
„აწარმოე საქართველოში“

გარემოსდაცვითი და სოციალური
სისტემა



გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემა

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემის მიზანია, თავიდან აიცილოს ან შეამციროს გარემოსდაცვითი და
სოციალური ზეგავლენით გამოწვეული არასასურველი შედეგები და მიაღწიოს მაღალი ხარისხის გარემოსდაცვით და
სოციალურ შესრულებას.

გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემა არის გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების იდენტიფიცირებისა და
მართვის პოლიტიკის, პროცედურებისა და ინსტრუმენტების ნაკრები.

„აწარმო საქართველოში“-ს მიერ ახლად შემუშავებული გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის სისტემა მოიცავს:

❖ გარემოსდაცვით და სოციალურ პოლიტიკას;

❖ საქმიანობების შემოწმებისა და გარემოსდაცვითი რისკების კატეგორიზაციის მინიჭების პროცედურებს; 

❖ გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების განხილვისა და შეფასების მიდგომებს;

❖ მონიტორინგისა და ანგარიშგების მოთხოვნებს;

❖ საჩივრების მართვის მექანიზმს (GRM);

❖ დასაქმებულთა მართვის პროცედურებს (LMP);

❖ დაინტერესბულ მხარეთა ჩართულობისა და კონსულტაციის პროცესს (SEP).
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გარემოსდაცვითი სკრინინგი და რისკების მართვის
პროცედურები



მიკრო გრანტებით არ დაფინანსდება: 

❖ მსოფლიო ბანკის აკრძალულ საქმიანობათა ნუსხით განსაზღვრული აქტივობები;

❖ აქტივობები რომლებიც იწვევს იძულებით განსახლებას;

❖ კომპანიები რომლებიც სანქცირებულები არიან ეროვნულ გარემოსდაცვით და სოციალურ კანონმდებლობასთან

შეუსაბამო ქმედების გამო;

❖ აპლიკანტი, რომელიც არ ფლობს საქმიანობების განხორციელებისათვის საჭირო ლიცენზიასა და ნებართვას;

❖ აქტივობა რომლის განხორციელების ადგილიც არის დაცული ტერიტორიები ან კულტურული მემკვიდრეობის

ტერიტორია;

❖ აქტივობები რომლებიც მნიშვნელოვან რისკს უქმნიან მუშაკთა და საზოგადოების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებას.

E&S რისკების სტკრინინგი
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აპლიკანტები ავსებს ონლაინ ფორმას და
ის ავტომატურად გადის სკრინინგს
მსოფლიო ბანსკი აკრძალულ
საქმიანობათა ნუსხასა და საქართველოს
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 1

და 2 დანართთან მიმართებაში

აპლიკანტები რომლებიც გაივლიან
ინსპექტორების ფაზის დროს სრკნინგს
შეუძლიათ გადავიდნენ მომდევნო ეტაპზე
და მიიღონ დაფინანსება

MSME,რომლეთა საქმიანობების შედიან
მსოფლიო ბანსკი აკრძალულ საქმიანობათა
ნუსხასა და საქართველოს გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის 1 და 2 დანართში
ავტომატურად იცხრილებიან
დაფინანსებიდან

MSME , რომლებიც ჯდებიან დაფინანსების
კრიტერიუმში, თუმცა აქვთ გარკვეული
შეუსაბამობები, მიეცემათ რეკომენდაციები
და გონივრული დრო მათ გამოსასწრებლად,

გრანტის გაცემამდე
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E&S გადამოწმების პროცედურები მიკრო გრენტების პროგრამის
ფარგლებში
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მიკრო გრანტების სკრინინგის ფორმა 
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ზოგადი პასუხისმგებლობები:

❖ განახორციელონ აპლიკანტების სკრინინგი სააგენტოს მიერ განსაზღვრული ფორმით;

❖ მიყვნენ მონიტორინგისა და ანგარიშგების პროცედურებს;

❖ განახორციელონ პროექტი სააგენტოს მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის, კრიტერიუმებისა და გაიდლაინების

შესაბამისად;

❖ ჩაატარებენ შესაბამის ტრეინინგებს, გარემოსდაცვით და სოციალურ პროცედურების შესახებ;

❖ პროექტის განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე განახორციელონ ადგილზე ვიზიტები, გარემოსდაცვით და

სოციალური ვალდებულებების გადამოწმების მიზნით.

კონტრაქტორების პასუხისმგებლობა ESMS-ის ფარგლებში. 



სოციალური კომპონენტი
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დასაქმებულთა მართვის პროცედურა

გულისხმობს, პროექტში დასაქმებულთათვის საქმიანობის ფარგლებში გამოწვეული რისკების და უარყოფითი გავლენების
თავიდან აცილებას, შემცირებასა ან მართვას. ასევე სამუშაო ადგილზე არადისკრიმინაციულ და თანაბარ მოპყრობას, მათი
ინტერესების დაცვასა და ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პირობების შექმნას. ასევე საშუალებას ნებისმიერი ტიპის
საჩივრის, უკუკავშირისა და ინციდენტების დაფიქსირების შესახებ.

