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0.

საერთო ნაწილი

0.1

შესავალი

0.1.1

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“ 2008 წლის თებერვალიდან სააქციო საზოგადოება
“ყაზტრანსოილ”-ის საკუთრებაა, რომელიც ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის სააქციო
საზოგადოება “ყაზმუნაიგაზ”-ის შვილობილ კომპანიას წარმოადგენს.

0.1.2

იმავე 2008 წლის თებერვლიდან, სს “ყაზტრანსოილ”-ს გადაეცა ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის მართვის ექსკლუზიური უფლება.

0.1.3

შესაბამისად, შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“,
მართვის ერთიან სისტემაშია მოქცეული, რაც ქმნის საწარმოთა საქმიანობის დროს
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისაკენ მიმართული ღონისძიებების ოპტიმალურად
დაგეგმვას და ამ ღონისძიებების რეალიზაციის პროცესში საჭირო ადამიანური და
ტექნიკური რესურსების ერთობლივად მოზიდვის და უფრო ეფექტურად გამოყენების კარგ
შესაძლებლობებს.

0.1.4

ეკოლოგური უსაფრთხოების სფეროში ერთობლივი საქმიანობის უზრუნველყოფისკენ არის
მიმართული შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალსა“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს“
შორის 2013 წლის 29 ნოემბერს გაფორმებული #256 ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე,
კომპანიებმა აიღეს ვალდებულება მასზედ, რომ ნავთობტერმინალის და საზღვაო
ნავსადგურის საწარმოო ობიექტებიდან ზღვაში და ხმელეთზე ნავთობის ნებისმიერი
მასშტაბის ავარიული დაღვრის შემთხვევებში, საკუთარი ტექნიკური რესურსების და
კვალიფიციური პერსონალის გამოყენებით, ურთიერთ დახმარების პრინციპით,
ერთობლივად განახორციელებენ შესაბამისი რეაგირებისათვის საჭირო ღონისძიებებს.

0.1.5

ზემოთ აღნიშნული ხელშეკრულების ერთ-ერთი ვალდებულებით, შპს ,,ბათუმის
ნავთობტერმინალმა“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა“ შეიმუშავეს ზღვაში და
ხმელეთზე ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა, რომელიც წარმოადგენს 2006 წელს
შემუშავებული
შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის“ ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმის განახლებულ და ძირეულად
გადამუშავებულ ვერსიას.

0.1.6

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების განახლებული გეგმა ორი ძირითადი ნაწილისაგან შედგება:
― ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა - ოპერაციები ზღვაზე;
― ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა - ოპერაციები ხმელეთზე.
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0.2

ინფორმაცია ,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა-ოპერაციები ხმელეთზე“ შესახებ

0.2.1

,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა-ოპერაციები ხმელეთზე“, განსაზღვრავს ნავთობის
ხმელეთზე, (მათ შორის სარეზერვუარო პარკებში, საზღვაო ნავსადგურის და
ნავთობტერმინალის ნავმისადგომებზე და სანაპირო ობიექტებზე) დაღვრის ლიკვიდაციის
დროს პასუხისმგებლობებს, შეტყობინების და რესურსების მობილიზაციის პროცედურებს
და პრაქტიკულ ღონისძიებებს ავარიული შემთხვევის ადგილის და მასშტაბის
გათვალისწინებით.

0.2.2

გეგმის ეს ნაწილი ასევე განიხილავს ხმელეთზე დაღვრილი ნავთობის ზღვაში და
მდინარეებში გავრცელების საფრთხის წარმოქმნის შემთხვევებს, მათ შორის იმ შემთხვევებს,
როცა
შიდა სარკინიგზო გადატვირთვების დროს ინციდენტის შედეგად შეიქმნება
დაღვრილი ნავთობის უშუალოდ ზღვაში ან მდინარეში გავრცელების საშიშროება და
იძლევა კონკრეტულ მითითებებს ხმელეთზე დაღვრილი ნავთობის შეკავებისა და ზღვაში
და/ან
მდინარეებში გავრცელების საწინააღმდეგო
ორგანიზაციული და ტექნიკური
ღონისძიებების შესახებ.

0.2.3

იმ შემთხვევაში, როცა წარმოიქმნება ხმელეთზე დაღვრილი ნავთობის ზღვაში და/ან
მდინარეებში გავრცელების საფრთხე,
ხმელეთზე ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის
ოპერაციების პარალელურად, დაუყოვნებლივ უნდა ამოქმედდეს ნავთობის ზღვაში და
მდინარეებში დაღვრაზე რეაგირების
რესურსების მობილიზაციის შესაბამისი
პროცედურები და პრაქტიკული ღონისძიებები ,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა ოპერაციები ზღვაზე“-ის თანახმად.

0.2.4

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების გეგმა - ოპერაციები ხმელეთზე, სახელმძღვანელო დოკუმენტია შპს
,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ ყველა იმ
მუშაკისათვის, რომლებიც, თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობით და წინამდებარე გეგმის
თანახმად განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში, ვალდებული არიან ჩაერთონ
ნავთობის ხმელეთზე დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში.

0.2.5

წინამდებარე გეგმა ხუთი ძირითადი ნაწილისგან და ერთი დანართისგან შედგება:
ნაწილი
ნაწილი
ნაწილი
ნაწილი
ნაწილი

I.
II.
III.
IV.
V.

დაგეგმვა და რეაგირების სტრატეგია
შეტყობინებები და გამოძახებები
ფუნქციები და მოვალეობები
რეაგირების ოპერაციები
სახელმძღვანელო მონაცემები

დანართი A: ,,სანაპირო ზოლის დაცის სახელმძღვანელო“
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ნაწილი I. dagegmva da reagirebis strategia – am nawilSi gansazRvrulia
gegmis mizani da sfero. ganxilulia
baTumis navTobis terminalis
geografiuli mdebareoba. gansazRvrulia pirovnebebis, samTavrobo da
kerZo organizaciebis roli da pasuxismgebloba incidentis SemTxvevaSi.
ნაწილი II. Setyobinebebi da gamoZaxebebi – es nawili moicavs avariis
SemTxvevebis dros moTxovnil yvela proceduras da informacias,
romlebic
saWiroa daRvrili navTobis moculobisa da misi SesaZlo
gavrcelebis Sesabamisad dauyovneblivi da sworad organizebuli
reagirebisaTvis.
am nawilSi gansazRvrulia Setyobinebisa da gamoZaxebis procedurebi.
ნაწილი III. funqciebi da movaleobebi – am nawilSi mocemulia ZiriTadi
personalis
moqmedebebi
da
maTTvis
mikuTvnebuli
rolebi,
Camoyalibebulia angariSgebis forma da struqtura.
ნაწილი IV. reagirebis operaciebi – es nawili detalurad aRwers
navTobis daRvris sxvadasxva scenars da aqedan gamomdinare personalisa
da resursebis saTanado gamoyenebis Sesaxeb zogad meTodur miTiTebebs.
aRwers navTobis daRvris sxvadasxva tipebs da Sesabamis strategiul
midgomebs.
ნაწილი V. saxelmZRvanelo monacemebi – aq mocemulia damatebiTi
informacia reagirebisaTvis saWiro resursebis Sesaxeb, sakontaqto
informacia, navTobis laqis gavrcelebis sazedamxedvelo meTodebi,
ganxilulia
dabinZurebis
mocilebisa
da
aRdgeniTi
operaciebis
Sesrulebis dros jandacvisa da usafrTxoebis amocanebi, narCenebis
gatanis sakiTxebi.
დანართი A: სანაპირო ზოლის დაცვის სახელმძღვანელო -ში წარმოდგენილია ზღვის
სანაპიროს, პლაჟების, მისასვლელი გზების და დაბინძურების გაწმენდის პროცესში
გამოსაყენებელი სტრატეგიის შესახებ.

0.3

,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა. ოპერაციები ხმელეთზე’’
პროცედურა

განაწილების

0.3.1

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების გეგმის - ოპერაციები ხმელეთზე“ ასლების განაწილება და მიმღებთა
რეგისტრაცია განხორციელდება შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ შიდა სტანდარტის №
BOT-IMS2-A01-001 ,,ინტეგრირებული მართვის სისტემის შიდა დოკუმენტაციის მართვის
წესები“ შესაბამისად.

0.3.2

გეგმა ხელმისაწვდომი იქნება შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის“ ყველა იმ მუშაკისათვის, რომლებიც, თავისი სამსახურეობრივი მოვალეობით
და წინამდებარე გეგმის თანახმად განსაზღვრული კომპეტენციების ფარგლებში,
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ვალდებული არიან ჩაერთონ ნავთობის ხმელეთზე დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში,
რათა გამოყენებული იქნას საგანგებო სიტუაციებში მოქმედებების სწავლების პროცესში და
ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების რეალურ პირობებში.
0.3.3

გეგმა ასევე ხელმისაწვდომი იქნება ყველა იმ უწყების და ორგანიზაციისათვის, რომელთაც
გეგმის შესაბამისად და კანონმდებლობის საფუძველზე უნდა გადაეცეთ შესაბამისი
შეტყობინება და მიიღონ მონაწილეობა ან გაუწიონ დახმარება ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების პრაქტიკულ ღონისძიებებში.

ცხრილი 0.3.1 გეგმის განაწილება ნავთობის დაღვრაზე რეაგირებაში მონაწილე კომპანიებსა და
უწყებებს შორის
რევი
ზია

ასლი
№

კომპანია, სახელმწიფო უწყება

№2

№1

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“

№2

№2

შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“

№2

№3

№2

№4

აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი
რესურსების სამმართველო
გარემოზე ზედამხდეველობის დეპარტამენტის
აჭარის სამმართველო

ვერსიები
ქართული

რუსული

+

+

+

+

+
+

0.4

გეგმის რევიზიების და შესაბამისი ვერსიების კონტროლის პროცედურები

0.4.1

შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ და შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების გეგმა. ოპერაციები ხმელეთზე“, წარმოადგენს 2006 წელს
შემუშავებული ანალოგიური გეგმის მე-2 რევიზიის შედეგად განხლებულ ვერსიას .

0.4.2

შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ და შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების გეგმა. ოპერაციები ხმელეთზე“ კონტროლირებადი დოკუმენტია.

0.4.3

გეგმის თითოეული ეგზემპლარი დანომრილია.

0.4.4

გეგმის განაწილების სიაში ჩამოთვლილ ყველა კომპანიას და უწყებას გადაცემული აქვს
გეგმის ასლის ნომრიანი ეგზემპლარი.

0.4.5

გეგმა დაექვემდებარება ყოველწლიურ გადახედვას და პერიოდულ განახლებას.

0.4.6

გეგმა განახლებას უნდა დაექვემდებაროს საკანონმდებლო, ნორმატიული ცვლილებების ან
სხვა აუცილებელ შემთხვევებში (მაგალითად,გეგმის პრაქტიკაში გამოყენების ან ტრენინგის
დროს ხარვეზების გამოვლენის, აღჭურვილობის განახლების და ა.შ. შემთხვევებში), რათა
შესაბამისობაში იქნას მოყვანილი თანამედროვე მოთხოვნებთან.
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გეგმის განახლება ხორციელდება შემდეგ შემთხვევებში:
― თუ
შეიცვალა
გეგმაში
არსებული
ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის
უბნების ან მათი საზღვრების შესახებ.

ინფორმაცია
შპს
,,ბათუმის
საზღვაო ნავსადგურის“საწარმოო

― თუ
შეიცვალა
გეგმაში
არსებული
ინფორმაცია
შპს
,,ბათუმის
ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“საწარმოო
ინფრასტრუქტურის, მილსადენების, ნავმისადგომების შესახებ.
― თუ შეიცვლა ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების აღჭურვილობის
სიმძლავრეები და მისგან გამომდინარე, რეაგირების მეთოდები.

ტიპი,

― თუ
შეიცვალა
გადატვირთვას
დაქვემდებარებული
ნავთობის
და
ნავთობპროდუქტების სახეობები, რაც არსებითად ცვლის გეგმით განსაზღვრულ
რეაგირების მეთოდოლოგიას და მოითხოვს განსხვავებულ რესურსებს.
― თუ შეიცვალა დაღვრაზე რეაგირებაში მონაწილე კონტრაქტორი კომპანიის
რესურსები და შესაძლებლობები.
― თუ შეიცვალა სხვა პირობები და ინფორმაცია, რაც არსებითად განსხავდება
გეგმაში წარმოდგენილი შესაბამისი პირობებისა და ინფორმაციისაგან.
0.4.8

გეგმის გადახედვას და განახლებას ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე უზრუნველყოფენ
შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“.

0.4.9

გეგმის რევიზიის და განახლების შემთხვევაში, ახალი ვერსიების დანომრილი ასლები
დაეგზავნებათ ნავთობის დაღვრაზე რეაგირებაში მონაწილე კომპანიებსა და უწყებებს.

0.4.10 გეგმა ძალაშია მისი დამტკიცების დღიდან.

0.5

გეგმის მიზანი

0.5.1

navTobis daRvraze reagirebis gegma _ saxmeleTo operaciebi, warmoadgens
baTumis navTobis terminalis (BOT) da baTumis sazRvao navsadguris (BSP)
navTobis daRvraze reagirebis gegmis Semadgenel nawils da gansazRvravs
terminalis da navsadguris avariuli reagirebis gundis moqmedebebs xmeleTze
navTobis daRvris salikvidacio samuSaoebis dros.

0.5.2

aRniSnuli gegma moicavs im organizaciul sakiTxebs da procedurebs,
romlebic baTumis navTobis terminalis da sazRvao navsadguris mier unda
Sesruldes sawarmoo teritoriebze, navmisadgomebze da mis gareT ganTavsebuli
teqnologiuri sitemebidan (rezervuarebi, Sida da magistraluri milsadenebi,
satumbo danadgarebi, sadrenaJo sistemebi da a.S.) navTobis xmeleTze daRvris
SemTxvevaSi.

0.5.3

aRniSnuli gegmis mizania – gansazRvros is konkretuli zomebi, romlebTa
Sesrulebac gaTvaliswinebulia baTumis navTobis terminalis da baTumis
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sazRvao navsadguris mier, raTa garantirebulad uzrunvelyofili iqnes
xmeleTze daRvrili navTobis lokalizacia da ar iqnes daSvebuli daRvris
gavrceleba mdinareebsa da zRvaSi.
0.5.4

gegma gansazRvravs navTobis daRvris dros personalur movaleobebs, saWiro
Zalebis mobilizaciis da aucilebeli Setyobinebebis procedurebs.

0.5.5

aRniSnuli gegma gansazRvravs im moqmedebebs, romlebic Seexeba mxolod
navTobis daRvras, anu Tu, navTobis daRvra warmoadgens ufro farTomasStabian
avariul SemTxvevis nawils, romelic moicavs xanZars an afeTqebas, maSin
yuradReba pirvel rigSi unda mieqces am avariul aspeqtebs.

0.5.6

gegma
uSualo
kavSirSia
avariuli
reagirebis
ganmsazRvrel
ZiriTad
dokumentTan _ ,,შპს ,,baTumis navTobis terminalის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის“ navTobis daRvraze reagirebis gegma _ operaciebi zRvaze”.
saxeldobr: _ navTobis daRvraze reagirebis gegmis is nawili, romelic aRwers
navTobis xmeleTidan, maT Soris navmisadgomebidan, zRvaSi da mdinareebSi
CaRvris dros warmoqmnil safrTxeebze reagirebas, uSualod ukavSirdeba
winamdebare gegmas.

0.5.7

navTobis
daRvris
sazRvao
operaciebis
scenarebSi
gaTvaliswinebulia
reagirebis RonisZiebebi mdinareebSi CaRvrili navTobis zRvaSi SemoRwevis da
Semdgomi gavrcelebis SeCerebisa da dabinZurebis likvidaciisaTvis.

0.5.8

bnt-s teritoriidan navTobis daRvris saSiSroebis warmoqmnis an mdinareebis
saSualebiT
navTobis
zRvaSi
gavrcelebis
SemTxvevaSi
dauyovnebliv
amoqmeddeba ,,შპს ,,baTumis navTobis terminalის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის“ navTobis daRvraze reagirebis gegma _ operaciebi zRvaze”.

0.6

გეგმის ამოცანები

0.6.1

zemoT Camoyalibebuli miznebidan gamomdinare aRniSnuli gegma iZleva saWiro
informacias navTobis avariul daRvraze reagirebis RonisZiebebSi monawile
mTeli personalisaTvis, raTa uzrunvelyofili iqnes daRvris likvidaciis
drouli da efeqturi warmarTva. aRniSnulis Sesabamisad, gegmis amocanebia:
―

mkafiod Camoayalibos dauyovneblivi moqmedebis miTiTebebi baTumis
navTobis terminalis da baTumis sazRvao navsadguris avariuli reagirebis
jgufis (arj) wevrebisaTvis;

―

gasces
saxelmZRvanelo
miTiTebebi
navTobis
avariuli
SemTxvevebSi
baTumis
navTobis
terminalis
da
baTumis
navsadguris sxva personalis moqmedebebTan dakavSirebiT;

daRvris
sazRvao

―

gasces saxelmZRvanelo miTiTebebi miwis zedapirze
SemTxvevebze reagirebis strategiis Sesaxeb;

daRvris

navTobis
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―

gasces saxelmZRvanelo miTiTebebi xmeleTidan mdinareebSi da Semdeg
zRvaSi
navTobis
gaJonvis
an
CaRvris
incidentis
SemTxvevaSi
Setyobinebisa da angariSis Cabarebis proceduris Sesaxeb;

―

gasces srulyofili informacia navTobis daRvraze, reagirebisaTvis
saWiro da baTumis navTobis terminalis da baTumis sazRvao navsadguris
gankargulebaSi arsebuli resursebis Sesaxeb;

0.7

გეგმის მოქმედების გეოგრაფიული არეალი

0.7.1

winamdebare gegmis moqmedebis areali baTumis navTobis terminalis da baTumis
sazRvao navsadguris
sawarmoo-teqnologiuri procesebis zemoqmedebis qveS
arsebuli saxmeleTo teritoriebi da navmisadgomebia.

0.7.2

am arealSi Sedis rogorc rezervuarebis parkebis da navmisadgomebis
teritoriebi, ise mdinare barcxanas, kubaswyalis da zRvis sanapiros gaswvriv
arsebuli miwisqveSa da miwiszeda magistraluri milsadenebis mier dakavebuli
zonebi.

0.7.3

aRsaniSnavia, rom wyalsatevebTan axlos ganlagebis gamo, navTobterminalis
teqnologiuri milsadenebi garemos dabinZurebis maRali riskis obieqtebia da
zRvaSi navTobis daRvris SemTxvevebze reagirebis gegmis samoqmedo arealSic
Sedian.

0.8

ნორმატიული მითითებები

საქართველოს კანონები და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები
0.8.1

საქართველოს კანონი №519-Iს
«გარემოს დაცვის შესახებ»

0.8.2

საქართველოს კანონი №715
«საქართველოს საზღვაო კოდექსი»

0.8.3

საქართველოს კანონი № 1761
«საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ»

0.8.4

საქართველოს კანონი №2350
«საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ»

0.8.5

საქართველოს კანონი №528
საქართველოს კანონი საზღვაო-სამაშველო სამსახურის შესახებ
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საქართველოს კანონი №540
ცხოველთა სამყაროს შესახებ

0.8.7

საქართველოს კანონი №2356
"საქართველოს "წითელი ნუსხისა" და "წითელი წიგნის" შესახებ

0.8.8

საქართველოს კანონი № 2994-რს
ნარჩენების მართვის კოდექსი

0.8.9

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №422
ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და
შინაარსის შესახებ.

0.8.10

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #426.
სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და
კლასიფიკაციის შესახებ

0.8.11

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #145.
სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის “ შიდა ნორმატიული დოკუმენტები
0.8.12

BOT-IMS3.F01-001
შპს ,,ნავთობტერმინალის“ საგანგებო მართვის გეგმა

0.8.13

H2-10-041
,,ავარიული სიტუაციებისათვის მზადყოფნის სისტემა“

0.8.14

,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა, საზღვაო ოპერაციები”.

0.8.15

Е1-40-10-001
,,გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემის მართვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი“

0.8.16

Е2-10-10-004
«გარემოს და ტექნოლოგიური პროცესების ეკოლოგიური პარამეტრების
მონიტორინგის პროცესის ორგანიზაცია».

0.8.17

Е2-10-10-001
«ეკოლოგიური ასპექტების იდენტიფიკაცია და შეფასება».

0.8.18

Е3-10-30-003
«მდინარეების და ზღვის დაბინძურების მონიტორინგის მეთოდური მითითებები».

0.8.19

Е3-10-30-006
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««ზედაპირულ წყალსატევებში სამრეწველო ჩანადენების ხარისხობრივი და
რაოდენობრივი მახასიათებლების მონიტორინგის მეთოდური მითითებები».
0.8.20

Е3-10-30-007
«წყალგამწმენდი ნაგებობების ტექნოლოგიური რეჟიმის და ავარიული გამშვებების
ექსპლუატაციის მონიტორინგის მეთოდური მითითებები».

0.8.21

Е3-10-30-003
«გრუნტის წყლების მონიტორინგის მეთოდური მითითებები».

0.8.22

ნარჩენების მართვის გეგმა

0.8.23

Q2-10-10-002
ჩანაწერების მართვა

0.8.24

Н3-10-10-040
ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის დროს უსაფრთხოების ზომები

0.8.25

Н3-10-40-011
უნაპირო ნავმისადგომიდან ნავთობის აირების გამყვანი მოტივტივე შლანგების
ტივტივა ბუებზე დამაგრების და მოხსნის სამუშაოების და ზღვაში ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდავიის სამუშაოების უსაფრთხოების სახელმძღვანელო

0.8.26

Н3-70-30-001
არჯ-ს სამახსოვრო ნავთობის დაღვრაზე რეაგირებისათვის გასვლის წინ

0.8.27

Н3-10-30-061
ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის დანადგარებთან მუშაობის დროს შრომის დაცვის
საერთ ინსტრუქცია

0.8.28

Н3-10-30-062
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ძალურ აგრეგატებთან მუშაობის დროს

0.8.29

Н3-10-30-064
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ჰაერსაბერ აგრეგატთან HAB 200-თან მუშაობის დროს

0.8.30

Н3-10-30-065
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ჰაერსაბერ აგრეგატთან TANAKA LAMOR -თან მუშაობის
დროს

0.8.31

Н3-10-30-066
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ტუმბო GT A 70 LAMOR -თან მუშაობის დროს

0.8.32

Н3-10-30-067
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ზღურბლიან ნავთობამკრეფთან (სკიმერი) LWS-70 -თან
მუშაობის დროს
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Н3-10-30-069
შრომის დაცვის ინსტრუქცია ჯაგრისიან ნავთობამკრეფთან (სკიმერი) LAMOR
MINIMAX 10-თან მუშაობის დროს

ჩანაწერები :
0.8.34

Н3-70-10-050
შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქტაჟის ჩატარების ფორმა
ნავთობის დაღვრის სალიკვიდაციო სამუშაოების დაწყების წინ

0.8.35

BOT-EMTL-4-0010
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მიკვლევის შედეგები (ფორმა)

0.8.36

Н3-70-10-051
შემთხვევის ადგილის უსაფრთხოების მოკვლევის ფორმა

0.8.37

Н3-70-30-001
ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებების ქრონოლოგია (ფორმა)

0.8.38

Н3-70-30-001
კატერის შემოწმების ფურცელი (ჩეკ-ლისტი) ზღვაში გასვლის წინ

0.8.39

Н3-70-30-001
არჯ-ს პრაქტიკულისწავლებების ანგარიში (ფორმა)

შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ შიდა ნორმატიული დოკუმენტები
0.8.40

Q3-10-10-003
ნავსადგურის აკვატორიის და ტერიტორიის სისუფთავის და წესრიგის
უზრუნველყოფის პროცედურები

0.8.41

E3-20-10-003
შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა

0.8.42

Q3-10-20-031
პორტის ფლოტის გემების ბუნკერირების ინსტრუქცია

0.8.43

E3-20-10-036
საზღვაო ნავსადგურის მიმდინარე საქმიანობის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა

0.9
0.9.1.

ტერმინები და აბრევიატურები
ნავთობი (Oil)

19 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

ნიშნავს ნავთობპროდუქტს ნებისმიერი სახით - ნედლი ნავთობის, საწვავი ნავთობის,
ნავთობის ნალექების და ნარჩენების და გადამუშავებული ნავთობპროდუქტის
ჩათვლით.
0.9.2.

ERP
ავარიული რეაგირების გეგმა (Emergency Response Plan)

0.9.3.

ავარიულ შემთხვევაზე რეაგირების გუნდი (Emergency Response Team)
ნიშნავს
რეაგირების
პერსონალის
ჯგუფს,
რომელიც
მოქმედებს
როგორც
დამოუკიდებელი ერთეული ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ოპერაციებში. გუნდი
შედგენილია ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის და
ბათუმის ნავთობტერმინალის
პერსონალისაგან.
ავარიულ
შემთხვევბზე
რეაგირების
გუნდი
მუშაობს
ნავთობტერმინალის და ნავსადგურის მიერ დანიშნული პასუხისმგებელი პირის
ტაქტიკური ხელმძღვანელობის, ადგილობრივი საველე კოორდინატორის საოპერაციო
კონტროლის შესაბამისად და ეროვნული საველე კოორდინატორის ერთიანი
საოპერაციო ხელმძღვანელობის ქვეშ.

0.9.4.

BOT IC
ინციდენტის აღმოფხვრის ხელმძღვანელი ტერმინალიდან (Batumi Oil Terminal Incident
Commander)

0.9.5.

OSC
საველე ჯგუფის უფროსი

0.9.6.

BOT
შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალი»

0.9.7.

BSP
შპს «ბათუმის საზღვაო ნავსადგური»

0.9.8.

EE
გარემოსდაცითი ექსპერტი

0.9.9.

IC
შემთხვევის კოორდინატორი, ავარიული სიტუაციის ხელმძღვანელო

0.9.10.

IMO
საერთაშორსისო საზღვაო ირგანიზაცია

0.9.11.

IPIECA
გარემოს დაცვის სფეროში
საერთაშორისო ასოციაცია

ნავთობის

მრეწველობის

წარმომადგენელთა
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OSC
ადგილის მეთური

0.9.13.

OPRC
ნავთობით დაბინძურების შემთხვევებისათვის, მზადყოფნის, რეაგირების და
თანამშრომლობის შესახებ, 1990 საერთაშორისო კონვენცია

0.9.14.

OSR
ნავთობის დაღვრაზე რეაგირება

0.9.15.

MRCC
საქართველოს საზღვაო სამაშველო კოორდინაციის ცენტრი

0.9.16.

PCC
დაბინძურებაზე კონტროლის კოორდინატორი

0.9.17.

POLREP
დაბინძურებაზე შეტყობინების ფორმა (ანგარიში)

0.9.18.

UTC
უნიველსარული კოორდინირებული დრო

0.9.19.

VHF
მაღალსიხშირიანი ელექტრომაგნიტური ტალღები
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1.

დაგეგმვა და რეაგირების სტრატეგია

1.1.

შპს «ბათუმი ნავთობტერმინალის» სახმელეთო ობიექტების აღწერა

1.1.1

Sps ,,baTumis navTobis terminalis” sawarmoo kompleqsi
ganlagebulia q. baTumSi da 85 heqtari farTobi ukavia.

1.1.2

sawarmo asrulebs navTobis
gadatvirTvis operaciebs.

1.1.3

terminalis 8 dasaxelebis sawarmoo obieqti ganTavsebulia 4 erTmaneTisagan
daSorebul sxvadasxva teritoriaze. maTgan Txevadi gazis terminalis
rezervuarebi da avtosatransporto sawarmo ganlagebuli arian erTmaneTis
momijnave teritoriebze.

1.1.4

qvemoT
warmodgenilia
monacemebi
Sps,,baTumis
kompleqsSi Semavali teritoriebisa da maTze
obieqtebis saeqspluatacio profilis Sesaxeb:

da

navTobproduqtebis

teritoriulad

miRebis,

Senaxvis

da

navTobis
terminalis”
ganlagebuli sawarmoo

ცხრილი 1.1. მონაცემები ბათუმის ნავთობტერმინალის აწარმოო უბნების შესახებ
ტერიტორიის დასახელება

ტერიტ
ორიის
ფართო
ბი, ჰა

საწარმოო პროფილი

საკუთრების
ფორმა

1
ძირითადო ტერიტორია

2
32,00

4
საკუთარი

ნედლი ნავთობის
შენახვისა და დატვირთვის
სადგური «ხოლოდნაია
სლობოდა»
ნედლი ნავთობის
შენახვისა და დატვირთვის
სადგური «კაპრეშუმი»
გათხევადებული
ნახშირწყალბადოვანი
აირების მიღებისა და
გადატვირთვის სადგური
საზღვაო ტრანსპორტით
ნავთობპროდუქტების
მიღებისა და დატვირთვის

6,48

3
ნედლი ნავთობის, ბენზინის, დიზელის საწვავის, სხვა
ნავთობპროდუქტების, მაზუთის ჩამოცლა ვაგონცისტერნებიდან; რეზერვუარების პარკში გადატუმბვა და
დროებით შენახვა; რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა
ტანკერებში ჩასატვირთად
ნედლი ნავთობის დროებითი შენახვა რეზერვუარების პარკში
და რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა ტანკერებში
ჩასატვირთად
ნედლი ნავთობის დროებითი შენახვა რეზერვუარების პარკში
და რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა ტანკერებში
ჩასატვირთად
გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირების ჩამოცლა
ვაგონ-ცისტერნებიდან; რეზერვუარების პარკში გადატუმბვა და
დროებით შენახვა; რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა
ტანკერებში ჩასატვირთად
ნედლი ნავთობის, ბენზინის, დიზელის საწვავის, სხვა
ნავთობპროდუქტების, მაზუთის, გათხევადებული
ნახშირწყალბადოვანი აირების ჩატვირთვა ტანკერებში;

საკუთარი

23,44

13,00

7,17

საკუთარი

საკუთარი

საიჯარო
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ტერიტორიის დასახელება

ტერიტ
ორიის
ფართო
ბი, ჰა

საწარმოო პროფილი

საკუთრების
ფორმა

1
საამქრო
ტექნოლოგიური
ტრანსპორტისა და
სპეცტექნიკის უბანი
იმპორტირებადი
ნავთობპროდუქტების
მიღებისა და განაწილების
საამქრო

2

3
ნავთობშემცველი წყლების გაწმენდა
საწარმოს ავტოტრანსპორტის ტექნიკური მომსახურება,
მიმდინარე რემონტი

4

0,04

3,07

ბენზინის, დიზელის საწვავის ჩამოცლა ტანკერებიდან;
რეზერვუარების პარკში გადატუმბვა და დროებით შენახვა;
რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა ტანკერებში
ჩასატვირთად; რეზერვუარების პარკიდან გადატუმბვა ვაგონცისტერნებში და ავტოცისტერნებში ჩასატვირთად

საკუთარი

საკუთარი

1.1.5

ZiriTadi teritoria, ise rogorc sawarmoo teritoriebis sxva monakveTebi, Sav
zRvaSi Camavali mdinareebis barcxanas, kubaswyalis da yoroliswyalis
nataniT warmoqmnil aluviur vake adgilzea ganTavsebuli. teritoriebis
qanobi mcired gamoxatulia da mimarTulia zRvisaken. шуалод

1.1.6

terminalis ZiriTadi teritoria zRvis sanapirodan 300 metriTaa daSorebuli,
saidanac
(mdinare
barcxanas
zRviuri
SesarTavidan)
iwyeba
aqtiuri
rekreaciuli zona da vrceldeba Crdilo-aRmosavleTis mimarTulebiT
sanapiros mTel sigrZeze.

1.1.7

sawarmos ganTavsebis raioni daqselilia aWara-guriis mTebidan gamosuli
mcire mdinareebiT da ReleebiT. maTgan tarminalis sawarmoo ubnebs uSualod
esazRvrebian:
― mdinare barcxana _ ZiriTadi teritoria, sarezervuaro
,,xolodnaia sloboda”;
― mdinare kubaswyali _ satransporto ubani,
Txevadi
terminali;
― mdinare yoroliswyali _ sarezervuaro parki ,,kapreSumi”;

1.1.8

parki
gazis

ZiriTad teritoriaze ganTavsebulia dizelis sawvavis, navTis, mazuTis,
benzinis da nedli navTobis sarkinigzo vagon-cisternebidan Camoclis,
rezervuarebSi gadatumbvis da droebiT Senaxvis da tankerebSi CatvirTvis,
agreTve saniaRvro da sasaqonlo wylebis Sualeduri Segrovebis da gawmendis
teqnologiuri sistemebi:
―
―
―
―
―
―

sarkinigzo ჩასხმის და ჩამოსხმის estakadebi
satumbo sadgurebi
metalis rezervuarebi
miwisqveSa da miwiszeda milsadenebi
Ria da daxuruli sadrenaJo-sakanalizacio qseli
navTobdamWerebi
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ნედლი ნავთობის შენახვისა და დატვირთვის სადგური «ხოლოდნაია სლობოდა»-ს
sarezervuaro parkis teritoriaze ganTavsebulia nedli navTobis droebiT
SenaxvisaTvis gankuTvnili metalis rezervuarebi da tankerebSi gadatumbvis
satumbo danadgarebi. agreTve saniaRvro da sasaqonlo wylebis Sualeduri
Segrovebis da navmisadgomebis ubnis gamwmend nagebobebze gadatumbvis
sitemebi:
― metalis rezervuarebi
― Ria da daxuruli sadrenaJo-sakanalizacio qseli
― navTobSemcveli wylebis Semgrovebeli betonis rezervuari

1.1.10

ნედლი ნავთობის შენახვისა და დატვირთვის სადგური «კაპრეშუმი»-ს sarezervuaro
parkis teritoriaze ganTavsebulia nedli navTobis droebiT SenaxvisaTvis
gankuTvnili metalis rezervuarebi da tankerebSi gadatumbvis satumbo
danadgarebi. agreTve saniaRvro da sasaqonlo wylebis Sualeduri Segrovebis
da baTumis navTobgadamamuSavebeli qarxnis gamwmend nagebobebze gadatumbvis
sitemebi:
― metalis rezervuarebi
― Ria da daxuruli sadrenaJo-sakanalizacio qseli
― navTobSemcveli
wylebis
Sualeduri
Segrovebis
navTobdamWeri
Semotana

terminalSi

da

gawmendis

1.1.11

navTobisa da navTobproduqtebis
cisternebiT xdeba.

sarkinigzo

vagon-

1.2.

მონაცემები ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ნავმისადგომების შესახებ

1.2.1

ბათუმის საზღვაო ნავსადგური განლაგებულია შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლურ
ნაწილში. ნავსადგურის ტერიტორია შეადგენს 22.2 ჰა-ს. ნავმისადგომების რაოდენობაა - 11.
ღია სასაწყობო ტერიტორიების საერთო ფართი -16 412 მ2.

