
ტექნიკური დავალება 

პროექტზე 

აიდიეს ბორჯომის მფლობელობაში არსებული მილსადენების კვლევისა და მათი დაცვის 

ზონების აღწერის შესწავლის სამუშაოები 

 

 

1. პროექტის ძირითადი მიზანი 

1.1. სამუშაოს ძირითად მიზანს წარმოადგენს აიდიეს ბორჯომის მფლობელობაში 

არსებული მილსადენების ინფრასტრუქტურის შესწავლა, კარტირების 

სამუშაოების განხორციელება და მილების სანიტარული დაცვის ზონებისათვის 

კარტოგრაფიული დოკუმენტაციის მომზადება.  

1.2. სამუშაოების შედეგად უნდა მომზადდეს: 

1.2.1.  მილსადენების რეესტრში რეგისტრაციისა და მისი სანიტარული ზონების 

დაცვასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტების მიმოხილვა; 

1.2.2.  არსებული მილსადენების სისტემის დეტალური აღწერა მათი 

დანიშნულების, ტექნიკური პარამეტრების, მილსადენებში გამოყენებული 

მასალების მითითებით; 

1.2.3.  მილსადენების ტრასების ტოპოგრაფიული გეგმები 1:1000-იან მასშტაბში 

საქართველოს საჯარო რეესტრის მიერ აღიარებულ ფორმატში; 

1.2.4.  წყალამღებების დეტალური ტოპო გეგმების, წყალმიმღები წერტილების, 

სტრუქტურების, რეგისტრირებული ტერიტორიისა და ფაქტიური 

საზღვრების მითითებით 1:500-იან მასშტაბში არსებული შენობების შიდა 

აგეგმვითი ნახაზების ჩათვლით; 

1.2.5.  ტექსტური აღწერა თითოეული მილსადენისათვის, სადაც ასახული იქნება 

პრობლემური უბნები და მიწის მფლობელობის საკითხები;  

1.2.6.  მილსადენების დაცვისათვის აუცილებელი კორიდორები; 

1.2.7.  მილსადენების საკადასტრო ნახაზები სავარაუდო დაცვის კორიდორების 

მითითებით; 

 

2. ჩასატარებელი სამუშაოს აღწერა 

აიდიეს ბორჯომი, რომელიც წარმოადგენს მინერალური წყლების უდიდეს მწარმოებელს 

საქართველოში, ქ. ბორჯომსა და მის მიმდებარე რაიონებში ფლობს მილსადენების დიდ 

ინფრასტრუქტურას, რომელიც გამოიყენება ბორჯომისა და მიტარბის მინერალური 

წყლების საბადოებიდან, ასევე დაბისა და ხეობის  საბადოებიდან მინერალური და მტკნარი 

წყლების მოსაპოვებლად და ჩამომსხმელი ქარხნების ტერიტორიაზე მისაწოდებლად.  



მილსადენების აღნიშნული ინფრასტრუქტურა ვითარდებოდა წლების განმავლობაში 

საბადოსა და წყლის ჩამომსხმელი ინფრასტრუქტურის გაფართოებასთან ერთად და მიცავს 

სხვადასხვა დროს, განსხვავებული სტანდარტებით გაყვანილ დაახლოებით 100 კმ-ის 

სიგრძის მილსადენებს. მათ შორის მილსადენებს კურორტ ბორჯომის ტერიტორიაზე, 

მიტარბიდან #1 ჩამომსხმელ ქარხნამდე (დაახლოებით 28 კმ) დაბიდან #1 ჩამომსხმელ 

ქარხნამდე, სოფელ ყვიბისის ტერიტორიაზე გამავალ მილსადენებს და ა.შ. მილსადენების 

სრული სია სიგრძეების მითითებით წარმოდგენილი იქნება დამატებით მოთხოვნის 

საფუძველზე.  

პროექტის საწყის ეტაპზე კონსულტანტმა უნდა განახორციელოს მილსადენების დაცვისა 

და რეგისტრაციისათვის საჭირო კანონმდებლობის მიმოხილვა და დაადგინოს არსებული 

მოთხოვნები აღნიშნული ტიპის მილსადენებისათვის (მოთხოვნების არ არსებობის 

შემთხვევაში მილსადენების კორიდორები აღწერილ უნდა იქნას საერთაშორისოდ 

მიღებული პრაქტიკისა და საქართველოს სახალხო რეესტრის მოთხოვნების შესაბამისად). 

საველე სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია მილსადენების სისტემის შესახებ 

წინასწარი ინფორმაციის მოძიება, რასაც უზრუნველყოფენ აიდიეს ბორჯომის 

თანამშრომლები. ასევე აიდიეს ბორჯომის მხრიდან გამოყოფილი იქნება სპეციალური 

ჯგუფი, რომელიც უზრუნველყოფს მილსადენების კორიდორების ჩვენებას იმ უბნებზე, 

სადაც ეს ცნობილია.  