დასაქმებულთათვის ძირითადი პოტენციური რისკებია: 

❖ შრომის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისა რისკები;

❖ სექსუალური ექსპლოატაციის, შევიწროვებისა და ძალადობის რისკები.
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ანგარიშგების პროცედურა და საჩივრების მექანიზმი

ანგარიშგება სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი, 

ფატალური ან ფიზიკური დაზიანების შესახებ:

❖ დასაქმებული პასუხისმგებელია სიცოცხლისათვის

საფრთხის შემცველი შემთხევების ჩანაწერის წარმოებაზე; 

❖ ადგილზე ჰქონდეს აღნიშნული შემთხვევებისა და

პროფესიული დაზიანების / დაავადების აღრიცხვის

ფორმა (ინციდენტების ანგარიშგების ფორმა დანართი

N1);

❖ შენახული ჰქონდეს მტკიცებულება საშუალო სიმძიმის, 

მძიმე, ფატალურ და მასიური ხასიათის შემთხვევებზე; 

9

დასაქმებულთა საჩივრების მექანიზმი გულისმობს: 

❖ საჩივრების მიღების პროცედურას
კომენტარის/საჩივრის ფორმით, რჩევის ყუთის,

მეილის ან ცხელი ხაზის სახით;

❖ საჩივრების განხილვისა და გადაჭრისათვის
განსაზღვრულ ვადებს;

❖ საჩივრებზე დროული რეაგირებისათვის/

გადაჭრისათვის ჩანაწერების წარმოებას; (LMP

დანართი N4);

❖ საჩივრების მიღების, აღრიცხვისა და გადაჭრისათვის
შესაბამისი განყოფილების არსებობას.



სახელმწიფო კონტროლი

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი

ეკონომიკისა  და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  სსიპ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური 
ინსპექცია



საერთაშორისო სტანდარტები

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა

ILO-OSH 2001 - Guidelines on occupational safety and health 
management systems

GRASP - stands for GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social 
Practice (2008)



რა არის შრომის უსაფრთხოება?

დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის 
სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ფუნქციური 

შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი ასპექტებისაგან 
დაცვის სისტემა, რომელიც ჯანსაღი და უსაფრთხო 

საქმიანობის პირობებს ქმნის და მოიცავს სამართლებრივ, 
სოციალურ-ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ, 

სანიტარიულ-ჰიგიენურ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, 
სარეაბილიტაციო და სხვა ღონისძიებებს;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



საქართველოს კონსტიტუცია

მუხლი 26-1. შრომის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. 
ყველას აქვს სამუშაოს თავისუფალი არჩევის უფლება. უფლება 
შრომის უსაფრთხო პირობებზე და სხვა შრომითი უფლებები 

დაცულია ორგანული კანონით.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



საქართველოს შრომის კოდექსი

მუხლი 35-3. დასაქმებულს უფლება აქვს უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს, დავალების ან
მითითების შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, ან შრომის უსაფრთხოების
პირობების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მის ან მესამე პირის
სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა

საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ

მუხლი 95. დამსაქმებელი ვალდებულია მიაწოდოს მუშაკს
ამომწურავი ინფორმაცია საწარმოში ან დაწესებულებაში
პროფესიული დაავადების განვითარების რისკის
თაობაზე, მავნე ფაქტორების არსებობისა და მათი
ზეგავლენის თავიდან აცილებისათვის საჭირო
ღონისძიებათა შესახებ.



პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

მუხლი 24-4. დასაქმებულს, რომელიც იმყოფება სამუშაო ადგილზე, უფლება აქვს, 
იცოდეს:

ა) რა სახის მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაოს ასრულებს;

ბ) რა შედეგებს გამოიწვევს შრომის უსაფრთხოების დაცვის წესების დაუცველობა 
როგორც პირადად მისთვის, ისე გარშემომყოფთათვის;

გ) რა ღონისძიებებია განსახორციელებელი უსაფრთხო სამუშაო პირობების 
უზრუნველსაყოფად.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



საქართველოს სისხლის სამართლის 
კოდექსი

მუხლი 170-1. უსაფრთხოების ტექნიკის ან შრომის დაცვის 
სხვა წესის დარღვევა ამ წესის დაცვისათვის პასუხისმგებელი 

პირის მიერ, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე 
ან მძიმე დაზიანება, – ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი 

სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



დამსაქმებლის ვალდებულებები

იზრუნოს, რომ დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის 
უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას ზიანი არ მიადგეს;

ა) იზრუნოს არსებული რისკების თავიდან აცილებაზე;

ბ) შეაფასოს ის რისკები და საფრთხეები, რომელთა თავიდან აცილებაც 
შეუძლებელია;