1.2.2

გემების ნავმისადგომებთან დაყენება და სატვირთო ოპერაციების წარმოება ნავსადგურში
ხორციელდება
დღეღამის
განმავლობაში.
ნავსადგური
აღჭურვილია
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით, რაც იძლევა ნავსადგურში მდგომი გემების
უსაფრთხოების და ტვირთების დაცვის უზრუნველყოფის გარანტიას.

1.2.3

საწარმოო საქმიანობის განხორციელებისათვის, ნავსადგური აღჭურვილია შესაბამისი
სპეციალური მოწყობილობებით და დანადგარებით, მათ შორის უმნიშვნელოვანესი
ნაპირდამცავი
ნაგებობებით,
ნავმისადგომებით,
გადამტვირთავი
მექანიზმებით,
საწყობებით, სანავსადგურო ფლოტის გემებით, ნავსადგურის შიდა სარკინიგზო და
საავტომობილო
გზებით,
ავტოტრანსპორტით,
სარემონტო
სახელოსნოებით,
წყალგაყვანილობის სისტემით, კავშირითა და საზღვაო სამგზავრო სადგურით.
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1.2.4

ამჟამად ნავსადგურში მოქმედებენ ნავთობტერმინალის ნავმისადგომები №1, №2, №3 და
უნავმისადგომო ჩამოსასხმელი, საკონტეინერო ტერმინალის ნავმისადგომები №4 და №5,
სანავმისადგომო კომპლექსი ბორნების დამუშავებისათვის, სატვირთო ტერმინალი მშრალი
ტვირთების დამუშავებისათვის, ნავმისადგომები №6, №7, №8 და №9 და სამგზავრო
ტერმინალის ნავმისადგომები №10 და №11.

1.2.5

ნავმისადგომები №4, 5, 6 и ბორნების მომსახურებისათვის განკუთვნილი ნავმისადგომების
კომპლექსი 2055 წლამდე გადაცემულია არენდაში BICT-სთვის, რომელიც შედის კომპანია
International Container Terminal Services Inc (ICTSI)-ს ჯგუფის შემადგენლობაში.

1.2.6

ნავმისადგომები №1,2,3 и უნავმისადგომო ჩამოსასხმელი («CBM») გადაცემულია იჯარაში
ბათუმის ნავთობტერმინალისათვის 2019 წლამდე.

1.2.7

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ბოლო წლების ტვირთბრუნვა ბოლო ათი წლის
მაჩვენებლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. დღესდღეობით მთლიანი
ტვირთბრუნვის 80%-დან 90%-მდე მოდის ნავთობის და ნავთობპროდუქტების
გადატვირთვაზე. მშრალი ტვირთების ტვირთბრუნვის 70%-მდე მოდის გენერალურ
ტვირთებზე.

1.2.8

ქვემოთ წარმოდგენილია, ინფორმაციები ნავსადგურის სხვადასხვა ნავმისადგომებზე
მიმდინარე საწარმოო ოპერაციების შესახებ.

ცხრილი-1.2.1 ნავსადგურში, ნავმისადგომებზე №7, 8, 9, 10, 11 განხორციელებული ოპერაციების ზოგადი
აღწერა
№

მომსახურებების დასახელება

1

ტვირთის გადატვირთვის,
დასაწყობებისა და
შენახვის მომსახურებები

2

გემებისა და სხვა
სატრანსპორტო
საშუალებების
მომსახურება
ორგანიზაციულსამეურნეო მომსახურებები

3

4

ოპერაციების დასახელება
 ნაყარი, ყრილი და გენერალური ტვირთების დატვირთვა-გადმოტვირთვის
სამუშაოები;
 ტვირთის სხვა სახის ტრანსპორტიდან საზღვაო ტრანსპორტზე გადატვირთვა
და პირიქით „პირდაპირი“ ვარიანტით და ღია საწყობში ტვირთის შენახვის
მეშვეობით
 სახიფათო, არაგაბარიტული და მძიმეწონიანი ტვირთის გადატვირთვა;
 გემების სატვირთო სათავსოების მშრალი დასუფთავება;
 ტვირთის შენახვა ღია მოედნებზე;
 ტვირთის აწონვა საავტომობილო და სარკინიგზო სასწორებზე;
 ტვირთის სორტირება;
 ტვირთის სეპარირება.
 ნავსადგურის ტერიტორიაზე მგზავრების მომსახურება;
 კატარღების მიწოდება რეიდზე მდგომი გემების მომსახურებისათვის;
 ბუქსირების მიწოდება მისაბმელი ოპერაციების განსახორციელებლად;
 ბსნ-ს ტერიტორიიდან დატვირთული ვაგონების გაყვანა;
 გემების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა;
 გემებიდან სამეურნეო-ფეკალური, ლიალური და საბალასტე წყლების,
აგრეთვე ნაგვისა და საკვების ნარჩენების აღება
 გემების წყლით უზრუნველყოფა.

სანავსადგურო ფლოტის
გემების ბუნკირება
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ცხრილი-1.2.2 ნავსადგურის მშრალი ტვირთის ტერმინალის ნავმისადგომების დანიშნულება
ნავმისადგომის №

სპეციალიზაცია

ნავმისადგომი №7

განკუთვნილია მსხვილტონაჟიანი გემებისათვის და სპეციალიზირებულია ერთ ადგილზე
არა უმეტეს 20 ტონა წონის ნაყარი, ყრილი, გენერალური და სატარო-საცალო ტვირთების
დასამუშავებლად

ნავმისადგომი №8

განკუთვნილია მცირეტონაჟიანი გემებისათვის და სპეციალიზირებულია ერთ ადგილზე
არა უმეტეს 10 ტონა წონის ნაყარი, ყრილი, გენერალური და სატარო-საცალო ტვირთების
დასამუშავებლად

ნავმისადგომი №9

განკუთვნილია მცირეტონაჟიანი გემებისათვის და სპეციალიზირებულია ერთ ადგილზე არა
უმეტეს 6 ტონა წონის ნაყარი, ყრილი, გენერალური და სატარო-საცალო ტვირთების
დასამუშავებლად

ნავმისადგომი №10

განკუთვნილია სამგზავრო გემების, აგრეთვე მცირეტონაჟიანი სამგზავრო -სატვირთო
ბორნების დასამუშავებლად (Ro- Ro)

ნავმისადგომი №11

განკუთვნილია სამგზავრო გემების, აგრეთვე მცირეტონაჟიანი სამგზავრო-სატვირთო
ბორნების დასამუშავებლად (Ro- Ro)

ცხრილი-1.2.3 ოპერაციების აღწერა, რომლებიც ხორციელდება ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო
ტერმინალის მიერ იჯარაში აღებულ №4, 5, 6 ნავმისადგომებზე
ნავმისადგომები
ნავმისადგომები №4,
5, 6

№6

მომსახურება
 ნავმისადგომებთან № 4 и 5 კონტეინერმზიდი გემების დატვირთვა/გადმოტვირთვა;
 ღია სასაწყობო მოედანზე კონტეინერების შენახვა;
 კონტეინერების გახსნა და განლაგება სატვირთო კონტეინერების დამუშავების
სპეციალიზირებულ საწყობებში;
 ტვირთის შენახვა საბაჟო საწყობში;
 მულტიმოდალური ტრანსპორტიდან/ზე დატვირთვა-გადმოტვირთვის ოპერაციები
(სატვირთო ა/მ და სარკინიგზო ვაგონები);
 ნავმისადგომზე № 6 მშრალტვირთმზიდი გემების მომსახურება.
 ბორნების მომსახურება ავტომატიზირებული საბორნე ზიდის მეშვეობით: სარკინიგზო
ვაგონები, სატვირთ ავტომობილები და მგზავრები.
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1.3.

ნავთობის დაღვრის რისკი

1.3.1

baTumis navTobterminalis da baTumis sazRvao navsadguris navmisadgomebze da
saxmeleTo obieqtebze navTobis daRvris riskebi radikalurad gansxvavebulia.

1.3.2

sazRvao navsadgurSi mimdinare ZiriTadi sawarmoo procesebi, romlebic
dakavSirebulia tvirTebis damuSavebasTan, praqtikulad gamoricxaven navTobis
daRvris riskebs.

1.3.3

amasTan, minimalur riskebad SeiZleba Sefasdes navsadgurSi moZravi
saavtomobilo transportis avariebi da maTgan gamowveuli navTobis daRvrebi
navmisadgomebis teritoriaze.

1.3.4

aseve arsebobs minimaluri riskebi navTobis daRvrasTan dakavSirebiT,
navmisadgomebidan portis flotis katarRebis bunkerirebis dros.

1.3.5

rac Seexeba baTumis navTobis terminals, aq navTobis daRvris riskebi
gamokveTilia navTobis vagon-cisternebidan Camoclis, satumbo danadgarebiT
gadatumbvis, rezervuarebSi Senaxvis, milsadenebis saSualebiT navmisadgomebis
ubanSi transportirebisa da sxva teqnologiuri operaciebis mimdinareobis
dros.

1.3.6

navTobterminalSi
mizezebiT:

navTobis

daRvra

SeiZleba

gamowveuli

iyos

Semdegi

― navmisadgomebze navTobisa da navTobproduqtebis milsadenebis sistemaSi
dazianeba;
― sawarmos Sida teritoriaze an mis gareT
navTobSemcveli wylebis milsadenebis dazianeba;

gamavali

navTobis

an

― navTobis Sesanaxi rezervuarebis Sevsebis dros siTxis doneze kontrolis
ganuxorcielebloba;
― rezervuarebis hermetiulobis darRveva;
― asenizaciis manqanebiT navTobSemcveli
cisternis hermetiulobis darRveva;

wylebis

transportirebis

dros

― navTobdamWerebis saeqspluatacio reJimis darRveva;
― rezervuarebidan sinjebis aRebis dros navTobis rutinuli daRvrebi;
― rezervuarebis parkis, satumbo danadgarebis, sarkinigzo estakadebze mdgomi
vagon-cisternebis teqnologiuri momsaxurebis dros rutinuli daRvrebi:
― Sida sarkinigzo xazebze vagon-cisternebis gadabruneba;
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baTumis terminalis teqnologiuri danadgarebidan xmeleTze
daRvris risks Semdegi ZiriTadi faqtorebi gansazRvraven:

navTobis

― navTobis terminalis aRWurviloba da teqnikuri mdgomareoba;
― navTobis Camoclis da gadatvirTvis saeqspluatacio maxasiaTeblebi ;
― personalis kvalifikacia da Sromis disciplina
1.3.8

navTobis daRvraze reagirebis RonisZiebebis moculobas da gawmendis
operaciebis Sedegs mniSvnelovnad gansazRvravs daRvrili navTobproduqtis
aqroladoba, gaxsna da sxva fizikuri Tvisebebi.
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ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების
რისკების შეფასების მონაცემები

№№
რ/მ

1.1.

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი
I.
შპს ბათუმის ნავთობტერმინალის სახმელეთო რეზერვუარების პარკები
ნავთობის მიღება,
1. ნავთობის
- ნავთობის
რეზერვუარები
- ბალახით
- საწარმოო1. ღიაა საწარმოო1. დაბალი

ჩატვირთვა,
შენახვა
რეზერვუარებში

რეზერვუარებში
მიღების წესების
დარღვევა.

2. სასუნთქ-დამცავი
სარქველების
ექსპლუატაციის
წესების დარღვევის
გამო რეზერვუარების
დეჰერმეტიზაცია

1.2.

ნავთობის
გადატუმბვა
მილსადენებით

მილსადენების
ჰერმეტულობის
დარღვევა
1. ჰიდრავლიკური

გადმოღვრა
რეზერვუარის
გადავსების
გამო
- ნავთობის
დაღვრა
რეზერვუარიდან .

ნავთობის
დაღვრა
მილსადენიდან
მიწის

ს პარკების
ზვინულების
შიდა სივრცე

- გზები და
მოედნები
ტერმინალის
შიგნით

დაფარული მიწის
ზედაპირი
- ან ბეტონით
დაფარული
ზედაპირი
- გამოკვეთილი
ქანობი საწარმოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ
- ტერიტორია
შემოზღუდულია
მიწის ან ბეტონის
ზვინულით

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მიმდებარე
ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა

- ბალახით

- საწარმოო-

დაფარული მიწის
ზედაპირი
- ან ბეტონით

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემაზე არსებული
ტკაცუნა ურდულსარქველი
*ტკაცუნა ურდულსარქველი მშრალ ანინდში
დაკეტილი უნდა იყოს
2. დაღვრილინავთობის
გადმოღვრა ზვინულის
ზემოდან ზვინულის
არასტანდარტული
სიმაღლის გამო ან
3. დაღვრილი ნათობის
გაჟონვა ზვინულის
არაჰერმეტიულობის
გამო
1. მიწის ბუნებრივი
ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას

1. ძალიან
დაბალი

2. ძალიან
დაბალი
2. ძალიან
დაბალი

3. ძალიან
დაბალი

1. ძალიან
დაბალი

1. დაბალი

2. დაბალი
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Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

№№
რ/მ

1.3.

1.4.

|

Ревизия: 3

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი
დარტყმის მიზეზით
ზედაპირზე
- გზები და
დაფარული
- მიმდებარე
2. მილსადენი წყლის

ნავთობის
ჩამოცლა ჩატვირთვა
სარკინიგზო და
საავტომობილო
ესტაკადებზე

ნავთობით
დაბინძურებული
ჩამდინარე

ექსპლუატაციის
წესების დარღვევის
გამო
2. არასანქცირებული
შეჭრის მიზეზით
ფიზიკური დაცვის
წესების დარღვევის
გამო.
3. კედლის
დაზიანების მიზეზით
ტექნიკური
კონტროლის წესების
დარღვევის გამო
1. ვაგონცისტერნებიდან ნავთობის
ჩამოცლის
მოწყობილობის
ჰერმეტიულობის
დარღვევა
2. ვაგონცისტერნის
ზედა ყელიდან
ნავთობის ავარიული
გადმოღვრა
მილსადენების
ჰერმეტულობის
დარღვევა

თავისუფალი
სივრცე
ტერმინალის
გარეთ
- მდინარეების
და ზღვის
სანაპირო
ზოლი
- №№1,2,3

ნავმისადგომებ
ი

ზედაპირი
- გამოკვეთილი

ქანობი საწარმოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ
- გამოკვეთილი
ქანობი მდინარისკენ
- გამოკვეთილი
ქანობი ზღვისკენ

ნავთობის
დაღვრა
სარკინიგზო
ესტაკადის
სალიანდაგო
ხაზებზე,
საავტომობილო
ესტაკადაზე და
მომსახურების
ბილიკებზე

სარკინიგზო
ესტაკადის
სალიანდაგო
ხაზები და
მომსახურების
ბილიკები

- ბეტონის ზედაპირი
- რკინიგზის

- ნავთობიანი

- გზები და

- ბალახით

მოედნები
ტერმინალის

დაფარული მიწის
ზედაპირი ან

წყლის დაღვრა
მილსადენიდან

ლიანდაგებშორისი
დაყრილი ხრეშის
ზედაპირი
- გამოკვეთილი
ქანობი საწარმოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ

ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მდინარე
- ზღვა

ობიექტთან უშუალო
სიახლოვეს არის
განლაგებული
2. ძალიან
დაბალი

3. ძალიან
დაბალი

- საწარმოო-

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მიმდებარე
ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის

1.ძალიან

1. მიწის ბუნებრივი
ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას

დაბალი

1. მიწის ბუნებრივი

1.ძალიან

ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის

დაბალი

1. დაბალი

2. ძალიან
დაბალი

1. დაბალი
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№№
რ/მ

1.5.

|

Ревизия: 3

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი
წყლების
1.ჰიდრავლიკური
მიწის
შიგნით
- ბეტონით
სისტემა
გაფართოებას
გადატუმბვა და
დარტყმის მიზეზით
ზედაპირზე
- გზები და
დაფარული
- მიმდებარე
2. ნავთობდამჭერი ან
2. დაბალი
გაწმენდა
ექსპლუატაციის
- ნავთობდამჭერი თავისუფალი
ზედაპირი
ტერიტორია
მილსადენი წყლის
წესების დარღვევის
ს ზემოდან
სივრცე
-გამოკვეთილი ქანობი
და შემდეგ
ობიექტთან უშუალო
გამო
ნავთობით
ტერმინალის
საწარმო-სანიაღვრო
საწარმოოსიახლოვეს არის
2.ძალიან
2.
კედლის
დაბინძურებული გარეთ
კანალიზაციის
სანიაღვრო
განლაგებული
დაბალი
დაზიანების მიზეზით
ჩამდინარე
-მდინარეების
სისტემისაკენ
კანალიზაციის
ტექნიკური
წყლების
და ზღვის
-გამოკვეთილი ქანობი
სისტემა
3. ძალიან
კონტროლის წესების
გადმოღვრა
სანაპირო
მდინარისკენ
- მდინარე
დაბალი
დარღვევის გამო
- გაუწმენდავი
ზოლი
-გამოკვეთილი ქანობი
- ზღვა
3, ნავთობდამჭერის
ჩამდინარე
- ნავმისადგომ
ზღვისკენ

ნავთობით
დატვირთული
რკინიგზის
შემადგენლობის
მოძრაობა
საწარმოს
ტერიტორიაზე

გადავსება
4. ჩამდინარე წყლების
არანორმატიული
გაწმენდა
1. ვაგონცისტერნების
გადავარდნა
ლიანდაგიდან
2. სარკინიგზო
შემადგენოლობის
დაჯახება

წყლების
ავარიული
გაშვება
ნავთობის
დაღვრა
სარკინიგზო
ესტაკადის
სალიანდაგო
ხაზებზე და მი
გასწვრივ
ტერიტორიაზე

ები

- სალიანდაგო

ხაზები
საწარმოს შიდა
ტერიტორიაზე
- სალიანდაგო
ხაზები
საწარმოს
გარეთ

4. დაბალი

- ბეტონის ზედაპირი
- რკინიგზის

ლიანდაგებშორისი
დაყრილი ხრეშის
ზედაპირი
-გამოკვეთილი ქანობი
საწარმო-სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ
-გამოკვეთილი ქანობი
მდინარისკენ

- საწარმოო-

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მიმდებარე
ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მდინარე
- ზღვა

1. მიწის ბუნებრივი
ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას
2. რკინიგზის ხაზი წყლის
ობიექტთან უშუალო
სიახლოვეს არის
განლაგებული

1. დაბალი
1. ძალიან
დაბალი
2. დაბალი
2. ძალიან
დაბალი
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ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
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№№
რ/მ

1.6.

2.1

Ревизия: 3

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი
ასენიზაციის
1. ავტოტრანსპორტის
- ნავთობშემცვე
- საწარმოს
- ბეტონის ზედაპირი
- საწარმოო1. დაბალი
1.დაბალი
მანქანიდან ან
ექსპლუატაციის
ლი წყლის ან
გზებზე
- გრუნტის გზა
სანიაღვრო
1. მიწის ბუნებრივი
ავტოტრანსპორტი
წესების დარღვევა
ავტოსწავავის
-გამოკვეთილი ქანობი
კანალიზაციის
ქანობი ხელს უწყობს
დან საწვავის
2, ავტოტრანსპორტით
დაღვრა
საწარმო-სანიაღვრო
სისტემა
დაღვრის არეალის
2. დაბალი
დაღვრები
მოძრაობის წესების
კანალიზაციის
- მიმდებარე
გაფართოებას

დარღვევა

1.7.

|

ბნტ-ს
ტერიტოროების
ისტორიული
დაბინძურება

1. დაბინძურებული
გრუნტის წყლების
მიწისქვეშა სადრენაჟო
მილების
დეჰერმეტიზაცია
2. ძველი,
ექსპლუატაციიდან
გამოყვანილი
მიწისქვეშა მილების
დეჰერმეტიზაცია

ნავთობის
ჩამოცლაჩატვირთვა
ტანკერებში

1. ნავთობის
ჩამოსატვირთი
(ჩასატვირთის)
შლანგის
დეჰერმეტიზაცია
2. ტანკერში ნავთობის

№№1,2,3

ნავმისადგომებზე

სისტემისაკენ

- ნავთობით

მდინარე

დაბინძურებული
გრუნტის
წყლების გაჟონვა
მდინარეში

II.
- ნავთობის

დაღვრა
შლანგიდან
- ტანკერის
გადავსება და
ნავთობის

მდინარეების
ბარცხანა,
ყოროლისწყალის
მცენარეულობით
დაფარული ქვიშიანი
სანაპირო ზოლი

ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
ზღვა

ნავთობტერმონალის მიერ ექსპლუატირებული ნავმისადგომები
- ნავმისადგომ
- ბეტონოს საფარი
ზღვა

ები
- გემბანი
- ზღვა

ქანობით ზღვისკენ
- გემბანის საფარი
- ზღვის შეზღუდული
სივრცე გემსა და
ნაპირს შორის

1. სადრენაჟო მილები
რკინიგზის ხაზი წყლის
ობიექტთან უშუალო
სიახლოვეს არის
განლაგებული

1. დაბალი

1. საშუალო

1. ნავმისადგომის
ზედაპირის ქანობი ხელს
უწყობს დაღვრილი
ნავთობის ზღვაში
გავრცელებას

1. ძალიან
დაბალი

1. საშუალო

2. ძალიან
დაბალი
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№№
რ/მ

2.2

2.3.

|

Ревизия: 3

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი

გემის
ბუნკერირება

ნავთობით
დაბინძურებული
ჩამდინარე
წყლების
გადატუმბვა და
გაწმენდა

ჩატვირთვის
(ჩამოტვირთვის)
წესების დარღვევა
3. ტანკერის ნაპირთან
სამაგრი ბაგირების
დაზიანება
1. საწვავის
ჩასატვირთი შლანგის
დეჰერმეტიზაცია
2. გემში საწვავის
ჩატვირთვის წესების
დარღვევა
3. გემის ნაპირთან
სამაგრი ბაგირების
დაზიანება
მილსადენების
ჰერმეტულობის
დარღვევა
1.ჰიდრავლიკური
დარტყმის მიზეზით
ექსპლუატაციის
წესების დარღვევის
გამო
2.
კედლის
დაზიანების მიზეზით
ტექნიკური
კონტროლის წესების

გემბანზე
დაღვრა
- შლანგების
დაზიანება და
ნავთობის
დაღვრა
- საწვავის
დაღვრა
შლანგიდან
- გემის საწვავის
ავზის
გადავსება
- 3. შლანგების
დაზიანება და
საწვავის
დაღვრა
- ნავთობიანი
წყლის დაღვრა
მილსადენიდან
მიწის
ზედაპირზე
- ნავთობდამჭერი
ს ზემოდან
ნავთობით
დაბინძურებული
ჩამდინარე
წყლების
გადმოღვრა

გამოხატული
დინებით, შესაძლოა
ტალღები

- ნავმისადგომ

- ბეტონოს საფარი

ები
- გემბანი
- ზღვა

ქანობით ზღვისკენ
- გემბანის საფარი
- ზღვის შეზღუდული
სივრცე გემსა და
ნაპირს შორის
გამოხატული
დინებით, შესაძლოა
ტალღები

3. ძალიან
დაბალი

ზღვა

1. ნავმისადგომის
ზედაპირის ქანობი ხელს
უწყობს დაღვრილი
ნავთობის ზღვაში
გავრცელებას

- გზები და

- ბალახით

- საწარმოო-

1. მიწის ბუნებრივი

მოედნები
ტერმინალის
შიგნით
- გზები და
თავისუფალი
სივრცე
ტერმინალის
გარეთ
-მდინარეების
და ზღვის
სანაპირო

დაფარული მიწის
ზედაპირი ან
- ბეტონით
დაფარული
ზედაპირი
-გამოკვეთილი ქანობი
საწარმო-სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ
-გამოკვეთილი ქანობი
მდინარისკენ

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მიმდებარე
ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მდინარე

ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას
2. ნავთობდამჭერი ან
მილსადენი წყლის
ობიექტთან უშუალო
სიახლოვეს არის
განლაგებული

1. ძალიან
დაბალი

1. საშუალო

2. ძალიან
დაბალი

3. ძალიან
დაბალი
1.დაბალი
1. საშუალო

2. საშუალო
2.ძალიან

დაბალი
3. ძალიან
დაბალი
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№№
რ/მ

2.4.

|

Ревизия: 3

ცხრილი-1.3.1 ბათუმის ნავთობტერმინალში ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში ან მდინარეებში გავრცელების რისკების შეფასების მონაცემები
ნავთობის დაღვრის
პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
ნავთობის დაღვრის ადგილის
ნავთობის დაღვრის გავრცელების
რისკის დონე
წყარო ან პროცესი
მოვლენა
მახასიათებლები
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
შესაძლო არეალი
შესაძლო რისკი
ხმელეთზე
დამატებით
დაღვრის
საშიში მოვლენა
დაღვრის
პირველადი ადგილის
დაღვრის
სხვა არეალში
მოსალოდნელი რისკი
პირველადი
მახასიათებლები
გავრცელების
ადგილი
დარღვევის გამო
- გაუწმენდავი
ზოლი
-გამოკვეთილი ქანობი
- ზღვა
3, ნავთობდამჭერის
ჩამდინარე
- ნავმისადგომ
ზღვისკენ
4. ძალიან

ასენიზაციის
მანქანიდან ან
ავტოტრანსპორტი
დან საწვავის
დაღვრები

გადავსება
4. ჩამდინარე წყლების
არანორმატიული
გაწმენდა
1. ავტოტრანსპორტის
ექსპლუატაციის
ქესების დარღვევა
2, ავტოტრანსპორტით
მოძრაობის წესების
დარღვევა

წყლების
ავარიული
გაშვება
- ნავთობშემცვე

ლი წყლის ან
ავტოსწავავის
დაღვრა

ები

- საწარმოს

გზებზე

დაბალი

- ბეტონის ზედაპირი
- გრუნტის გზა
-გამოკვეთილი ქანობი
საწარმო-სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემისაკენ
-გამოკვეთილი ქანობი
ზღვისკენ

- საწარმოო-

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- ზღვა

1. მიწის ბუნებრივი
ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას

1. დაბალი

1.საშუალო

2. დაბალი
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ცხრილი-1.3.2. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ნავმისადგომებზე ნავთობის დაღვრის და დაღვრილი ნავთობის ზღვაში გავრცელების რისკების
შეფასების მონაცემები
№№
რ/მ

1.1.

1.2.

ნავთობის
დაღვრის წყარო ან
პროცესი

გემის
ბუნკერირება

ავტოტრანსპორტი
დან საწვავის
დაღვრები

პოტენციურად მოსალოდნელი საშიში
მოვლენა
ნავთობის ხმელეთზე
მოსალოდნელი
დაღვრის
საშიში მოვლენა
მოსალოდნელი რისკი

ნავთობის დაღვრის ადგილის
მახასიათებლები
ნავთობის
ნავთობის დაღვრის
დაღვრის
პირველადი ადგილის
პირველადი
მახასიათებლები
ადგილი

1. საწვავის

- საწვავის

- ნავმისადგომ

- ბეტონოს საფარი

ჩასატვირთი შლანგის
დეჰერმეტიზაცია
2. გემში საწვავის
ჩატვირთვის წესების
დარღვევა
3. გემის ნაპირთან
სამაგრი ბაგირების
დაზიანება

დაღვრა
შლანგიდან
- გემის საწვავის
ავზის
გადავსება
- 3. შლანგების
დაზიანება და
საწვავის
დაღვრა
- ავტოსწავავის
დაღვრა

ები
- გემბანი
- ზღვა

ქანობით ზღვისკენ
- გემბანის საფარი
- ზღვის შეზღუდული
სივრცე გემსა და
ნაპირს შორის
გამოხატული
დინებით , შესაძლოა
ტალღები

1. ავტოტრანსპორტის

ექსპლუატაციის
წესების დარღვევა
2, ავტოტრანსპორტით
მოძრაობის წესების
დარღვევა

- საწარმოს

გზებზე

- ბეტონის ზედაპირი
-გამოკვეთილი ქანობი
საწარმო-სანიაღვრო

კანალიზაციის
სისტემისაკენ

ნავთობის დაღვრის გავრცელების
შესაძლო არეალი

ზღვა

რისკის დონე

შესაძლო რისკი

ხმელეთზე
დაღვრის

დამატებით
სხვა არეალში
გავრცელების

1. ნავმისადგომის
ზედაპირის ქანობი ხელს
უწყობს დაღვრილი
ნავთობის ზღვაში
გავრცელებას

1. დაბალი

1. საშუალო

2. დაბალი

3. დაბალი

- საწარმოო-

სანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა
- მიმდებარე
ტერიტორია
და შემდეგ
საწარმოოსანიაღვრო
კანალიზაციის
სისტემა

1. მიწის ბუნებრივი
ქანობი ხელს უწყობს
დაღვრის არეალის
გაფართოებას

1. დაბალი

1.საშუალო

2. დაბალი
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1.4.

ნავთობის დაღვრის მასშტაბის შეფასება

1.4.1

ხმელეთზე ნავთობის დაღვრის შემთხვევები, წინამდებარე გეგმით კლასიფიცირდება 4
ძირითად კატეგორიად:

ხმელეთზე ნავთობის
დაღვრის მასშტაბი

0 საფეხურის
ინციდენტი
1-ლი საფეხურის
ინციდენტი

მე- 2 საფეხურის
ინციდენტი

მე-3 საფეხურის
ინციდენტი

დახასაიათება
საფეხური 0. – შეეხება რუტინულ დაღვრებს, რომელთა ლოკალიზაციისა და
გაწმენდისათვის საკმარისია საწარმოო უბნის და არჯ-ს
ცვლაში მორიგე პერსონალის
მობილიზება. დაღვრაზე რეაგირების პროცესში გამოიყენება სორბციული და საწმენდი
მასალები, რომელიც განთავსებულია თითოეულ საწარმოო უბანზე.
საფეხური 1. – შეეხება ნავთობის 10 ტონამდე მასშტაბის დაღვრებს, რომელთა ლიკვიდაციისა
და გაწმენდისათვის საჭიროა მობილიზაცია გაუკეთდეს არჯ-ს მთელ პერსონალს,
მწმენდავთა ბრიგადას #2 სარკინიგზო ესტაკადიდან, პერსონალს საწარმოო უბნიდან, სადაც
მოხდა დაღვრა. დაღვრაზე რეაგირების პროცესში გამოიყენება სორბციული და საწმენდი
მასალები, რომლების ინახება თითოეულ საწარმოო უბანზე და საწყობში, სილა და ნახერხი
(ტომრებში
და
ტომრების
გარეშე),
ასენიზაციის
მანქანები,
ბულდოზერი,
ავტოთვითმცლელები).
საფეხური 1 - მოიცავს ზღვაში დაღვრაზე რეაგირების რესურსების მზადყოფნის
მდგომარეობაში მოყვანასაც, მდინარეში ან ზღვაში ნავთობის გავრცელების და ზღვაში
გავრცელებული ნავთობის მოსალოდნელი რაოდენობის და მასშტაბის გათვალისწინებით.
საფეხური 2. – შეეხება ნავთობის დიდი მასშტაბის (100 ტონამდე) დაღვრებს, რომელთა
ლიკვიდაციისა და გაწმენდისათვის საჭიროა მობილიზაცია გაუკეთდეს არჯ-ს მთელ
პერსონალს, მწმენდავთა ბრიგადას #2 სარკინიგზო ესტაკადიდან, პერსონალს საწარმოო
უბნიდან, სადაც მოხდა დაღვრა. დაღვრაზე რეაგირების პროცესში გამოიყენება სორბციული
და საწმენდი მასალები, რომლების ინახება თითოეულ საწარმოო უბანზე და საწყობში, სილა
და ნახერხი (ტომრებში და ტომრების გარეშე), ასენიზაციის მანქანები, ბულდოზერი,
ავტოთვითმცლელები).
დამატებით,
გამოიყენება
კონტრაქტორი
კომპანიების
ბულდოზერები, თვითმცლელი მანქანები დაღვრის ლოკალიზაციისათვის, ასევე დამტებით
გამოიყენება კონტრაქტორი კომპანიის NRC International-ის რესურსები დაღვრილი
ნავთობის ასაკრეფად.
საფეხური 2 - მოიცავს ზღვაში დაღვრაზე რეაგირების რესურსების მზადყოფნის
მდგომარეობაში მოყვანას და მობილიზაციასაც მდინარეში ან ზღვაში ნავთობის
გავრცელების და ზღვაში გავრცელებული ნავთობის მოსალოდნელი რაოდენობის და
მასშტაბის გათვალისწინებით - დაღვრის გავრცელების შესაძლო ადგილზე (მდინარის ან
ზღვის სანაპიროზე დაღვრის ლოკალიზაციის წინმსწრები ღონისძიებების შესასრულებლად),.
საფეხური 3. – შეეხება ძალიან დიდი მასშტაბის დაღვრებს (>100ტ), რომელთა ლიკვიდაციისა
და გაწმენდისათვის საჭიროა მობილიზაცია გაუკეთდეს არჯ-ს მთელ პერსონალს,
მწმენდავთა ბრიგადას #2 სარკინიგზო ესტაკადიდან, პერსონალს საწარმოო უბნიდან, სადაც
მოხდა დაღვრა. დაღვრაზე რეაგირების პროცესში გამოიყენება სორბციული და საწმენდი
მასალები, რომლების ინახება თითოეულ საწარმოო უბანზე და საწყობში, სილა და ნახერხი
(ტომრებში
და
ტომრების
გარეშე),
ასენიზაციის
მანქანები,
ბულდოზერი,
ავტოთვითმცლელები).
დამატებით, გამოიყენება კონტრაქტორი კომპანიების ბულდოზერები, თვითმცლელი
მანქანები დაღვრის ლოკალიზაციისათვის, ასევე დამტებით გამოიყენება კონტრაქტორი
კომპანიის NRC International-ის რესურსები დაღვრილი ნავთობის ასაკრეფად.
დამატებით გამოიყენება რეგინში არსებული სხვა ადამიანური და ტექნიკური რესურსები.
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1.4.2

xmeleTze navTobis daRvris SemTxvevebze reagirebisaTvis saWiro resursebis
mobilizaciis
masStabis
sworad
gansazRvra
sakvanZo
sakiTxia
da
damokidebulia daRvrili navTobis dadasturebul moculobaze da daRvris
adgilze.

1.4.3

mniSvnelovania imis dadgena, Tu ra xasiaTi aqvs avarias. magaliTad, daRvra
xom ar aris gamowveuli miwisqveSa milsadenis hermetiulobis darRveviT an
navTobis rezervuaris fskeris dazianebiT, sad moxda avaria, ra mdgomareoba
iyo adgilze daRvramde.

