიტებისა და
მწერების გამო

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

ყოველთვიუ
რად

• მიმდებარე დასახლებებში ხმაურის შემცირება ახალი
მისასვლელი გზის მშენებლობით, რომელიც ვერდით
აუვლის სახლებს

გაზის შეგროვების სისტემის დამონტაჟება
გაზის
ექსტრაქციის
მოწყობილობა
უნდა
დამონტაჟდეს ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციაში
შესვლიდან 3-5 წლის შემდეგ.
გაზის უსაფრთხოების მენეჯერი გაზის ექსტრაქციის
ოპერაციისას ნებისმიერ დროს უნდა მორიგეობდეს
სანიაღვრე წყლის მართვა
მყარი ადგილებიდან ჩამოღვრილი სანიაღვრე
წყლის შეგროვდება ნავთობზეთდამჭერი.
4

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების (PR4)

4.1

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გეგმის
შემუშავება, მათ შორის ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების ზომებისა, შპს ჰიგიენასათვის
მუშაობის პროცესში უბედური შემთხვევებისა და
დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად:
• უსაფრთხოების ტრენინგის ჩატარება
საექსპლუატაციო პროცედურებთან, სახანძრო
უსაფრთხოებასთან, პერსონალურ დამცავ
აღჭურვილობასა ობიექტისთვის და
მოწყობილობებითან დაკავშირებით
•სახანძრო უსაფრთხოების სახელმძღვანელო

მუშების ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების დაცვა
ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
ზემოქმედების
შემცირება.
ნაგავსაყრელზე
ჩვეულებრივ
რისკებს
განეკუთვნება:
• ინციდენტები და დაზიანებები
•
ქიმიური
/
ტოქსიური
დაზიანებები

საკუთარი
რესურსები
MoFE / შპს ჰიგიენა

EBRD PR 2
(and PR 4)
Best
Practices

უნდა
დასრულდეს
მიღება_ჩაბარ
ების
დოკუმენტის
გაცემემდე
კონტრაქტით
გათვალისწინ
ებული
სამუშაოების
ფარგლებში

ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
გეგმა
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთოების
ტრეინიგი
ინციდენტებისა და
ზემოქმედების
რეგისტრაცია
(საჭიროების
შემთხვევაში)
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

სატრანსპორტო საშუალებებს უნდა ჰქონდეს
ხმოვანი უკუსვლის სიგნალიზაცია და ხილული
უკუსვლის განათება
• კოდების განსაზღვრა მძღოლებს, მტვირთავებსა
და სხვა მუშებს შორის კომუნიკაციის
უზრუნველსაყოფად
• ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტების
შემუშავება ტრანსპორტის გადაკვეთის თავიდან
ასაცილებლად
• ნაგავსაყრელზე ოპერაციების მიმიდნარეობისას
ნაგავსაყრელის საკნებთან ადამიანთა წვდომის
შეზღუდვა

• ბაქტერიების ზემოქმედება
ინფექციური ნარჩენები
• აფეთქების ან ხანძრის რისკი

მუშების გამონაბოლქვის მილებთან პირდაპირი
დაშვების მინიმუმამდე შემცირება
• ნაგავსაყრელზე გაზის უსაფრთხოების წესების
დაცვა. გაზის გამაფრთხილებელი მოწყობილობის
აუცილებელ პირობებში გამოყენება.
ნებისმიერი ადგილი / მიწა, რომელიც ეჭვს იწვევს,
შესვლამდე შეამოწმეთ. აფეთქების რისკის
შემთხვევაში განახორციელეთ სამუშაო ადგილის
ევაკუაცია.
• რეგულარული სამედიცინო შემოწმების
უზრუნველყოფა, ვაქცინაცია და პროცედურების
ჩატარება გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების
გასაწევად დაზიანებისა და უბედური
შემთხვევების დროს.