გ) იზრუნოს საფრთხის შემცირებაზე, მათ შორის, მისი წყაროს 
აღმოფხვრაზე;

თ) დასაქმებულებს ჩაუტაროს შესაბამისი სწავლება (ტრენინგები) და 
ინსტრუქტაჟი;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



დასაქმებულის ვალდებულებები

ა) იხელმძღვანელოს შრომის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული ინსტრუქციებით, სამართლებრივი ნორმებითა 
და სხვა წესებით და დაემორჩილოს დამსაქმებლის მიერ 
დადგენილ სამუშაო პროცედურებს;

ი) დაესწროს დამსაქმებლის მიერ ორგანიზებულ შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ ტრენინგებსა და საინფორმაციო 
შეხვედრებს;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



პროფესიული დაავადება

დასაქმებულის მწვავე ან ქრონიკული დაავადება, რომელიც ვითარდება 
საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის საფრთხის შემცველი 

ფაქტორების ზემოქმედებით, იწვევს მისი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის გაუარესებას ან/და პროფესიული შრომისუნარიანობის 

შეზღუდვას მოკლე პერიოდში ან ხანგრძლივად და განსაზღვრულია 
საქართველოს კანონმდებლობით;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



საფრთხე
საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის (მანქანა-
დანადგარების, მასალების, ნივთიერებების, სამუშაო
მეთოდების, გარემო პირობების ან შრომის ორგანიზების)
თავისებურებები, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს
დასაქმებულის ან სხვა პირის ჯანმრთელობას, გამოიწვიოს
მისი დაავადება ან მის ჯანმრთელობას სხვა პრობლემები
შეუქმნას;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა



რისკი
საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის 

ფაქტორების გავლენით დასაქმებულის ან სხვა 
პირის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების ან 
მისთვის სხვაგვარი ზიანის მიყენების ალბათობის 
ხარისხი, შესაბამისი შედეგის სიმძიმის ხარისხის 

გათვალისწინებით;

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია - ჯანმრთელობის 
დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სისტემა

რისკი= ალბათობა x სიმძიმის ხარისხზე            

(ალბათობა= სტატისტიკა + მოწყვლადობა)



დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა

პროექტში ჩართულ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესა და ბენეფიციარისათვის პროექტის შესახებ ამომწურავი, მუდმივად

განახლებადი და დროული ინფორმაციის მიწოდება. 

მათ შორის, მათთან საჭიროებიდან გამომდინარე შეხვედრების გამართვა და ინფორმირება პროექტის მიმდინარეობის პროცესში
მათი მხრიდან წამოჭრილი საჩივრებისა ან უკუკავშირის შესახებ. 

❖ გარე კომუნიკაციის მექანიზმი - საშუალებას აძლევს ბენეფიციარებსა და ყველას ვინც ფიქრობს, რომ პროექტს მათზე
რაიმე ტიპის უარყოფითი ან დადებითი გავლენა აქვს წარადგინონ საჩივარი, უკუკავშირი ან შეკითხვა. ასევე პროექტში
დასაქმებულებთან დაკავშირებული ბავშვთა შრომის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ან სხვა ტიპის შევიწროების
შესახებ, რომელიც ეწინააღმდეგება პროექტის პოლიტიკასა და პროცედურებს. ასევე იძლევა საშალებას წარადგნონ
ანონიმური საჩივარი.

❖ ღია და ცოცხალი მიდგომა: საჯარო კონსულტაციები; 

❖ ინფორმირებული მონაწილეობა და უკუკავშირი: ინფორმაციის ფართო და შესაბამისი ფორმატით გავრცელება ყველა

დაინტერესებული მხარისთვის;

❖ ინკლუზიურობა და მგრძნობელობა: ყველა დაინტერესებული მხარისათვის ინფორმაციისადმი თანაბარი წვდომა.
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პოლიტიკის მიზნები

• დისკრიმინაციის და შევიწროებისგან 
თავისუფალი სამუშაო გარემოს შექმნა;

• თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება/სამუშაო 
გარემოს გაჯანსაღება.



დისკრიმინაცია

უსამართლო ან უთანასწორო მოპყრობა, რომელიც გულისხმობს ადამიანის 
უფლებების დარღვევას ან შეზღუდვას, ან მათ დარღვევაში, შეზღუდვაში 
სხვების ხელშეწყობას რასის, კანის ფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, 
წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან 
წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური, 
სოციალური, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, 
პროფესიული კავშირისადმი  კუთვნილების, პროფესიის, შრომით 
ხელშეკრულების სტატუსის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, 
გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა 
შეხედულების ან სხვა ნიშნით;



შევიწროება

დისკრიმინაციის ფორმა, რომელიც იწვევს პირის, 
ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე ნიშნით, დევნას, 
იძულებას ან/და მის მიმართ არასასურველ ქცევას, რაც, 
თავის მხრივ, მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის 
ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, 
მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან 
შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას;



სექსუალური შევიწროება

პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის 
სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ნებისმიერი ქცევა, 
რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების 
შელახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, 
დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ 
გარემოს.