1.4.4

reagirebis masStabis gansazRvris dros mxedvelobaSia misaRebi is winaswari
teqnikuri
RonisZiebebi,
romlebic
navTobis
daRvriT
mosalodneli
uaryofiTi Sedegebis Sesarbileblad an daRvris riskis Sesamcireblad aris
ganxorcielebuli sarezervuaro parkebSi da sxva teqnologiur sistemebze.
magaliTad:

1.4.5

―

navTobis Sesanaxi rezervuarebis garSemo teritoria moqceulia betonis
an miwayrilis zRudaris SigniT, romelic SeaCerebs daRvrili navTobis
gavrcelebas gare teritoriaze. (zRudaris SigniTa sivrcis moculoba
rezervuarebis moculobis 110 % - ia.

―

rezervuarebis zRudaris Sida teritoria navTob- da wyalgaumtaria
(dafarulia betonis an Tixis feniT).

―

signalizaciis sistema iZleva
gamafrTxilebel signals.

―

rezervuarebi aRWurvilia koroziis sawinaaRmdego saSualebebiT.

―

ტerminals
da
sazRvao
navsadgurs
aqvT
sawarmoo-saniaRvro
kanalizaciis sistema, romelic uzrunvelyofs navTobiT SesaZlo
dabinZurebuli Camdinare wylebis
organizebulad Segrovebas da
navTobamWerebSi miwodebas.

―

rezervuarebi mowyobilia ximinjebian saZirkvelze, rac
rezervuaris fskeris moZraobas regularuli Sevsebis
procesSi.

―

terminalis
mTeli
teritoria
moculia
sawarmoo-saniaRvro
kanalizaciis sistemis badiT, rac SesaZleblobas iZleva daRvrili
navTobi wylis Wavlis mimarTviT CavrecxoT da sadrenaJo arxebiT
(milebiT) gaviyvanoT navTobdamWerebamde.

navTobis

gadmoRvris

an

gaJonvis

gamoricxavs
da daclis

navTobterminalis sawarmoo teritoriebis uSualo siaxloves (15 _ 20 metris
daSorebiT) mdinareebi barcxana, kubaswyali da yorolis wyali gaedineba,
romlebic 200-300 metris Semdeg zRvaSi Caedinebian.
amitom, navTobis daRvris nebismieri SemTxvevis dros mniSvnelovania
navTobi
ar
moxvdes
mdinareebSi
da
Sekavebuli
iqnes
terminalis
teritoriaze.

1.4.6

im SemTxvevaSi Tu navTobis daRvris SemTxveva dadasturdeba mdinareTa
mimdebare zonaSi ganlagebul sarezervuaro parkebSi da milsadenebze,
37 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

agreTve navmisadgomebze da Tu es savaraudod Seqmnis zRvis dabinZurebis
safrTxes, dauyovnebliv unda gatardes ნავთობტერმინალის და sazRvao
navsadguris
ზღვაში ნავთობის avariuli
დაღვრაზე reagirebis
jgufis
mobilizaciis RonisZieba da amoqmeddes sazRvao operaciebis Setyobinebis
sistema.

38 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

1.5.

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ძირითადი მახასიათებლები

1.5.1

ბათუმის ნავთობტერმინალში იტვირთება სხვადასხვა სახეობის ნედლი ნავთობი,
რომელთაც განსხვავებული შემადგენლობა და მახასიათებლები აქვთ.

1.5.2

გაზიდვებს ექვემდებარება აგრეთვე, მაზუთი, ბენზინი, დიზელი, და სხვა საწვავები,
რომლებიც გამოიყენება გემებზე და მრეწველობაში, ან ნავთობის ზემოაღნიშნული
სახეობების სხვადასხვა კომბინაციები. ნავსადგურში ასევე, ხორციელდება გემების
საწვავით გამართვა (ბუნკერირება).

1.5.3

ძირითადი პროცესები, რომლებიც იწვევენ ნავთობის გარემო პირობების ზეგავლენით
გარდაქმნებს, აგრეთვე ამ პროცესების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მოსალოდნელი
მოცულობები შეჯამებულია ქვემოთ ცხრილში:
ცხრილი-1.5.1 დაღვრილი ნავთობის გარდაქმნის პროცესები და ნარჩენები
ნავთობპროდუქტი

1.5.4

სიმკვრივე
(კგ/მ3)

აალების
ტემპერატურა
(0C)

აორ-თქლება
(%)

გახსნა
(%)

ფოტოქიმიური ჟანგვა
(%)

ნარჩენი
(%)

ბენზინი

750

-25

100

-

-

-

ნავთი

790

2,7 – 53

70

5

-

25

ზაფხულის დიზელი

850

65

45

10

5

40

ზამთრის დიზელი

830

60

45

10

5

40

ძრავის ზეთი

890

250

10

10

5

75

ნედლი ნავთობი

850

-50 – 100

50

20

5

25

qvemoT warmodgenilia navTobproduqtebis is maxasiaTeblebi, romlebic
gansazRvraven garemo pirobebis zegavleniT maT gardaqmnebs.
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1.6.

ნავთობის დაღვრის სცენარები

1.6.1

baTumis navTobis terminalSi da sazRvao navsadgurSi navTobis daRvris
sxvadasxva scenarebi SeiZleba ganviTardes.

1.6.2

qvemoT, cxrilSi mocemulia navTobis daRvris tipebi, maTi
sidide da aseTi avariuli SemTxvevis moxdenis SesaZlo riski.

1.6.3

Sekavebis da gawmendis RonisZiebebi benzinebis garda sxva yvela
navTobproduqtis daRvris SemTxvevebis dros praqtikulad tipiuria.

1.6.4

benzinebis maRali, TiTqmis 100 %-iani aqroladoba da TviTaalebis dabali
temperatura,
daRvris
SemTxvevaSi
dauyonebliv
moiTxovs
saxanZro
usafrTxoebis
RonisZiebebis
Sesrulebas
da
gamoricxavs
gawmendis
samuSaoebis Sesrulebas haeris dagazianebis normatiul donemde dasvlamde,
anu benzinis srul aorTqlebamde.

1.6.5

benzinis nebismieri masStabis daRvris dros dauyonebliv mobilizebuli
unda iqnes xanZarsawinaaRmdego saSualebebi da personali, xolo daRvrili
benzini wylis mZlavri WavliT Cairecxos sawarmoo kanalizaciaSi .

potenciuri
saxis

1.6.6 cxrilSi SemoTavazebuli gansazRvrebebi koncentrirebulia imaze, SeZlebs
Tu ara საწარმო sakuTari ZalebiT gaumklavdes incindents, Tu, saWiro
gaxdeba droebiTi kontraqtorebis da (an) damatebiTi resursebis mobilizeba.
SesaZloa,
navTobis
didi
daRvris
zRvaSi
gavrcelebis
SemTxvevaSi,
aucilebeli gaxdes regionaluri resursebis mobilizeba (III xarisxis
SemTxvevebi).
ცხრილი 1.6.1 - ნავთობის დაღვრის სცენარები და რეაგირება
ნავთობის
დაღვრის
სცენარი

დაღვრის
პირველადი რეაგირების
ფაქტის
დრო (ინფორმაციის
აღმოჩენის
მიღება-გადაცემა,
დრო, წთ
დაღვრის წყაროს და

მიზეზის დადგენა,
ტუმბოს გათიშვა,
ურდულის ჩაკეტვა და
ა.შ.) წთ
1

2

3

დაღვრილი მათ შორის, დაღვრილი
ნავთობის
ნავთობის
საერთო
გავრცელების რისკი,
მოცულობა,
ტ
ტ
ხმელე
მდინარეში
თზე
ან ზღვაში

4
5
ბნტ-ს ტერიტორიულ უბნებზე

6

<0,1

ნავთობის
გადმოღვრა
რეზერვუარიდან

<0,3
10

რეზერვუარის
დეჰერმეტიზაცია

30

1500-2000

>100

0,3 – 2,0

2,0 - 10,0
10,0 – 50,0

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების კატეგორია

7
0-1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
1 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
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ნავთობის
დაღვრის
სცენარი

დაღვრის
პირველადი რეაგირების
ფაქტის
დრო (ინფორმაციის
აღმოჩენის
მიღება-გადაცემა,
დრო, წთ
დაღვრის წყაროს და

მიზეზის დადგენა,
ტუმბოს გათიშვა,
ურდულის ჩაკეტვა და
ა.შ.) წთ
1

2

3

Ревизия: 3

|

დაღვრილი მათ შორის, დაღვრილი
ნავთობის
ნავთობის
საერთო
გავრცელების რისკი,
მოცულობა,
ტ
ტ
ხმელე
მდინარეში
თზე
ან ზღვაში
4

5

6

<100

რეზერვუარის
სრული
დეჰერმეტიზაცია
ვაგონცისტერნიდან
ნავთობის
ჩამოსასხმელი
ხელსაწყოს
დეჰერმეტიზაცია.
ვაგონცისტერნის
ყელიდან
ნავთობის
გადმოღვრა

10

30

2000 –
10000

>100

>100

<0,1

10

30

100 - 500

<100
<0,3

<0,3

ვაგონცისტერნები
ს რკინიგზის
ვაკისიდან
გადავარდნა

5

30

60 - 200

>100

0,3 – 2,0

2,0 - 10,0

ავტოცისტერნის
ყელიდან
ნავთობის
გადმოღვრა

5

30

1 - 10

<10

-

0,3 – 2,0

ვაგონცისტენების
შეჯახება

5

30

100 - 500

>100

2,0 - 10,0

10,0 – 50,0

საწარმოს შიდა
ტერიტორიაზე
მილსადენების
დეჰერმეტიზაცია

<0,3
10

30

500-2000

>100

0,3 – 2,0
2,0 - 10,0

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების კატეგორია

7
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
3 საფეხური ხმელეთზე
3 საფეხური მდინარეზე
3 საფეხური ზღვაზე
0-1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
б
1 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე

2 საფეხური ხმელეთზე

2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
1 в საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
1 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
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ნავთობის
დაღვრის
სცენარი

დაღვრის
პირველადი რეაგირების
ფაქტის
დრო (ინფორმაციის
აღმოჩენის
მიღება-გადაცემა,
დრო, წთ
დაღვრის წყაროს და

მიზეზის დადგენა,
ტუმბოს გათიშვა,
ურდულის ჩაკეტვა და
ა.შ.) წთ
1

2

Ревизия: 3

|

დაღვრილი მათ შორის, დაღვრილი
ნავთობის
ნავთობის
საერთო
გავრცელების რისკი,
მოცულობა,
ტ
ტ
ხმელე
მდინარეში
თზე
ან ზღვაში

3

4

5

საწარმოს გარე
ტერიტორიაზე
მილსადენების
დეჰერმეტიზაცია

6

0,3 – 2,0

2,0 - 10,0
30

30

1500 - 5000

>100
10,0 – 50,0

<100

საწარმოს
ნავმისადგომებზე
მილსადენების
დეჰერმეტიზაცია

2,0 - 10,0
10

30

1500 - 5000

>100

10,0 – 50,0
>100
<0,1

ნავთობდამჭერის
გადავსების გამო
ნავთობის
გადმოღვრა

<0,3
10

30

100 - 500

<100
0,3 – 2,0

2,0 - 10,0
<0,1

გრუნტების
ისტორიული
დაბინძურების
მდინარეში და
ზღვაში
გავრცელება

<0,3
30

30

1

- 10

0,3 – 2,0
2,0 - 10,0

ნავმისადგომებზე
№№1,2 და 3
ტანკერებში
ნავთობის
ჩასატვირთი
შლანგის
დეჰერმეტიზაცია

<0,3
5

10

100 - 500

<100

0,3 – 2,0
2,0 - 10,0

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების კატეგორია

7
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
1 в საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
3 საფეხური ზღვაზე
0-1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
б
1 საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
в
1 საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 საფეხური მდინარეზე
2 საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური ზღვაზე
1 б საფეხური ზღვაზე
1 საფეხური მდინარეზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური მდინარეზე
1 в საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური მდინარეზე
3 საფეხური ზღვაზე
0-1 საფეხური ხმელეთზე
1 б საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
1 в საფეხური ზღვაზე
2 საფეხური ხმელეთზე
2 ступень на море

ბსნ-ის სანაპირო ტერიტორიებზე
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ნავთობის
დაღვრის
სცენარი

დაღვრის
პირველადი რეაგირების
ფაქტის
დრო (ინფორმაციის
აღმოჩენის
მიღება-გადაცემა,
დრო, წთ
დაღვრის წყაროს და

მიზეზის დადგენა,
ტუმბოს გათიშვა,
ურდულის ჩაკეტვა და
ა.შ.) წთ
1

საწვავის
ჩასატვირთი
შლანგის
დეჰერმეტიზაცია
გემის
ბუნკერირრების
დროს
საწვავის ან ზეთის
დაღვრა
ავტოტრანსპორტი
დან

Ревизия: 3

|

დაღვრილი მათ შორის, დაღვრილი
ნავთობის
ნავთობის
საერთო
გავრცელების რისკი,
მოცულობა,
ტ
ტ
ხმელე
მდინარეში
თზე
ან ზღვაში

2

3

4

5

6

5

10

2-10

<2

2-10

-

5

0,001-0,01

0,0010,01

-

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების კატეგორია

7

0-1 საფეხური ხმელეთზე
1 საფეხური ზღვაზე

0 საფეხური ხმელეთზე

SeniSvna: 1..benzinebis daRvris yvela SemTxvevaSi yuradReba gamaxvildeba xanZarsa winaaRmdego RonisZiebebis saswrafod organizebaze. daRvraze reagirebis
personali da mexanZreebi saxanZro manqanidan mowodebuli wylis WavliT
Carecxaven daRvril benzins sawarmoo kanalisaciaSi.
2. daRvrili benzinis mdinareSi an zRvaSi gaJonvis SemTxvevaSi
mobilizdeba
navsadguris
da
terminalis
saxanZro
saSualebebi.
meTvalyureoba
dawesdeba
navTobproduqtis
laqaze,
mis
srul
aorTqlebamde.

1.7.

ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის სტრატეგია

1.7.1 xmeleTze navTobis daRvris likvidaciis strategia mimarTuli unda iyos
aramarto garemosaTvis maqsimaluri sargeblis miRebisaken, aramed unda
iTvaliswinebdes prioritetebis SesaZlo Secvlas.
1.7.2 kerZod, Tu safrTxe iqmneba, rom daRvrili navTobi SesaZloa gavrceldes
zedapirul wyalsatevSi, prioritetulia navTobis Semdgomi gavrcelebis
SeCereba da Sekaveba.
1.7.3 xmeleTze navTobis daRvraze reagirebis
gaTvaliswinebisaken unda iyos mimarTuli:

strategia

Semdegi

amocanebis

― navTobis daRvris likvidaciis efeqturi da dasabuTebuli RonisZiebebis
ganxorcielebis uzrunvelyofa;
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― daRvrili navTobis mdinareebSi da zRvaSi gavrcelebis winmswrebi da
Tanmdevi RonisZiebebis ganxorcieleba;
― personalis usafrTxoeba navTobis daRvris likvidaciis yvela fazaze;
― navTobis daRvris Sedegad garemoze da socialur-ekonomikur sferoze
miyenebuli zianis minimizacia;
1.7.4 navTobis daRvris likvidaciis strategia moicavs moqmedebis yvela SesaZlo
variants Sida teritoriebze da mdinareTa sanapiroebze.
1.7.5 strategia moicavs agreTve daRvris likvidaciis dros warmoqmnili
narCenebis Senaxvis, gadatanisa da utilizaciis RonisZiebebs, gansazRvravs
moqmedebaTa Tanmimdevrobas daRvris likvidaciis yvela etapze.
1.7.6 navTobis daRvris likvidaciis strategiis Sesabamisi reagirebis zomebis
SerCeva - gamoyenebas safuZvlad unda daedos Semdegi aucilebeli
informacia:
― daRvris dro da adgili;
― daRvris adgilis pirvandeli (daRvramde) mdgomareobis aRwera;
― daRvris wyaro;
― daRvris mizezi;
― daRvrili navTobis saxe da saorientacio raodenoba;
― navTobiT dabinZurebuli farTobi;
― dabinZurebis gavrcelebis SesaZlo traeqtoria da riskis qveS moxvedrili
resursebi;
― hidrometeorologiuri pirobebi;
― damatebiTi sistematuri informacia daRvris likvidaciis mimdinareobis
Sesaxeb.
1.7.7 dakvirvebis da kontrolis RonisZiebebi daRvrili navTobis raodenobis
dazustebis, dabinZurebuli farTobis, dabinZurebis gavrcelebis SesaZlo
traeqtoriis zustad dadgenisa da riskis qveS moxvedrili mdinaris an zRvis
sanapiros dacvis zomebis droulad uzrunvelyofis mizniT ganxorcieldeba.
1.7.8 navTobis yvela daRvrisaTvis, garda Zalian mcire moculobis daRvrisa,
navTobis daRvris adgilze mobilizebuli unda iyos navTobis meqanikuri
Sekavebis da mocilebis mowyobiloba.
1.7.9 navTobis daRvris meqanikuri Sekavebisa da mocilebis saerTo strategia
Semdeg ZiriTad faqtorebs iTvaliswinebs:
― gamoyenebuli
personali;

iqnas

specialuri

teqnikuri

resursebi

da

momzadebuli
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― navTobis an navTobSemcveli wylebis gadaadgilebis mimarTulebis zustad
prognozireba (es faqtori salokalizacio RonisZiebebis operatiulad da
efeqturad Sesrulebis safuZvelia);
― navTobis daRvris Sedegad dabinZurebis riskis qveS moqceuli mdinaris an
zRvis sanapiro adgilebis winaswari gawmenda mcenareulobisagan, rac
navTobis Semcveli wylebiT Seamcirebs sanapiro zolidan gasatani
navTobiT dabinZurebuli nagavis moculobas;
1.7.10 meqanikuri Sekavebis da mocilebis (gawmendis) samuSaoebis dawyebisTanave
arj-s yvela wevrs da adgilze momuSave personals Cautardeba saWiro
ganmartebiTi saubrebi. mniSvnelovania dadasturdes, rom adgilze momuSave
personals kargad esmiT dasaxuli amocana da maTTvis misaRebia Sesabamisi
miznebi.
1.7.11 ganisazRvreba navTobis daRvriT warmoqmnili narCenebis transportirebis,
ganTavsebis da utilizaciis meTodebi da Sesabamisi mowyobiloba;
1.7.12 navTobis daRvraze reagirebis efeqturad marTvis mizniT gamoyenebuli iqneba
pasuxismgeblobebis da movaleobebis ganawilebis piramidaluri sistema.
avariuli situaciis (incindentis) xelmZRvaneli miTiTebebs da instruqciebs
gadascems avariuli reagirebis jgufis ufross, xolo avariuli reagirebis
jgufis
ufrosi
Sesabamis
konkretul
miTiTebebs
gadascems
mis
daqvemdebarebaSi myof personals.
1.7.13 navTobis
daRvris
likvidaciis
winaswar
SemuSavebuli
strategiuli
midgomebi sxvadasxva SemzRudav garemoebebs da araxelsayrel pirobebsac
unda iTvaliswinebdnen:
― mniSvnelovani
faqtoria
DdaRvris
adgilis
pirvandeli
(daRvramde
arsebuli) mdgomareoba, radgan istoriulad dabinZurebuli niada gebi
aucilebel gawmendas daeqvemdebareba. Sesabamisad reagireba mimarTuli
unda iyos daRvris lokalizaciasa da navTobis gavrcelebis farTobis
SezRudvisaken.
― navTobis daRvraze reagirebas mniSvnelovnad zRudavs cudi amindi da
ganaTebis ukmarisoba, mag. RamiT;
― navTobis didi moculobiT daRvris SemTxvevaSi, Tu safrTxe emuqreba
sanapiros, maSin strategia daRvris winaaRmdeg brZolisa upirvelesad
mimarTuli
unda
iyos
sanapirosaken
dabinZurebis
gavrcelebis
SesaCereblad;
― navTobis daRvris likvidaciis RonisZiebebis dros saWiroa Sefasdes
aramarto usafrTxoebasa da ekologiasTan dakavSirebuli erToblivi
riskebi, aseve yuradRebiT Sesafasebelia samuSao pirobebis SemzRudavi
garemoebebi da personalis piradi usafrTxoebis aRWurviloba.
1.7.14 navTobis daRvris lokalizaciis
navTobiT dabinZurebuli narCenebi.

da

likvidaciis

dros

warmoiqmneba
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1.7.15 narCenebis marTvis strategia Tavis mxriv mimarTulia Semdegi amocanebis
gadasawyvetad:
― warmoqmnili narCenebis Seuferxebeli gatana gasufTavebis adgilebidan;
― narCenebis ekologiurad usafrTxo ganTavseba maTi saxeebis mixedviT;
― narCenebis minimizacia. (magaliTad, wyalTan
gawmenda terminalis gamwmend nagebobebze);

emulgirebuli

navTobis

― narCenebis gatanis, transportirebis da utilizaciis satreiningo sistemis
Camoyalibeba da saTanado resursebis mzadyofna.
1.7.16 navTobis daRvris likvidaciis resursebi inspeqtirebas sam TveSi erTxel
daeqvemdebareba.
1.7.17 uzrunvelyofili iqneba navTobis daRvris Sekavebisa da mocilebisTvis
gamosayenebeli mowyobilobis testuri gamocdebi sxvadasxva amindis da
xilvadobis pirobebSi.
1.7.18 navTobis
daRvris
likvidaciis
momzadebul personals daekisreba.

resursebis

momsaxureba

specialurad

1.7.19 navTobis daRvris nebismieri SemTxvevis Sesaxeb sawarmoo ubnis ufrosis
mier unda momzaddes angariSi.
1.7.20 dabinZurebis angariSi mzaddeba da gadaecema dainteresebul mxareebs da
moicavs
qronologiur
informacias
navTobis
daRvraze
reagirebis
operaciebis dasawyisidan maT sabolood Sewyvetamde.
1.7.21 dabinZurebis angariSis SedgenaSi aucilebel monawileobas iRebs baTumis
navTobis terminalis da/an navsadguris ekologiis samsaxuri.
1.7.22 garda amisa, sawarmoebi awarmoeben avariuli SemTxvevebis aRricxvis
Jurnals, romelSic Semdegi monacemebi aRiricxeba: avariis TariRi, adgili,
mizezi, avariis gavrcelebis aRwera, likvidaciis RonisZiebebi, gamoyenebuli
resursebi, mohyva Tu ara avarias personalis tramvebi an ubeduri SemTxvev a.
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2.

შეტყობინებები და გამოძახებები

2.1

ხმელეთზე ნავთობის დაღვრის შესახებ შეტყობინების სისტემა

2.1.1

შესავალი

2.1.1.1

წინამდებარე გეგმით განსაზღვრულია ნავთობის ხმელეთზე დაღვრის ფაქტის ან
ნავთობის ხმელეთიდან მდინარეში ან ხმელეთიდან ზღვაში დაღვრის საფრთხის
შემთხვევებში შიდა და გარე შეტყობინებების სიტემის ამოქმედება.

2.1.1.2

შიდა შეტყობინების სისტემა მიმართულია ბათუმის ნავთობტერმინალის და ბათუმის
საზღვაო ნავსადგურის ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ერთობლივი რესურსების
მობილიზაციისაკენ.

2.1.1.3

გარე შეტყობინების სისტემა უზრუნველყოფს ნავთობის დაღვრის შემთხვევებზე
რეაგირების დროს სხვა უწყებების და კომპანიების მხრიდან მხარდაჭერას და
მონაწილეობას.

2.1.1.4

ბათუმის ნავთობტერმინალის შიდა შეტყობინების სისტემა
შიდასაწარმოო ნორმატიული დოკუმენტით № BOT-IMS3.D04-001.

2.1.1.5

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის შიდა და გარე შეტყობინების სისტემა განსაზღვრულია
შიდასაწარმოო ნორმატიული დოკუმენტით
НД №E3-20-10-003 ,,საგანგებო
სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“, რომელიც მოიცავს შიდა შეტყობინებების სქემას ДФ
№Н3-30-10-004 და გარე შეტყობინებების საკონტაქტო ტელეფონების ნუსხას №Н3-3010-007.

2.1.1.6

ბათუმის ნავთობტერმინალში და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში ზღვაში ნავთობის
დაღვრის შესახებ შიდა შეტყობინების სისტემის საკვანძო რგოლია შესაბამისი
სადისპეტჩერო სამსახურები, რომლებიც 24 საათიანი მორიგეობის რეჟიმში ასრულებენ
საწარმოებში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების სადისპეჩერო მომსახურებას.

2.1.1.7

ბათუმის ნავთობტერმინალის და/ან ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის სადისპეტჩერო
სამსახური ვალდებულია, ნავთობის დაღვრის შესახებ შეტყობინების მიღებისთანავე,
შეასრულოს შემდეგი პროცედურები“:

a)

განსაზღვრულია

დაარეგისტრიროს სავახტო ჟურნალში შემოსული შეტყობინება და მიუთითოს:
― ვისგან მიიღო შეტყობინება (სახელი, გვარი, თანამდებობა);
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― ინციდენტის ადგილი;
― დაღვრის წყარო;
― დაღვრილი ნავთობის ტიპი;
― დაღვრილი ნავთობის სავარაუდო რაოდენობა;
― დაღვრილი ნავთობის ლაქის გავრცელების არეალი;
― სხვა ინფორმაცია დაღვრის შესახებ.
b)

გადასცეს შეტყობინება ნავთობის დაღვრის შესახებ:
― ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გუნდს;
― ნავთობტერმინალის ან საზღვაო ნავსადგურის სადისპეჩერო სამსახურს;
― ნავთობტერმინალის
დირექტორს;

ეკოლოგიის

და

ჯანდაცვის

დეპარტამენტის

― საზღვაო ნავსადგურის ეკოლოგიის განყოფილების უფროსს;
― შიდა და გარე შეტყობინების სისტემით და
განსაზღვრულ სხვა ყველა პასუხისმგებელი პირს.

წინამდებარე

გეგმით

2.1.1.8 ქვემოთ წარმოდგენილია შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურში“ ხმელეთზე ნავთობის დაღვრის შესახებ შეტყობინების გადაცემის
სისტემის სქემა:
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აღმომჩენი პირი
ბათუმის
ნავთობტერმინალის
ობიექტებიდან ხმელეთზე
ნავთობის დაღვრის ფაქტის
ან ზღვაში ან მდინარეში
ნავთობის ხმელეთიდან
დაღვრის საფრთხის შესახებ
გადასცემს შეტყობინებას

მოთხოვნა
მხარდაჭერის
და
დამატებითი
რესურსების
შესახებ

ბათუმის
ნავთობტერმინალის
მორიგე დისპეტჩერი
იღებს და გადასცემს
შეტყობინებას ნავთობის
დაღვრის შესახებ

1. ბათუმის
ნავთობტერმინალის
საწარმოო უბნის მორიგე
ოპერატორი
2.ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების ჯგუფის
მორიგე ოპერატორები.
3. ეკოლოგიის და
ჯანდაცვის დეპარტამენტის
დირექტორი
სიტუაციის შეფასება
რეაგირების მაშტაბი
რესურსების საჭიროება
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აღმომჩენი პირი
ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის ობიექტებიდან
ხმელეთზე ნავთობის
დაღვრის ფაქტის ან ზღვაში
ან მდინარეში ნავთობის
ხმელეთიდან დაღვრის
საფრთხის შესახებ გადასცემს
შეტყობინებას

ბათუმის საზღვაო
ნავსადგურის მორიგე
დისპეტჩერი
იღებს და გადასცემს
შეტყობინებას ნავთობის
დაღვრის შესახებ

მოთხოვნა
მხარდაჭერის
და
დამატებითი
რესურსების
შესახებ

1. ნავთობშემკრები
,,ფლორა“.
2. ეკოლოგიის
განყოფილების უფროსი
სიტუაციის შეფასება
რეაგირების მაშტაბი
რესურსების საჭიროება

ბათუმის ნავთობტერმინალის და ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის
ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ერთობლივი გუნდი

დიაგრამა 2.1.1. შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის“ და შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში“ ზღვაში ნავთობის
დაღვრის შესახებ შეტყობინების გადაცემის სისტემის სქემა
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ნავთობის დაღვრის შესახებ ინციდენტის აღმომჩენი და შესაბამისი ინფორმაციის
მფლობელი, რომლისგანაც მოხდება ამ ინფორმაციის მიღება,
შეიძლება იყოს
ნავთობტერმინალში და საზღვაო ნავსადგურში მომუშავე ან გარეშე პირი.

2.1.1.9

2.1.1.10 თუ დაღვრის ინციდენტის აღმომჩენი პირია ნავთობტერმინალის ან საზღვაო
ნავსადგურის მუშაკი, მაშინ იგი ვალდებულია, დამხმარე საავარიო ძალების მოსვლამდე
შეასრულოს ადგილზე პასუხისმგებელი პირის ცალკეული ფუნქციები: მიიღოს ზომები
დაღვრის წყაროს დასადგენად და შესაჩერებლად (თუ ეს შესაძლებელია), დისპეტჩერის
პარალელურად ინფორმაცია დაღვრის შესახებ გადასცეს საწარმოო უბნის უფროსს ან
უფროს მორიგე ოპერატორს, განახორციელოს სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები.
2.1.1.11 სადისპეტჩერო სამსახურის მორიგე ოპერატორი, უნდა ეცადოს, რათა სწრაფად და
ოპერატიულად მიიღოს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია ინციდენტის
აღმომჩენისაგან.
2.1.1.12 იმ შემთხვევაში, როცა პირველადი მცდელობით, ვერ მოხერხდება საჭირო ინფორმაციის
სრულად მიღება, მორიგე დისპეტჩერი ვალდებულია განახორციელოს დამატებითი
ღონისძიებები დაღვრის შესახებ საწყისი ინფორმაციის დასაზუსტებლად. მაგალითად,
დაღვრის სავარაუდო ან დადგენილ ადგილზე მიმართოს ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების მორიგე ჯგუფი, საამქროს მორიგე პერსონალი, და ა.შ. და მიიღოს
დამატებითი ინფორმაცია დაღვრის შესახებ.
2.1.1.13 მაგრამ, ნებისმიერ შემთხვევაში, ნავთობის დაღვრის შესახებ, (თუნდაც არასრული და
დაუზუსტებელი)
ინფორმაციის
მიღებისთანავე,
სადისპეტჩერო
სამსახური
დაუყოვნებლივ იწყებს ნავთობის დაღვრის ფაქტის (დაზუსტებული/დაუზუსტებელი)
ან მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ შეტყობინებების გადაცემას და დაღვრის
ლოკალიზაციის
სამუშაოების
დაწყების
მიზნით
შესაბამისი
სამსახურების
გაფრთხილებას (მობილიზაციას).
2.1.1.14 დაბინძურების შემთხვევის შესახებ ზემოაღნიშნული შეტყობინების ან ინფორმაციის
ნებისმიერი წყაროდან მიღების შემდეგ, დაბინძურების ინციდენტის ხასიათს, მასშტაბს
და მოსალოდნელი შედეგების პირველად შეფასებას მოახდენს ნავთობტერმინალში ნავთობტერმინალის ეკოლოგიის და ჯანდაცვის დეპარტამენტის დირექტორი, საზღვაო
ნავსადგურში - საზღვაო ნავსადგურის ეკოლოგიის განყოფილების უფროსი რომლებიც, დაღვრის ლიკვიდაციის დროს, იმოქმედებენ როგორც დაღვრის
ლიკვიდაციის საველე ხელმძღვანელები.
2.1.2

გამოძახებები უმნიშვნელო დარღვევის (0 საფეხურის) დროს

2.1.2.1

umniSvnelo daRvris SemTxvevebis dros mobilizdeba
personali da mis xelT arsebuli reagirebis resursebi.

2.1.2.2

saWiroebis SemTxvevaSi daRvris adgilze gamoZaxebuli iqneba navTobis
daRvraze reagirebis jgufis cvlaSi morige personali.

2.1.2.3

informacia daRvris Sesaxeb gadaecema Sida Setyobinebis sqemis mixedviT.

saamqros

cvlis
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გამოძახებები I საფეხურის შემთხვევის დროს

2.1.3.1

I safexuris SemTxvevaze reagirebisaTvis, rogorc wesi, yalibdeba
incidentis marTvis centri. xolo, daRvris adgilze gamoZaxebuli iqnebian:

―
―
―
―

saamqros cvlis personali da mis xelT arsebuli reagirebis resursebi.
sarkinigzo estakadis mwmendavTa brigada
navTobis daRvraze reagirebis jgufis yvela wevri
asenizaciis manqana

2.1.3.2
―
―
―
―

2.1.4

damatebiT, saWiroebis SemTxvevaSi mzadyofnis reJimSi iqnebian moyvanili:
NRC International-is resursebi baTumSi
avtoTviTmclelebi
buldozeri
mdinareSi navTobis daRvris safrTxis SemTxvevaSi –teqnikuri resursebi
navTobis zRvaSi daRvraze reagirebis gegmis Sesabamisad.

გამოძახებები II საფეხურის შემთხვევის დროს

2.1.4.1

reagirebis es done moiTxovs damatebiTi personalis da teqnikuri
saSualebebis, maT Soris droebiTi kontraqtorebis mobilizebas.

2.1.4.2

incindentis marTvis centris ufrosi, rogorc wesi,
centris Semadgenlobas.

2.1.4.3

dabinZurebis kontrolis jgufSi mowveuli iqneba garemosdacviTi eqsperti
(EE) garemos dacvis adgilobrivi organodan.