და

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

4.2

ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები
• შესაბამისი ნიშნებისა და ინსტრუქციების
შემუშავება პერსონალისა და სხვა პირების
ნაგავსაყრელზე შესვლისას ინფორმირებისათვის
•ხანძარსაწინააღნდეგო
მოწყობილობის
დამონტაჟება
ნარჩენების
დამუშავების
მოწყობილობაზე, მუშებისა და საზოგადოებისათვის
რისკის შესამცირებლად
• ნაგავსაყრელის გაზის უსაფრთხოების ზომების
გამო
საჭიროა
სახანძრო
და
აფეთქების
საწინააღმდეგო
მოწყობილობა.
მოცემული
მოთხოვნები
განსაზღვრულია
სამშენებლო
სამუშაოების სატენდერო დოკუმენტაციაში
• მუნიციპალიტეტის სახანძრო სამსახურისათვის
ინფორმაციის მიწოდება მუნიციპალური სახანძრო
მოწყობილობის განლაგებისა და გაზის წარმოქნის
სისტემის შესახებ

ხანძრის
რისკისა
და
ნაგავსაყრელის გაზის აალების
შემცირება
ხანძრის ან აფეთქების
ზემოქმედების შემცირება

€ 3,000
შიდა და საკუთარი
რესურსები

EBRD PR 2
(and PR 4)

უნდა
დასრულდეს
ექსპლუატაც
იის
დაწყებამდე
კონტრაქტით
გათვალიწინე
ბული
სამუშაოების
ფარგლებში
მოწყობილობ
ის შემოწმება

ნიშნების განთავსება
ხანძრის პრევენციის
აღჭურვილობის
დამონტაჟება.
სახანძრო ბრიგადის
ვიზიტის ჩანაწერის
გაკეთება და
შესაბამისი
დოკუმენტაციის
წარდგენა

საჭიროებისამებრ პერსონალის პირადი დაცვის
მოწყობილობით უზრუნველყოფა (ზომები, როგორც
მამაკაცების, ასევე და ქალებისათვის). მკაფიო
ინსტრუქციების შემუშავება, თუ როდის და როგორ
უნდა გამოიყენონ აღნიშნული მოწყობილობები.
საექსპლუატაციო
პერსონალის
სავალდებულო
აღჭურვილობა მოიცავს:
•
დამცავი
ტანსაცმელი,
ხელთათმანები,
უსაფრთხოების ფეხსაცმელი
• სახის სასუნთქი ნიღბები
• მხაურისგან დაცვა

მუშების ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

უნდა
დასრულდეს
ექსპლუატაც
იის
დაწყებამდე
კონტრაქტით
გათვალისწინ
ებული
სამუშაოების
ფარგლებში

ყველა
თანამშრომელს აქვს
დაცვის
პირადი
მოწყობილობა
# მუშებს
მოეთხოვებათ
დაცვის პირადი
მოწყობილობის
გამოყენება

4.3

Best practices

MoFE / შპს ჰიგიენა

€ 2,000

EBRD PR 2

საკუთარი
რესურსები

Best
Practices

MoFE / შპს ჰიგიენა

სანძარსაწინააღმდეგ
პროცედურების
შემუშავება/განახლე
ბა
# მუშების
ყოვლეწლიური
ტრენინგი
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

EBRD PR 5
(and PR 10)

შესრულება
მშენებლობის
დაწყებამდე

RAP
დოკუმენტის
შემუშავება

• მყარი ქუდი
•
პირველადი დახმარება, მათ შორის თვალის
ამობანა
• მობილური ტელეფონი
5

განსახლება და ეკონომიური ცვლილება (PR 5)

5.1

განსახლების/საარსებო წყაროს აღდგენის გეგმის (R /
LRF) განხორციელება ქვემოთ განსაზღვრული
პუნქტების შესაბამისად:
- 2 ნაკვეთი ცეცხლაურის ნაგავსაყრელზე 3 ოჯახით
- 4 (7 ნაკვეთიდან) ნაკვეთი ცეცხლაურის
ნაგავსაყრელის სანიტარული ზონის ფარგლებში
- ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის სანიტარული ზონის
საზღვართან მდებარე ნაკვეთები სახლებით
- ნაკვეთები ცეცხლაურის ნაგავსაყრელის
ტერიტორიაზე, რომელსაც მოსავლისათვის იყენებნ
- ნარჩენების მკრეფავები ბათუმისა და ქობულეთის
ნაგავსაყრელებზე
- 9 თავშესაფარი ბათუმის ნაგავსაყრელზე
(ჩრდილოეთი ნაწილი)
- 2 თავშესაფრარი მეურნეობით ბათუმის
ნაგავსაყრელზე (სამხრეთი ნაწილი)