სექსუალური შევიწროების გამოხატვის შესაძლო 
ფორმები

• სიტყვიერი, მაგ:
• სექსუალური ხასიათის ხუმრობა;
• სამუშაო სივრცეში ბილწსიტყვაობა;
• კომენტარი ადამიანის გარეგნობის, ჩაცმულობის ან პირადი ცხოვრების შესახებ;
• კომენტარი ადამიანის სექსუალობის შესახებ;
• კომენტარი ადამიანის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ;
• კომენტარი საკუთარი სექსუალური გამოცდილების ან/და პრეფერენციების შესახებ;
• სექსუალური ხასიათის სახელებით მიმართვა;
• პირისთვის არასასურველ პაემანზე რამდენჯერმე დაპატიჟება.

არასიტვყიერი, მაგ:
სექსუალური ხასიათის ჟესტიკულაციის/მინიშნების ჩვენება;

• სექსუალური ხასიათის მზერა;
• სექსუალური ხასიათის სტვენა;
• სექსუალური ხასიათის ქმედებებით პირის პირადი სივრცის დარღვევა.



სექსუალური შევიწროების შესაძლო გამოხატვის 
ფორმები

• ფიზიკური, მაგ:

• სახეზე ან სხეულზე (მაგალითად, მხარზე ან წელზე) შეხება;

• ჩახუტება;

• ჩქმეტა;

• პირადი სივრცის დარღვევა (ძალიან ახლოს დადგომა/გაჩერება).



მარეგულირებელი კანონმდებლობა

• საქართველოს კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“;

• საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“;

• საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსი“;

• საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“.

• „ომბუდსმენი“ - მის.: საქართველო, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ., N150.

• ვებ-გვერდი: www.ombudsman.ge; 

• ელ-ფოსტა: info@ombudsman.ge;

• ცხელი ხაზი: 1481 (24/7);

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1155567?publication=12
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216?publication=445
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962?publication=139
http://www.ombudsman.ge/
mailto:info@ombudsman.ge


მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ შემუშავებული გამონაკლისების
ჩამონათვალი

➢ ნებისმიერი პროდუქტით ვაჭრობა ან მისი წარმოება ან საქმიანობის განხორციელება ან საქმიანობა, რომელიც მიჩნეულია უკანონოდ ქვეყნის
კანონმდებლობის, რეგულაციების ან საერთაშორისო კონვენციებისა და შეთანხმებების შესაბამისად, ან ექვემდებარება საერთაშორისო
აკრძალვას; ასეთი პროდუქტებია ფარმაცევტული ნაწარმი, პესტიციდები/ჰერბიციდები, ოზონის დამაზიანებელი ნივთიერებები,
პოლიქლორბიფენილი, პროდუქტები რომლებიც რეგულირდება კონვენციით „გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ (CITES);

➢ ზრდასრული პირების გართობის საშუალებებით ვაჭრობა ან მათი წარმოება;

➢ იარაღით და საბრძოლო მასალით ვაჭრობა ან მათი წარმოება;

➢ ალკოჰოლური სასმელებით ვაჭრობა ან მათი წარმოება (ღვინისა და ლუდის გარდა);

➢ თამბაქოს წარმოება და ვაჭრობა;

➢ აზარტული თამაშები, კაზინოები და ეკვივალენტური საწარმოები;

➢ რადიოაქტიური მასალების წარმოება ან ვაჭრობა. ეს არ ეხება სამედიცინო აღჭურვილობის, ხარისხის კონტროლის (გაზომვის) და ნებისმიერი
აღჭურვილობის შეძენას, სადაც მსოფლიო ბანკი მიიჩნევს, რომ რადიოაქტიური წყარო ტრივიალურია და / ან ადეკვატურად დაცულია;
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მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ შემუშავებული გამონაკლისების
ჩამონათვალი

➢ აზბესტის ბოჭკოებით ვაჭრობა ან მათი წარმოება. ეს არ ეხება დაკავშირებული აზბესტის ცემენტის ფურცლების შეძენას და გამოყენებას,

სადაც აზბესტის შემცველობა 20%‐ზე ნაკლებია;

➢ საზღვაო გარემოში თევზაობა ბადით, რომლის სიგრძე 2,5 კმ‐ს აღემატება;

➢ წარმოება ან საქმიანობა, რომელიც იყენებს ბავშვის იძულებით შრომას, ზიანის მომტანია და წარმოადგენს ექსპლუატაციის ფორმას;

➢ მნიშვნელოვანი მოცულობის საფრთხის შემცველი ქიმიკატების წარმოება, ვაჭრობა, შენახვა ან ტრანსპორტირება, ან საშიში ქიმიკატების