2.1.5

afarToebs marTvis

გამოძახებები III საფეხურის შემთხვევის დროს

2.1.5.1 III xarisxis SemTxvevebze reagirebis dros saWiroa yvela, xelTarsebuli
resursebis,
kontraqtorebis
da
aseve,
regionaluri
resursebis
mobilizacia.
2.1.5.2 aucilebelia dauyovneblivi Setyobinebebis gadacema im TanmimdevrobiT,
romelic gansazRvrulia ,,navTobis daRvraze reagirebis gegma _ sazRvao
operaciebiT.”
2.1.6

შეტყობინება სამთავრობო ორგანოებისათვის

2.1.6.1 savaldebuloa, rom xmeleTze nebismieri xarisxis SemTxvevebSi, Tu Seiqmneba
mciredi safrTxec ki navTobis daRvris mdinareSi an zRvaSi gavrcelebisa,
Sesabamisi Setyobineba dauyovnebliv unda gadaeces sazRvao navsadguris
kapitans,
samaSvelo-sakoordinacio
centrs,
da
Savi
zRvis dacvis
konvenciur inspeqcias.
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3. ხმელეთზე ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ორგანიზება
3.1. saerTo mimoxilva
3.1.1. navTobis daRvris reagirebis organizaciis procedura Semdeg 4 ZiriTad
faqtors iTvaliswinebs:
― navTobis
dawyeba;

daRvris

Sewyvetisaken

mimarTuli

moqmedebebis

dauyovnebliv

― personalis movaleobebis zusti ganawileba;
― Setyobinebebis operatiuloba;
― saWiro resursebis operatiulad mobilizebis garantiebi.
3.1.2. avariuli reagirebis RonisZiebebis marTva navTobterminalis
navsadguris incidenetebis marTvis erTobliv centrs evaleba.

da

3.1.3. incidentebis marTvis erTobliv centrs (am gegmis mixedviT –
daRvraze reagirebis erTobliv Stabs) uxelmZRvanelebs Sps
navTobterminalis” generaluri direqtris pirveli moadgile.

sazRvao
navTobis
,,baTumis

3.1.4. incindentis dros marTvis sistemis farglebSi personalis movaleobebis
detalebi warmodgenilia qvemoT.
3.1.5. navTobis daRvris likvidaciis operaciebis marTvis struqtura, zogadad,
Semdegi sqemiT Camoyalibdeba.
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ნავთობტერმინალის და საზღვაო ნავსადგურის
ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ერთიანი ცენტრი

დაგეგმვის ჯგუფი

დაღვრის
ლიკვიდაციის
გუნდი

მატერიალურტექნიკური
უზრუნველყოფის
ჯგუფი

საფინანსო,
იურიდიული,
საზოგადოებასთან და
გარე მხარეებთან
ურთიერთობის ჯგუფი

ადამიანური
რესურსები,
ტექნიკა

დაღვრის
ლიკვიდაცია ზღვაზე

მოხალისეები,
დამატებითი
ადამიანური
რესურსები

სარჩელები და
პრეტენზიები

გარემოს დაცვის
ღონისძიებები

დაღვრის
ლიკვიდაცია
სანაპიროზე

დოკუმენტაცია

ადმინისტრაციული
საკითხები
კვების და
დასვენების
ორგანიზება

სატრანსპორტო
მომსახურება

ფინანსური
დანახარჯები

გარე მხარეებთან
ურთიერთობა

სპეციალისტები
კავშირგაბმულობა

საზოგადოებასთან
ურთიერთობა

შესყიდვები და სხვა
საკითხები

სურათი 1.8. ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებების მართვის სისტემის სტრუქტურული სქემა

3.2. ფუნქციები და მოვალეობები
3.2.1. დაგეგმვის ჯგუფი:
3.2.1.1. დაგეგმვის ჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ: ბათუმის ნავთობტერმინალის და ბათუმის
საზღვაო ნავსადგურის ეკოლოგიური სამსახურების სპეციალისტები, სადისპეტჩერო
სამსახურების მუშაკები, ეკოლოგიური მონიტორინგის ლაბორატორიის ლაბორანტები,
საჭიროების შემთხვევაში - მოწვეული ეკოლოგიის სფეროს ექსპერტები.
3.2.1.2. დაგეგმვის ჯგუფის მუშობას უხელმძღვანელებენ ნავთობტერმინალის ეკოლოგიის და
ჯანდაცვის დეპარტამენტის დირექტორი და /ან საზღვაო ნავსადგურის ეკოლოგიის
განყოფილების უფროსი.
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3.2.1.3. დაგეგმვის ჯგუფი, ნავთობის მდინარეში ან ზღვაში ჩაღვრის საფრთხის წარმოქნის
შემთხვევებში,
მჭიდრო
კონტაქტით
იმოქმედებს
ადგილობრივი
საველე
კოორდინატორის - ნავსადგურის კაპიტნის სამსახურთან.
3.2.1.4. დაგეგმვის ჯგუფის მოვალებებია:
 ნავთობის დაღვრის შესახებ დადასტურებული ინფორმაციის მიღება და შიდა და
გარე შეტყობინენების გადაცემა;
 ნავთობის დაღვრის ადგილის,
ინფორმაციის დაზუსტება;

დაღვრის

წყაროს

და

შესაძლო

მიზეზების

 ნავთობის დაღვრის მასშტაბის წინასწარ შეფასება, და ნავთობის ლაქის გარცელების
შესაძლო ტრაექტორიის განსაზღვრა, ქარის და ზღვის დინების ზემოქმედებით;
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების სტრატეგიული გეგმის შემუშავება;
 შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებების დაგეგმვა;
 ნარჩენების მართვის ღონისძიებების დაგეგმვა;
 დაღვრის მასშტაბის და გავრცელების არეალის ყოველსაათობრივი შეფასება;
 დაღვრილი ნავთობის ზუსტი რაოდენობის გაანგარიშების პროცესში და შესაბამისი
აქტის შედგენაში მონაწილეობა;
 ექსპერტ-ეკოლოგების და დაბინძურების კონტროლის ჯგუფებთან თანამშრომლობა;
 ინფორმაციის მოპოვება და გადაცემა ამინდის მდგომარეობის, ზღვის ღელვის
შესახებ დაღვრის ლიკვიდაციის არეალში;
 დაღვრის ლიკვიდაციისათვის საჭირო ადამიანური და ტექნიკური რესურსების
მოთხოვნის მომზადება და მობილიზების უზრუნველყოფა;
 დაღვრის ადგილიდან ინფორმაციების სისტემატური მიღება დაღვრის ლოკვიდაციის
ღონისძიებების მიმდინარეობის თაობაზე;
 დაღვრის ლიკვიდაციის შესახებ ქრონოლოგიური დოკუმენტაციის წარმოება;
 დაღვრის ლიკვიდაციის მიმდინარეობის შესახებ ყოველსაათობრივი ინფორმაციის
გადაცემა ინციდენტის მართვის ცენტრში - ნათობის დაღვრაზე რეაგირების მართვის
შტაბში.
3.2.2. დაღვრის ლიკვიდაციის გუნდი:
 დაღვრის
ლიკვიდაციის
გუნდის
შემადგენლობაში
შედიან
როგორც
ნავთობტერმინალის, ისე, საზღვაო ნავსადგურის სტრუქტურული დანაყოფები და
ზღვაში ან მდინარეში ნავთობის დაღვრის საფრთხის წარმოქმნისთანავე ნავსადგურის და ნავთობტერმინალის მცურავი საშუალებები.
3.2.2.1. ბათუმის ნავთობტერმინალის ავარიული რეაგირების გუნდის შემადგენლობაში შედიან:
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ჯგუფი;
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 ავარიულ-აღდგენითი ბრიგადა;
 მუქი ნავთობპროდუქტების მიღების და გადატვირთვის საამქროს მწმენდავთა
ბრიგადა;
 ტექნოლოგიური ტრანსპორტის და სპეცტექნიკის სადგურის ასენიზაციის მანქანები,
ავტოამწე და სხვა სატრანსპორტო საშუალებები;
 ნავთობპროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტით მიღების და გადატვირთვის საამქროს
პერსონალი;
 კონტრაქტორი კომპანია NRC Internatinale Servise.
3.2.2.2. ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის გუნდის შემადგენლობაში შევლენ აგრეთვე:
 მოხალისეთა ჯგუფები ნავთობტერმინალიდან და საზღვაო ნავსადგურიდან,
რომლებიც მობილიზებულნი იქნებიან სანაპიროს გაწმენდის სამუშაოების
შესასრულებლად.
3.2.2.3. დაღვრის ლიკვიდაციის გუნდის მოვალეობებია:
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ტექნიკური საშუალებების მობილიზაცია დაღვრის
ადგილზე;
 დაღვრილი ნავთობის შეკავების და აკრეფის ღონისძიებების განხორციელება;
 დაღვრილი ნავთობის
განხორციელება;
 ნავთობის
დაღვრაზე
უზრუნველყოფა;

ლაქის

გავრცელების

რეაგირების

საწინააღმდეგო

სტრატეგიული

გეგმის

ღონისძიებების
შესრულების

 შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის მოთხოვნათა შესრულება დაღვრის
ლიკვიდაციის პროცესში;
 ნარჩენების მართვის მოთხოვნების შესრულება;
 აკრეფილი ნავთობის რაოდენობის აღრიცხვა;
 ნავთობის დაღვრაზე
აღრიცხვა;

რეაგირების

გუნდის

პერსონალის

ნამუშევარი

დროის

 დაღვრილი ნავთობის ლაქის მეთვალყურეობა;
 სანაპიროს გაწმენდის სამუშაოების შესრულება.
3.2.3. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი:


მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის შემადგენლობაში შედიან
ნავთობტერმინალის და საზღვაო ნავსადგურის შემდეგი სტრუქტურული
დანაყოფები:

 კვების ბლოკის თანამშრომლები;
 კონტრაქტების და შესყიდვების დეპარტამენტის მომარაგების ჯგუფის პერსონალი;
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და

|

Ревизия: 3

სპეცტექნიკის

სადგურის

პერსონალი

და

კავშირგაბმულობის ჯგუფი;

 სამედიცინო მომსახურების ჯგუფები;
 დაცვის სამსახურის პერსონალი;
 მატერიალურ-ტექნიკური საწყობი.


მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის მუშაობას ინციდენტის მართვის
ცენტრის მითითების შესაბამისად, უხელმძღვანელებს ნავთობტერმინალის ან
საზღვაო ნავსადგურის კონტრაქტების და შესყიდვების სამსახურების უფროსი.



მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის მოვალეობებია:

 დამატებითი ადამიანური რესურსების მობილიზება;
 ადამიანური რესურსების ტრანსპორტირება დაღვრის ლიკვიდაციის ადგილზე;
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში მონაწილე პერსონალის დასვენების
უზრუნველყოფა და შესაბამისი ადგილების მოწყობა და აღჭურვა;
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში მონაწილე პერსონალის კვება,
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა და ამ მიზნით საჭირო აღჭურვილობის
მზადყოფნაში შენარჩუნება;
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში მონაწილე პერსონალის
სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფა და შესაბამისი ადგილების მოწყობა და
აღჭურვა;
 ნავთობის
დაღვრაზე
რეაგირების
სანაპირო
ზოლების
სპეციუალური
გამაფრთხილებელი ლენტებით შემოღობვა და დაცვის უზრუნველყოფა;
 ნავთობის დღვრაზე რეაგირების სამუშაოების უზრუნველყოფა სპეცტექნიკით და
სატრანსპორტო საშუალებებით;
 ნარჩენების ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა დროებითი განთავსების ადგილებში
(ნავთობდამჭერებში ან რეზერვუარებში) განთავსება;
 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირებაში
კავშირგაბმულობის საშუალებებით;

მონაწილე

პერსონალის

უზრუნველყოფა

 ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების ღონისძიებებში მონაწილე
სპეცტანსაცმლის,
ინდივიდუალური
დაცვის
საშუალებების
უზრუნველყოფა;
 დაღვრის ლიკვიდაციისათვის
აღჭურვილობის შესყიდვები.

საჭირო

დამატებითი

ან

უკმარისი

პერსონალის
შესყიდვების
მასალების,

3.2.4. საფინანსო, იურიდიული, საზოგადოებასთან და გარე მხარეებთან ურთიერთობის ჯგუფი:


აღნიშნული ჯგუფის შემადგენლობაში შევლენ:

 ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;
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 იურიდიული დეპარტამენტი;
 საფინანსო სამსახური;
 რეფერენტები.


საფინანსო, იურიდიული, საზოგადოებასთან და გარე მხარეებთან ურთიერთობის
ჯგუფის მოვალეობებია:

 სარჩელების
მომზადება;

და

პრეტენზიების

მიღება,

განხილვა

 ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციისათვის გაწეული
აღრიცხვა და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;

და

შესაბამისი

დანახარჯების

რეზიუმეს
კონტროლი,

 პრეს-რელიზების მომზადება;
 პრესასთან და საზოგადოების დაინტერესებულ მხარებთან ურთიერთობა.
შენიშვნა: ინციდენტის მართვის ერთობლივი ცენტრის (ამ გეგმის მიხედვით - ნავთობის
დაღვრაზე რეაგირების ერთობლივი შტაბის) სრული სტრუქტურა ჩამოყალიბდება ნავთობის
დიდი რაოდენობით დაღვრისას, როცა საჭიროა ტერმინალის და ნავსადგურის ავარიული
რეაგირების ყველა რესურსის და დამატებით სხვა კომპანიების პერსონალის მობილიზაცია.

3.2.5. ინციდენტის აღმოფხვრის ხელმძღვანელი

3.2.5.1.

xmeleTze navTobis daRvris incindentis aRmofxvras, rogorc wesi,
xelmZRvanelobs incidentis marTvis centri, romlis ufrosia baTumis
navTobterminalis generaluri direqtoris pirveli moadgile.

3.2.5.2. მcire masStabis daRvris SemTxvevaSi, incidentis xelmZRvanelis funqcia,
SesaZloa delegirebuli iqnas navTobterminalis an sazRvao navsadguris
sxva uflebamosil pirze.
3.2.5.3.

incindentis aRmofxvris xelmZRvanelma unda warmarTos incindentis
aRmofxvrasTan dakavSirebuli saqmianoba rogorc strategiuli dagegmvis,
ise
praqtikuli RonisZiebebis doneze. mis movaleobaSi Sedis agreTve
Sesabamisi resursebis moTxovna da gacema.

3.2.5.4. incindentis aRmofxvris xelmZRvanelis movaleobebSi Sedis:
― navTobis dadasturebuli daRvris Sesaxeb sawyisi Setyobinebis miReba
da incindentis marTvis centrTan erTad (savele jgufis ufrosi,
ekologiis samsaxuri) reagirebis saWiro donis gansazRvra. maT Soris,
saWiro masalebisa da resursebis gansazRvra.
― reagirebis
saWiro
donis
Sesabamisad,
gawmendisa
da
Sekavebis
RonisZiebebis konkretuli gegmis damtkiceba da avariuli reagirebis
jgufebis mobilizeba.
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― daRvris Sesaxeb informaciis Setyobineba dainteresebuli saxelmwifo
uwyebebisaTvis. (sxva pirs informaciis gadacemis ufleba mxolod
incindentis marTvis centris gadawyvetilebiT eniWeba).
― reagirebis samuSaoebis mimdinareobaze zedamxedveloba,
saWiroebis SemTxvevaSi moqmedebaTa koreqtireba.

Sefaseba

da

― reagirebis samuSaoebis saerTo xelmZRvaneloba da mTavari mekavSiris
rolis Sesruleba savele jgufsa da marTvis centrs Soris.
― reagirebis samuSaoebis dasrulebis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba da
resursebisa da personalis demobilizaciis gegmis damtkiceba.
3.2.6. საველე ჯგუფის უფროსი
3.2.6.1. savele jgufis ufrosi Cveulebriv teqnikuri direqtoria. Tumca SesaZloa
es movaleoba delegirebuli iqnes sxva xelmZRvanel pirze, magaliTad
ekologiis samsaxuris ufrosze an avariuli reagirebis jgufis ufrosze.
3.2.6.2. savele jgufis ufrosis movaleobaa:
― navTobis daRvris Sesaxeb Setyobinebis miRebis Semdeg terminalis
teritoriaze an terminalis teqnologiuri danadgarebidan navTobis
daRvris SemTxvevis dadastureba.
― incindentis aRmofxvris xelmZRvanelisaTvis daRvris Sesaxeb yvela
saWiro informaciis miwodeba reagirebis RonisZiebebis mimdinareobis
mTel periodSi da Seqmnili situaciis mudmivi Sefaseba.
― reagirebis
praqtikuli
ganxorcieleba.

RinisZiebebis

usafrTxod

da

efeqturad

― navTobis daRvraze reagirebisaTvis mobilizebuli yvela resursis da
personalis kooordinireba.
― damatebiTi resursebis saWiroebis dadgena da incindentis aRmofxvris
xelmZRvanelisadmi Sesabamisi Setyobinebis wardgena.
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4. რეაგირების ოპერაციები
reagirebis gegmis winamdebare nawilSi reagirebis operaciebi dayofilia 4 safex urad
navTobis daRvris 0, I, II
da III xarisxis SemTxvevebis mixedviT, romlebic
warmodgenilia paragrafSi 1.4.
aqve ganxilulia is konkretuli procedurebi, romlebic unda Sesruldes baTumis
navTobis terminalis teritoriaze arsebuli teqnologiuri sistemebidan an
terminalis magistraluri milsadenebidan navTobis daRvris SemTxvevebSi.

4.1
4.1.1

რეაგირების ვარიანტები
საერთო ნაწილი

4.1.1.1 gegmis es nawili iZleva miTiTebebs
reagirebis SesaZlo zomebis Sesaxeb.

navTobis

daRvris

incindentis

dros

4.1.1.2 qvemoT moyvanili reagirebis zomebis zogadi aRwera saxelmZRvanelo miTiTebebis
rols asrulebs.
4.1.1.3 reagirebis zusti strategia SeiZleba dadgindes mxolod romelime saxis
realuri incindentis konkretuli maxasiaTeblebis analizis da adgilze
Seqmnili konkretuli mdgomareobis sruli Sefasebis Semdeg.
4.1.1.4 qvemoT moyvanili
reagirebis strategiis
ganxilvisas
daSvebulia, rom
usafrTxoebis yvela kriteriumi gaTvaliswinebulia da navTobis daRvris
adgilze naxSirwyalbadebis orTqlis koncentracia afeTqebis umdablesi zRvris
25 %-ze naklebia, anu daRvris adgili usafrTxoa Sekavebisa da gawmendis
samuSaoebis Casatareblad.

4.1.2

საფრთხეების საკითხები

4.1.2.1 upirvelesi mniSvneloba eniWeba imas, rom daRvriT dabinZurebuli adgilis
gawmendis da milsadenis an sxva raime teqnologiuri sistemis SekeTebis dros
Seiqmnas usafrTxo samuSao garemo.
4.1.2.2 aq CamoTvlili usafrTxoebis yvela zoma mkacrad unda iqnes daculi da
aucileblad Sesruldes reagirebis mTel periodSi nebismieri saxis samuSaos
dawyebamde, sanam ar davrwmundebiT, rom adgili sruliad usafrTxo
mdgomareobamdea miyvanili.
4.1.2.3

daRvrili navTobi xanZar da afeTqeba saSiSia.
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4.1.2.4 amitom navTobis daRvris adgilis Tavdapirveli Sefasebis periodSi mkacrad
daicaviT Semdegi miTiTebebi:
― reagirebis RonisZiebebis dawyebamde SeaTanxmeT kavSirze gasvlis dro da
daamyareT saimedo kavSirgabmuloba.
― feTqebadi gazis arsebobis saeWvo SemTxvevaSi dauyonebliv SeamowmeT
atmosfero. iq sadac afeTqebis umdablesi zRvari (auz) metia 25 %-ze,
samuSaoebis Casatareblad savaldebuloa sasunTqi aparatis gamoyeneba.
― moipoveT informacia da samSeneblo naxazebi dazianebis
miwisqveSa komunikaciebis Sesaxeb (milebi, kabelebi).

adgilas

― miwaSi boZebis an kabelebis CaSvebamde SeamowmeT miwisqveSa milebisa da
kabelebis arseboba.
― reagirebaSi monawile mTel personals unda ecvas saTanado damcavi
tansacmeli. rogorc minimumi, es unda iyos damcavi fexsacmeli, damcavi
Cafxuti, xelTaTmanebi da kombinezoni.
4.1.2.5 miwis samuSaoebis Catarebisas daculi unda iqnes Semdegi zomebi:
― 1,3 m-ze meti siRrmis miwaTxrilis ferdebi daxrili iyos usafrTxo
kuTxiT.
― 1,3 m-ze meti siRrmis yvela miwaTxrili yoveldRe unda Semowmdes da
samuSaoebis ganaxlebamde dadasturdes misi usafrTxoeba.
― amoRebuli miwa dagrovdes Txrilidan mocilebul adgilze.
― mowyobiloba da manqanebi ganlagdes ise, rom ar gamoiwvios miwaTxrilis
Camongreva.
― fexiT mosiaruleTa da avtomanqanis saval gzebTan siaxloves gayvanili
Txrilebi aucileblad SemoisazRvros manaTobeli lentebiT da Ramis
saaTebSi ganaTdes.
― miwaTxrilis amoRebis dros eleqtro an sxva daniSnulebis kabelis
gaSiSvlebis SemTxvevaSi miwis samuSaoebi dauyonebliv SeCerdes da
miRebuli iqnes damatebiTi konsultacia savele jgufis ufrosisagan,
romelic saWiroebis SemTxvevaSi valdebulia miiRos miTiTebebi inJinereleqtrikosisagan.
― avariulma samuSaoebma xeli ar SeuSalos avariuli manqanebis moZraobas
da ar gadaiketos avariis adgilze misasvleli gzebi.
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სხვადასხვა ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული საფრთხე

4.1.3.1 benzinebis daRvraze RonisZiebebi sxva saxis navTobis daRvris reagirebisagan
gansxvavebulia – benzinebis daRvraze reagireba daRvris adgilis wylis WavliT
garecxviT da dagazianebaze permanentuli kontroliT Semoifargleba.
4.1.3.2 amasTan,
daRvrili
benzinis
srul
aorTqlebamde
TviTaalebis Sedegad afeTqebis an xanZris saSiSroeba.

mudmivad

grZeldeba

4.1.3.3 atmosferos dagazianebis mxvriv
navTobis daRvris SemTxvevebic.

safrTxis

Semqmnelia

aseve

mniSvnelovani

4.1.3.4 qvemoT warmodgenilia is konkretuli saSiSroebebi,
rogorc benzinebis, ise nedli navTobis daRvras:

romlebic

Tan

axlavs

― afeTqeba. – Tu daxSul sivrceSi, mag. sadrenaJo milSi, moxdeba orTqlis
da haeris feTqebadi narevis dagroveba, SesaZloa warmoiSvas afeTqebis
saSiSroeba.
― orTqlis Rrublis warmoqmna. – orTqlis QRrubelSi an mis maxloblad
SeiZleba warmoiqmnas Jangbadis nakleboba da Sesabamisad SexuTvis
saSiSroeba. zogierTi naxSirwyalbadi haerze ufro mZimea da SesaZlebelia
misi dagroveba dabal adgilebSi.
― navTobis gubis aaleba. – Tu moxdeba miwaze daRvrili navTobis aaleba,
arsebobs imis albaToba, rom miwis zedapirTan axlo miwis fenaSi wva
grZeldeba, Tumca SedarebiT mcire intensiobiT.
― siTburi gamosxiveba. – navTobis gubis aalebisas SesaZlebelia warmoiqmnas
sicocxlisaTvis saSiSi donis siTburi gamosxiveba.

4.2

დაღვრის ადგილის შეფასება და ინციდენტის შეფასების მითითბები

4.2.1

navTobis daRvris SemTxvevis Sefaseba aucilebelia imisaTvis, rom ganisazRvros
naxSirwyalbadebis daRvraze reagirebis optimaluri strategia.

4.2.2

SemTxvevis Sefaseba daRvris Sesaxeb informaciis miRebisTanave, dauyonebliv
unda moxdes.

4.2.3

Sefaseba moicavs Semdeg sakiTxebs:

1)
2)
3)
4)
4.2.4

usafrTxoeba.
daRvrili navTobis raodenoba da misi gadaadgilebis mimarTuleba.
reagirebis variantebis SesaZleblobis Sefaseba.
avariuli reagirebis donis gansazRvra.
navTobis daRvris adgilis Sefasebas adgilze myofi ufrosi operatori iwyebs.
didi masStabis daRvris dros Sefasebas agrZeleben savele jgufis ufrosi da
dabinZurebis kontrolis koordinatori.
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aRniSnuli Sefaseba dokumentirebuli unda iyos da moicavdes qvemoT
CamoTvlil mimdevrobiT sakiTxebs:
1) incidentis zusti adgilis da sxva mniSvnelovani detalebis dadgena.
(mag.: navTobis daRvra grZeldeba, navTobis daRvra ucabedi da erTjeradi
xasiaTis iyo, daRvrili produqtis saxeoba, Semadgenloba). Semdgomi
etapis
RonisZiebebis
dawyebamde
es
informacia
unda
miewodos
incindentis aRmofxvris xelmZRvanels.
2) reagirebis jgufisaTvis da garSemo myofi personalisaTvis potenciuri
saSiSroebis gansazRvra.
3) daRvrili navTobis gavrcelebis mimarTulebis gansazRvra.
4) daRvrili navTobis xmeleTidan mdinareSi an zRvaSi gaJonvis faqtis
dadgena.
5) daRvrili navTobis miaxloebiTi
potenciuri odenobis gansazRvra.

raodenobis

da

navTobis

daRvris

6) navTobis daRvris SeCerebis da gavrcelebis SezRudvis saSualebebis da
meTodebis gamovlena (sarqvelebis Caketva, qviSis tomrebiT droebiTi
dambis mowyoba da a.S.).
7) saSiSroebis qveS myofi
efeqtianobis Sefaseba.

adgilebis

dacvis

RonisZiebebis

gatarebis

8) reagirebis prioritetuli zomebis dadgena.
4.2.6

avariis adgilis Sefasebis dasrulebis Semdeg saWiroa yvela dainteresebul
mxaresTan
konsultaciebis
gziT
ganisazRvros
reagirebisaTvis
saWiro
RonisZiebebi sawarmos sagangebo reagirebis gegmis paragrafi 15. Ooperatiulteqnikuri gegmis gaTvaliswinebiT.
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4.3

ნავთობის * დაღვრაზე რეაგირების მეთოდები

4.3.1

საერთო ნაწილი
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4.3.1.1 baTumis navTobterminalis da baTumis sazRvao navsadguris zemoqmedebis areSi
moqceulia zRvis sanapiro zoli.
4.3.1.2 garda amisa, baTumis navTobis terminalis zemoqmedebis areSia 3 mdinareebi –
barcxana, kubaswyali da yoroliswyalia.
4.3.1.3 mdinareebi uSualod navTobterminalis sawarmoo teritoriebis Robis gaswvriv
gaedinebian. amitom, RobesTan axlos rezervuaridan an milsadenebidan navTobis
daRvris
SemTxvevaSi
arsebobs
mometebuli
riski
imisa,
rom
navTobi
wyalsatevSic gavrceldeba.
4.3.1.4 winamdebare nawilSi ganxilulia navTobis daRvris yvela SesaZlo SemTxveva.
4.3.1.5 amasTan erTad, navTobis mdinareSi an zRvaSi gaJonvis an CaRvris safrTxis
warmoqmnis an faqtis gamovlenis SemTxvevaSi unda ixelmZRvaneloT ,,baTumis
navTobis terminalSi navTobis daRvraze reagirebis gegmiT – sazRvao
operaciebi~.
4.3.1.6 navTobis miwaze daRvris reagirebis meTodebi mniSvnelovnad damokidebulia
miwis zedapiris saxeobaze, da agreTve, mis pirvandel mdgomareobaze.
4.3.1.7 4.3.2.-ში mocemulia navTobterminalSi da sazRvao navsadgurSi miwis zedapirebis
tipebi.
* - aq, navTobSi igulisxmeba navTobis da navTobproduqtebis yvela saxeoba
benzinebis garda.

4.3.2

მიწის ზედაპირების კლასიფიკაცია

zedapiris tipi
asfaltiani
safariT
betoni

Tlili
qvafenili
xreSi

adgilebi, sadac aseTi zedapirebi gvxdeba









navmisadgomebi.
satransporto saSualebebis Sida savali gzebi.
navmisadgomebi.
axali sarkinigzo estakadis sadrenaJo arxebi da momsaxurebis
bilikebi.
rezervuarebis parkebis zRudarebis Sida teritoriebi.
satumbo sadgurebis iatakebi.
satransporto Sida gzebi.
satransporto Sida gzebi.

- Zveli sarkinigzo estakadebis mimdebare teritoriebi.
- navTobdamWerebis mimdebare teritoriebi.
- magistraluri milsadenebis zona zRvis da mdinareebis sanapiros
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gaswvriv.
- rezervuarebis parkebis zRudarebis Sida teritoriebi.
- teritoria terminalis farglebSi da uSualod Robis gadaRmiT.
- magistraluri milsadenebis zona mdinareTa gaswvriv da mdinareebis
gadakveTis adgilebSi.
- Zveli rezervuarebis zvinulebis Sida teritoria.
- navTobdamWerebis, Zveli estakadebis teritoria.

4.3.2.1

zedapirze daRvrili navTobis moZraobis parametrebs navTobproduqtis
fizikuri maxasiaTeblebi (kuTri wona, siblante, aqroladoba) da
zedapiris SeRwevadoba gansazRvraven.

4.3.2.2

daxril zedapirze daRvrili navTobi Tavisi wonis gamo miedineba dabali
adgilebisaken, xolo misi gadanacvleba niadagis fenis siRrmeSi
umeteswilad
zedapiris
SeRwevadobazea
(filtraciuli
Tvisebebi)
damokidebuli.

4.3.2.3

wyliT gajerebul an SeuRwevad zedapirebze (mag. Tixian niadagze)
daRvrili navTobis SeRweva niadagis qveda fenaSi gaZnelebulia da mis
zedapirze gavrcelebis unari gazrdilia.

4.3.2.4

SeRwevad zedapirebze (mag. xreSi) moxvedrili navTobi siRrmeSi iolad
da
swrafad
vrceldeba.
samagierod
mis
zedapirze
gavrceleba
Semcirebulia. amitom Znelad vrceldeba did farTobze.

4.3.2.5

zedapirze gavrcelebisa da siRrmeSi SeRwevis maCvenebeli damokidebulia
daRvrili navTobis raodenobazec – navTobis gavrceleba SeiZleba
gagrZeldes sakmaod didxans (ramodenime dRe), sanam niadagi ar gajerdeba
masSi SeRweuli navTobiT.

4.3.2.6

zedapirze daRvrili navTobis niadagSi SeRwevis siRrme gruntis wylebis
doniT SemoisazRvreba. rac Seexeba SeRwevis siCqares, igi mTeli rigi
fizikur-qimiuri TvisebebiT aris ganpirobebuli.

4.3.2.7

mniSvnelovania gaviTvaliswinoT, rom daRvrili navTobi swrafad unda
gaiwmindos raTa Tavidan aviciloT niadagis qveda fenebisa da gruntis
wylebis dabinZureba – gruntis wylebis dabinZurebam SesaZloa sawarmos
teritoriis gaswvriv arsebuli mdinareebis dabinZurebac gamoiwvios.
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ასფალტით და ბეტონით დაფარული გზის ზედაპირები
asfaltiT da betoniT dafaruli gzis zedapirebi

gamosayenebeli strategia:

asfaltiT da betoniT dafarul zedapirebze daRvrili mcire raodenobis navTobis Sekaveba.
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:
- strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
- navTobi, romelic samanqane gzidan miwisqveSa arxSi moxvdeba Znelad mosacilebelia.
Strategia:
sifrTxilis zomebi:
gzebi
- aageT gzis gadasaketi barieri Sesaferisi
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
SeuRwevadi masalisagan (qviSis tomrebi,
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili 6.2.).

plastmasis furclebi) ise, rom daRvrili
navTobi Sekavdes.
- daRvrili navTobis SesaSrobad gamoiyeneT
STanTmqmeli (absorbentuli) safenebi da
navTobis Sewovis Semdeg ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
drenaJis sistemebi
- gamoiyeneT qviSiani tomrebi an

- uzrunvelyaviT, rom daiketos

milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
- Tu navTobi moxvda terminalis sadrenaJo
sistemaSi, ixelmZRvaneleT 4.3.8-iT.

polieTilenis qsoviliT izolirebuli xis
ficrebisagan Sekruli dafebi sadrenaJo
sistemis gadasaketad.
Casatarebeli samuSaoebi:




gaagrZeleT STanTmqmelebis (absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT STanmTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT.

damatebiTi moTxovnebi:
- gawmendis samuSaoebis damTavrebis Semdeg garecxeT gza wyliT, rom moaciloT navTobis

kvali.
- sadrenaJo qselis navTobiT dabinZurebis mosacileblad gamoiyeneT saxanZro manqanebis

maRali wnevis wylis Wavli.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi.
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ბეტონის ზედაპირები - ნავთობის მცირე რაოდენობის დაღვრა
betonis zedapirebi – navTobis mcire raodenobis daRvra

gamosayenebeli strategia
-

betonis zedapirebze, rogoricaa danadgarebis moednebi, daRvrili mcire raodenobis
navTobis Sekaveba.

strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi
- strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
- navTobi, romelic miwisqveSa sadrenaJo arxSi moxvdeba Znelad mosacilebelia.
strategia
sifrTxilis zomebi:
- daRvrili navTobis Segroveba cocxebisa
da tiloebis gamoyenebiT.
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
- erT adgilze Segrovebuli navTobis
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili 6.2.).

saTlebSi gadatana tumboebisa an
specialuri manqanebis UNIMOG–is
gamoyenebiT.
- daRvrili navTobis SesaSrobad gamo-iyeneT
STanmTqmeli (absorbentuli) safenebi da
navTobis Sewovis Semdeg moaTavseT isini
narCenebis gansa-Tavsebel polieTilenis
tomrebSi.
- narCeni navTobi unda moirecxos wyliT da
warmoqmnili narevi miimarTos uaxloesi
sadrenaJo wertilisaken.

- uzrunvelyaviT, rom daiketos

milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
- Tu navTobi moxvda terminalis sadrenaJo
sistemaSi, ixelmZRvaneleT 4.3.8-iT.

Casatarebeli samuSaoebi:




gaagrZeleT STanmTqmelebis (absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT mSTanTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT.
damatebiTi SeniSvnebi:

- navTobis darCenili laqebi mocilebuli iqnes orTqliT (cxeli wyliT) da

STanmTqmelebis gamoyenebiT.
- moedani sruliad gaiwmindos narCeni navTobisagan, raTa gamoiricxos momavalSi wvimis an

teqnologiuri wylebiT sadrenaJo qselis dabinZureba.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi.
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ბეტონის ზედაპირები - ნავთობის დიდი რაოდენობის დაღვრა
betonis zedapirebi – navTobis didi raodenobis daRvra

gamosayenebeli strategia:
-

betonis zedapirebze, rogoricaa danadgarebis moednebi, daRvrili didi raodenobis
navTobis Sekaveba.
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:

-

strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
navTobi, romelic miwisqveSa sadrenaJo arxSi moxvdeba Znelad mosacilebelia.

Strategia:
- gamoiyeneT qviSis tomrebi, polieTi-lenis

-

-

-

-

apkebi (плёнка) da dafebi an sxva masalebi
da SeqmeniT SeuRwevadi Semakavebeli
barieri.
barieri SeiZleba aigos bordiuris
perpendikularulad an nalis formiT, ise,
rom gaxsnili mxare mimarTuli iyos
navTobis dinebis Semxvedrad.
Segrovebuli navTobis amoRebisaTvis
gamoiyeneT tumboebi an UNIMOG–is
specialuri manqanebi.
daRvrili navTobis SesaSrobad gamo-iyeneT
STanmTqmeli (absorbentuli) safenebi da
navTobis Sewovis Semdeg moaTavseT isini
narCenebis gansaTav-sebel polieTilenis
tomrebSi.
narCeni navTobi unda moirecxos wyliT da
warmoqmnili narevi miimarTos uaxloesi
sadrenaJo wertilisaken.

sifrTxilis zomebi:
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili 6.2.).
- uzrunvelyaviT, rom daiketos

milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
- Tu navTobi moxvda terminalis sadrenaJo
sistemaSi, ixelmZRvaneleT 4.3.8-iT.