განსახლებისა და ეკონომიკური
ცვლილების საჭიროების შესახებ
ცნობიერების უზრუნველყოფა და
ცოდნა, იმისა თუ ვის შეიძლება
ჰქონდეს კომპენსაციის მიღების
უფლება
საქართველოს საკანონმდებლო
მოთხოვნების განმარტება EBRD -ს
მოთხოვნებთან შედარებით

გარე რესურსები

განსახლების სამოქმედო გეგმის (RAP) მომზადება,
აღწერისა და თარიღის მითითებით პროექტის
შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის (PAP)
იდენტიფიცირებისათვის.

განსახლებული/ეკონომიურად
დაზარალებული ადამიანების
სათანადო კომპენსაციით
უზრუნველყოფა: საზოგადოების
ჩართულობა ადრეული დაგეგმვის
ეტაპებზე, ყველა დაინტერესებულ
მხარის სწორი და დროული

გარე და საკუთარი
რესურსები

5.2

შესაძლო
დაზარალებულ
მხარეთა / პირთა
იდენტიფიცირება

MoFE / შპს ჰიგიენა

დიალოგი: აჭარის
მთავრობასთან,
ქობულეთისა და
ბათუმის

EBRD PR 5
(ასევე ეხება
SEP-ს)
საქართველო
ს
კანონმდებლ
ობა

პირველ
ანაზღაურება
მდე

RAP დამტკიცება

14
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კომპენსაციის
თანხები,
რაც
ხორციელდება
განსახლების სამოქმედო გეგმის შესაბამისად (RAP)
და / ან LRF

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

ინფორმირება, ნაგავსაყრელის
ზემოქმედებისა და სანიტარულ
ზონაში მცხოვრები პირებისათვის
კომპენსაციის გაცემა, რაც
განსახლების სამოქმდო გეგმით
არის განსაზღვრული (RAP)

მუნიციპალიტეტებ
თან

განსახლებული ადამიანების
სათანადო კომპენსაციის
უზრუნველყოფა

საკუთარი
რესურსები

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

EBRD 5

ცეცხლაურის
ნაგავსაყრელ
ის
მშენებლობის
ა და
ბათუმიისა
და
ქობულეთის
ნაგავსაყრელ
ების
დახურვის
დროს

ანგარიში:
€ ან PAP-ის
გათვალისწინებული
კომპენსაცია
ეკონომიკური
ცვლილებისათვის
(სად და რისთვის,
დეტალიზება სქესის
შესაბამისად და
ასაკი)

MoFE / შპს ჰიგიენა

MoFE / შპს ჰიგიენა

ანგარიში:
€ ან PAP-ის
გათვალისწინებული
კომპენსაცია
განსახლებისათვის
(სად და რისთვის,
დეტალიზება სქესის
შესაბამისად)

15

N.

ღონისძიებები

6

ბიომრავალფეროვნება (PR 6)

6.1

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმის შემუშავება
და განხორციელება (იხილეთ ზემოთ)

7

კულტურული მემკვიდრეობა (PR 8)

7.1

კონტრაქტორ
მეწარმეს/მეწარმეებს და ქვეკონტრაქტორს/ქვეკონტრაქტორებს
მოეთხოვება
დაუყოვნებლივ
მოამზადონ
ანგარიში
და
დოკუმენტი
მშენებლობისას
ნებისმიერი
შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში
შემთხვევითი
განსაზღვრა

აღმოჩენის

გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

მონიტორინგი და შეფასება,
პოტენციური ზემოქმედება,
იმისათვის რომ საჭიროების
შემთხვევაში გატარდეს შესაბამისი
ზომები

Internal რესურსები

EBRD 6

იხ. ზემოთ

იხ. ზემოთ

მოცემული მოქმედების მიზნია,
კულტურული მემკვიდრეობის
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი
არტეფაქტები სათანადოდ იქნას
მოვლილი

