განცხადება
2019 წლის 27 დეკემბერს 14:00 საათზე ყაზბეგის რაიონის სოფელ სოკურიანში, ნავთობისა და გაზის
კორპორაციის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 74.06.12.003), კომპანია „ჩაინა
ნუქლეარ ინდუსტრი 23“-ის საქმიან ეზოში გაიმართება საჯარო შეხვედრა „დაბა გუდაურის
წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობის“ (GUD-02) და „დაბა გუდაურის ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის“ (GUD-03) პროექტების სოციალურ საკითხებთან
დაკავშირებით.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დარეკოთ ქვემოთ მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე:
მამუკა ქარდავა - 577 38 14 28.

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით
ახორციელებს „დაბა გუდაურის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესების“ (GUD-02) და
„ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის“ (GUD-03) პროექტებს, რომელთა ფარგლებშიც
დაბა გუდაურის და სოფელი სეთურების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემით უზრუნველყოფის
მიზნით განხორციელდება:
•

წყალმომარაგებისა და წყალარინების ქსელების სრული რეაბილიტაცია/მშენებლობა;

•

დამატებით სამი ერთეული ჭაბურღილის მშენებლობა;

•

ახალი 500m3 მოცულობის რეზერვუარის მშენებლობა;

•

ხუთი ერთეული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა.

სამშენებლო სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილ გარემოს დაცვით, განსახლების და უსაფრთოების საკითხების
შემთხვევაში მოსახლეობისთვის პრობლემურ საკითხებზე სათანადო რეაგირების მოხდენის მიზნით
შექმნილია სამ ეტაპიანი საჩივრების განხილვის მექანიზმის სისტემა.


პირველი ეტაპი - პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობა მიმართავს საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ადგილობრივ სერვის-ცენტრს და საჩვრების განხილვის
პროცესში ერთვება საჩივრების განხილვის კომიტეტი;
მოცემულ ეტაპზე საჩივრების დაფიქსირება შესაძლებელია, როგოც მშენებლი კომპანიის “China Nuclear
Industry 23 Construction Co“ საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე - საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე
მჭედლიშვილი, საკონტაქტო ნომერი: 574 02 77 33, ასევე შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ მცხეთა მთიანეთის რეგიონული ფილიალის ოფისში - საკონტაქტო პირი:
ნანი ჟიჟიაშვილი, საკონტაქტო ნომერი: 577 38 01 12.



მეორე ეტაპი - საჩივრის განხილვის პირველ ეტაპზე საჩივარში წარმოდგენილი პრობლემის ორი
კვირის ვადაში გადაუჭრელობის შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის საჩივარი ეგზავნება საჩივრების
განხილვის კომისიას, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს განცხადების რეგისტრაციიდან ორი კვირის
ვადაში;



მესამე ეტაპი - ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მოსახლეობა მიმართავს აზიის განვითარების ბანკის მუდმივ
წარმოადგენლობას საქართველოში, თბილისში, იმ შემთხვევაში თუ პირველ და მეორე ეტაპს არ მოჰყვა
შედეგი;

სხვა საჩივრები
სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი შეფერხებების, გამანაწილებელ თუ მაგისტრალურ
წყალსადენზე წარმოქმნილი დაზიანების, გამორჩენილი დაერთების, ან სხვა შემთხვევებისთვის შპს
„საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიაში“ დამატებით ფუნქციონირებს ცხელი ხაზის
სამსახური - 2 93 00 00.