Casatarebeli samuSaoebi
 Segrovebuli navTobi gadaitaneT droebiT Sesanax rezervuarebSi da Semdeg



terminalis centralur navTobdamWerSi.
gaagrZeleT STanmTqmelebis (absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT STanmTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT.


damatebiTi SeniSvnebi
- navTobis darCenili laqebi mocilebuli iqnes orTqliT (cxeli wyliT) da

STanmTqmelebis gamoyenebiT.
- moedani sruliad gaiwmindos narCeni navTobisagan, raTa gamoiricxos momavalSi wvimis an

teqnologiuri wylebiT sadrenaJo qselis dabinZureba.
- Tu daRvril navTobSi moxvdeba nagvis (mag. foTlebis, miwis, xis Reroebis) didi

raodenoba, SeiZleba gamoviyenoT vakuumuri tumboebi.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi. .
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ბალახიანი და მოხრეშილი ზედაპირები - ნავთობის მცირე რაოდენობის დაღვრა
balaxiani da moxreSili zedapirebi – navTobis mcire raodenobis daRvra
gamosayenebeli strategia:

balaxian da moxreSil SedarebiT swor zedapirebze, rogoricaa terminalis mwvane
da terminalis gzebi, daRvrili mcire raodenobis navTobis Sekaveba .

zolebi

strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:
- strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
- strategia araefeqturia uswormasworo zedapirebze.
strategia:
sifrTxilis zomebi:
- daawyveT STanmTqmelebi erTad, ise, rom
SeqmnaT uwyveti barieri (zRude) moZravi
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
navTobis wina kidis pirispir. barieris
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili 6.2.).

boloebi moxareT winisken, raTa man nalis
forma miiRos.
- dafareT daRvrili navTobis Sekavebis
adgili polieTilenis apkis furcle-biT,
raTa ar moxdes navTobis SeRweva niadagis
qveda fenebSi.
- darCenili navTobis gubeebis SesaSro-bad
gamoiyeneT STanmTqmeli (absorbentuli)
safenebi da navTobis Sewovis Semdeg
moaTavseT isini narCenebis gansaTavsebel
polieTilenis tomrebSi.

- uzrunvelyaviT, rom daiketos

milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
- Tu navTobi moxvda terminalis sadrenaJo

sistemaSi, uzrunvelyaviT, rom navTobi ar
moxvdes mdinareSi. ixelmZRvaneleT 4.3.8iT.

Casatarebeli samuSaoebi:




gaagrZeleT STanmTqmelebis (absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT STanmTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT.
damatebiTi SeniSvnebi

- navTobis daRvris mTeli are SeiZleba dafaruli iqnas STanmTqmelebiT ise, rom navTobis

gavrceleba mTlianad avRvkveToT.
- Tu daRvril navTobSi moxvdeba nagvis (mag. foTlebis, miwis, xis Reroebis) didi

raodenoba, SeiZleba gamoviyenoT vakuumuri tumboebi.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi .
istoriulad dabinZurebul (navTobiT gajerebul) niadagebze navTobis daRvris
SemTxvevebze reagirebis dros aqtiurad unda gamoviyenoT wylis WavliT warecxvis
RonisZieba. STanmTqmelebis gamoyenebis Sesaxeb miTiTebas savele jgufis ufrosi iZleva.
SeniSvna:
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ბალახიანი და მოხრეშილი ზედაპირები - ნავთობის დიდი რაოდენობის დაღვრა
balaxiani da moxreSili zedapirebi – navTobis didi raodenobis daRvra
gamosayenebeli strategia:

balaxian da moxreSil SedarebiT swor zedapirebze, rogoricaa terminalis mwvane
da terminalis gzebi, daRvrili didi raodenobis navTobis Sekaveba.

zolebi

strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:
-

strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
strategia araefeqturia uswormasworo zedapirebze.
mSTanTqmelebis didi raodemobis saWiroeba.

Strategia:
- daawyveT STanmTqmelebi erTad ise, rom

SeqmnaT uwyveti barieri (zRude) moZravi
navTobis wina kidis piris-pir. barieris
boloebi moxareT wi-nisken, raTa man
nalis forma miiRos.
- dafareT daRvrili navTobis Sekavebis
adgili polieTilenis apkis furclebiT,
raTa ar moxdes navTobis SeRweva
niadagis qveda fenebSi.
- darCenili navTobis gubeebis SesaSrobad
gamoiyeneT STanmTqmeli (absorbentuli)
safenebi da navTobis Sewovis Semdeg
moaTavseT isini narCenebis gansaTavsebel
polieTi-lenis tomrebSi.

sifrTxilis zomebi:
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili 6.2.).
- uzrunvelyaviT, rom daiketos milsadenebis

yvela sarqveli, raTa SeCerdes navTobis
gaJonvis wyaro.
- Tu navTobis didi raodenoba moxvda
terminalis sadrenaJo sistemaSi, uzrunvelyaviT, rom navTobi ar moxvdes
mdinareSi. ixelmZRvaneleT cxrili 5.4.6-iT.
- Tu SeuZlebelia Semakavebeli
polieTilenis furclebis dafena, maSin
barierebis ageba gamoiwvevs navTobis
dagrovebas erT adgilze, rac Tavis mxriv
gamoiwvevs am adgilze niadagis gajerebas
navTobiT, navTobis SeRwe-vas niadagis
ufro qveda fenebSi.

Casatarebeli samuSaoebi:




daRvrili navTobis maqsimalurad Sesagroveblad gaagrZeleT STanmTqmelebis
(absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT mSTanTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT .

damatebiTi SeniSvnebi:
- navTobis daRvris mTeli are SeiZleba dafaruli iqnas STanmTqmelebiT ise, rom navTobis

gavrceleba mTlianad avRvkveToT.
- Tu daRvril navTobSi moxvdeba nagvis (mag. foTlebis, miwis, xis Reroebis) didi

raodenoba, SeiZleba gamoviyenoT vakuumuri tumboebi.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi .
SeniSvna: istoriulad dabinZurebul (navTobiT gajerebul) niadagebze navTobis daRvris

SemTxvevebze reagirebis dros aqtiurad unda gamoviyenoT wylis WavliT warecxvis
RonisZieba. STanmTqmelebis gamoyenebis Sesaxeb miTiTebas savele jgufis ufrosi iZleva.
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ნავთობის მოხვედრა ტერმინალის საკანალიზაციო სისტემაში
navTobis moxvedra saniaRvro-sadrenaJo sistemebSi
gamosayenebeli strategia:

Ria da daxurul saniaRvro-sawarmoo kanalizaciis sistemaSi moxvedrili navTobi
mimarTuli iqneba navTobdamWerebisaken.
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:
-

strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
daRvris yvela adgilze ar aris saniaRvro kanalizaciis sistema.

strategia:
- qviSis tomrebiT da polieTilenis apkebiT

sifrTxilis zomebi:
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa

da dafebiT an sxva masalebiT Seqmnili
Semakavebeli barieriT mimarTeT daRvrili
navTobi uaxloesi saniaRvro Wisaken.
- sadrenaJo qselis navTobiT dabinZurebis
mosacileblad gamoiyeneT saxanZro
manqnebis maRali wnevis wylis Wavli.

samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili
6.2.).
- uzrunvelyaviT, rom daiketos
milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.

damatebiTi SeniSvnebi:
- navTobiani wylis saniaRvro-sawarmoo kanalizaciis sistemaSi moxvedris Semdeg
-

daamyareT monitoringi sistemis gamtarunarianobaze.
uzrunvelyaviT navTobdamWerSi moxvedrili navTobis droulad amotumbva Semgrovebel
rezervuarebSi.
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ნავთობის მოხვედრა მდინარეებში
mcire mdinareebi

gamosayenebeli strategia
-

terminalis teritoriis perimetrze ganlagebul mdinareebSi da arxebSi moxvedrili
navTobis Sekaveba da Segroveba.
,,navTobis daRvraze regirebis gegma-operaciebi zRvaze”-is amoqmedeba
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:

-

strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
Tu navTobi moxvda mdinareSi, mdinaridan zRvaSi an xmeleTidan zRvaSi, maSin gamoiyeneba
`navTobis daRvraze reagirebis gegma-sazRvao operaciebi~

strategia:
- celiT gaasufTaveT mdinaris sanapiro

mcenareulobisagan.
- mdinaris gadaRobvisaTvis dauyonebliv

gamoiyeneT samdinaro mortivtivebi.
- damatebiTi saWiroebis SemTxvevaSi gamo-

iyeneT miwiT gavsebuli tomrebi ხმელეთზე
დაღვრილი ნავთობის mdinarეში გავრცელების
შესჩერებლად.
- mdinaris zedapirze Segrovebuli navTo-bis
amoRebisaTvis gamoiyeneT asenizaciis
manqanebis tumboebi an UNIMOG–is
specialuri manqanebi.
- daRvrili navTobis SesaSrobad gamoiyeneT
STanmTqmeli (absorbentuli) safenebi da
navTobis Sewovis Semdeg moaTavseT isini
narCenebis gansaTavsebel polieTilenis
tomrebSi.

sifrTxilis zomebi:
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa

samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili
6.2.).
- uzrunvelyaviT, rom daiketos
milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.

Casatarebeli samuSaoebi:


drodadro SeamowmeT tomrebiT awyobili droebiTi dambis da bonuri zRudeebis
mTlianoba, raTa daRvrili navTobi ar gavrceldes mdinareSi da mdinaridn dinebis
mimarTulebiT - zRvaSi.
damatebiTi moTxovnebi

- mdinaris zRviur SesarTavTan unda dayendes mortivtivebi. es aucilebelia, raTa

aRikveTos navTobis zRvaSi gavrcelebis saSiSroeba da movaxdinoT gaJonili navTobis
daWera da Sekaveba. (ix. sazRvao operaciebi).
- moedani sruliad gaiwmindos narCeni navTobisagan, raTa gamoiricxos momavalSi
navTobiani narCenebiT mdinaris dabinZureba.
- damba da mortivtivebi aRebuli iqnas mxolod mas Semdeg, roca navTobis nebismieri
kvali mocilebuli iqneba rogorc napirze, ise wylis zedapirze.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da
dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi .
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დაბინძურებული მცენარეულობა და ნიადაგი
mcenareuloba da niadagis zeda fena
gamosayenebeli strategia:

miwis zedapirze arsebuli mcenareulobis da niadagis zeda fenis damuSaveba unda daiwyos
dabinZurebis wyaros mocilebisTanave an navTobis gaJonvis SewyvetisTanave.
rogorc ki mocilebuli iqneba mTeli gaJonili navTobi, savele jgufis ufrosis
miTiTebisa da dabinZurebis kontrolis koordinatoris zedamxedvelobiT unda daiwyos
dabinZurebuli niadagis mocileba.
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi:

mocemuli strategia gamoiyeneba mxolod niadagis zeda fenebis dabinZurebis dros.
strategia:
- vizualeri daTvalierebiT gansazRvreT

sifrTxilis zomebi:

niadagis siRrmeSi navTobis SeRwevis xarisxi. - darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili
6.2.).
safrTxe Seeqmna gruntis wylebs, maSin
- uzrunvelyaviT, rom daiketos
rCevisaTvis mimarTeT dabinZurebis konmilsadenebis yvela sarqveli, raTa
trolis koordinators. (dabinZurebis adSeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
gilidan niadagis mosacileblad SesaZloa
darwmundiT, rom dabinZurebis wyaro
gamoyenebeli iqnes eqskavatori.).
mospobilia.
- niadagis zeda fenebidan navTobis Sewovis
Tavidan aicileT avtomanqanebis moZraoba
mizniT dabinZurebul farTobze ganalageT
dabinZurebul adgilebSi, raTa
rac SeiZleba meti STanmTqmeli masala.
Semcirdes navTobis gaJonva niadagSi.
- calke arsebuli navTobis gubeebi amoaS-reT
Tu saWiro gaxdeba dabinZurebuli
amotumbviT (mag. vakuumuri tumbo an UNIMOG–
niadagis mocileba da gatana, maSin
is specialuri manqa-nebi). amiT SeamcirebT
buldozeriT niadagis aReba unda moxdes
navTobis gaJonvas niadagis qveda fenebSi.
erT jerze – raTa Semcirdes niadagis
- STanmTqmeli (absorbentuli) safenebi navdabinZurebis gavrceleba.
Tobis Sewovis Semdeg moaTavseT narCene-bis
gansaTavsebel polieTilenis tomrebSi.
- Tu dabinZureba didia an dabinZurebis

Casatarebeli samuSaoebi:




daRvrili navTobis maqsimalurad Sesagroveblad gaagrZeleT STanmTqmelebis
(absorbentebis) gamoyeneba.
rodesac isini Zlier gaiJRinTeba navTobiT, aiReT mSTanTqmelebi da ganaTavseT
polieTilenis tomrebSi.
saWiroebis mixedviT mSTanTqmelebi SegiZliaT kvlav gamoiyenoT.

damatebiTi SeniSvnebi:
- amoRebuli niadagi SecvaleT imave struqturis sufTa niadagiT.
- gawmendis operaciebis damTavrebis Semdeg yvela sawmendi masala Segrovdes da

dasawyobdes specialur konteinerSi. dabinZurebuli masalebi unda daiwvas insinatorSi .
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zemoT moyvanili reagirebis konkretuli scenarebidan SeiZleba Camoyalibdes
ganzogadoebuli daskvna imis Sesaxeb, Tu rogor unda moxdes SeRwevad da SeuRwevad
zedapirebze niadagis gawmenda daRvrili navTobisagan.
a) navTobis daRvra SeuRwevad zedapirze

b) navTobis daRvra SeRwevad zedapirze

moaxdineT
sameurneo-fekaluri
kanalizaciis sistemis Sesasvlelebis (Webis
xufebi) blokireba.
SeamowmeT
sawarmoo-saniaRvro
kanalizaciis sistemis gamtarunariano-bisa
da
masSi
CaRvrili
navTobis
navTobdamWeramde midinebis mdgoma-reoba.
damatebiTi wylis Wavlis miwode-biT
mieciT sadrenaJo sistemaSi moxvedril
navTobian wyals dina-miuri mimarTuleba.
moagroveT navTobi ise, rom SesaZ-lebeli
iyos
misi
konteinerSi
(WurWelSi)
Segroveba da Semdgomi gadatana.
gamoiyeneT absorbentebi (STanmTqme-lebi)
da
SemomzRudavi
dafebi
navTobis
gavrcelebis SesaCe-reblad.
moawyveT kedeli an damba qviSiT an miwiT
gavsebuli tomrebisagan.

moaxdineT
sameurneo-fekaluri
kanalizaciis sistemis Sesasvlelebis (Webis
xufebi) blokireba.
SeamowmeT
sawarmoo-saniaRvro
kanalizaciis sistemis gamtarunariano-bisa
da
masSi
CaRvrili
navTobis
navTobdamWeramde midinebis mdgomareoba.

SeecadeT ganaxorcieloT RonisZiebebi
navTobis
niadagSi
Rrmad
SeRwevis
Tavidan asacileblad.
rac
SeiZleba
swrafad
amotumbeT
Tavisufali navTobis gubeebi.
gazardeT miwis zedapirze
daRvrili
navTobis
STanTqmis
efeqti
xis
burbuSelis,
naxerxis
an
sxva
xelmisawvdomi absorbentis dayriT.
xeliT an Sesabamisi teqnikis gamoyenebiT
amoiReT
navTobiani
an
navTobiT
gajerebuli niadagi da TviTmclelebiT
gadaitaneT
xelov-nur
an
bunebriv
wyalgaumtar zedapirze
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მითითებები მიწის სამუშაოების ჩატარების შესახებ

miwis samuSaoebis Catarebis dros saWiroa Semdegi miTiTebebis gaTvaliswineba:
―

ar mimarToT gaTxrebs, Tu es gamoiwvevs niadagis wyalgaumtari fenebis
dazianebas, radgan SesaZloa moxdes navTobis SeRweva Rrma fenebSi an gr untis
wylebis dabinZureba.

―

ecadeT SeamciroT an ar gamoiyenoT miwis samuSaoebi benzinebis an sxva Zlier
aqroladi nivTierebebis daRvris SemTxvevebSi, vinaidan daRvris adgilze
gaZlerebulia TviTaalebis da xanZris gaCenis saSiSroeba.

―

ecadeT SeamciroT miwis samuSaoebi navTobis didi raodenobiT daRvris
SemTxvevebSi, vinaidan Seiqmneba dabinZurebis ufro did farTobze da siRrmeze
saSiSroeba.

―

SeaCereT gaTxrebi, Tu Seiqmneba gruntis wylebis dabinZurebis saSiSroeba.

―

gatanas eqvemdebareba mxolod dabinZurebuli niadagi.

―

yovelTvis SeamowmeT
saSiSroeba.

―

rogorc wesi ar dauSvaT miwis samuSaoebis Catareba erTi muSiT, uzrunvelyaviT
miwis samuSaoebis adgilze damatebiT erTi zedamxedvelis yofna.

―

miwis samuSaoebi SeaCereT kabelebis an sxva miwisqveSa sainJinro komunikaciebis
dazianebis
safrTxis
warmoSobisTanave.
winaswar
iqonieT
miwisqveSa
komunikaciebis gegma.

―

droulad da sworad ganxorcielebuli miwis samuSaoebiT (dabinZurebuli
niadagis moWriT) SesaZloa mniSvnelovnad Semcirdes grZelvadiani aRdgeniTi
samuSaoebis Catarebis saWiroeba, Tu ra Tqma unda adgili ar aqvs navTobis
SeRwevas gruntis wylebamde.

4.3.12

TxrilSi

dagazianeba

da

TviTaalebis

an

afeTqebis

დაბინძურებული ნიადაგის გაწმენდა

xmeleTze daRvrili navTobis Sekavebis an Segrovebis samuSaoebis damTavrebis da
daRvris wyaros aRkveTis Semdeg saWiro iqneba dabinZurebuli niadagebis gawmenda.
am RonisZiebebs koordinacias gauwevs dagegmvis jgufis xelmZRvaneli, romelic
imoqmedebs materialur-teqnikuri uzrunvelyofis jgufTan erTad.
niadagis gawmendis meTodika winaswar SeTanxmdeba garemos dacvia or ganosTan.
niadagis didi raodenobis moWris Sesaxeb gadawyvetileba SeTanxmdeba garemos
dacvis adgilobriv organosTan.
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ნარჩენების განთავსება

ბათუმის ნავთობტერმინალი და საზღვაო ნავსადგური, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებული ,,ნარჩენების მართვის გეგმის“
შესაბამისად, უზრუნველყოფენ ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის პროცესში წარმოქმნილი
ნარჩენების განთავსებას შემდეგი მეთოდების გამოყენებით:
ა) სეპარაცია
აღნიშნული მეთოდი გამოყენებული იქნება ნავთობშემცველი წყლების და ნავთობი -წყლის
ემულსიის მართვის პროცესში.
― ნავთობშემცველი

წყლები

და

ნავთობი-წყლის

ემულსია

გატანილი

იქნება

ნავთობტერმინალის ნავთობდამჭერ-სეპარატორში.
― სეპარირებული (აღდგენილი) ნავთობი გამოყენებული იქნება სასაქონლო ოპერაციებში.
ბ) ბიორემედიაცია
ნავთობით დაბინძურებული გრუნტები გატანილი იქნება ნავთობით დაბინძურებული
გრუნტების დროებით განთავსების მოედანზე, რომელიც ნავთობტერმინალის ერთ-ერთ
საწარმოო უბანზე განთავსებული.
2019 წლიდან, დაგეგმილია ნავთობშლამების უტილიზაციის და ნავთობით დაბინძურებული
გრუნტების გაწმენდის ბაზის მშენებლობის დასრულება, რომლის შედეგად შესაძლებელი იქნება
გრუნტების ბიორემედიაციის მეთოდით გაწმენდა.
გ) დაწვა
ბათუმის ნავთობტერმინალს გაფორმებული აქვს კონტრაქტი მუნიციპალურ სამსახურთან,
რომელიც უზრუნველყოფს ნავთობით დაბინძურებული ჩვრების და საწმენდი მასალების
დაწვას სპეციალურ ინსინირატორში.
დ) გატანა ნაგავსაყრელზე
ნავთობით დაბინძურებული ნარჩენები (მაგალითად, ხის ტოტები, და სხვა), რომელთა
შემადგენლობაშიც ნავთობი დაახლოებით 5%-ზე ნაკლებია, შეიძლება გატანილი იქნას ქ.
ბათუმის მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე (ნაგავსაყრელის ოპერატორის თანხმობით). თუმცა, ამ
შემთხვევაში, შესაძლოა საჭირო დარჩეს ნარჩენების სტაბილიზაცია.
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ნავთობის სტაბილიზაცია მიიღწევა არაორგანული ნივთიერებების გამოყენებით, როგორიცაა
ჩაუმქრალი კირი (კალციუმის ოქსიდი), განატაცი ნაცარი და ცემენტი.

―

სტაბილიზაციის შედეგად წარმოიქმნება ინერტული ნაერთი, რაც ნავთობის აორთქლების
რისკს ამცირებს. შედეგად, ნავთობის გადატანა ნაგავსაყრელზე გაცილებით მარტივადაა
შესაძლებელი, რადგან ამ შემთხვევაში თავისუფალი ნავთობისთვის დადგენილი აკრძალვები
არ მოქმედებს.

ე) ხრეშის გარეცხვა
აღნიშნული მეთოდი, შესაძლოა გამოყენებული იქნას ნავთობით დაბინძურებული ხრეშის
გაწმენდის დროს. მაგალითად, ჩვეულებრივ ბეტონის ამრევში ჩაყრილი ხრეში გაირეცხოს
ნავთით ან სხვა გამხსნელით. ნარეცხი ნავთი მიეწოდოს ნავთობდამჭერში სედიმენტებისგან
გასაწმენდად.

4.3.14

საწარმოს გარშემო ტერიტორიების დაბინძურება

baTumis navTobis terminalis sawarmoo teritoriebi ganlagebulia qalaqis urbanuli
zonis sazRvarze, sadac miwa gamoiyeneba sameurneo da sasoflo miznebisaTvis.
sawarmos teritoriis gaswvriv gamavali mdinareebi, ki 200-300 metrSi uerTdebian
zRvas, sadac ganlagebulia rekreaciuli zona da plaJebi.
mniSvnelovania, rom gawmendisa da Sekavebis samuSaoebi mdinareTa dabinZurebis
SemTxvevaSi Catardes rac SeiZleba xarisxianad da swori strategiiT. es Seamcirebs
sawarmos mimdebare garemoze miyenebul zarals da SezRudavs dabinZurebis zonis
farTobs.

4.3.15

ნავთობის მოხვედრა უშუალოდ მდინარეში და ზღვაში

mdinareSi da zRvaSi navTobis moxvedris yvela SemTxvevis dros dauyonebliv
moqmedebaSi Sedis ,,navTobis daRvraze reagirebis gegma – sazRvao operaciebi~. anu,
zRvaSi daRvrili navTobis Sekavebisa da gawmendis yvela procedura Sesruldeba
zemoT aRniSnuli gegmis Sesabamisad.
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ბენზინებისა და სხვა აქროლადი ნივთიერებების დაღვრა
saniaRvro-sadrenaJo sistemebi, SeRwevadi da SeuRwevadi zedapirebi

gamosayenebeli strategia
benzinebisa da sxva aqroladi siTxeeebis daRvris SemTxvevaSi saamqros personali modis
saxanZro msadyofnaSi, teqnologiuri procesis SeCerebiT.
daRvrili benzini wairecxeba intensiuri wylis WavliT saniaRvro –sawarmoo kanalizaciis
sistemis mimRebi Wisaken.
Ria da Ddaxurul saniaRvro-sawarmoo kanalizaciis sistemaSi moxvedrili benzini
mimarTuli iqneba navTobdamWerebisaken.
strategiis efeqturobis SemzRudavi garemoebebi
strategiis ganxorcielebisaTvis saWiro dro.
daRvris yvela adgilze ar aris saniaRvro kanalizaciis sistema.
strategia
sifrTxilis zomebi
- qviSis tomrebiT da polieTilenis apkebiT
da dafebiT an sxva masalebiT Seqmnili
- darwmundiT, rom teritoria usafrTxoa
Semakavebeli barieriT mimarTeT daRvrili
samuSaoebis Casatareblad (ix. nawili
benzini uaxloesi saniaRvro Wisaken.
5.2.1.).
- sadrenaJo qselSi benzinis swrafad
gasaneitraleblad ramoiyeneT saxanZro
- uzrunvelyaviT, rom daiketos
manqnebis maRali wnevis wylis Wavli.
milsadenebis yvela sarqveli, raTa
SeCerdes navTobis gaJonvis wyaro.
damatebiTi SeniSvnebi
- benziniani wylis saniaRvro-sawarmoo kanalizaciis sistemaSi moxvedris Semdeg daamyareT
monitoringi sistemis gamtarunarianobaze.
- uzrunvelyaviT navTobdamWerSi moxvedrili emulsiis droulad amotumbva Semgrovebel
rezervuarebSi.

77 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

3.

რეაგირების რესურსები და საკონტაქტო ინფორმაცია

5.1

რეაგირების რესურსები

5.1.1

baTumis navTobis terminalis da baTumis sazRvao navsadguris saxmeleTo
nawilze navTobis daRvris SemTxvevebis dros gawmendisa da Sekavebis
operaciebis Casatareblad saWiro resursebi da misi maragebi xelmisawvdomi
iqneba Semdeg adgilebSi:
―

sawarmoo ubnebi da saamqroebi

―

avariulo reagirebis jgufis baza ZiriTad teritoriaze

―

terminalis avtosatransporto meurneoba

―

sasawyobo meurneoba

5.1.2

garda amisa, sazRvao operaciebis Casatareblad saWiro resursebi, Sesabamisi
gegmis Tanaxmad, operatiul mzadyofnaSia navTobterminalSi da sazRvao
navsadgurSi, xolo maRali donis reagirebis resursebi (II da III xarisxi)
saWiroebis SemTxvevaSi mowodebuli iqneba kontraqtori kompaniebidan da
regionaluri resursebidan.

5.1.3

ბათუმის ნავთობტერმინალი უზრუნველყოფს, რათა მუდმივ მზადყოფნაში იქონიოს
სანაპირო ზოლში დაღვრილი ნავთობის ზღვაში და მდინარეებში გავრცელების
საწინააღმდეგო მოწყობილობა.

5.1.4

ნავთობტერმინალის ნავმისადგომებზე და მდინარეების სანაპირო სარეზერვუარო პარკებში
განთავსებულია სპეციალური ყვითელი ყუთები - ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების
საშუალებებით.

5.1.5

მუდმივ კონტროლს ექვემდებარება, რათა ყუთებში მუდმივად მზადყოფნაში იყოს ქვემოთ
ჩამოთვლილი მასალების საჭირო რაოდენობა:
―
―
―
―
―
―

სორბციული ბონები 8" NRC-B810
სორბციული საფენები (ნაჭრები)
საწმენდი სითხე
საწმენდი სითხის საფრქვევი
ერთჯერადი მოხმარების სპეცტანსაცმელი
დამცავი ხელთათმანები
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სურათი. ყვითელი ყუთები ნავმისადგომებზე
5.1.6

―
―
―
―

გარდა ამისა, ნავმისადგომებზე და სანაპირო სარეზერვუარო პარკებში, სპეციალურად
მოწყობილ მოედნებზე განთავსებულია შემდეგი მასალები და საშუალებები:

ნახერხი ტომრებში
სილა ტომრებში
ასაკრეფი ნიჩაბი
ბარი

ასევე უზრუნველყოფილი იქნება ზღვაში ან მდინარეში დაღვრილი ნავთობის ნავთობის
სანაპირო ზოლში გამორიყვის შემთხვევებში სანაპიროს გაწმენდისათვის საჭირო მოწყობილობა
და სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები:
სორბციული მასალები (არჯ-ს საწყობი)
― სორბციული ბონები 8" NRC-B810
― სორბციული საფენები (ნაჭრები)
― საწმენდი სითხე
― საწმენდი სითხის საფრქვევი
― ერთჯერადი მოხმარების სპეცტანსაცმელი
― ნახერხი ტომრებში
― სილა ტომრებში

―
―
―
―
―
―

ტრანსპორტი
ასენიზაციის მანქანა
ბულდოზერი
თვითმცლელი
მაღალი გამავლობის მანქანა (Мицубиси Пикап L-200) (არჯ-ს საწყობი)
ავტობუსი
ავტოამწე
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―
―
―

ხელის ინსტრუმენტები
ასაკრეფი ნიჩაბი
ბარი
ურო
თოხი
ცელი
ნაჯახი
ფოლადის ღეროები, ბონების სანაპიროზე მისმაგრებლად
არბალეტი, სამაგრი მოწყობილობის მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპი რზე
მისაწოდებლად
თოკები, ბაგირები
პროჟექტორი -ანძაზე, დიზელგენერატორით, მანქანაზე მისაბმელით, გადასატანი
ღუზები, ბონების დასამაგრებლად

―
―
―

ნარჩენების შეგროვების საშუალებები
პოლიეთილენის ტომრები
ნარჩენების გადასატანი კონტეინერი
ასაწყობი რეზერვუარები

―
―
―

ნაპირზე გამორიყული ნავთობის შეკავების და აკრეფის საშუალებები
ნავთობის გადასაქაჩი ტუმბოს სისტემა
სანაპირო ბონები
სკიმერის სისტემა

―
―
―
―
―
―
―
―

სანაპირო მოწყობილობათა ნუსხაში შედის ზღვის და მდინარებიდან აკრეფილი ნავთობის
მიმღები და გამწმენდი სისტემებიც, მათ შორის, ბუფერული რეზეერვუარები და
ნავთობდამჭერები, რომლებიც ბათუმის ნავთობტერმინალის საკუთრებაა.
სანაპირო მოწყობილობის გამოყენება დამოკიდებულია ნავთობის დაღვრის გავრცელების
მასშტაბზე, სანაპიროს გეოლოგიურ აგებულებაზე, დანიშნულებაზე, ფასეულობაზე, საჭირო
ცოცხალი ძალის საკმარისობაზე.
რიგ შემთხვევებში, უკეთესია და უფრო ეფექტურია სანაპიროს ხელით გაწმენდის
სამუშაოების წარმოება. ასევე შესაძლებელია, დაბინძურებული ხრეშის გასაწმენდად
გამოყენებული იქნას ბეტონამრევები, ხოლო სარეცხ საშუალებად - ნავთი, რომელიც ადვილად
აქროლდება და არ დატოვებს ნარჩენ დაბინძურებას.
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ცხრილი 5.1. ინფორმაცია ხმელეთზე ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების რესურსების
მობილიზების შესახებ
ნავთობის
ხმელეთზე
დაღვრის
კატეგორია
0 საფეხური
სარკინიგზო ან
საავტომობილო
ესტაკადა

0 საფეხური.
სარეზერვუარო
პარკი

0 საფეხური.
გზა, მოედანი

0 საფეხური
ნავმისადგომები

0 საფეხური
მდინარის ნაპირზე

1-საფეხური.
სარკინიგზო ან
ავტოესტაკადა

მობილიზებული რესურსების ჩამონათვალი

დაღვრა ესტაკადაზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები
დაღვრა რეზერვუარების ზვინულის შიგნით
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები, ნაჯახი, ცელი
დაღვრა გზაზე ან ღია ადგილას
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები, ნაჯახი, ცელი
დაღვრა ნავმისადგომებზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახნძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები
მდინარის სანაპიროზე დაღვრის ადგილზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები, ნაჯახი, ცელი
დაღვრა ესტაკადაზე (დაღვრის შეკავება
მიმდინარეობს ქანობის მიხედვით ესტაკადის
ბოლოში)
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.

რესურსების განთავსების
ადგილი

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი

სარკინიგზო ესტაკადა.
 ესტაკადის ცვლის
პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
არჯ-ს საწყობი

საწარმოო უბანი

 უბნის ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი.

არჯ-ს საწყობი

საწარმოო უბანი

 უბნის ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი.

ნავმისადგომებზე

 უბნის ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი.

На участке

სარკინიგზო ან
ავტოესტაკადაზე.

 Сменный персонал участка
(3 чел).
 Сменный персонал ГРРН
(2 чел.).

 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმწენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
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ნავთობის
ხმელეთზე
დაღვრის
კატეგორია

მობილიზებული რესურსების ჩამონათვალი













1 საფეხური.
სარეზერვუარო
პარკი

1 საფეხური.
გზა, მოედანი

საწმენდი სითხეები
ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
ქვიშა და ნახერხი.
ტომრები სილით.
პოლიეთილენის ტომრები.
ნიჩბები, თოხები,
ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
3
ტუმბოს სისტემა 30 მ /სთ
ასენიზაციის მანქანა
ბულდოზერი
ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

დაღვრა რეზერვუარების ზვინულის შიგნით ან
ზვინულის გარეთ ან ნავთობდამჭერთან
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
 ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ
 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

დაღვრა გზაზე ან ღია ადგილას (დაღვრის შეკავება
ქანობის მიხედვით შესაფერის ადგილას)
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
 ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ
 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

|

Ревизия: 3

რესურსების განთავსების
ადგილი

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები

არჯ-ს საწყობი

სარანსპორტო უბანი

საწარმოო უბანზე.

არჯ-ს საწყობი

სატრანსპორტო უბანი

საწარმოო უბანზე.

არჯ-ს საწყობი

სატრანსპორტო უბანი

სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმწენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში
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ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.
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ნავთობის
ხმელეთზე
დაღვრის
კატეგორია

მობილიზებული რესურსების ჩამონათვალი

|

Ревизия: 3

რესურსების განთავსების
ადგილი

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი
დაღვრის შესაკავებლად

1 საფეხური
ნავმისადგომები

დაღვრა ნავმისადგომებზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
 ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ
 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

ნავმისადგომებზე

არჯ-ს საწყობი

სატრანსპორტო უბანი

1-საფეხური.
მდინარის ნაპირზე

მდინარის სანაპიროზე დაღვრის ადგილზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
 პოლიეთილენის ტომრები.
 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
 ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ
 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

საწარმოო უბანზე.

არჯ-ს საწყობი

სატრანსპორტო უბანი

 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმწენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
,,ფლორა“
 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში
დაღვრის შესაკავებლად
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
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Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

ნავთობის
ხმელეთზე
დაღვრის
კატეგორია

მობილიზებული რესურსების ჩამონათვალი

|

Ревизия: 3

რესურსების განთავსების
ადგილი

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი
,,ფლორა“ მდინარის
შესართავთან

მე-2 საფეხური.
სარკინიგზო ან
ავტოესტაკადა

დაღვრა ესტაკადაზე (დაღვრის შეკავება
მიმდინარეობს ქანობის მიხედვით ესტაკადის
ბოლოში)
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
- პოლიეთილენის ტომრები.