საკუთარი
რესურსები
მხარდაჭერა/დიალ
ოგი:
კულტურის
სამინისტრო
MoFE / შპს ჰიგიენა

EBRD PR 8
ეროვნული
კანონმდებლ
ობა

პროექტის
დაწყება და
ყველა
ქვესაკონტრაქ
ტორის
მოქმედებები

შემთხვევითი
აღმოჩენის
პროცედურა შპს
ჰიგიენაში
% ToRs
ქვეკონტრქტორებისა
თვის, მათ შორის
შემთხვევით
აღმოჩენის
მოთხოვნები
No. ტრენინგები

დაინტერესებულ მხარეთათვის
ინფორმაციის მიწოდება პროექტის
მიზნების შესახებ და

გარე და საკუთარი
რესურსები

EBRD PR10
Best
Practices

მშენებლობის
დაწყებამდე

Pls ეხება SEP

პროცედურების

MoFE / შპს ჰიგიენა

თანამშრომლების
გადამზადება
კულტურული
მემკვიდრეობის მართვასთან დაკავშირებით (ე.ი.
კულტურის სამინისტროს ჩართვა)
8

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა (PR 10)

8.1

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის
შემუშავება და განხორციელება
(გენდერული ასპექტი იქნება ჩართული და ასახული
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმაში.
რადგანაც საოჯახო ნარჩენები მართვის საკითხში
მდედრობითი
სქესის
წარმომადგენელთა
პასუხისმგებლობა დომინირებს (და ნებისმიერი

MoFE / შპს ჰიგიენა

მუდმივად
პროექტის
განხორციელ
ების

16
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გარემოსდაცვითი და სოციალური
რისკების მდგრადობა/ სარგებელი
და კომენტარები

ინვესტიციის
საჭირეობა /
რესურსები
/ განხორციელების
პასუხისმგებლობა
& მონიტორინგი

საკანონმდებ
ლო
მოთხოვნა /
EBRD
შესრულების
მოთხოვნა /
საუკეთესო
პრაქტიკა

პოტენციური გადამუშავების ინიციატივები), და
რადგანაც ქალები უფრო მეტად გადასცემენ ცოდნას
მათ შვილებს, მნიშვნელოვანია, რომ
ქალები
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმის
(SEP) განსაკუთრებულ სამიზნეს წარმოადგენენ)
8.2

პროექტის ამოქმედებით დაზარალებული
მოსახლეობის არეალი (PAP)

განრიგი

პროექტის
წარმატებით
განხორციელების
სამიზნე და
შეფასებითი
კრიტერიუმები
((მაჩვენებლები)

პერიოდში

PAP
ინფორმირება,
როგორც
პროექტის, ასევე განსახლებისა და
ეკონომიკური
ცვლილებების
შესახებ ბათუმის, ქობულეთისა და
ცეცხლაურის
ნაგავსაყრელებში
ცეცხლაურში
სოციალური
დაძაბულობის შესასუსტებლად

გარე და საკუთარი
რესურსები

MoFE / შპს ჰიგიენა

EBRD 10
(and 5)

მშენებლობამ
დე

Pls ეხება SEP და
RAP
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B. მშენებლობის ეტაპი (მხოლოდ აღნიშნული პერიოდისათვი)
No.

მოქმედება

9

სამშენებლო ღონისძიებების ძირითადი გარემოსდაცვითი და სოციალური მწარმოებლურობა

9.1

MoFE/შპს ჰიგიენა ყველა კონტრაქტორისაგან
მოითხოვს
სამშენებლო გარემოსდაცვითი და
უსაფრთხოების მართვის გეგმის მომზადებას
(CESMP), რომელიც
თავის მხრივ უნდა
დაამტკიცოს MoFE/შპს ჰიგიენამ

9.3

Investment Needs /
Resources /
Responsibility
Implementation &
Monitoring

Legislative
Reuirement /
EBRD
performance
requirement /
Best
practices

Timetable
Action to be
completed by

Target and
Evaluation
Criteria for
Successful
Implementation

EBRD PR3
საუკეთესო
პრაქტიკა

მშენებლობის
ეტაპი

ინჟინერმა
/
დამსაქმებელმა
დაამტკიცა
CESMP
#
უბდერუ
შემთხვევა
# საჩივრები
საზოგადოებრივ
ი საჩივრების
მექანიზმის
განსაზღვრა