გამოყენება კომერციული მასშტაბით. საფრთხის შემცველი ქიმიკატების შემადგენლობაში შედის ბენზინი, ნავთი და სხვა ნავთობპოდუქტები;

➢ კომერციული სატყეო სამუშაოები ან სატყეო მოწყობილობების შეძენა პირველად ტროპიკულ ტენიან ტყეში გამოყენებისთვის;

➢ მერქნის ან სხვა სატყეო პროდუქტებით ვაჭრობა და მათი წარმოება ისეთი ტყეებიდან, რომლებიც მდგრადი მართვის ქვეშ არ იმყოფება;

12



მსოფლიო ბანკის ჯგუფის მიერ შემუშავებული გამონაკლისების
ჩამონათვალი

➢ ნარჩენებით ან ნარჩენი პროდუქტებით საერთაშორისო ვაჭრობა, გადამუშავებისთვის განკუთვნილი უვნებელი ნარჩენების

გარდა;

➢ მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლები (POPs);

➢ მშრომელთა ფუნდამენტური პრინციპებისა და სამუშაო უფლებების შეუსრულებლობა;

➢ ეროვნული პარკის ან მსგავსი დაცული ტერიტორიის მნიშვნელოვანი დეგრადაცია;

➢ უძრავი ქონებით სპეკულაცია.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

1. ენერგია

1.1. ნედლი ნავთობის (გარდა საზეთ-საპოხი მასალისა) გადამუშავება;

1.2. დღე-ღამეში 500 ტონა ან მეტი ქვანახშირის ან ბიტუმოვანი ფიქლის გათხიერება ან/და გაზიფიცირება.

2. 10 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის თბოელექტროსადგურის ან/და წვის სხვა დანადგარის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

3. ატომური ელექტროსადგურის ან სხვა ბირთვული რეაქტორის განთავსება, მისი დემონტაჟისა და დეკომისიის ჩათვლით,

გარდა იმ კვლევითი დანადგარისა, რომელიც გამოიყენება დაშლადი მასალების, ბირთვული საწვავის წარმოებისა და

გარდაქმნისათვის, რომლის მაქსიმალური სიმძლავრე 1 კილოვატ უწყვეტ სითბურ დატვირთვას არ აღემატება.

14



საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

4. ისეთ საქმიანობასთან დაკავშირებული დანადგარი, რომლის დანიშნულებაა:

4.1. ბირთვული საწვავის წარმოება ან/და გამდიდრება;

4.2. დასხივებული ბირთვული საწვავის ან მაღალი აქტივობის მქონე რადიოაქტიური ნარჩენების გადამუშავება;

4.3. დასხივებული ბირთვული საწვავის საბოლოო განთავსება სამარხში;

4.4. დასხივებული ბირთვული საწვავის ან რადიოაქტიური ნარჩენების საწარმოო ტერიტორიის გარეთ შენახვა, თუ

დაგეგმილია მათი 3 წელზე მეტი ვადით შენახვა;

4.5. რადიოაქტიული ნარჩენების საბოლოო განთავსება სამარხში.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

5. თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით.

6. მეტალურგიული, ქიმიური ან ელექტროქიმიური პროცესების მეშვეობით მადნიდან, კონცენტრატებიდან ან მეორეული

ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოება, გარდა საიუველირო წარმოებისა.

7. აზბესტის ამოღება, აზბესტისა და აზბესტშემცველი პროდუქციის დამუშავება ან/და გარდაქმნა: წელიწადში 20 000 ტონაზე მეტი

აზბესტ-ცემენტის პროდუქციის წარმოება; წელიწადში 50 ტონაზე მეტი ფრიქციული მასალის წარმოება; წელიწადში 200 ტონაზე მეტი

აზბესტის სხვაგვარად გამოყენება.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

8. ქიმიური მრეწველობა:

8.1. ძირითადი ორგანული ნაერთების წარმოება;

8.2. ძირითადი არაორგანული ნაერთების წარმოება;

8.3. ფოსფოროვანი, აზოტოვანი ან/და კალიუმოვანი სასუქების მარტივი ან/და რთული წარმოება;

8.4. მცენარეთა დაცვის საშუალებების ან/და ბიოციდების წარმოება;

8.5. ქიმიური ან/და ბიოლოგიური პროცესის მეშვეობით ფარმაცევტული საშუალებების წარმოება;

8.6. ასაფეთქებელი მასალის წარმოება.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

9. მაგისტრალური მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

10. აეროპორტის მშენებლობა და ექსპლუატაცია, რომლის ძირითადი ასაფრენ-დასაფრენი ბილიკის სიგრძე 1600 მეტრი ან მეტია.

11. საერთაშორისო ან შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზის მშენებლობა.

12. საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია ან/და მოდერნიზაცია, რომლის მთლიანი მონაკვეთის სიგრძე 5 კილომეტრი ან მეტია.

13. საერთაშორისო ან შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზაზე განთავსებული გვირაბის ან/და ხიდის

მშენებლობა.