სარკინიგზო ან
ავტოესტაკადაზე.

 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
- ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ

არჯ-ს საწყობი

 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
ასევე:

 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
- ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)

სარანსპორტო უბანი

 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში
დაღვრის შესაკავებლად
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
,,ფლორა“ მდინარის
შესართავთან
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 საწარმოს პერსონალი სხვა
უბნებიდან
 ტექნიკა კონტრაქტორი
კომპანიებიდან

მე-2 საფეხური.
სარეზერვუარო
პარკი

დაღვრა რეზერვუარების ზვინულის შიგნით ან
ზვინულის გარეთ ან ნავთობდამჭერთან
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
- პოლიეთილენის ტომრები.

საწარმოო უბანზე.

 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
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ხმელეთზე
დაღვრის
კატეგორია

მობილიზებული რესურსების ჩამონათვალი

 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
- ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ

|

Ревизия: 3

რესურსების განთავსების
ადგილი

მძღოლები
ასევე:
არჯ-ს საწყობი

 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)
 NRC International-ის რესურსები
 კონტრაქტორი კომპანიის ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში მოსალოდნელი დაღვრის
შესაკავებლად
 ყველა საჭირო რესურსი ზღვაში ნავთობის
სატრანსპორტო უბანი
მოსალონელი დაღვრის შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა ,,ფლორა“ მდინარის
შესართავთან

მე-2 საფეხური
ნავმისადგომები

დაღვრა ნავმისადგომებზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
- პოლიეთილენის ტომრები.

ნავმისადგომებზე

 ნიჩბები, თოხები,
3
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м )
აუცილებლობის შემთხვევაში
- ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ

არჯ-ს საწყობი

 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)
 NRC International-ის რესურსები.
 კონტრაქტორი კომპანიის ტექნიკა
 ყველა საჭირო რესურსი ზღვაში ნავთობის
დაღვრის შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა ,,ფლორა“

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი

 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში
დაღვრის შესაკავებლად
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
,,ფლორა“ მდინარის
შესართავთან
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 საწარმოს პერსონალი სხვა
უბნებიდან
 ტექნიკა კონტრაქტორი
კომპანიებიდან
 უბნის ცვლის პერსონალი).
 მწმწენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლის პერსონალი
 არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
 ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები
ასევე:

სატრანსპორტო უბანი

 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
,,ფლორა“
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 ზღვაში ნავთობის
დაღვრაზე მე-2 საფეხურის
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რესურსების განთავსების
ადგილი

ნავთობის დაღვრის
ლიკვიდაციაში მონაწილე
პერსონალი



მე-2 საფეხური.
მდინარის ნაპირზე




მდინარის სანაპიროზე დაღვრის ადგილზე
 სორბციული ბონები.
 სორბციული საფენები.
 საწმენდი სითხეები
 ტექნიკური წყალი სახანძრო ჰიდრანტიდან
 ქვიშა და ნახერხი.
 ტომრები სილით.
- პოლიეთილენის ტომრები.

საწარმოო უბანზე.

 ნიჩბები, თოხები,
 ასაწყობი რეზერვუარი LST – TSC (11,4 м 3)
აუცილებლობის შემთხვევაში
- ტუმბოს სისტემა 30 მ 3/სთ

არჯ-ს საწყობი






რეაგირების საშუალებები
ტექნიკა კონტრაქტორი
კომპანიებიდან
უბნის ცვლის პერსონალი).
მწმენდავების ბრიგადის
ცვლის პერსონალი
არჯ-ს ცვლის პერსონალი
არჯ-ს ცვლიდან
თავისუფალი პერსონალი გამოძახებით).
ასენიზაციის მანქანის და
ავტოთვითმცლელის
მძღოლები

ასევე:

 ასენიზაციის მანქანა
 ბულდოზერი
 ავტოთვითმცლელი (ნაყარის მოსაწყობად
საჭირო მიწის მოსატანად)
 NRC International-ის რესურსები.
 კონტრაქტორი კომპანიის ტექნიკა
 ყველა საჭირო რესურსი ზღვაში ნავთობის
დაღვრის შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა ,,ფლორა“

სატრანსპორტო უბანი

 უბნის სხვა მორიგე
პერსონალი
 NRC International.
 კონტრაქტორი კომპანიის
ტექნიკა
 რესურსები მდინარეში
დაღვრის შესაკავებლად
 ყველა საჭირო რესურსი
ზღვაში ნავთობის დაღვრის
შესაკავებლად
 ნავთობამკრეფი კატარღა
,,ფლორა“ მდინარის
შესართავთან
სხვა დამატებითი ძალების
მზადყოფნის რეჟიმში
მოყვანა:
 ზღვაში ნავთობის
დაღვრაზე მე-2 საფეხურის
რეაგირების საშუალებები
 ტექნიკა კონტრაქტორი
კომპანიებიდან

შენიშვნა:






საჭიროების შემთხვევაში ნავთობის სალიკვიდაციო სამუშაოების ადგილზე გამოიძახება
ავარიულ-აღდგენის ჯგუფი, დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღსადგენად.
ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაციის სამუშაოები უნდა მიმდინარეობდეს დღე-ღამის
განმავლობაში, აუცილებელი შესვენებებით, ნებისმიერ ამინდში, დასაშვებ ჰიდრომეტეოროლოგიურ პიროებებში.
ნავთობის დაღვრის მე-2 და მე-3 საფეხურის დაღვრები
მოითხოვს
დამატებითი
რესურსების მოზიდვას (გამოძახებას), ყველა ხელმისაწვდომი ეროვნული რესურსის
მობილიზებას და კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე აგრეთვე, რეგიონალური
და საერთაშორისო სისტემების ჩართვას.
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ხმელეთზე ნავთობის დაღვრის მე-2 და მე-3 საფეხურის დაღვრების შემთხვევებში
აქტივიზირდება და მობილიზაცია უკეთდება ყველა იმ რესურსს, რომლებიც
გათვალისწინებულია ,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმის - საზღვაო ოპერაციები “
შესაბამისად.

5.2

რეაგირების ზომები და პერსონალის მომზადება

5.2.1

sawarmos teritoriaze navTobis daRvris SemTxvevaSi swrafi da zusti moqmedeba
mniSvnelovnad Seuwyobs xels daRvrili navTobis gavrcelebis SezRudvas da
garemoze mavne zemoqmedebis Serbilebas.

5.2.2

arsebiTia, rom navTobis daRvraze reagirebaSi monawile yvela potenciuri
momxmarebeli zedmiwevniT kargad icnobdes winamdebare dokuments, icodes misi
daniSnuleba da srulad esmodes dauyovneblivi reagirebis zomebis saWiroeba.

5.2.3

personalis mudmivi momzadeba warmoadgens erTaderT realur saSualebas,
romelic saSualebas miscems
personals, raTa drouli da efeqturi reagireba
moaxdinon navTobis daRvris yvela SemTxvevaze.

5.2.4

am miznis misaRwevad uzrunvelyofili iqneba specialuri swavlebebis kursis
Catareba da personalis regularuli varjiSebi.

5.2.5

daRvris likvidaciis personali miiRebs saWiro codnas da praqtikul
gamocdilebas
navTobis
daRvris
SemTxvevebze
reagirebisaTvis
saWiro
mowyobilobis gamoyenebis Sesaxeb.

5.2.6

varjiSebi Catardeba navTobis avariul daRvraze reagirebis gegmis TiToeuli
proceduris da scenaris detaluri Seswavlis da praqtikulad asaTviseblad,
romlis Semdeg Catardeba Semajamebeli srulmasStabiani programuli varjiSebi.

5.2.7

aprobirebuli iqneba avariuli reagirebis jgufebis urTierTkavSiris da
erToblivi mobilizaciis praqtikuli RonisZiebebi, imitirebuli iqneba navTobis
xmeleTidan
mdinareSi
gaJonvis
incidentis
da
masTan
dakavSirebuli
procedurebis Sesruleba da a.S.

5.2.8

swavlebis da treiningebis programa etapobrivad ganviTardeba. TiToeuli
safexuris gavlis Semdeg personalis Teoriul codnas da praqtikul Cvevebs
gaukeTdeba Sefaseba, xolo calkeuli xarvezebis aRmoCenis SemTxvevaSi,
Semdgomi etapis swavlebis da treiningis dros kvlav daeTmoba yuradReba
daSvebuli Secdomebis gamosworebas.

5.2.9

swavlebis da treiningebis programaSi CarTuli iqneba reagirebis
potenciuri monawile, maT Soris sazRvao navsadguris personali.

5.2.10

reagirebis sistemis gadasinjvis da yvela komponentis praqtikulad gamocdis
Sedegebi, swavlebis da treiningebis monawileTa komentarebsa da SeniSvnebTan
erTad gaanalizdeba da damatebebis an Sesworebebis Setanis Taobaze erToblivi
gadawyvetilebis miRebis SemTxvevaSi, gegma koreqtirebuli iqneba.

yvela
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5.2.11

personalis kvalifikaciis asamaRlebeli treiningebi registrirdeba specialur
JurnalSi.

5.2.12

JurnalSi aisaxeba treiningebis Catarebis Semdegi monacemebi:
―

TariRi da dro;

―

winaswar gamocxadebuli an treiningis Catarebis dRes
amocana;

―

monawile personalis monacemebi;

―

gamoyenebuli mowyobiloba;

―

navTobis daRvris lokalizaciis adgili;

―

samoqmedod gansazRvruli dro da misi Sesruleba;

―

meteorologiuri da hidrologiuri pirobebi;

―

Seswavlili masalebis Sefaseba ganaxlebebis SetaniT;

―

foto-video gadaRebis masalebi;

―

zogadi komentarebi da treiningis Sefaseba;

―

zedamxedveli menejeris xelmowera.

dasmuli
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საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

ფაქსი/ელ. ფოსტა

ნავთობის დაღვრაზე ავარიული რეაგირების ჯგუფი (არჯ)
მინდია ხათაშვილი - არჯ-ს უფროსი

577 20 27 54

577 20 27 54

ჯამბულ გათენაძე- ცვლის უფროსი

577 20 27 53

595 42 72 63
593 30 06 31

მამუკა ჯაფარიძე- ცვლის უფროსი

577 20 27 53

599 53 97 34

ვასილ კალანდაძე-ცვლის უფროსი

577 20 27 53

593 25 49 08

ავთანდილ გოგოლაშვილი-ცვლის უფროსი

577 20 27 53

593 26 56 22

სულხან ნაკაშიძე - მექანიკოსი

599 46 30 70

599 46 30 70

ლევან კვაჭაძე-მექანიკოსი

595 00 57 45

595 00 57 45

ნოე ნიკოლაშვილი-მექანიკოსი

599 65 65 63

599 65 65 63

ბადრი ქაჯაია-ოპერატორი

598 75 55 05

599 75 55 05

გია ემირიძე-ოპერატორი

599 65 65 69

599 65 65 69

თენგიზ მჟავანაძე-ოპერატორი

591 91 41 49

591 91 41 49

თემურ ცინცაბაძე-ოპერატორი

568 85 56 77

568 85 56 77

osrt@batumioilterminal.com

ავარიულ-აღდგენითი ბრიგადა
დავით დევიძე, ბრიგადის უფროსი

599 05 77 53

599 05 77 53

devidzeD@bot.ge

მუქი ნავთობპროდუქტების მიღების და გადატვირთვის საამქროს მწმენდავთა ბრიგადა

vladimer ქამადაძე (brigadiri)

577 20 27 18

577 20 27 18

minosiani karen

557 17 90 57

557 17 90 57

caguria nina

593 31 63 59

593 31 63 59

blagiZe naTia

558 60 72 94

558 60 72 94

baramiZe revaz

577 20 27 46

577 20 27 46
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შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

beriZe enver

577 20 27 15

577 20 27 15

gogitiZe irakli

593 18 17 42

593 18 17 42

gogoxia levani

593 97 47 56

593 97 47 56

koJanovi aleqsandre

593 26 11 83

593 26 11 83

malxaziani diana

593 33 68 04

593 33 68 04

murvaniZe ia

593 32 07 52

593 32 07 52

mgzavriZe jumberi

568 00 07 29

568 00 07 29

mnoiani ludmila

574 30 33 27

574 30 33 27

JRenti nora

555 27 93 41

555 27 93 41

quTaTelaZe valida

555 74 11 25

555 74 11 25

SaniZe sofio

558 18 21 67

558 18 21 67

qarcivaZe ia

593 52 87 99

593 52 87 99

sterliagovi denisi

25 07 78

25 07 78

nemsaZe ivane

593 16 65 82

593 16 65 82

kirkitaZe leri

555 14 92 22

555 14 92 22

qoqolaZe paata

574 13 22 22

574 13 22 22

grigoriani olga

558 24 66 27

558 24 66 27

xarazi gelodi

558 46 09 09

558 46 09 09

sarxaniZe daviTi

557 96 31 40

557 96 31 40

mofinaZe beglari

555 94 47 45

555 94 47 45

sakandeliZe oTari

592 11 95 02

592 11 95 02

abulaZe gurami

593 48 13 30

593 48 13 30

ფაქსი/ელ. ფოსტა

ტექნოლოგიური ტრანსპორტისა და სპეცტექნიკის უბანი
დურმიშხან ნაგერვაძე, უფროსი

577202740

577202740

nagervadzed@batumioilterminal.c
om

90 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

ასენიზაციის მანქანის მძღოლი

593261572

593261572

ასენიზაციის მანქანის მძღოლი

555432928

555432928

ავტოამწის მძღოლი

593470700

593470700

ტრაქტორის მძღოლი

598004654

598004654

თვითმცლელი მანქანის მძღოლი

593261572

593261572

ავტობუსის მძღოლი

593368730

593368730

ავტობუსის მძღოლი

557234458

557234458

ფაქსი/ელ. ფოსტა

ნავთობპროდუქტების საზღვაო ტრანსპორტით მიღების და გადატვირთვის საამქრო
დავით შამილიშვილი საამქროს უფროსი

2255

577202655

davids@batumioilterminal.com

ტარიელ ქოქოლაძე - დატვირთვის ოსტატი

2088

577221543

loadingm@batumioilterminal.com

ზური კიკვაძე - დატვირთვის ოსტატი

2088

514012753

loadingm@batumioilterminal.com

შოთა კუნჭულია - დატვირთვის ოსტატი

2088

577423125

loadingm@batumioilterminal.com

საურმაგ საღარაძე - დატვირთვის ოსტატი

2088

577202711

loadingm@batumioilterminal.com

როლანდი ზოიძე - დატვირთვის ოსტატი

2088

593181385

loadingm@batumioilterminal.com

მიხეილ ლუკიანოვი - უფ. ოპერატორი

2030

ლევონ ვოსკანიან - უფ. ოპერატორი

2030

599499914

ნუგზარ გიგაშვილი - უფ. ოპერატორი

2030

595777743

ნოდარი შერვაშიძე - უფ. ოპერატორი

2030

593130851

თემურ დადიანი - ოპერატორი

2030

555201717

მერაბ ყურშუბაძე - ოპერატორი

2030

593275819

ამირან დიასამიძე - ოპერატორი

2028

599741652

ბადრი ლორთქიფანიძე - ოპერატორი

2028

555833030

ბადრი ხიმშიაშვილი- ოპერატორი

2029

591716999

ნოდარი ვაშაყმაძე- ოპერატორი

2030

599466159

ნიაზი ბრუნჯაძე- ოპერატორი

2028

555944077
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შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

აზმედ ლაბაძე- ოპერატორი

2028

592116900

იურა ჭაღალიძე - ოპერატორი

2029

599496447

ნოე სიხარულიძე - ოპერატორი

2028

593315419

კონსტანტინე დერიაბინი - ოპერატორი

2030

593588368

არჩილ ხალვაში - ოპერატორი

2029

595780018

გოჩა ხინკილაძე - ოპერატორი

2028

557060407

მიხეილ ბერიძე - ოპერატორი

2029

595492899

შოთა ლაბაძე - ოპერატორი

2028

577553328

ნუგზარი ლაბაძე - ოპერატორი

2029

557232192

ბეგლარ ლაბაძე - ოპერატორი

2028

577459812

კახაბერ ძიძიგური - ოპერატორი

2028

593639590

გოჩა სალუქვაძე - ოპერატორი

2030

593641492

ფაქსი/ელ. ფოსტა

ეკოლოგიის და ჯანდაცვის დეპარტამენტი
თენგიზ გორდელაძე, დეპარტამენტის დირექტორი

577 20 26 54

ნატალია იკონნიკოვა, ინჟინერ ეკოლოგი

597 80 40 14

577 20 26 54

gordeladzet@batumioilterminal.com
nikonikova@batumioilterminal.com

ეკოლოგიური მონიტორინგის საგამოცდო ლაბორატორია
მელიქაძე მერი
ვარშანიძე მადონა
ბოლქვაძე თამარ
კვაჭაძე ლიანა
ჯოჯუა იზოლდა
ფირცხალაიშვილი რუზანა

593352601
593237676
593390610
514999983
557689146
557442260

593352601
250478
593237676
275249
593390610
242596
514999983
253303
557689146
253249
557442260
253024

MelikadzeM@bot.com
varshanidzem@yahoo.com

პირველადი სამედიციონო დახმარების პუნქტი
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შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

სვეტლანა იულდაშევა, პუნქტის უფროსი

577 20 26 79

მორიგე სამედიცინო დები

2179 (შიდა
ტელეფონი)

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

ფაქსი/ელ. ფოსტა

სადისპეტჩერო ჯგუფი
577 20 27 27
577 20 26 27

მორიგე დისპეტჩერი

577 20 27 27
577 20 26 27

კონტრაქტორი კომპანია NRC Internatinale Servise’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

ფაქსი/ელ. ფოსტა

599 303-122
09:00-18:00სთ

599 303-122
შაბათი-კვირა

mvashakidze@nrcc.com

551 085-544
09:00-18:00სთ

551 085-544
შაბათი-კვირა

vnadirashvili@nrcc.com

599 303-317
09:00-18:00სთ

599 303-317
შაბათი-კვირა

rgurgenadze@nrcc.com

599 303-356
24/24 სთ

599 303-356

თბილისის ოფისი
მარინა ვაშაკიძე
Country Manager
თბილისის ოფისი
ვასილ ნადირაშვილი
OSR operation Manager
ბათუმის ბაზა
რამაზ გურგენაძე
OSR Base Supervisor
NRC GEORGIA DUTY OFFICER
N/A

N/A
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შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური’’
საკონტაქტო პირი

ტელეფონი
სამუშაო
საათები

ტელეფონი
არასამუშაო
საათებში

ფაქსი/ელ. ფოსტა

სადისპეტჩერო განყოფილება
თეიმურაზ დისამიძე– განყოფილების უფროსი
თ. ქავჟარაძე - უფროსი ოპერატორი

ცვლის დისპეტჩერი

12 38
577 30 23 73
11 47
577 30 23 14
11 44
577 30 23 57
Вызов на 16
канале «Батуми-2»

577 30 23 73

diasamidzetd@batumiport.com

577 30 23 14

kavzharadzet@batumiport.com

11 44
577 30 23 57
Вызов на 16
канале «Батуми-2»

dispatcher@batumiport.com

ეკოლოგიის განყოფილება

ზაზა ვარშალომიძე– განყოფილების უფროსი

12 22
577 53 36 36
რადიო არხი
16 ,,ეკოლოგია“

577 53 36 36

varshalomidzez@batumiport.com

პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტი
ქეთევან კალანდარიშვილი - ამბულატორიის გამგე

მედიცინის და (ცვლაში მორიგე)

12 05
577 30 23 85
571 24 51 51

577 30 23 85
571 24 51 51

12 05

12 05

kalandarishvilik@batumiport.com
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6. სახელმძღვანელო მონაცემები
6.1

დაღვრილი ნავთობის მდგომარეობა

6.1.1

navTobi da naxSirwyalbadebis sxva produqtebi warmoadgenen rigi komponentebis
narevs, romelTagan TiToeuli gansxvavebuli qimiuri da fizikuri TvisebebiT
xasiaTdeba.

6.1.2

daRvrili navTobi bunebrivad ganicdis
biologiur zemoqmedebas anu gamofitvas.

6.1.3

gamofitvis procesebi moicavs
navTobis aorTqlebas, gaxsna-ganzavebas,
daleqvas, wveTebad da nawilakebad dispersirebas, emulsirebas, qimiur
fotoJangvas, mikroorganizmebiT dazianebas, zRvis organizmebiT STanTqmas da
fisovani koStebisa da nawilakebis Ewarmoqmnas.

6.1.4

sxvadasxva tipis navTobi bunebrivi gamofitvis gansxvavebuli intensiurobiT da
garemoze narCeni (kumulatiuri) zemoqmedebiT xasiaTdeba. Sesabamisad, navTobis
Tvisebebi gasaTvaliswinebelia reagirebis strategiis SemuSavebis procesSi.
apriori, navTobis Tvisebebis codna aucilebelia saTanado miwyobilobis
sworad SesarCevad da efeqturad gamoyenebis uzrunvelsayofad, navTobis
daRvriT gamowveuli potenciuri Sedegebis maqsimalurad Sesamcireblad.

6.2

უსაფრთხოების დაცვის პროცედურები

6.2.1

სამუშაო მოედნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შენიშვნები

6.2.1.1

samuSao moednis usafrTxoebis Sefaseba, rogorc wesi, reagirebis RonisZiebebis
dawyebamde unda Sesruldes. samuSao moednis Sefaseba moicavs Semdeg sakiTxebs:
a)

samuSao moednis Seswavla

b)

operaciebis analizi

mravalmxriv

fizikur,

qimiur

da

c) samuSao moednis kontroli
d) teqnikuri uzrunvelyofa da mowyobilobebi
e)

personali

a) samuSao moednis Seswavla.
samuSao moednis Seswavla unda uzrunvelyofdes samuSao moednis zusti detalebis
da pirobebis aRricxvas, rac xels Seuwyobs swori gadawyvetilebis miRebis process.
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samuSao moednis Seswavla saWiroa reagirebaSi monawile personalis, usafr Txoebis
teqnikuri
da
organizaciuli
RonisZiebebis
optimalurad
dagegmvis
da
ganxorcielebis uzrunvelsayofad.
qvemoT miTiTebulia samuSao moednis usafrTxoebis ZiriTadi maxasiaTeblebi,
romlebic saWiroebs ganxilvas, Sefasebas da angariSSi Setanas. ( CamonaTvali ar aris
amomwuravi).
― sakomunikacio moTxovnebi
― temperaturis zemoqmedeba
― TvalebisaTvis mavneblobis gansazRvra
― danadgarebis gamoyeneba
― xeliT Sesasrulebeli operaciebi
― fexiT mosiaruleTa moZraoba
― miwis zedapiri da daxriloba
― manqanebis moZraoba
― xilvadoba
― wylis dabinZurebis saSiSroeba
b) operaciebis analizi
samuSao moednis Seswavlis Semdeg unda Sefasdes reagirebis operaciebSi personalis
usafrTxoebasTan dakavSirebuli riskebi da SezRudvebi.
unda mieTiTos qvemoT CamoTvlili mowyobilobebis gamoyenebis mizani, ganisaz Rvros
TiToeuli maTganis prioritetuli da SezRudvis konkretuli pirobebi.
― sasunTqi aparatebi
― Slangebi da tumboebi
― traqtorebi
― avtomanqanebi
― miwis saTxreli da amosaRebi mowyobiloba
― jalambrebi
g) samuSao moednis kontroli
savaldebuloa, rom navTobiT dabinZurebuli adgilebis dasufTavebis dros teqnikur
da personalur usafrTxoebaze pasuxismgebelma pirebma rac SeiZleba swrafad
daiwyon samuSao moednis kontroli. samuSao moedanze Sesvla daSvebuli unda iqnas
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mxolod dasufTavebis operaciaSi monawile personalisaTvis. samuSao
kontrolis
erT-erTi
mniSvnelovani
RonisZiebaa
atmosferul
naxSirwyalbadebis koncentraciis gazomvebi.

moednis
haerSi

samuSao zonaSi Sesvla ufro mkacrad SeizRudos.
savaldebuloa, rom personali winaswar icnobdes usafrTxoebis gegmas.
d) teqnikuri uzrunvelyofa da mowyobilobebi
yuradReba unda mieqces, rom navTobis Sekavebis da gasufTavebis RonisZiebebis
dawyebamde
personali
uzrunvelyofili
iyos
usafrTxoebis
mowyobilobebiT,
masalebiT da nivTierebebiT. gasaTvaliswinebelia sxvadasxva zomis damcavi
tansacmelis saWiroeba da isic, rom zogjer damcavi tansacmliT da aRWurvilobiT
uzrunvelyofa ver xerxdeba manam, sanam zustad ar ganisazRvreba momuSave pirTa
raodenoba da maTi individualuri funqciebi da davalebebi.
gasaTvaliswinebelia dasufTavebis operaciis xangrZlivobac. Tu SesaZloa, rom
reagirebis RonisZiebebma 24 saaTs da met xans gastanos, saWiroa winaswar momzaddes
TavSesafari, sasadilo, dasasvenebeli adgilebi, sankvanZebi da samedicino daxmareba.
yvela SemTxvevaSi muSaobis dawyebamde personalisaTvis xelmisawvdomi unda i yos
usafrTxoebis instruqciebi da mowyobilobebi.

damcavi tansacmeli
civ amindSi tansacmeli unda iyos Tbili, wyal da qimiur nivTierebaTa gaumtari.
amgvar tansacmelSi unda Sediodes kombinizoni, xelTaTmanebi, Ceqmebi, saTvale da
qudi. Tbil amindSi SesaZloa aucilebeli aRmoCndes igive damcavi tansacmelis
gamoyeneba, magram es tansacmeli iqneba ufro grili.

personalis damcavi mowyobilobebi
personalis damcav mowyobilobebSi Sedis:
― sasunTqi aparatebi respiratorebis CaTvliT
― xelTaTmanebi
― damcavi tansacmeli
― damcavi saTvaleebi, niRbebi da damcavi minebi
― damcavi muzaradebi
― izolirebuli tansacmeli
― xelTaTmanebi
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e) personali
dasufTavebis RonisZiebis
personals unda mieces.
6.2.2

ganxorcielebisaTvis

prioriteti

winaswar

momzadebul

უსაფრთხო ოპერაციები

riskis Sefaseba
samuSao moedanze an navTobis daRvris adgilas arsebuli yvela saxis safrTxis
gansazRvra warmoadgens amocanas, romelic unda ganxorcieldes operaciaSi
monawile personalTan erTad. riskis Sefasebis pasuxismgebelma pirma yvela saxis
safrTxe unda gansazRvros reagirebis yvela RonisZiebis TiToeul etapze da
Semdeg etapze gadasvlamde. safrTxeSi igulisxmeba is sagani, adgili, procesi an
garemoeba, romelmac SesaZloa gamoiwvios zianis miyeneba daSavebis, dazianebis,
dabrkolebis an dabinZurebis formiT.
dezinfeqcia da dezinfeqciis pirobebi
im SemTxvevaSi, rodesac muSebi iyeneben wyalgamZle da damcav tansacmels, amgvari
tansacmeli dabinZurdeba nedli navTobiT an dasufTavebis operaciis dros
gamoyenebuli qimiuri nivTierebebiT.
saWiroa amgvari tansacmlis garecxva Semdgomi dabinZurebis Tavidan acilebis
mizniT. amgvari sarecxi obieqtebi ganTavsebuli unda iyos dasasvenebel an sasadilo
adgilebTan axlos, magram samuSao moednidan moSorebiT.

piradi higiena
personals unda ecnobos dabinZurebuli mowyobilobebisa da tansacmlis (rogoricaa
xelTaTmanebi) Sexebis Sedegad hidrokarbonatebisa da qimiuri nivTierebebis piriT an
cxviriT SesunTqvis saSiSroebis Sesaxeb. aucilebelia ganmarteba, rom saWiroa
damcavi xelTaTmanebis moxsna da xelebis dabana sakvebze xelis mokidebamde an
sigaretis mowevamde.

6.3

ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სამუშაო აღჭურვილობის შეფასება

6.3.1

obieqtebze pasuxismgebeli piri valdebulia uzrunvelyos usafrTxo samuSao
adgili da muSaobis usafrTxo sistema. aRniSnuli valdebuleba vrceldeba
nebismier SemTxvevaSi miuxedavad imisa, muSebi arian daqiravebuli pirebi,
qvekontraqtiT
mowveuli
muSebi,
droebiTi
muSebi
Tu
damoukidebeli
mepatroneebi.

6.3.2

mizanSewonilia,
rom
damqiraveblebma
ganaxorcielon
samuSao
adgilas
Casatarebeli yvela saxis samuSaosTan dakavSirebuli riskis Sefaseba. iq, sadac
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muSaobs daqiravebul pirTa jgufi, Sefaseba unda ganxorcieldes da, saTanadod
ecnobos amgvari riskis qveS momuSave pirebs.
6.3.3

damqiravebelma unda SeimuSaos usafrTxoebis teqnikis samuSaoTa organizaciis
sistema da uzrunvelyos muSaobis pirobebis Sesabamisoba standartebTan. yvela
daqiravebulma pirma unda gaiaros adekvaturi momzadeba da kontroli da,
miiRos Sesabamisi informacia. amasTan, TiToeulma daqiravebulma pirma unda
gaiaros samedicino gamokvleva imis uzrunvelsayofad, rom maTi janmrTelobis
mdgomareoba damakmayofilebelia samuSaos gansaxorcieleblad da samuSao
pirobebi uaryofiTad ar imoqmedebs maT janmrTelobaze.

6.3.4

samuSao mowyobiloba
saTanado kontroli.

6.3.5

Ppersonalis TiToeulma wevrma unda Seiswavlos personaluri damcavi
mowyobilobebis saTanadod gamoyenebis pirobebi da, gaecnos aRniSnulTan
dakavSirebul riskebs.

6.3.6

saTanadod unda Sefasdes is nivTierebebi (maT Soris gazi), romlebTanac maT
SesaZloa
hqondeT Sexeba da minimumamde unda Semcirdes janmrTelobis
dazianebasTan dakavSirebuli riskebi.

6.3.7

usafrTxod muSaobis mizniT, reagirebis RonisZiebaze pasuxismgebelma pirebma
unda Seafason yvela potenciuri safrTxe, romelmac SesaZloa gamoiwvios
incidentis ukontroloba da moaxdinos uaryofiTi gavlena garemoze an, ziani
miayenos gansazRvrul adgilas momuSave personals.

6.3.8

Sefasebis forma unda Seivsos navTobiT dabinZurebaze reagirebis RonisZiebis
dawyebamde da masSi miTiTebuli unda iyos informacia samuSao moednis Sesaxeb.

6.4

ნარჩენების განთავსების ღონისძიებები

unda

iyos

usafrTxo

da

operaciebze

unda

dawesdes

saerTo pirobebi
6.4.1. im SemTxvevaSi, Tu dabinZurebis Sedegad warmoiSoba navTobiani masala, maSin
terminali valdebulia uzrunvelyos narCenebis mogroveba, transportireba da
saTanado wesiT ganTavseba. Tu amgvari masalis amoReba xorcieldeba
kontraqtorebis mier, terminali unda darwmundes (pasuxismgeblobis minimumamde
Semcirebis mizniT), rom TiToeul kontraqtors aqvs Sesabamisi licenziebi
narCenebis transportirebasa da ganTavsebaze.
droebiTi Senaxva
6.4.2.

droebiTi Senaxvis obieqtebis uzrunvelyofa aucilebelia im SemTxvevebSi,
rodesac dasufTavebis operaciebis mimdinareobis adgilis an, navTobis an
navTobiani narCenebis raodenobis gamo SeuZlebelia narCenebis pirdapiri
transportireba saboloo daniSnulebis adgilas an, rodesac ganTavsebis
meTodebi jer kidev ar aris SerCeuli.
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6.4.3. amgvari obieqtebis zoma, radenoba da tipi damokidebulia amosaRebi masalis
raodenobasa da saxeobaze. saerTod aucilebelia calke Sesanaxi obieqtebis
uzrunvelyofa Txevadi navTobisa da navTobis narCenebi-saTvis.
ganTavsebis meTodi
6.4.4.

navTobiani narCenebis saboloo ganTavseba unda uzrunvelyofdes garemos
dazianebis
SesaZleblobis
minimumamde
Semcirebas
da
xels
uwyobdes
dabinZurebis erTi adgilidan meore adgilze gadatanis Tavidan acilebas. garda
amisa, damuSavebis an saboloo ganTavsebis SerCeuli meTodi aseve unda
uzrunvelyofdes garemos dazianebis saSiSroebis xangrZlivi vadiT Tavidan
acilebas.

miwis meurneoba
6.4.5.

miwis
meurneobisaTvis
saWiroa
navTobis
daRvris
adgilidan
sakmaod
moSorebuli adekvaturi niadagi. navTobis umetesi nawilis degradirebis Semdeg,
niadagis mdgomareoba xels unda uwyobdes mcenareTa mravalsaxeobis, maT Soris
xeebisa da balaxebis, ganviTarebas.

dawva
6.4.6.

navTobiani
gamoyenebiT.

narCenebis

dawva

SesaZlebelia

specialuri

insiniratoris
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დანართი A: სანაპირო ზოლის დაცვის სახელმძღვანელო
A.1. ანოტაცია
sanapiros dacvis winamdebare saxelmZRvanelos mizania warmoadginos saWiro
informacia Savi zRvis aWaris sanapiro zolis Sesaxeb, romelic gamoyenebuli
iqneba zRvaSi daRvrili navTobis napirze gamoriyvis Tavidan asacileblad da am
miznis miuRwevlobis SemTxvevaSi napirebis dasufTavebis samuSaoebis sworad
dagegmvisa da ganxorcielebisaTvis.
saxelmZRvanelo gamiznulia im personalisaTvis, romelic uSualo reagirebas
moaxdens zRvaSi navTobis daRvris SemTxvevebze da Seasrulebs napirebis
dasufTaveba-dacvis samuSaoebs.
saxelmZRvanelo moicavs monacemebs misasvleli gzebisa da misadgomi adgilebis
Sesaxeb. sanapiros tipis, dabinZurebis masStabis da zRvis mdgomareobis
gaTvaliswinebiT, warmoadgens gawmendis strategiul midgomebs da Sesabamisi
moqmedebebis etapobrivi ganxorcielebis kriteriumebs. saxelmZRvanelo axasiaTebs
Savi zRvis sanapiros sofel sarfidan mdinare Coloqis zRviur SesarTavamde.
is procedurebi, romlebic dakavSirebulia Sesabamisi uwyebebis da organizaciebis
Setyobinebasa da maTi moqmedebebis dagegmvasTan, ganxilulia navTobis daRvraze
reagirebis gegmis – sazRvao operaciebis ZiriTad TavebSi.
saxelmZRvanelos pirvel nawilSi warmodgenilia sanapiros gawmendis strategia da
rekomendirebuli mowyobilobebi, agreTve daxasiaTebulia gansaxorcielebeli
RonisZiebebi.
meore nawilSi mocemulia zRvis sanapiros ruqebi.
mesame nawili moicavs sanapiros calkeuli plaJebis daxasiaTebas da aRwers maT
ekologiur-rekreaciul da ekonomikur faseulobas, misasvlel gzebs da misadgom
adgilebs.
meoTxe nawili sanapiros sensitiur ruqebs eTmoba.
aRsaniSnavia, rom winamdebare saxelmZRvanelo dokumenti aprobacias gaivlis
sanapiros dacvis da dasufTavebis RonisZiebebis swavlebisa da treningebis
procesSi, romelic organizebuli iqneba baTumis sazRvao navsadgurisa da baTumis
navTobis terminalis erToblivi mxardaWeriT.
swavlebisa da treningebis dros miRebuli gamocdileba sistematizirebuli iqneba
personalis gamokiTxvisa da saxelmZRvaneloSi warmodgenili rekomendaciebis
praqtikulad
gamocdis
saSualebiT,
rac
sasargeblo
informaciaa
qvemoT
ganxiluli sanapiroebis gawmendis RonisZiebebis da mowyobilobebis gamoyenebis
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adgilebis

da

misasvleli

gzebis

swavlebis
procesSi
reagirebaSi
monawile
personalisa
da
sakontraqto
pirebisaTvis SemuSavdeba da damtkicdeba konkretuli pasuxismgeblobis da
moqmedebebis ganmsazRvreli baraTebi.
A.2. სანაპირო ზოლის გაწმენდის სტრატეგია და რეკომენდირებული მოქმედებები
A.2.1. ლოკალიზაცია და ამოღება ზღვაში
A.2.1.1 sanapiros dacvis mizniT winaswar yvela zoma unda iqnes miRebuli, imisaTvis,
rom daRvrili navTobi mogrovebuli da amoRebuli iqnas misi warmoqmnis wyarosTan
axlos - manam, sanam adgili eqneba mis gavrcelebas da gaTxelebas. im SemTxvevaSic ki,
Tu navTobis daRvris procesis dasawyisSi amindis pirobebi ar aris xelsayreli
zRvaSi lokalizaciisa da amoRebis RonisZiebis ganxorcielebisaTvis, - aRniSnuli
meTodi SeiZleba gamoyenebuli iqnas incidentis mimdinareobis procesSic.