მშენებლობის
ეტაპი

სამშენებლო
სამუშაოების
ყოველთვიური
შემოწმება
სამუშაო
გრაფიკთან
შესაბამისობის
მონიტორინგისა
თვის
# საჩივრები

მშენებლობის
დაწყებამდე
და
მშნებლობის
პერიოდში

კონტაქტორის
ადგილის
მშენებლობის
მენჯერი და EHS
მშენებლობის

პერსონალის დაზიანებების
შემცირება, ინციდენტებზე
ეფექტური რეაგირება

მშენებლობის ხარჯები

გარემოს დაცვა და კარგი
საზოგადოებრივი
ურთიერთობის ხელშეწყობა

MoFE / შპს ჰიგიენა

კონტრაქტორმა
ხმაურის
აცილებისა
და
შემცირებისათვის (უნდა იყოს მოცემული CESMPში)
•
მშენებლობის
დაწყებამდე
დაზარალებულ
მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია სამუშაო
გრაფიკის შესახებ
• სამშენებლო სამუშაოების შესრულება მხოლოდ
დღის განმავლობაში (რეგულარული სამუშაო
საათები ეხება შრომის რეგულაციებს)
• სამუშაო გრაფიკის
გაუთვალისწინებელი
შეფერხების შემთხვევაში ინფორმაცია უნდა
მიეწოდოს დაზარალებულ მოსახლეობას

მშენებლობის ეტაპზე
მოსახლეობის შეწუხების
მინიმუმამდე შემცირება

მშენებლობის ხარჯები

EBRD PR3

სამშენებლო კომპანია

საუკეთესო
პრაქტიკა

გარემოზე ზემოქმედების ასაცილებელი ზომები,
რომლებიც ჩართულია CESMP-ში:
• წინასწარ შეთანხმებული სამუშაო გრაფიკი, მათ
შორის
ის
გრაფიკი,
როდესაც
კომპანიის
წარმომადგენლები დაესწრებიან მშენებლობას

მშენებლობის პროცესში
ნიადაგის/ წყლის
ზედაპირის/გრუნტის წყლის
დაბინძურების რისკის შემცირება
მიწის სამუშაოების

CESMP
უნდა
აღწეროს
კონტრაქტორის
უსაფრთხოების
პროცედურები,
ინციდენტის
პროცედურები
და
ბუნებრივ
გარემოზე
ზემოქმედების შემამცირებელი
ზომები და
მონიტორინგის პროგრამა
9.2

გარემოსდაცვითი და
სოციალური რისკების
მდგრადობა/ სარგებელი და
კომენტარები

სამშენებლო კომპანია

MoFE / შპს ჰიგიენა

მშენებლობის ხარჯები
მშენებლობის
დაწყებამდე სამშენებლო
გეგმის შემუშავება
სამშენებლო კომპანიის

EBRD PR3
საუკეთესო
პრაქტიკა
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No.

მოქმედება

გარემოსდაცვითი და
სოციალური რისკების
მდგრადობა/ სარგებელი და
კომენტარები

Investment Needs /
Resources /
Responsibility
Implementation &
Monitoring

• საგანგებო გეგმა
• სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოებისა და
ჯანმრთელობის დაცვის გეგმა, საგზაო მოძრაობის
უსაფრთხოების ჩათვლით
• სითხის დაღვრის პრევენციის გეგმა
• მოპოვებული მასალის ნიადაგის დამუშავება და
შენახვის გეგმა (მათ შორის მიწის შეგროვების
ზომები ეროზიის თავიდან ასაცილებლად, სად
უნდა იქნას გამოყენებული მიწა შენახვის შემდეგ,
მაგ. გზების, ყოველდღიური საფარის, საფარი
ფენისა და ა.შ.)