14. შიდასამდინარო გზის ან პორტის მშენებლობა, სადაც ხომალდის ტვირთამწეობა 1350 ტონაზე მეტია.

15. საზღვაო პორტის, ხმელეთთან და სხვა პორტთან დაკავშირებული სატვირთო მისადგომის (გარდა საბორნე მისადგომისა)

მშენებლობა და ექსპლუატაცია, რომელსაც შეუძლია მიიღოს 1350 ტონაზე მეტი წყალწყვის ხომალდი.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

16. სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება.

17. დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენის განთავსება, ინსინერაცია ან/და ქიმიური დამუშავება.

18. მიწისქვეშა წყლის ამოტუმბვის ან მიწისქვეშა წყლის ხელოვნური შევსების სამუშაოების წარმოება, როდესაც ამოსატუმბავი და

ჩასატუმბავი წყლის მოცულობა წელიწადში 10 მილიონი მ3 ან მეტია.

19. წყლის მდინარის აუზებს შორის გადაგდება (გარდა სასმელი წყლის მილებით გადატანისა):

19.1. როდესაც წყლის გადაგდება წყლის ნაკლებობის თავიდან ასაცილებლად ხორციელდება და გადაგდებული წყლის მოცულობა

წელიწადში 20 მილიონ მ3-ზე მეტია;
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

19.2. ყველა სხვა შემთხვევაში, როდესაც იმ მდინარის საშუალო მრავალწლიური ჩამონადენი, რომლიდანაც წყალი გადანაწილდება, წელიწადში 2

000 მილიონ მ3-ზე მეტია და გადატანილი წყლის ხარჯი მდინარის მრავალწლიური მინიმალური ხარჯის 5%-ს აღემატება.

20. ურბანული ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა 50 000-იანი ან მეტი მოსახლეობისათვის, შესაბამისი წარმადობით.

21. კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია, რომელიც წყლის შესაკავებლად ან მუდმივად დასაგროვებლად გამოიყენება და

რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 50 000 მ3-ზე მეტია.

22. 5 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა ან/და ექსპლუატაცია.

23. 800 მილიმეტრი ან მეტი დიამეტრის და 40 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მილსადენის მშენებლობა და ექსპლუატაცია ნავთობის, გაზის ან

ქიმიური ნაერთების ტრანსპორტირებისათვის, აგრეთვე გეოლოგიური დასაწყობების მიზნით ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2)

ტრანსპორტირებისათვის.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

24. მეფრინველეობის ფერმა (85 000-ზე მეტი სადგომით წიწილებისათვის ან/და 60 000-ზე მეტი სადგომით ქათმებისათვის) ან/და მეღორეობის

ფერმა (10 000-ზე მეტი სადგომით გოჭებისათვის (30 კილოგრამზე ნაკლები) ან/და 6000-ზე მეტი სადგომით ღორებისათვის (30 კილოგრამზე

მეტი)).

25. მერქნისგან ან მსგავსი ბოჭკოვანი მასალისგან ცელულოზის წარმოება, დღე-ღამეში 200 ტონაზე მეტი ქაღალდის ან/და მუყაოს წარმოება.

26. წიაღისეულის ღია კარიერული წესით მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 25 ჰექტარზე მეტია.

27. ტორფის მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის ზედაპირი 150 ჰექტარზე მეტია.

28. 220 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, რომლის სიგრძე 15 კილომეტრზე მეტია.

29. 1 000 მ3 ან მეტი ჯამური მოცულობის წიაღისეული საწვავის ან/და ქიმიური პროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.

30. ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2) გეოლოგიური დასაწყობება.

31. წელიწადში 1.5 მეგატონა ან მეტი ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2) მოპოვება.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

1. სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და აკვაკულტურა:

1.1. 10 ჰექტარი ან მეტი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება;

1.2. 10 ჰექტარი ან მეტი ფართობის ყამირი მიწების სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენება;

1.3. სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

1.4. 500 ჰექტარი ან მეტი ფართობის ტყის გაშენება ან/და 50 ჰექტარი ან მეტი ფართობის ტყის გაჩეხა სხვა კატეგორიის მიწად გარდაქმნისა და

გამოყენების მიზნით;

1.5. 500 ან მეტი მსხვილფეხა შინაური პირუტყვისათვის განკუთვნილი სადგომის მშენებლობა;

1.6. წელიწადში 40 ტონაზე მეტი წარმადობის აკვაკულტურის მეურნეობის მოწყობა (წყლის ცხოველური ორგანიზმებისა და მცენარეების

მოშენება);

1.7. ზღვის ფართობის ათვისება (ხელოვნური კუნძულის, ნახევარკუნძულის და ა. შ. შექმნა).
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