A.2.2. ლოკალიზაცია და ამოღება სანაპირო ზოლზე
A.2.2.1 im SemTxvevaSi, Tu miuxedavad navTobis warmoqmnis wyarosTan misi
lokalizaciis mizniT ganxorcielebuli RonisZiebebisa, navTobi mainc miaRwevs
sanapiro zols, SeiZleba warmoiSvas gasawmendi operaciebis Catarebis aucilebloba.
es imisaTvis, rom napirs daubrundes misi bunebrivi mdgomareoba da socialurekonomikuri Rirebuleba.
A.2.2.2 am droisaTvis SesaZloa kvlav mimdinareobdes daRvrili navTobis amoRebis da
sanapiros kontrolis operaciebi. zogierT adgilas ki, SeiZleba ganxorcieldes
intensiuri damcavi RonisZiebebi. amave dros, aucileblad unda moxdes saerTo
strategiis xelaxla ganxilva.

A.2.3. საერთო სტრატეგიის განსაზღვრის ძირითადი ფაქტორები
A.2.3.1. gamoyenebuli unda iqnas teqnikuri da adamianuri resursebi. Cveulebriv,
navTobis daRvris procesis kontrolisa da napirebis dasufTavebis RonisZiebebis
mimdinareobisas problemebi naklebad warmoiSveba. magram, Tuki salokalizacio
mortivtivebi gamoiyeneba sanapiro wylebSi, SesaZloa mizanSewonili aRmoCndes
zogierTi maTganis gamoyeneba navTobis daRvris saSiSroebis qveS myof napirTan
arsebuli
advildazianebadi
adgilebis
dasacavad.
saWiroa
vicodeT,
rom
mortivtivebis efeqturad ganTavseba SesaZlebelia maSin, rodesac resursebi
koncentrirebulia SezRuduli raodenobis adgilebis dacvaze.
A.2.3.2. daRvrili navTobis Semdgomi moZraobis prognozirebis mizniT, sazRvao
operaciebis gegmaSi Setanilia sakmarisi monacemebi sanapiro wylebis dinebisa da
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amindis Sesaxeb. momzadebisTvis saWiro dro maqsimalurad sasargeblod unda iqnes
gamoyenebuli saSiSroebis qveS arsebul adgilebSi
mosamzadebeli RonisZiebebis
gasatareblad. mosamzadebeli RonisZiebebi moicavs: moqmedebis dawyebamde sanapiro
zolidan
nagavis
gatanas
(navTobiT
dabinZurebuli
narCenebis
moculobis
SemcirebisaTvis) mowyobilobis momzadebas, personalis gafrTxilebis, yofiTi da
kvebis sakiTxebis momzadebas da a.S.
A.2.3.3. dasufTavebis RonisZiebis xangrZlivoba sxvadasxva tipis sanapirosaTvis
gansxvavebulia da damokidebulia SesaZlo ekologiuri zianis xarisxze. zogierT
adgilas da gansakuTrebiT iq, sadac sanapiro naklebad gamoiyeneba dasasveneblad,
ekologiurad yvelaze mizanSewonilia, rom napirze gamoriyul navTobs mieces
bunebrivad daSlis saSualeba.
A.2.3.4. sakiTxis gadawyveta – moxdes Tu ara dabinZurebuli sanapiro zolis gawmenda,
- damokidebulia mTel rig faqtorebze, maT Soris:
a)

napirze gamoriyuli navTobis zemoqmedeba garemosa da komerciul RonisZiebebze;

b)

imis SesaZlebloba, rom napirze gamoriyuli navTobiT SeiZleba dabinZurdes
zRvis
sanapiro
zolis
zeda
nawili
da
dasufTavebis
RonisZiebebis
mizanSewoniloba (e.i. dabinZurebis done, sanapiro zolis xelmisawvdomoba,
sanapiro zolis tipi, xelmisawvdomi mowyobilobebi da adamianuri resursebi,
amindis pirobebi da zRvis mdgomareoba).

A.2.3.5. dasasufTavebeli mowyobilobis SerCevamde da dasufTavebis RonisZiebis
xangrZlivobis gansazRvramde garemos dacvis eqsperti specialistisagan miRebul
unda iqnes rCevebi.
A.2.3.6. dasufTavebis
RonisZiebis
mimdinareobis
procesis
adreul
etapze,
mniSvnelovania im faqtis dadastureba, rom adgilze momuSave jgufis wevrebs kargad
esmiT da maTTvis misaRebia es miznebi.
― gansakuTrebuli yuradReba unda daeTmos zRvis cxovelTa da frinvelTa
gadarCenas da, aucileblobis SemTxvevaSi, cocxali bunebis reabilitacias –
rogorc navTobis daRvriT dazianebul, aseve, amgvari saSiSroebis qveS arsebul
adgilebSi.
gansakuTrebuli
riskis
qveS
imyofebian
zRvis
frinvelebi.
mizanSewonilia,
rom
dasufTavebis
strategiis
SemuSavebis
procesSi
konsultaciebi Catardes adgilobriv specialistebTan.
― zRvis napiris dasufTavebis RonisZiebebi gulisxmobs navTobis daRvriT
warmoqmnili didi reodenobis nagavis amoRebas da droebiT Senaxvas; unda
SemuSavdes transportirebisa da ganTavsebis meTodebi dasufTavebis operaciebis
Sewyvetis Tavidan acilebis mizniT.
A.2.3.7. Tu ar arsebobs sxva SesaZlebloba, navTobis daRvriT warmoqmnili nagavi
Seinaxeba plastikatis tomrebSi an, mizanSewonil adgilebSi amoTxril Ria,
laminirebul ormoebSi.
adamianur resursebTan dakavSirebuli pirobebi SeiZleba mniSvnelovnad Seicvalos
iseTi
faqtorebis
gaTvaliswinebiT,
rogoricaa:
meqanikuri
mowyobilobebis
xelmisawvdomoba, amindi, temperatura, xelmisawvdomi TavSesafari da sxv.
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adgilze dasufTavebis RonisZiebebis zedamxedvelis Tavdapirvel mizans warmoadgens
dasufTavebis operaciebisaTvis saWiro adamianuri resursebis uzrunvelyofa da,
mowyobilobis gamoyenebasa da gansakuTrebul miznebTan dakavSirebuli miTiTebebis
gacema. gamocdilebam aCvena, rom zedamxedvelis winaSe pasuxismgebeli mcire jgufebi
warmoadgens yvelaze efeqturad momuSave erTeuls.

A.2.4. სანაპიროების სენსიტიურობის ინდექსი
A.2.4.1. navTobis mier sanapiroze moxdenili zemoqmedebis done SeiZleba sakmaod
cvalebadi iyos, rac damokidebulia sanapiros tipze. imis gansazRvris mizniT, Tu
romeli sanapiro saWiroebs dacvas, mizanSewonilia dadgindes maTi daculobis done.
aRniSnulis ganxorcieleba SesaZlebelia maTi mgrZnobelobis indeqsis gamoyenebiT.
ZiriTadi principebis gaTvaliswinebiT, navTobis mimarT mgrZnobeloba matulobs
sanapiroze talRebis gavrcelebis, miwis qveS navTobis SeRwevis, navTobis bunebrivi
Sekavebis da biologiuri zemoqmedebis matebasTan erTad; indeqsis gazrda
SesaZlebelia qvemoT warmodgenili gundlaxisa da heiesis Skalis Sesabamisad.
― kldovani sanapiroebi garemoculia SelfebiT da Sesabamisad, navTobiT
dabinZurebis mimarT gaaCniaT daculobis farTo diapazoni. talRebidan daucvel
adgilebs Soris, navTobis mocilebis TvalsazrisiT SedarebiT swrafad iwmindeba
kldovani napiri. da piriqiT, talRebidan dacul kldovan sanapiroebs ufro meti
mgrZnobeloba axasiaTebT daRvrili navTobis mimarT, radgan navTobi SesaZloa
Sekavdes advildazianebad adgilebsa da iseT adgilebSi, saidanac navTobis
amoRebas ufro meti dro sWirdeba.
― qviSiani,
Slamiani
da
kenWiani
sanapiroebis
mgrZnobeloba
navTobiT
dabinZurebisadmi damokidebulia navTobis siblante-denadobaze. msubuqi navTobi
ufro iolad Cadis plaJis siRrmeSi.
― zRvis wyliT satbori sanapiroebi gvxvdeba iseT adgilebSi, sadac wylis moqceva
da talRebis moqmedeba ar aris sakmarisad Zlieri warmoqmnili naleqebis
gadaadgilebisaTvis, rasac yvelaze xSirad adgili aqvs viwro yureebsa da
arxebSi. zRvis wyliT satbori sanapiroebi warmoadgens prioritetul adgilebs
navTobis daRvrisagan dacvis TvalsazrisiT, radgan maT SeuZliaT didi
raodenobis navTobis Sekaveba da SeCereba da, maTi dasufTaveba rTulia.
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გუნდლაჰისა და ჰეიესის სკალა
სანაპირო

ინდექსი

ღია
ESI 1
კლდოვანი
კონცხი
წვრილქვიშ ESI 3
იანი
პლიაჟები

მსხვილქვი
შიანი
პლიაჟები
შერეული
ქვიშოვანხრეშოვანი
პლიაჟები
ხრეშიანი
პლიაჟები

ESI 4

მოფარებუ
ლი
კლდოვანი
ნაპირები

ESI 8

ESI 6

ESI 7

შენიშვნები
ტალღის ასხლეტა ნავთობის უმეტეს ნაწილს ტოვებს ღია ზღვაში. გამწმენდი
სამუშაოები არაა აუცილებელი. ნავთობის შეგროვების (“აკრეფის”) დრო
მცირეა.
ნავთობი ვერ აღწევს ღრმად სედიმენტურ (ნალექების) ფენებში, რაც ხელს
უწყობს მის მექანიკურ მოშორებას აუცილებლობის შემთხვევაში. სხვა
შემთხვევაში, ნავთობი შეიძლება დარჩეს რამდენიმე თვის განმავლობაში
(ბოლოდროინდელმა
დაკვირვებებმა
აჩვენა, რომ
ნავთობის ღრმა
სედიმენტურ ფენებში შეღწევა შესაძლებელია და დამოკიდებულია გრუნტის
წყლების მოძრაობაზე ღრმა ფენებში).
ნავთობი შესაძლოა სწრაფად შეაღწიოს სუბსტრატის ღრმა ფენებში, რაც
გააძნელებს გაწმენდას. საშუალოდან მაღალი ენერგიის პირობებში, ნავთობი
ბუნებრივი გზით მოშორდება პლაჟის ზედაპირის უმეტეს ნაწილს.
ნავთობმა სწრაფად შეიძლება შეაღწიოს და ჩაიმარხოს ღრმა ქვედა
პლასტებში. საშუალო ან დაბალი ზღვის ენერგიის პირობებში, ნავთობი
წლების განმავლობაში შეიძლება დარჩეს. ხსენებული ტიპი მოიცავს კაჭარკენჭნარიან გრუნტებს, რომლებსაც მაღალი გამტარუნარიანობა ახასიათებთ.
ნავთობმა სწრაფად შეიძლება შეაღწიოს და ჩაიმარხოს. საშუალოდან
დაბალი ენერგიის პირობებში, ნავთობი წლების განმავლობაში შეიძლება
დარჩეს. ნავთობის დიდძალი აკუმულირების პირობებში შესაძლებელია
მყარი ასფალტის ფორმირება მოხდეს. ESI 7: ნავთობი ადვილად არ
შეაღწევს და არ ეკვრის სედიმენტების შემჭიდროებულ (“კომპაქტირებულ”)
მასას, რომლითაც ფორმირებულია სანაპირო, მაგრამ ეს ზონა ხშირად
მნიშვნელოვანი ბიომასით არის დაფარული და ამიტომაც არის სენსიტიური.
ბიომასის სიმცირის კერძო შემთვევებში ასეთი სანაპირო შეფასებულია,
როგორც ESI 5.
ტალღების შესუსტებული მოქმედების რაიონები. ნავთობი შეიძლება
დარჩეს წლების განმავლობაში. გაწმენდა არ არის რეკომენდებული, თუ
ნავთობის კონცენტრაცია არ არის ძალიან დიდი. მეჩხერ წყლებში
განლაგებული კლდეები ხშირად მაღალი ბიოლოგიური პროდუქტიულობით
ხასიათდება. ასეთი ტიპის სანაპიროსათვის დამახასიათებელია დიდი
რაოდენობა წყალმცენარეებისა, რომლებშიც, თავის მხრივ, მრავალი სხვა
ორგანიზმი ბინადრობს.
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A.3. რეკომენდირებული ღონისძიებები
A.3.1. სანაპირო ზოლის დასუფთავების ეტაპები
cnobilia sanapiro zolis dasufTavebis sami etapi, romlebic mizanSewonilia
yvela saxis navTobisaTvis:


1-ლი ეტაპი - (კრიტიკული ეტაპი) - ნაპირთან მოდრეიფე ნავთობის ლაქის გაწმენდა და
სანაპიროზე ნავთობის გუბეებისაგან გაწმენდა. აღნიშნული ღონისძიება, რაც შეიძლება
სწრაფად და ძალების მაქსიმალური მოზიდვით უნდა შესრულდეს და ძირითადად მოიცავს
სემდეგ სამუშაოებს:



ნაპირთან მოდრეიფე ნავთობის ლაქის შესაკავებლად სანაპირო ბონების დაყენება
სანაპიროს გასწვრივ, ტალღების რეფრაქციის მიმართულების გათვალისწინებით;



ნაპირთან მოტივტივე და ნაპირზე გამორიყული ნავთობის შეგროვება და განთავსება
დროებით შესანახ ტევადობებში.



მე-2-ე ეტაპი (საპროექტო ეტაპი) – ნაპირზე გამორიყული ნავთობის და ნავთობით
დაბინძურებული მასალების ამოღება.



ამ ეტაპის განხორციელება დროის გარკვეული შუალედის შემდეგაც შეიძლება
კონტრაქტორი კომპანიის მოწვევით, თუმცა არც ზედმეტად გადადება არ ივარგებს,
რადგან გასათვალისწინებელია ამინდის პირობები და რაც მთავარია, არსებობს რისკი
იმისა, რომ ნაპირზე გამორიყული ნავთობი, სანაპირო პლაჟების ქვედა ფენებში ჩააღწევს,
რაც შემდგომში ზალიან ძნელად გასაწმენდი იქნება.



ეს ეტაპი, ყველაზე
დაკავშირებული.


―

―

―

ხანგრძლივ

დროს

მოითხოვს

და

მძიმე

შრომასთან

არის

მე-3 ეტაპი (საბოლოოდ გაწმენდის ეტაპი) - ნავთობით დაბინძურებისაგან სანაპიროს
საბოლოოდ გაწმენდა და ნავთობის ლაქების მოცილება.
სანაპიროს ფასეულობა, წლის დრო,და ბუნებრივი თვითგაწმენდის (თვითაღდგენის)
სავარაუდო ტემპი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სანაპიროების გაწმენდის ზემოთ
მითითებული პირობითი ეტაპების აუცილებლობას.
შესაძლებელია, რომ გარემოსდაცვით ექსპერტებთან კონსულტაციებით, მიღებული იქნას
გადაწყვეტილება სამივე ეტაპის ერთდროულად ჩატარების შესახებ, ან კლდოვანი
ნაპირების შემთხვევაში, არ შესრულდეს მე-2-ე და/ან მე-3 ეტაპის ღონისძიებები და
ნავთობით დაბინძურებისაგან გაწმენდის პროცესი ტალღების ზემოქმედებას და
თანმდევი ბუნებრივი დაშლის პროცესებს მიენდოს.
სანაპირო ზოლის დაბინძურებისაგან დაცვის და სანაპირო ზოლის გამორიყული
ნავთობის დაბინძურებისგან გაწმენდის სტრატეგიის სწორად შერჩევა და დროულად
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განხორციელება, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, მდინარეებიდან და სანაპირო ზოლში
არსებული მილსადენებიდან ზღვაში ნავთობის გავრცელების შემთხვევებში.
სანაპირო ზოლის დაბინძურების გაწმენდის სტრატეგია სრულად წარმოდგენილია
,,ნავთობის დაღვრაზე რეაგირების გეგმა - ოპერაციები ხმელეთზე“-ში.

rig SemTxvevebSi ar aris aucilebeli aRniSnuli yvela etapebis ganxorcieleba da
sanapiroebis navTobiT dabinZurebis SemTxvevaSi saukeTeso saSualebas warmoadgens
navTobis bunebrivad gamofitva da daSla.
qvemoT SemoTavazebulia sxvadasxva saxis sanapiro zolebSi navTobis gamoriyvis
dros reagirebis SesaZlo variantebi.
A.3.2. ქვიანი და კლდოვანი ნაპირების და ნაპირსამაგრი კედლებთან ნავთობისგან გაწმენდის
საშუალებები
A.3.2.1. ეტაპი 1:
A.3.2.1.1. uSualod sanapiros da zRvis sazRvarze, navTobis amoReba SesaZlebelia
navTobamomRebi
mowyobilobebis,
tumboebis,
vakuumuri
avtocisternebis
an
vakuumuri misabmeli cisternebis gamoyenebiT.
A.3.2.1.2. gasaTvaliswinebelia, rom xSirad navTobamomRebi mowyobiloba mcirewylian
adgilebSi an talRebis dros cudad funqcionirebs, amitom maTi gamoyeneba unda
moxdes mxolod im SemTxvevaSi, Tu SesaZlebeli iqneba navTobis amoReba
gaZlierebuli tempiT. kargia, Tu moxdeba navTob-wylis emulsiis separireba sufTa
wylis
gamoyofa-gamoSveba.
es
Seamcirebs
navTobis
gansaTavseblad
wamRebi
transportis moculobas.
A.3.2.1.3. im sanapiro zolebSi, romlebic zRvis talRebiT itboreba, sanapiros kideze
SeiZleba moxdes qvebidan an kenWebidan gamorecxili navTobis koncentrireba.
―
―

―

Tu zRvis mdgomareoba (Relva) mogvcems saSualebas, SesaZlebelia mortivtivebis
an sorbciuli bonebis gamoyeneba.
Tu, avtomanqanebis miyeneba an skimerebis sanapiros kidesTan axlos mitana
SeuZlebelia _ navTobis amoReba unda moxdes xeliT, vedroebis, niCbebis an
sanagve yuTebis gamoyenebiT. amgvar SemTxvevebSi Ria 200 litriani kasrebi ar
aris mosaxerxebeli, radgan rTulia maTi xeliT gadaadgileba qvian adgilebSi.
kasrebis gadatana SeiZleba moxdes mcire zomis navebiTac, Tu amgvar navebs
SeuZliaT miaRwion qvebs Soris CarCenili navTobis adgils.
Tu navTobi zedmetad Txevadia misi mocileba SesaZloa ufro advili aRmoCndes
masSi sorbentebis Serevis gziT. yvelaze efeqturad moqmedebs iseTi sinTeTikuri
masalebi, rogoricaa poliuretanuli qafi polipropilenuri boWkoebi. es
ZviradRirebuli masalebia miuxedavad imisa, rom zogierTi maTgani SeiZleba
ganmeorebiT
iqnas
gamoyenebuli.
sinTeTikuri
produqtebis
ararsebobis
SemTxvevaSi, SeiZleba gamoviyenoT bunebrivi masalebi, rogoricaa Cala, torfi
an qaTmis bumbuli. navTobisa da sorbentebis narevi SeiZleba amoRebuli iqnas
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focxebisa da fiwlebis meSveobiT da, amgvarad amoRebuli navTobis gatana unda
moxdes celofnis paketebiT an mcire zomis konteinerebiT.
A.3.2.2. ეტაპი 2:
A.3.2.2.1. umetes SemTxvevaSi, moZravi anu denadi navTobis amoRebis Semdeg, misi
darCenili nawili SeiZleba datovebuli iqnas gamosafitad - sanam zedapirze ar
Camoyalibdeba myari fenis formiT, rac minimumamde Seamcirebs dabinZurebis
gavrcelebis SesaZleblobas. magram, dasasvenebel qvian napirebze, unda Catardes
Semdgomi dasufTaveba wneviT mowodebuli wyliT. SesaZlebelia rogorc cxeli
aseve, civi wylis gamoyeneba, rac damokidebulia mowyobilobis SesaZleblobasa da
navTobis tipze. magaliTad, blanti navTobis mosacileblad saWiroa orTqli.
Cveulebriv, ki xdeba wylis daaxloebiT 60 оC-mde gacxeleba da, 80 da 140 bari
wneviT momuSave xelis mowyobilobidan wuTSi 10-20 litri wylis Sesxureba.
mniSvnelovania, rom amgvarad mocilebuli navTobi mogrovdes erTad, raTa ar
dabinZurdes plaJis zedapiris adre gawmendili an daubinZurebeli nawilebi. wylis
WavliT navTobi SeiZleba Cairecxos wylis kideze arsebul mortivtivaSi da amis
Semdeg
amoRebuli
iqnas
navTobamomRebi
mowyobilobebis
an
vakuumuri
avtocisternebis gamoyenebiT an, navTobi SeiZleba amoRebuli iqnas gasufTavebuli
qvebis ZirSi sorbentebis SeSvebis gziT.
A.3.2.2.1. unda vicodeT, rom zemoaRniSnuli meTodis gamoyeneba gamoiwvevs qvian
napirze arsebuli faunis daRupvas. aseve SeiZleba daziandes TviT qviani zedapirebic.
amitom, am meTodebis gamoyeneba unda moxdes iseT adgilebSi, romlebic advilad
xelmisawvdomia. winaswar gasaTvaliswinebelia isic, rom Tu ar iqneba miRebuli
Sesabamisi zomebi, qvebze mosiarule xalxs SesaZloa mouxdes navTobiT dabinZurebul
adgilebSi siaruli.
A.3.2.3. ეტაპი 3:
saboloo RonisZiebis saxiT da, mxolod yvela sxva SesaZleblobis gamoyenebis
Semdeg,
maRali
wneviT gamorecxvis
Sedegad
darCenili
laqebis
mocileba
SesaZlebelia navTobSi dispersantis Seyvanis da amis Semdeg, navTobisa da
dispersantis narevis SlangiT morecxvis gziT. navTobiT dabinZurebuli adgilebis
gawmendis am etapiT xdeba Zalian Txeli fenebis mocileba. amitom, gamoyenebul unda
iqnas dispersantis Zalian mcire doza.

A.3.3. მსხვილკენჭოვანი. ღორღიანი და კენჭნარი ადგილების დასუფთავების საშუალებები
A.3.3.1. ეტაპი 1:
A.3.3.1.1. amgvari sanapiro zoli yvelaze Zneli gasawmendia, radgan navTobis didi
nawili iolad aRwevs qvebs Soris arsebul sivrceSi, da iwvevs dabinZurebas
siRrmeSi. am tipis sanapiro zolis gasufTavebis pirveli etapi waagavs qviani,
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kldovani adgilebisa da xelovnuri napirsmagari kedlebis dasufTavebis pirvel
etaps: anu, Tu es SesaZlebelia saWiroa Txevadi navTobis amotumbva an misi amoReba
xeliT. amgvari napirebisaTvis damaxasiaTebelia rTuli misasvleli. es ki abrkolebs,
rogorc manqanebis, aseve personalis moZraobas.
A.3.3.2. ეტაპი 2:
A.3.3.2.1. wyali maRali dawnevis qveS SeiZleba gamoyenebuli iqnas zedapirze
arsebuli navTobis sanapiros kidisaken wasarecxad. amasTan, navTobis nawili
SeiZleba gatanil iqnas napirze. dabali siblantis mqone navTobi SeiZleba
gamoirecxos qvebs Soris arsebuli sivrcidan, xolo dispersantebis gamoyenebam
SesaZloa xeli Seuwyos am process. miuxedavad amisa, zedapiris gawmendis Semdeg
navTobis nawili darCeba napiris siRrmeSi. navTobis es nawili nel-nela gaqreba
erTi kviris ganmavlobaSi. praqtikuli variantia navTobiT dabinZurebuli qvebis
gatana da, Cveulebriv, es SesaZlebelia frontaluri satvirTvelebis gamoyenebiT.
amgvari RonisZiebis ganxorcieleba SesaZlebelia mxolod im SemTxvevaSi, Tu qvebis
gatana ar gamoiwvevs sanapiros erozias da, Tu uzrunvelyofili iqneba maTi
ekologiurad usafrTxo ganTavseba.
A.3.3.2.2. sxva meTodi, romlis gamoyenebac SesaZlebelia zamTarSi Zlier qariSxlian
adgilebSi, warmoadgens navTobiT dabinZurebuli adgilebis dafarva napiris zeda
nawilebidan wamoRebuli qvebiT, rac sakurorto mizebisaTvis gankuTvnil napirze
uzrunvelyofs sanapiros bunebriv
gawmendas. zafxulis periodSi. navTobis
gamofitva-daSla moxdeba maRali temperaturis periodSi da Semdeg, zamTarSi _
talRebis zemoqmedebis Sedegad napiris bunebrivi rekonstruqciis mimdinareobis
procesSi. am dros
navTobi daiSleba da moxdeba misi dispersireba. am meTodis
gamoyeneba SeiZleba mxolod im SemTxvevaSi, rodesac napiri zomierad aris navTobiT
dabinZurebuli.
A.3.3.3. ეტაპი 3:
A.3.3.3.1. dabali siblantis mqone navTobiT dabinZurebis SemTxvevis garda,
dispersantebis gamoyeneba ar aris rekomendirebuli RorRian da kenWnar napirebze,
radgan aman SeiZleba gamoiwvios qveda fenaSi navTobis SeRweva.
A.3.3.3.2. qvebis wylis maRali wneviT gawmendis Semdeg qvebSi darCenili cximovani
fenis mocilebis erT gzas warmoadgens qvebis zeda Sreebis CaSveba zRvaSi, sadac
zRviT gamowveuli abraziuli moqmedeba swrafad gawmends maT. magram am meTodis
gamoyeneba ar aris mizanSewonili im SemTxvevaSi, Tu navTobiT dabinZurebuli qvebi
darCeba fskerze. gaTvaliswinebuli unda iqnas isic, rom napiris profilis aRdgenas
SeiZleba didi dro dasWirdes, radgan am zomis qvebis isev napirze amosatanad
aucilebelia Zlieri talRis zemoqmedeba.
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A.3.4. ქვიშიანი სანაპიროების დასუფთავების საშუალებები
A.3.4.1. ეტაპი 1:
A.3.4.1.1. xSirad, qviSiani napirebi gamoiyeneba sakurorto daniSnulebiT da
upiratesoba eniWeba maTi gasufTavebis RonisZiebebs. meores mxriv, talRebis dros
zRvis wyliT datborili sanapiro zolebi xSir SemTxvevaSi, biologiurad
produqtiulia da mniSvnelovania samrewvelo meTevzeobisaTvis.
A.3.4.1.2. amitom, meTodebis SerCeva SeiZleba moxdes garemo pirobebis mixedviT
imgvarad, rom minimumamde Semcirdes damatebiTi zaralis miyenebis SesaZlebloba,
rogorc es ganxilulia qvemoT, lamiani napirebis gawmendis Sesaxeb nawilSi.
A.3.4.1.3. sakurorto napirebi xSir SemTxvevaSi advilad misadgomia Tumca,
zogierT sanapiro zolze SeiZleba saWiro aRmoCndes droebiTi gzebis gayvana
zRvis napirze mZime mowyobilobebis Sesatanad da gamosatanad.
A.3.4.1.4. didi raodenobiT navTobis daRvris SemTxvevaSi, unda dabalansdes is
tempi, romliTac SeiZleba napiris qveda fenidan navTobis didi nawilis amoReba
mZime danadgarebis gamoyenebiT. ZiriTadad, amas gansazRvravs zRvis napiris tipi.
A.3.4.5.1. msxvilmarcvlovan qviSian napirebze xSirad SeuZlebelia im manqanebisa
da gadaadgilebis saSualebebis gamoyeneba, romlebic efloba qviSaSi miT ufro,
rom napirze misuli manqanebi SeiZleba ver gadaadgildes datvirTvis Semdeg. yvela
SemTxvevaSi, aRniSnuli RonisZieba yuradRebiT unda Catardes, raTa davrwmundeT,
rom qviSis zedmetad mocileba ar gamoiwvevs napiris erozias.
A.3.4.6.1. xeliT gasufTavebis meTodebi gamoyenebuli unda iqnas im SemTxvevaSi, Tu
napiris zeda fenaze ar arsebobs myari fena an, Tu satumbi an Semwovi Slangebi
Zalian moSorebulia sanapiros kidedan. navTobis, aseve navTobiani sorbentebi da
narCenebi SeiZleba Segrovdes celofnis paketebSi an sanagve yuTebSi da, gatanil
iqnas napiridan.
A.3.4.7.1. dabal qanobian da myar zedapirian napirebze SeiZleba gamoyenebul iqnas
iseTi mZime satransporto saSualebebi, rogoricaa greiderebi da frontaluri
satvirTvelebi. greideris piri asufTavebs mxolod napiris zeda fenas da,
sanapiro zolis paralelur xazebSi arsebul navTobsa da qviSas. greideri napiris
zeda nawilidan Camouyveba qvemoT da, amgvarad mogrovebul navTobis amoReba
moxdeba frontaluri satvirTvelebis gamoyenebiT. Tumca amiT, asaRebi qviSis
moculoba aucileblad gaizrdeba.
A.3.4.8.1. zRvis wyliT dafarvadi sanapiroebis gawmendis alternatiul meTods
warmoadgens navTobis SeSveba wylis kidis pararelurad gaTxril TxrilebSi.
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A.3.4.9.1. amave wesiT SeiZleba amoiTxaros ormo, romelSic napirze arsebuli
navTobis CaSveba moxdeba saTanadod ganTavsebuli qviSisagan agebuli jebirebis
meSveobiT.
A.3.4.10.1. TxrilSi an ormoSi mogrovebuli navTobis amoReba SeiZleba tumboebis,
vakuumuri avtocisternebisa da misabmeli cisternebis meSveobiT. am meTodis
gamoyeneba zogjer iwvevs navTobis Serevas Txrilebis adgilas arsebul qviSaSi.
A.3.4.11.1. sufTa qviSaSi arsebuli Txrilebi SeiZleba gamoyenebul iqnas talRiT
gamodevnili navTobis amosaRebad. amgvari Txrilebi unda Semoifarglos damcavi
plastikuri furclebiT qviSis dabinZurebis Sesamcireblad.

A.3.4.2. ეტაპი 2:
A.3.4.2.1. navTobiani qviSis gasufTavebis dros yvelaze efeqturia xeliT Sromisa
da
frontaluri
satvirTvelebis
erToblivad
gamoyeneba.
es
ukanaskneli
gamoyenebuli unda iqnas mxolod mogrovebuli masalis napiris zeda nawilSi
ganTavsebul droebiT Sesanax obieqtebSi transportirebisaTvis.
A.3.4.2.2. Cveulebriv, erT adamians SeuZlia dReSi 1 da 2m3-is mogroveba. navTobiani
qviSis asaRebi frontaluri satvirTvelebisa da sxva mZime danadgarebis meSveobiT
SesaZlebelia dReSi 100-200m3-is amoReba. rogorc wesi, danadgarebis meSveobiT
amoRebul qviSaSi navTobis Semadgenlobaa 1-2% maSin, roca xeliT amoRebuli qviSa
Seicavs 5-10% navTobs. es gamowveulia imiT, rom mZime mowyobiloba navTobs urevs
qviSaSi da naklebad arCevs, Tu ra aris amosaRebi da ra ara.
A.3.4.2.3.
TiToeuli
frontaluri
satvirTvelis
yvelaze
efeqturad
gamoyenebisaTvis navTobiani qviSa xeliT unda mogrovdes paketebSi an napirze,
garkveuli daSorebebiT ganTavsebul 200 litrian kasrebSi. napirze navTobis
gavrcelebis Tavidan acilebis mizniT, frontalurma satvirTvelebma unda imuSaon
sufTa adgilidan SeZlebisdagvarad moSorebiT.
A.3.4.2.4. dabalwneviani saburavebiT aRWurvili manqanebi ufro mosaxerxebelia,
vidre satvirTo manqanebi.
A.3.4.2.5. iq, sadac napirze SeuZlebelia manqanebis miyvana, mogrovebuli navTobiani
qviSis gatana unda moxdes celofnis paketebiT an tomrebiT. isini ar unda iqnas
bolomde Sevsebuli, radgan rbil qviSaze rTulia maTi gadaadgileba. SeiZleba
Seiqmnas orkaciani jgufi amgvari
paketebis gadatanaSi daxmarebisaTvis. mzeSi 10
dReze met xans gaCerebuli celofnis paketebi daiwyebs daSlas da amitom,
dauyovnebliv unda moxdes Sevsebuli paketebis ganTavseba.