შესრულებისას ნიადაგის
ეროზიის / დატკეპნის
მინიმუმადე შემცირება
ტრანსპორტის მოძრაობის
მინიმუმადე შემცირება
(მტვერი, ხმაური, უსაფრთხოება)

მიერ მშენებლობის
განხორციელება
კონტრაქტორი
ზედამხედველობის
კომპანიის მიერ

• ჯებირების შევსება მშენებლობის გეგმის
შესაბამისად, მაგალითად, ფერდობები, პროექტი,
საფარი მასალა, ლანდშაფტი, სარგავი
• სახიფათო მასალების დამუშავებისა და შენახვის
გეგმა
• სამშენებლო ნარჩენების მართვის გეგმა
• გათხრილ მიწაზე ტენიანი ამინდის შემთხვევაში
ტრანსპორტის გადაადგილების შემცირება
• სამშენებლო ადგილის დახურვის გეგმა
• ნავთობის, ქიმიური ნივთიერებისა და სითხეების
უსაფრთხო დამუშავება
• სატრანსპორტო საშუალებების საწვავით შევსება
შევსება და გაწმენდა მხოლოდ გამოყოფილ
ადგილებში, რომელიც აღჭურვილი იქნება
დაბინძურების სათანადო პრევენციისა და
შემასუსტებელი ზომებით (ესე იგი არა სამშენებლო
ადგილზე)
• მიწის შეგროვება სენსიტიური ტერიტორიებიდან
დაშორებულ ადგილებში
• საჭიროების შემთხვევაში, წყლიან ადგილებში

მშენებლობის ადგილის
დანიშნული მენეჯერი
და EHS
პასუხისმგებლობა

MoFE / შპს ჰიგიენა
(ზედამხედველობა/შესრ
ულება)

Legislative
Reuirement /
EBRD
performance
requirement /
Best
practices

Timetable
Action to be
completed by

Target and
Evaluation
Criteria for
Successful
Implementation

ადგილის
მენეჯმენტის
გეგმა, მათ
შორის სამუშაო
ინსტრუქციები
ბუნებრივი
გარემოს
ასპექტებისათვი
ს, ადგილზე და
მიმდებარე
ტერიტორიაზე
კონტრქტორის
შიდა აუდიტი
და ანგარიში
ანგარიში
ტრენინგების
შესახებ
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No.

მოქმედება

გარემოსდაცვითი და
სოციალური რისკების
მდგრადობა/ სარგებელი და
კომენტარები

Investment Needs /
Resources /
Responsibility
Implementation &
Monitoring

Legislative
Reuirement /
EBRD
performance
requirement /
Best
practices

Timetable
Action to be
completed by

Target and
Evaluation
Criteria for
Successful
Implementation

მომავალში ნიადაგის,
ზედაპირული და გრუნტის
წყლის დაბინძურების თავიდან
აცილება

მშენებლობის ხარჯები

EBRD PR3
მშენებლობის
საბჭოს
პერიოდში
დირექტივა
1999/31/EC
ნაგავსაყრელის
ნარჩენებთან
დაკავშირებით

კონტრაქტორი
ზედამხედველო
ბითი კომპანიის
ზედამხედველო
ბა

მომწოდებელთა მხრიდან ცუდი
ბუნებრივი გარემოსა და/ან
სოციალური მართვის თავიდან
აცილება

საკუთარი რესურსები
(პოლიტიკის
განვითარება)
სამშენებლო ხარჯები
(განხორციელება)
სამშენებლო კომპანია
(განხორციელება)
MoFE/შპს ჰიგიენა
(შესრულება)

საუკეთესო
პრაქტიკა

კონტრაქტის
შესრულება

მტვრის შემცირება
• სახურავიანი სატვირთო მანქანების გამოყენებით
მტვრის შემცირება
• მოუკირწყლავ გზებზე სიჩქარის ლიმიტების
დაწესება
• განისაზღვრება მონიტორინგის სისტემა,
იმისათვის რომ დადგინდეს მიზნებთან
შესაბამისობა
კულტურული მემკვიდრეობის შემთხვევით
აღმოჩენის დადგენილი წესი
9.4

9.5

ახალი ნაგავსაყრელის აშენება პროექტის გეგმებისა
და EC არასახიფათო ნარჩენების დირექტივის
შესაბამისად

MoFE / შპს ჰიგიენამ განავითაროს მიწოდების
ჯაჭვის პოლიტიკა, რომელიც ჩართული უნდა
იყოს კონტრაქტებთან გაფორმებულ ყველა
კონტრაქტში

სამშენებლო კომპანია
MoFE / შპს ჰიგიენა
(ზედამხედველობა/შესრ
ულება)

მშენებლობის
პერიოდში