2. მოპოვებითი მრეწველობა და ბურღვითი სამუშაოები:
2.1. ტორფის ან მყარი სასარგებლო წიაღისეულის (გარდა ქვიშა-ხრეშისა) ღია კარიერული წესით მოპოვება, როდესაც მოპოვების ადგილის
ზედაპირი 10 ჰექტარზე მეტია;
2.2. სასარგებლო წიაღისეულის მიწისქვეშა მოპოვება (მათ შორის, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სამეწარმეო მიზნით მოპოვება), როდესაც
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა წელიწადში 100 000 მ3-ზე მეტია (გარდა ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მოპოვებისა ან მიწისქვეშა წყლის
პირადი მოხმარების მიზნით გამოყენებისა);
2.3. სასარგებლო წიაღისეულის ზღვიდან მოპოვება;
2.4. ბურღვითი სამუშაოები თერმული (თბოენერგეტიკული დანიშნულების) წყლის მოპოვების მიზნით;
2.5. ბურღვითი სამუშაოები რადიოაქტიური ნარჩენების შენახვის მიზნით;
2.6. ბურღვითი სამუშაოები მიწისზედა საწარმოო ნაგებობის გამოყენებით ნახშირის, მადნის ან ბიტუმოვანი ფიქლის მოპოვების მიზნით.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

3. ენერგიის წარმოება:

3.1. წვის დანადგარი 2 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის ელექტროენერგიის წარმოებისათვის;

3.2. საწარმოო დანადგარი ორთქლისა და ცხელი წყლის წარმოებისათვის (გარდა ნავთობისა და გაზის ოპერაციებთან დაკავშირებული

ორთქლისა და ცხელი წყლის დანადგარისა), როდესაც განაშენიანების ფართობი 0.5 ჰექტარზე მეტია, ხოლო მათი გამომუშავება 50

მეგავატს აღემატება;

3.3. 5 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის მილსადენის განთავსება გაზის, ორთქლისა და ცხელი წყლის გატარებისათვის;

3.4. 35 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა, 110 კილოვოლტი ან მეტი ძაბვის

ქვესადგურის განთავსება;
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

3.5. 100 მ3 ან მეტი მოცულობის წიაღისეული საწვავის, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშა საცავის მოწყობა

და ექსპლუატაცია;

3.6. ნახშირის ან/და ლიგნიტის ბრიკეტირება;

3.7. რადიოაქტიური ნარჩენების დამუშავება ან/და შენახვა;

3.8. 2 მეგავატიდან 5 მეგავატამდე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

3.9. დანადგარი ქარის ან/და ზღვის ტალღების ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოებისათვის.

25



საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

4. ლითონების წარმოება და დამუშავება:

4.1. თუჯის ან ფოლადის დნობა პროდუქციის წარმოების მიზნით;

4.2. შავი ლითონის დამუშავება: ლითონის ცხლად დამუშავება, სამჭედლო გრდემლით, დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა წელიწადში 50 ტონა

ან მეტი წარმადობით;

4.3. ფერადი ლითონის (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა წელიწადში 20 ტონა ან მეტი წარმადობით;

4.4. ელექტროლიტური ან ქიმიური პროცესის გამოყენებით 10 მ3 ან მეტი მოცულობის ავზში ლითონის ან/და პლასტიკური მასალის

ზედაპირული წმენდა;

4.5. მანქანათმშენებლობა (ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალების აწყობა) და სატრანსპორტო საშუალების ძრავის წარმოება;

4.6. გემთმშენებლობა;

4.7. საჰაერო ხომალდის მშენებლობა;

4.8. ლითონის ასაფეთქებელი ნივთიერებებით გამოწნეხა;

4.9. ლითონშემცველი მადნის გამოწვა და აგლომერირება.
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საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობები

5. მინერალური ნედლეულის გადამუშავება:

5.1. სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;

5.2. ქვანახშირის დაკოქსვა;

5.3. ასფალტის წარმოება;

5.4. ცემენტის, კირის, გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება;

5.5. აზბესტის ან/და აზბესტშემცველი პროდუქციის წარმოება;

5.6. მინის ან/და მინის პროდუქციის (მათ შორის, მინის ბოჭკოს) წარმოება;

5.7. კერამიკული თიხის წარმოება (გარდა ტრადიციული წესით საოჯახო მეურნეობაში წარმოებისა), კერამიკული პროდუქციის

(კერძოდ, კრამიტის, აგურის, ცეცხლგამძლე აგურის, ფილის ან ფაიფურის) წარმოება.
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6. ქიმიური წარმოება:

6.1. შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება;

6.2. ფარმაცევტული პროდუქტების, საღებავების, ლაქების, პეროქსიდის, ელასტომერის ან/და პლასტიკური მასალის წარმოება;

6.3. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტის, ნავთობქიმიური ან/და ქიმიური პროდუქტის საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.
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7. სურსათის წარმოება:

7.1. წელიწადში 25 000 ტონა ან მეტი მცენარეული ან/და ცხოველური ცხიმის წარმოება;