უბნებისათვის, სადაც მილსადენების მდებარეობა არ არის ცნობილი, კონსულტანტმა 

ყველა ღონე უნდა იხმაროს მილსადენების მდებარეობის მაქსიმალურად ზუსტად 

დადგენისათვის, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას მეტალო სკანერები (მეტალის 

მილების შემთხვევაში) ან სხვა თანამედროვე ინსტრუმენტები, რომლებსაც შეუძლიათ 

მილის მდებარეობის სკანირება და დადგენა. იმ უბნებზე სადაც მილების მდებარეობა არ 

არის ცნობილი, ან პერსონალს/კონსულტანტს აქვს გარკვეული ეჭვი მილსადენის 

მდებარეობის კუთხით, უნდა განხორციელდეს კორიდორის საცდელი გათხრა და 

მილსადენის მდებარეობის დადგენა. ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული ტიპის 

სამუშაოების რაოდენობა არ გასცდება 50 ერთეულს მთელი ინფრასტრუქტურის 

მასშტაბით. უბნებზე, სადაც მილსადენების ზუსტი მდებარეობის დადგენა შეუძლებელია, 

უნდა მოხდეს შესაბამისი აღნიშვნების დატანა რუკებზე. ინფორმაცია უნდა შეთანხმდეს 

დამკვეთთან და მიღწეულ იქნას შეთანხმება ან დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების 

მოცულობაზე, ან გარკვეული უბნის მდებარეობის განსასაზღვრად.  

თითოეული მილსადენისათვის უნდა მოხდეს კორიდორის ტოპოგრაფიული აგეგმვა 

მინიმუმ 10 მეტრის სიგანით, 1:1000 ან უფრო ზუსტ მასშტაბში. აგეგმვა უნდა 

განხორციელდეს თანამედროვე ჯიპიეს სისტემების და სხვა ტოპოგრაფიული აპარატურის 

გამოყენებით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაში იქნება KORS-ის სტანდარტებთან და 

საქართველოს საჯარო რეესტრის მიერ დადგენილ სტანდარტულ მოთხოვნებთან.  

მილსადენების აგეგმვასთან ერთად უნდა მოხდეს წყალამღებების ტერიტორიის აგეგმვა, 

რის შედეგადაც უნდა განხორციელდეს ტერიტორიის მიბმა მილსადენების აგეგმილ 

კორიდორებთან. 



შემსრულებელს დამატებით ევალება #54-#41 სატუმბი სადგურის ტრასის დაახლოებით 7 

კმ-იანი მონაკვეთის ახალი კორიდორის აგეგმვა, რომელიც გათვალისწინებული უნდა 

იქნას სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში.  

აღსანიშნავია, რომ სამუშაოების დაწყებამდე, აიდიეს ბორჯომი მიაწოდებს კონტრაქტორს 

მის ხელთ არსებულ აგეგმვის მონაცემებს ელექტრონულ ფორმატში. არსებულ ტოპო 

საფუძველზე დატანილი ინფორმაცია გადამოწმებულ უნდა იქნას შემსრულებლის მიერ, 

და მასში შეტანილ უნდა იქნას ბოლო პერიოდში შესრულებული ცვლილებები, რაც 

უზრუნველყოფს მომზადებული ტოპოგრაფიული ინფორმაციის შესაბამისობას არსებულ 

რეალობასთან.  

ტოპოგრაფიული აგეგმვისა და საველე სამუშაოების შედეგად მოგროვებული მონაცემები 

შეტანილ უნდა იქნას გის სისტემაში (ARCGIS ფორმატში), ასევე ნახაზები უნდა 

მომზადდეს ავტოკადში რეალურ კოორდინატებში.  

დამატებით, კონსულტანტმა უნდა უზრუნველყოს არსებული ინფრასტრუქტურის 

დეტალური აღწერა, რომელშიც ასახული იქნება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული 

ძირითადი რისკები (მილსადენის დაზიანება, მდებარეობა სხვა ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების სიახლოვეს, რამაც შეიძლება ზემოქმედება იქონიოს მილსადენზე) ასევე 

მილსადენებთან მისვლის საკითხები (მილსადენების მდებარეობა კერძო ნაკვეთებში ან 

ახლად რეგისტრირებულ ნაკვეთებში). არსებული ინფორმაციის თანახმად, მიწების 

გასხვისების შედეგად, ზოგიერთი მილსადენი მოქცეულია სხვის მფლობელობაში მყოფ 

ტერიტორიაზე, რაც ავტომატურად პრობლემებს ქმნის მილსადენის მომსახურების და 

ოპერირების კუთხით. კონსულტანტმა უნდა მოამზადოს რეკომენდაციები, თუ როგორ 

არის შესაძლებელი აღნიშნული პრობლემების გადაჭრა და მიწებზე სერვიტუტის ან 

მფლობელისთვის რაიმე შეზღუდვის ლეგალიზაცია.  

 

სამუშაოს შედეგად შემსრულებელმა დამკვეთს უნდა წარუდგინოს  დეტალური 

ინფორმაცია და მოპოვებული მასალა ელექტრონულ ფორმატში (AUTOCAD და ARCGIS). 

ამასთანავე კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს ინფრასტრუქტურის დეტალური გეგმები  

ადობ აკრობატის პორტატული დოკუმენტების ფორმატში. დამატებით უნდა მომზადდეს 

არსებული - გადამოწმებული ქსელების საილუსტრაციო რუკები, რომლებიც 

გამოყენებული იქნება აიდიეს ბორჯომის სხვადასხვა სამსახურების მიერ.  

 

3. პროექტის განხორციელების ვადები 

პროექტის განხორციელებისათვის განსაზღვრულია 4 თვის ვადა ხელშეკრულების 

ხელმოწერის დღიდან.  

 