7.2. ცხოველური ან/და მცენარეული პროდუქტის დაკონსერვება წელიწადში 25 000 ტონა ან მეტი პროდუქციის წარმოების მიზნით;

7.3. დღე-ღამეში 20 ტონაზე მეტი რძის პროდუქტის წარმოება;

7.4. დღე-ღამეში 100 ტონაზე მეტი ლუდისა და ალაოს წარმოება;

7.5. დღე-ღამეში 3 ტონაზე მეტი საკონდიტრო პროდუქციის წარმოება;

7.6. ცხოველთა სასაკლაოს მოწყობა და ექსპლუატაცია, სადაც დღე-ღამეში 30 ან მეტი ცხოველი იკვლება;

7.7. წელიწადში 5 000 ტონა ან მეტი სახამებლის სამრეწველო წარმოება;

7.8. წელიწადში 5 000 ტონაზე მეტი თევზის გადამუშავება;

7.9. დღე-ღამეში 25 ტონა ან მეტი შაქრის წარმოება.
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8. ტექსტილის, ტყავის, ქაღალდის წარმოება:

8.1. დღე-ღამეში 10 ტონა ან მეტი ქაღალდის ან/და მუყაოს წარმოება;

8.2. დღე-ღამეში 1 ტონაზე მეტი ტექსტილის ან/და საფეიქრო ბოჭკოს წინასწარი დამუშავება (რეცხვა, გახამება, მერსერიზაცია)

ან/და ღებვა;

8.3. ტყავის თრიმლვა/დამუშავება;

8.4. ცელულოზის დამუშავება.
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9. ინფრასტრუქტურული პროექტები:

9.1. 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე სამრეწველო საწარმოთა კომპლექსის განთავსება;

9.2. 10 ჰექტარზე მეტი განაშენიანების ფართობის მქონე ურბანული განვითარების პროექტი (მათ შორის, სავაჭრო ცენტრისა და 1000

ავტომობილის ტევადობის ავტოპარკის მოწყობა);

9.3. საკონტეინერო ტერმინალისა და მასთან დაკავშირებული სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;

9.4. აეროდრომის მშენებლობა;

9.5. საზღვაო ნავსადგურისა და მასთან დაკავშირებული შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომლის საპროექტო განაშენიანების ფართობი 1

ჰექტარზე მეტია;

9.6. 2 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა, საკანალიზაციო სისტემის 5 ჰექტარზე ან მეტი განაშენიანების მქონე

ფართობზე მოწყობა;

9.7. შიდასამდინარო გზის მოწყობა;
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9.8. წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები;

9.9. კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის/მოწყობილობის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა მიზანშეწონილია წყლის შეკავების ან წყლის

გრძელვადიანი დაგროვების მიზნით და რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 10 000 მ3-ზე მეტია;

9.10. მგზავრების ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი ტრამვაის ან/და საბაგირო ხაზის მშენებლობა;

9.11. 5 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მილსადენის გაყვანა ნავთობის, გაზის ან ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2) ტრანსპორტირების მიზნით;

9.12. 1 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე 5 კილომეტრი ან მეტი სიგრძის წყალსატარი აკვედუკის განთავსება;

9.13. ნაპირდაცვითი და სანაპირო ზოლის ეროზიის შესაკავებლად ან/და სანაპირო ზოლის აღდგენის მიზნით გათვალისწინებული სამუშაოები,

აგრეთვე საზღვაო სამუშაოები, რომლებითაც შეიძლება სანაპიროს შეცვლა მშენებლობის მეშვეობით (კერძოდ, დამბის, ჯებირის, მიწაყრილის

განთავსება და ზღვისგან დაცვის სხვა სამუშაოები), გარდა მათი სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისა.
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10. სხვა პროექტები:

10.1. 15 ჰექტარი ან მეტი ფართობის მქონე ტერიტორიაზე ავტომობილის მუდმივი სარბოლო და საცდელი გზების მოწყობა;

10.2. ნარჩენების განთავსება;

10.3. ნარჩენების აღდგენა, გარდა არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავებისა;

10.4. სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება;

10.5. 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა;

10.6. ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

10.7. შლამსაცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

10.8. ფეთქებადი ნივთიერებების აღდგენა ან განადგურება.
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11. ტურიზმი და დასვენება:

11.1. 5 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე სამთო-სათხილამურო ან/და საბაგირო ტრასის მოწყობა;

11.2. ქალაქგარეთ 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე დასასვენებელი კომპლექსური დასახლების (მათ შორის, სასტუმროსა და მასთან

დაკავშირებული ნაგებობის) მშენებლობა;

11.3. 5 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე მუდმივი საბანაკო და საქარავნო ადგილების მოწყობა;

11.4. 10 ჰექტარზე ან მეტ ფართობზე გასართობი პარკის (მათ შორის, ატრაქციონების პარკის) გაშენება.
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