A.3.4.3. ეტაპი 3:
A.3.4.3.1. dabinZurebuli napiris did nawilis gawmendis Semdeg darCenili qveda
fena, romelic Seicavs zeTovan nivTierebebs SeiZleba gauferuldes. es Cveulebriv
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ar aris mizanSewonili sakurorto sanapioebisaTvis da amgvar
aucilebeli iqneba saboloo dasufTavebis RonisZiebebis Catareba.

adgilebSi

A.3.4.3.2. zRvis wyliT dafarvadi sanapiroebisaTvis meore mosaxerxebel meTods
warmoadgens dabinZurebuli napiris gafocxva mcirewylianobis dros. amis Semdeg,
navTobi Seereva qviSis did nawils da ufro kargad moxdeba misi gamofitva.
A.3.4.3.3. navTobis gamodevna msxvilmarcvlovani qviSidan unda moxdes maRali
dawnevis wylis WavliT. zRvis wylis miwodeba xdeba mZlavri tumboebis meSveobiT,
romelic nawildeba ramodenime SlangSi.
A.3.4.3.4. napiris mcire teritoriaze wylis Wavlis miSvebis Sedegad navTobi iwyebs
tivtivs, ris Sedegadac miemarTeba wylis kidisaken, sadac SesaZlebelia misi
amoReba. es neli meTodia da gansazRvrulia mxolod mcire zomis adgilebis
dasamuSaveblad.
A.3.4.3.5. mSrali qviSiani napirebis gawmendis Semdeg darCenili masala Cveulebriv
navTobiani
qviSis
mcire
zomis
gundebis
formisaa,
romlis
diametric
daaxloebiTY50mm-ia. talRiT gamorecxili amgvari gundebisa da fisis burTulebis
amoReba SesaZlebelia napiris dasasufTavebeli mowyobilobebis gamoyenebiT.
praqtikulad, amgvari mowyobilobebi xels uwyobs napiris zedapiris zeda fenis
mocilebas winaswar dadgenil siRrmemde, xolo qviSas ukan abrunebs vibraciuli
an mbrunavi sacerebis meSveobiT. navTobiani msxvili nawilakebi rCeba manqanaSi
manam, sanam SesaZlebeli ar gaxdeba sufTa qviSis dabruneba napirze. amgvari
mowyobilobebi Cveulebriv
gankuTvnilia napiridan mcire moculobis navTobis
amoRebisaTvis.
A.3.4.3.6. sanapirosaTvis SeZlebisdagvarad mokle droSi Tavdapirveli formis
dabrunebis mizniT, sxva adgilebidan SeiZleba motanil iqnas sufTa qviSa da
gaiSalos
darCenil,
navTobiT
msubuqad
dabinZurebul
adgilebze.
SeZlebisdagvarad, amgvari sufTa qviSa unda Seicavdes imave zomis marcvlebs. Tu
aseT SemTxvevaSi gamoyenebuli iqneba ufro wvrilmarcvlovani qviSa, arsebobs misi
Zalian swrafad Camorecxvis riski.

A.3.5. ლამიანი სანაპიროების დასუფთავების საშუალებები
A.3.5.1 ეტაპები 1, 2 და 3:
rodesac es SesaZlebelia, mizanSewonilia, rom am tipis sanapiroze gamoriyuli
navTobis
gamofitva
moxdes
bunebrivad
_
radgan
xelovnuri
gawmendis
RonisZiebebis
ganxorcieleba
iwvevs
SedarebiT
met
dazianebas.
kerZod,
SesaZlebelia moxdes sanapiros datkepna da qveda fenis erozia.
iq, sadac navTobis mocileba aucilebelia _ misi gavrcelebis Tavidan acilebis
mizniT SeiZleba gamoyenebuli iqnas dabal dawneviani wylis WavliT morecxva da
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navTobis Ria wyalSi gadatana, sadac SesaZloa misi mogroveba mortivtivebis
farglebSi da Semdeg amoReba.
SeniSvna: miTiTebuli dasufTavebis RonisZiebebis variantebi SeiZleba Seicvalos
daRvrili navTobis tipis gaTvaliswinebiT, amitom qvemoT mocemulia sxvadasxva
tipis navTobis aRweriloba da gawmendis Sesabamisi saSualebebi.
A.4. ნათელი და მუქი ნავთობის აღწერილობა
A.4.1. ნათელ navTobSi Cveulebriv igulisxmeba damuSavebuli navTobi, romelic ufero
an Ria ferisaa. ნათელi navTobis magaliTs warmoadgens dizelis sawvavi, navTi da
benzini. ნათელi navTobi struqturulad msubuqia da axasiaTebs navTobis didi
nawilis aorTqleba, rac amcirebs garemoSi misi mdgradobis unars da, misi
gawmendisaTvis saWiroa naklebi resursebis gamoyeneba da naklebi RonisZiebebis
ganxorcieleba.
A.4.2. მუქ navTobSi igulisxmeba muqi feris navTobi, romelic blantia da mdgradia
zRvis garemos mimarT. მუქი navTobproduqtebi moicavs mZime da saSualo navTobsawvavebs, nedl navTobsa da MGO navTobs. amgvari navTobproduqtebis daRvr is
SemTxvevaSi saWiroa ufro meti RonisZiebebis ganxorcieleba, romelTa TiToeuli
etapi moiTxovs ufro met dros.

A.5. დასუფთავების ღონისძიებები ნავთობის ტიპის გათვალისწინებით
A.5.1. ტალღების შედეგად წყლით დაფარვადი სანაპიროები
zRvis
wyliT
dafarvadi
sanapiroebis
navTobiT
dabinZurebis
SemTxvevaSi,
gasufTavebis saukeTeso saSualebas warmoadgens navTobis bunebrivi daSla da
sanapiros aRdgenis procesis kontroli. Savi navTobis daRvriT dabinZurebuli
adgilebis
gasufTavebisaTvis
SesaZloa
saWiro
gaxdes
navTobamomRebi
mowyobilobebis gamoyeneba, magram amisaTvis didi sifrTxilea saWiro, radgan
dasufTavebis RonisZiebam SeiZleba ufro didi ziani miayenos sanapiros, vidre TviT
navTobma.

A.5.2. ქვიან-ხრეშოვანი სანაპიროები
qvian sanapiroebze rogorc naTeli aseve muqi navTobiT dabinZurebis SemTxvevaSi,
unda Catardes dabali da maRali dawnevis qveS gamorecxva da SeiZleba
gamoyenebul iqnas sorbenti.
Tavdapirvelad gamorecxva unda ganxorcieldes dabali dawneviT da Tu, es ver
gamoiRebs Sedegs, maSin gamorecxva unda moxdes saSualo wneviT.
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mxolod zedmetad mdgradi navTobis arsebobis SemTxvevaSi gamoiyeneba maRali
dawnevis gamorecxvis meTodi, radgan rac ufro maRalia wneva miT metia zianis
miyenebis SesaZlebloba.
muqi navTobi metad blantia da amitom, SesaZloa saWiro gaxdes navTobis
gamxsneli saSualebebis gamoyeneba an Zlieri wmenda (rogoricaa magaliTad,
jagrisebiTa da safxekebiT wmenda) zedapiridan navTobis mocilebis mizniT. aseve
SesaZlebelia TeTri navTobis datoveba bunebrivi gamofitvis mizniT im
SemTxvevaSi, Tu is ar daabinZurebs sxva adgilebs. am adgilebze regularulad
Catardeba monitoringi sanapiros srul aRdgenamde.

A.5.3. კენჭოვანი სანაპიროები
kenWovan sanapiroebze rogorc naTeli aseve muqi navTobiT dabinZurebis
SemTxvevaSi,
unda
Catardes
dabali
dawnevis
qveS
wmenda
da
SeiZleba
ganxorcieldes gamorecxva.
muqi navTobi ufro blantia da amitom, SeiZleba saWiro gaxdes adgilze ormoebis
meSveobiT gamorecxvis meTodis gamoyeneba.
navTobiT msubuqad dabinZurebuli kenWebi da xreSi SeiZleba gatanil
moqcevis zonaSi, sadac talRis zemoqmedeba daaCqarebs navTobis daSlas.

iqnas

A.5.4. ქვიშიანი სანაპიროები
navTobis napirze gamoriyvamde rekomendirebulia, rom, iq sadac es SesaZlebelia,
napiridan gatanil iqnas narCenebi.
muqi navTobis gasawmendad SesaZloa aucilebeli aRmoCndes navTobis CasaSvebi
ormoebisa da Txrilebis gakeTeba.

A.5.5. ქვიანი, კლდოვანი და ხელოვნურად აგებული სტრუქტურები
qviani, kldovani da xelovnurad agebuli struqturebis
rogorc naTeli aseve
muqi navTobiT dabinZurebis SemTxvevaSi, unda Catardes gamorecxva dawnevis qveS
da, SesaZlebelia sorbentebis gamoyeneba.
aseve, SesaZlebelia muqi navTobis datoveba bunebrivi
SemTxvevaSi, Tu is ar daabinZurebs sxva adgilebs.
am adgilebze
aRdgenamde.

regularulad

unda

Catardes

gamofitvis

monitoringi

mizniT

sanapiros

im

srul
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A.6. სანაპიროს დასუფთავებისათვის საჭირო პერსონალის გამოყენებასთან დაკავშირებული
ორგანიზაციული მოთხოვნები
A.6.1. sanapiros dasufTavebis RonisZiebebSi CarTuli samuSao Zalis saTanadod
organizeba operaciis warmatebiT ganxorcielebis gadamwyveti faqtoria.

A.6.2. efeqturi da kargad kontrolirebadi gawmendis samuSaobis uzrunvelyofa
SesaZlebelia dabinZurebuli sanapiros mcire zomis nawilebad dayofis gziT da,
mizanSewonilia, rom amgvari dayofa moxdes napiris tipis gaTvaliswinebiT.
A.6.3. unda dainiSnos operaciis xelmZRvaneli, romlis daqvemdebarebaSi iqneba
brigadebad dayofili muSebis jgufi.
A.6.4. amis Semdeg brigadas gasasufTaveblad gadaecema sanapiros garkveuli seqcia.
gasaTvaliswinebelia TiToeuli adamianis gasaSualebuli SesaZleblobebi anu
erTi kacis mier dReSi mogrovebuli navTobis saSualo moculoba, (magaliTad,
qviSian napirze 1-2m3 dReSi).
A.6.5. seqciis zoma unda ganisazRvros imgvarad, rom misi gawmenda SesaZlebeli
iyos dadgenil droSi, amis Semdeg, muSebi Seasruleben TiToeuli dRisaTvis
gansazRvrul gegmas da ganagrZoben muSaobas, manam sanam ar dasufTavdeba
sanapiros TiToeuli seqcia.
brigadis SemadgenlobaSi ar unda Sediodes
aT
A.6.6. muSaze meti. zogadad, xuTi muSisagan Semdgari brigada warmoadgens
optimalur variants.
A.6.7. mowyobilobis
organizeba
unda
moxdes
cocxali
samuSao
Zalebis
mobilizebis paralelurad. sanapiroze momuSave manqanebi unda Semoifarglos
samuSao adgiliT, sanam mZlavri satvirTo manqanebiT ar moxdeba amoRebuli
masalis transportireba Sesanax da gamwmend obieqtebze.
A.6.8. es Sesanaxi da gamwmendi obieqtebi unda ganTavsdes sanapiroze imgvarad, rom
dabinZurebuli da sufTa adgilebi gancalkevebuli iyos.
A.6.9. es, ara marto zRudavs momuSave manqanebis raodenobas, aramed aseve xels
uwyobs gzebze navTobis daRvris riskis Semcirebas, rac aseve gaTvaliswinebul
unda iqnas navTobiani masalis transportirebisaTvis gamoyenebuli manqanis
SerCevis procesSi.
A.6.10. aucilebelia dawesdes moZraobis kontroli samuSao moednis irgvliv,
raTa uzrunvelyofili iyos satvirTo manqanebis Seuferxeblad gadaadgileba.
aseve SesaZloa sazogadoebrivi wesrigis dacvisaTvis saWiro gaxdes policiis
gamoyeneba da sanapiros gadaketva.
A.6.11. es RonisZieba, gasaTvaliswinebeli iqneba iseT adgilebSi, sadac satvirTo
manqanebis intensiuri moZraoba moxdeba.
A.6.12. zRvis wyliT dafarvad (datboril) sanapiroebze Rame muSaoba araefeqturia,
garda im SemTxvevisa, rodesac gamoiyeneba gasanaTebeli saSualeba.
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A.6.13. sanapiros gawmendis samuSaoebis dros aucilebelia misi mimdinareobis
Sesaxeb yoveldRiuri Canawerebis warmoeba. CanawerebSi unda dafiqsirdes
informacia TiToeul adgilas momuSave muSebis saqmianobisa da mowyobilobebis
Sesaxeb.
A.6.14. es Canawerebi mniSvnelovania SemdgomSi anazRaurebasTan dakavSirebuli
moTxovnis formulirebisaTvis. amave dros, navTobisa da amoRebuli navTobis
narCenebis raodenobis dazustebisaTvis.

A.6.15. Canawerebis obieqturoba da qronologiuri sizuste iZleva samuSaoTa
mimdinareobis advilad kontrolirebis SesaZleblobas. werilobiT angariSebTan
erTad, TiToeuli samuSao moednis, muSebisa da mowyobilobis adgilmdebaroeba
unda aisaxos msxvilmasStabian ruqebze.
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sanapiroebze arsebuli navTobis Sefasebis furceli
TariRi

dro

damkvirvebeli

ruqebi

sanapiros tipi:

talRis zemoqmedeba

daculi/daucveli

xelmowera
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11
SemoxazeT erTi varianti

dinebis zemoqmedeba:

SemoxazeT erTi varianti

datboril zonaSi aRmoCenili navTobi:
navTobiT dabinZureba:

Adreuli
mudmivia

/

/maRali/

daculi/daucveli

SemoxazeT erTi varianti

saSualo/

dabali/

SemoxazeT erTi varianti

periodulia

SemoxazeT erTi varianti

dafarvis gansazRvruli adgili (metri):
zolis sigane

procentuli
maCvenebeli
(navTobiT
dabinZurebuli
adgili)

zedapiris sisqe

naleqis SeRwevis
done

navTobis
mdgomareoba

laqa
viwro <1m
saSualo
1-5m
>5m ganieri

0-10%
10-25%
25-50%
>50%

laqa zomieri,
arazomieri
erTiani da/an
erTiani

<1
1-5 sm.
5-10 sm.
>10 sm

Txevadi
naxevradmyari
(asfalti Savi
yavisferi
mowiTalo)

gudronis
diax/ara
burTulebi

rbilia
Tu ara:

diax/ara

gudronis
filebi:

diax/ara

rbilia:

diax/ara

(SemoxazeT erTi)

Seicavs Tu ara narCenebi navTobs?
dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi, sad da ra tipis?
aRmoCenilia motivtive navTobi:
dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi:
sad

diax

/

ara

daaxloebiTi moculoba?
arqeologiuri?
diax/ara

cocxali buneba:

sociologiurekonomikuri?:
diax/ara

biznesi/sakurorto?:
diax/ara

sanapiro/saTevzao
navmisadgomi?:
diax/ara

navTobiT
dabinZurebuli

cocxali buneba:

daRupuli/ cocxali

diax/ara

diax/ara

komentarebi
rekomendirebuli RonisZiebebi
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A.7. სანაპიროს გაწმენდის ძირითადი ღონისძიებები
―

navTobis gaSlili an izolirebuli ubnebis amotumbva/zedapiridan amoReba/
vakuumuri amoReba meqanikuri saSualebebiT.

―

qviSis mocileba/Secvla – sanapiros garkveuli adgilis mocileba meqanikuri
saSualebebiT da ekvivalenturi masaliT Secvla.

―

gamofarcxva/gamofxeka – meqanikuri meTodebis gamoyenebiT
miwis
amotrialeba navTobis fenis daSlisa da Semdgom bunebrivad gamofitvis,
mocilebis mizniT.

―

gacra – badis gamoyenebiT, sanapirodan gudronis burTulebisa da narCenebis
mocilebis mizniT.

―

amoTxra/gaTxra – xelsawyoebis gamoyenebiT, navTiani masalebis mocilebis an
gadaadgilebis mizniT

―

xeliT recxva –SedarebiT swori zedapiridan navTobis mocilebis mizniT.

―

gasufTaveba safxekiT - gamoiyeneba swornapiriani nawilebi, SedarebiT swori
zedapiridan navTobis mocilebis mizniT

―

aranairi dasufTavebis RonisZieba – aranairi RonisZiebis Catareba ar aris
saWiro. navTobiT dabinZurebuli zedapiris gasufTaveba xdeba bunebri vi
daSlis xangrZlivi procesis meSveobiT.

―

recxva dabali dawnevis qveS – gamoiyeneba didi raodenobiT wyali dabali
dawnevis qveS, motivtive navTobis mortivtiveebSi Tavmoyris mizniT.

―

recxva maRali dawnevis qveS – gamoiyeneba Wavluri tipis Sesasxurebeli
mowyobilobebi, navTobis mocilebisa da Semdeg aRebis mizniT.

―

miwisqveSa daWirxvna/inieqcia – Txevadi xsnaris Catumbva miwaSi, qviSidan
navTobis zemoT amowevisa da Semdgom amoRebis mizniT.

―

dispersantebi – gamoiyeneba qimiur nivTierebaTa navTobis dazianiebisa da
Semdgomi amoRebis an, bunebrivi daSlis mizniT.

―

bioremidaciis procesi – xdeba bunebrivad warmoqmnili mikrobebis Seyvana
darCenil navTobis koncentratebTan reaqciaSi Sesvlis mizniT.

―

adamianis mier damzadebuli sorbentebi – gamoiyeneba specialuri navTobis
STanmTqmeli nivTierebebi darCenili navTobis koncentraciebis Sewovis
mizniT.

―

sanapiros garecxva – dabinZurebuli masalebis gadatana garecxvis mizniT.

―

damcavi mortivtivebis Semovleba – gamoiyeneba mortivtivebi an fiqsirebuli
barierebi sufTa adgilebSi navTobis gavrcelebis Tavidan acilebis mizniT.
winaswar unda ganisazRvros droebiTi barieris sigrZe.
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―

narCenebis gadatana – sanapirodan navTobis yvela masalis gatana

―

mcenareebis
mocileba/transplantacia
–
dazianebuli/navTobiT
dabinZurebuli mcenareebis mocileba da axliT Secvla.

―

organuli sorbentebi – gamoiyeneba specialuri STanmTqmeli masalebi (mag:
torfi) dabinZurebul sanapiroze arsebuli navTobis Sewovis mizniT.

―

dawva – gamoiyeneba siTbo, masalaze mikruli navTobis mocilebis an daSlis
mizniT.

A.8. სორბენტები
sorbentebi gamoiyeneba daRvrili navTobis mosacileblad STanTqmis an Sewovis
gziT da, isini unda akmayofilebdnen Semdeg moTxovnebs:
―
―
―

STanTqmis/Sewovis maRalefeqturoba;
STanTqmnis/Sewovis Semdeg advilad mocilebis unari;
micilebis Semdeg advilad damuSavebis unari.

garda amisa, sorbentebi
nivTierebis Sesabamisad:

SeiZleba

klasificirebul

iqnas

sami

tipis

mixedviT

― araorganuli nivTiereba mag. vermikuliti;
― sinTeTikuri organuli nivTierebebi mag. polipropilenuri boWko;
― bunebrivi organuli nivTierebebi mag. torfi, bamba da fiWvis qer qi.
bazarze
arsebuli
sinTetikuri
nivTierebebis
umetesoba
damzadebulia
polipropilenuri boWkosagan da yvelaze kargad gamoiyeneba baliSebis, rulonebis
da morebis formiT.

A.9. სანაპიროს გაწმენდის მოწყობილობა
sanapiros gawmendis samuSaoebis dros gamoyenebuli iqneba Semdegi mowyobiloba:
სორბციული მასალები
― სორბციული ბონები 8" NRC-B810
― სორბციული საფენები (ნაჭრები)
― საწმენდი სითხე
― საწმენდი სითხის საფრქვევი
― ერთჯერადი მოხმარების სპეცტანსაცმელი
― ნახერხი ტომრებში
― სილა ტომრებში
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―
ტრანსპორტი
― ასენიზაციის მანქანა
― ბულდოზერი
― თვითმცლელი
― მაღალი გამავლობის მანქანა (Мицубиси Пикап L-200) (არჯ-ს საწყობი)
― ავტობუსი
― ავტოამწე
ხელის ინსტრუმენტები
― ასაკრეფი ნიჩაბი
― ბარი
― ურო
― თოხი
― ცელი
― ნაჯახი
― ფოლადის ღეროები, ბონების სანაპიროზე მისმაგრებლად
― არბალეტი, სამაგრი მოწყობილობის მდინარის ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე
მისაწოდებლად
― თოკები, ბაგირები
― პროჟექტორი -ანძაზე, დიზელგენერატორით, მანქანაზე მისაბმელით, გადასატანი
― ღუზები, ბონების დასამაგრებლად
ნარჩენების შეგროვების საშუალებები
― პოლიეთილენის ტომრები
― ნარჩენების გადასატანი კონტეინერი
― ასაწყობი რეზერვუარები
ნაპირზე გამორიყული ნავთობის შეკავების და აკრეფის საშუალებები
― ნავთობის გადასაქაჩი ტუმბოს სისტემა
― სანაპირო ბონები
― სკიმერის სისტემა
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დანართი B.: სანაპირო ზოლის რუკები
B.1.აჭარის სანაპირო ზოლის რუკა
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B.2. ზღვის სანაპიროს რუკა სარფიდან მდინარე ჭოროხამდე

122 / 135

შპს «ბათუმის
ნავთობტერმინალი»

შპს «ბათუმის საზღვაო
ნავსადგური»

ნავთობის დაღვრაზე
რეაგირების გეგმა.

ოპერაციები ხმელეთზე
Документ: №: BOT-IMS3.F01-022

|

Ревизия: 3

B.3. ბათუმის სანაპიროს რუკა
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B.4. ზღვის სანაპიროს რუკა მახინჯაურიდან ქობულეთამდე
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B.5. ქობულეთის სანაპიროს რუკა
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დანართი C.: ზღვის სანაპიროს ცალკეული უბნების დახასიათება
C.1. ბათუმის პორტი

baTumis portis Sida da gare arealebis sanapiro zoli xelovnuri nagebobebis _
navmisadgomebis saSualebiT formirdeba.
gamonaklisia #9 da #10 navmisadgomebs
portis iurisdiqciaSi ar Sedis.

Soris

arsebuli

monakveTi,

romelic

es sanapiro zona, municipalitetis sakuTrebaa. mis gaswvriv kvebis da dasvenebis
obieqtebia ganlagebuli, romlebic adgilobrivi mosaxleobis da turistebis
dasvenebis popularuli adgilia.
portis sanapiro zoli baTumis sazRvao navsadguris pasuxismgeblobis zonaa.
Sesabamisad, navTobis mocilebis samuSaoebi baTumis navTobis terminalTan
erToblivi RonisZiebebiT Sesruldeba.
sanapiroze misvla SesaZlebelia satvirTo manqanebiT, fexiT, gemiT. portis
sanapiro akvatoriaSi qalaqis saniaRvro kanalizacia ramodenime wertilSia
CarTuli.
qalaqis saniaRvro kanalizaciis gamSveb koleqtorze, romelic me-9
navmisadgomis qveS gadis, mTeli rigi samrewvelo sawarmoebia mierTebuli.
reagirebis strategia:
― portis Sesasvleli yelis mortivtivebiT
gavrcelebuli
navTobis
Segroveba
wylis
erToblivi moqmedebiT (ix. sazRvao operaciebi).
― SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas vakuumuri

gadaketva navmisadgomebTan,
Wavlis
da
navTobSemkrebis

sistema, skimeri, wylis tumbo.
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C.2. მდინარე ბარცხანა

mdinare barcxana baTumis farglebSi gamdinare zedapiruli wyalsatevia.
mdinaris sanapiros gaswvriv ramodenime sawarmoa ganTavsebuli; maT Soris, baTumis
navTobterminalis ZiriTadi teritoriis da ,,xolodnaia slobodas” rezervuarebis
parkebi.
baTumis navTobis terminalma bolo wlebSi ganxorcielebuli garemosdacviTi
RonisZiebebis Sedegad mniSvnelovnad Seamcira mdinaris wylis istoriuli
dabinZureba da uzrunvelyo xmeleTze navTobis daRvris SemTxvevaSi mdinaris
dabinZurebisagan dacvis teqnikuri da organizaciuli mzadyofna.
terminals dagegmili aqvs sxva damatebiTi RonisZiebebis Sesrulebac.
mdinare barcxanas zRviur SesarTavTan arsebuli sanapiro zoli portis moliT
daculia
talRebis
zemoqmedebis
Sedegad
gamowveuli
pulsaciuri
gamorecxvebisagan da SesarTavidan samxreT-dasavleT nawilSi qviSiani plaJis
saxiT aris warmodgenili; SesarTavis CrdiloeTiT arsebuli plaJis nawili ki,
mdinariT Semotanili xreSisa da msxvilkenWovani fraqciebisagan Sedgeba.
sanapiros im nawilSi, romelic navsadgurs esazRvreba, navTobis terminalis
milsadenebia gayvanili miwiszeda sayrdenebis saSualebiT.
plaJze moxvedra SeiZleba rogorc mZime teqnikiT, ise navebiT.
plaJi adgilobrivi meTevzeebis tradiciuli bazaa.
aqve ganlagebulia benzingasmarTi sadguri da avtosamrecxao am sawarmos
kuTvnili navTobdamWeriT.
reagirebis strategia:
― daRvrili navTobis gavrcelebis Tavidan asacileblad SeiZleba gamoyenebuli
iqnas SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi,
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― Zlieri dabinZurebis mosacileblad gamoyenebuli iqneba vakuumuri
skimeri,
― aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra.
― damatebiT Sesruldeba xeliT wmenda.

sistema,

C.3. ბარცხანას უბნის უსახელო ღელე

mdinare barcxanas SesarTavidan CrdiloeTiT 200-250 metrSi zRvaSi usaxelo
Rele Caedineba. mas mTis kalTebidan gamosuli nakadulebi asazrdoebs.
usaxelo Rele uSualod qalaqis dasaxlebul zonaSi gaedineba da kazinecis quCis
gaswvriv yofili navTobgadamamuSavebeli qarxnis ,,barcxanas” (axla Sps ,,baTumi
petroleumi”) sawarmoo ubans esazRvreba. wvimebis dros Rele adiddeba xolme.
zRvis
sanapiro
zoli
mdinare
kubaswylis
zRviur
SesarTavamde
wvrilxreSovania. plaJi centralur saavtomobilo magistralis da rkinigzis
gaswvriv mdebareobs da xmeleTis mxridan, gzis paralelurad agebuli be tonis
kedliTaa SemosazRvruli; amitom aq
Sesvla transportiT mxolod mdinare
barcxanas kalapotidan SeiZleba.
plaJi
kargi
perspeqtivis
mqone
rekreaciuli
resursia.
Tumca,
navTobgadamamuSavebeli qarxnis mier, gasuli saukunis 50-ian wlebSi zRvaSi
CaSvebuli
mJave
gudronebis
myari
masa
mdinare
barcxanas
da
mdinare
yoroliswyals Soris arsebul mTel sanapiro zolSia gavrcelebuli.
aRniSnulis uaryofiTi Sedegi dazustebulad Seswavlili ar aris, magram zRvis
wylis monitoringis Sedegebi damaimedebelia da zenormatiul dabinZur ebas
praqtikulad ar aCvenebs.
reagirebis strategia:
― daRvrili navTobis gavrcelebis Tavidan asacileblad SeiZleba gamoyenebuli
iqnas SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi,
― Zlieri dabinZurebis mosacileblad gamoyenebuli iqneba vakuumuri
sistema,
skimeri,
― aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra.
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― damatebiT Sesruldeba xeliT wmenda.

C.4. მდინარე კუბასწყალი

mdinare kubaswyali baTumis navTobgadamamuSavebeli qarxnis teritoriaze
gaedineba. misi kalapoti Txevadi gazis gadasatvirT terminals esazRv reba.
mdinare kubaswyali tipiuri mTis mcire mdinarea da gazafxulsa da Semodgomaze
uecari wyalmovardnebi axasiaTebs.
mdinaris SesarTavTan arsebuli plaJi kenWovan-xreSovania. am sanapiro zolSi
moxvedra centraluri saavtomobilo gzidan mxolod mdinareebis barcxanas da
kubaswylis kalapotebiT Tu SeiZleba; isic, kubaswylis kalapotSi manqanebis
Casasvleli adgilis specialurad mowyobis Semdeg.
mdinare barcxanidan plaJis es zona 1500-1700 metriTaa daSorebuli.
plaJi perspeqtiuli rekreaciuli resursia.
sanapiro zolis, zRvis wyliT dafarul nawilSi, plaJis mTel sigrZeze (zRvis
fskerze) mJave gudronebia gafenili, rac, raime mniSvnelovan uaryofiT zegavlenas
zRvis wylis xarisxze ukve veRar axdens. aRniSnulis savaraudo mizezi mJave
gudronSi wyalSi xsnadi da msubuqi fraqciebis droTa ganmavlobaSi gamorecxvaa.
darCenili asfaltenebi da sxva mZime fraqciebi ki, zRvis wyalTan urTieTqmedebis
TvalsazrisiT inertulia.
reagirebis strategia _
― daRvrili navTobis gavrcelebis Tavidan asacileblad SeiZleba gamoyenebuli
iqnas SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi,
― Zlieri dabinZurebis mosacileblad gamoyenebuli iqneba vakuumuri
sistema,
skimeri,
― aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra. damatebiT Sesruldeba
xeliT wmenda.
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C.5. მდინარე ყოროლისწყალი

mdinare yoroliswyali saTaves aWara-guriis mTebidan iRebs da mTis mdinaris
damaxasiaTebeli gazafxul-Semodgomis Zlieri wyalmovardnebi icis.
mdinaris zRviuri SesarTavidan 600-700 metrSi, kalapotis marcxena napirze,
terminalis mier eqspluatirebuli ,,kapreSumis” rezervuarebis parkia.
uSualod mdinaris SesarTavTan zRvis sanapiro, msxvili yore qvebisagan aris
agebuli da wyalmarCxia. SesarTavidan 50 metrSi ki samSeneblo konstruqciebis
narCenebiT da miwiT naxevarkunZulis formis xelovnuri platformaa Seqmnili.
aq ki, napiri arastabiluri formisaa da SesaZloa talRebis zemoqmedebis
Sedegad Seicvalos.
miwis xelovnuri naxevarkunZulis sigane 60-70 metria; mas CrdiloeTidan
usaxelo
Rele
esazRvreba,
romelic
garkveul
monakveTze,
rkinigzis
paralelurad gaedineb da milxidis qveS gavlis Semdeg zRvas uerTdeba.
plaJi maxinjauris koncxamde, mdinare yoroliswylis gavlenis zonaSia da
agebulia msxvili xreSovani fraqciebiT. CrdiloeTis mimarTulebiT plaJis
safari xreSis ufro wvrili fraqciebiT icvleba.
plaJze moxvedra SesaZlebelia mdinare yoroliswylis kalapotidan da
sanapiros gaswvriv mcxovrebi mosaxleobis kerZo ezoebidan.
reagirebis strategia _
― daRvrili navTobis gavrcelebis Tavidan asacileblad SeiZleba gamoyenebuli
iqnas SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi,
― Zlieri dabinZurebis mosacileblad gamoyenebuli iqneba vakuumuri
sistema,
skimeri,
― aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra. damatebiT Sesruldeba
xeliT wmenda.
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C.6. მახინჯაურის პლაჟი

maxinjauri tradiciuli sazRvao kurortia.
maxinjauris plaJi maxinjauris koncxidan iwyeba da mwvane koncxamde vrceldeba.
plaJis saerTo sigrZe 3 kilometramdea da agebulia wvrili xreSiT da kenWnariT.
plaJs, mTel sigrZeze centraluri saavtomobilo magistrali da rkinigz gasdevs.
aRniSnuli satransporto komunikaciebis zRvis talRebisagan da sanapiros eroziuli
procesebisagan dacvis mizniT, plaJi xmeleTis mxridan napirdamcavi betonis kedliT
aris SemosazRvruli.
maxinjauris koncxis sanapiro xazi kldovania. zRvis talRebisagan misi dacvis
mizniT napiris am nawilis sigrZeze talRis Camqrobi specialuri betonis blokebia
Calagebuli.
plaJis centralur nawilSi mcire mdinare _ maxinjauris Rele gadis, romelic
gazafxul_Semodgomis wvimebis dros uecari wyalmovardnebiT xasiaTdeba. imave
teritoriis maxloblad rkinigzis sadguri ,,maxinjauria” ganlagebuli.
plaJis samxreT nawilSi transportiT Sesvla mxolod rkinigzis sadguris
mimdebare teritoriidan SeiZleba, romelic maxinjauris koncxidan 1 kilometriT
mainc aris daSorebuli. terminalidan dacileba 5 kilometria.
reagirebis strategia _
― daRvrili
navTobis
gavrcelebis
Tavidan
asacileblad
gamoyenebuli iqnas SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi,
― Zlieri dabinZurebis mosacileblad gamoyenebuli iqneba vakuumuri
skimeri,
― aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra.
― damatebiT Sesruldeba xeliT wmenda.

SeiZleba
sistema,
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C.7. მწვანე კონცხის პლაჟი

mwvane koncxis plaJi maxinjauris plaJis gagrZelebaa da uSualod baTumis
botanikuri baRis infrastruqturas esazRvreba.
mimzidveli landSafti, unikaluri subtropikuli flora, sufTa zRva da
dasvenebis kargi pirobebi, am sazRvao kurortis popularobis mniSvnelovani
faqtoria.
sanapiro, Tavisi agebulebis mixedviT, ori, erTmaneTisagan gansxvavebuli
nawilisagan Sedgeba.
―
pirveli _ wvrili xreSiT da kenWebiT mofenili plaJia, sadac Sesvla
centraluri gzidan 1 kilometris sigrZis sakurorto gziT SeiZleba.
―
meore nawili_jer kldovani, Semdeg ki betonis blokebiT daculi sanapiro
zolia,romelsac mTel sigrZeze rkinigzis magistrali gasdevs.
plaJis orive nawili turistulad aTvisebulia. kldovani sanapiro ki wyalqveSa
curvis da nadirobis moyvarulTa TavSeyris adgilia.
plaJis kldovan sanapiroze Sesvla naviT da fexiT SeiZleba. transportisaTvis
aseve SezRudulia betonis blokebiT gamagrebuli sanapiro zolic. am zonaSi
Sesvla daba Caqvidan aris SesaZlebeli.
plaJis am nawilis mopirdapired rkinigzis sadgur ,,botanikuri baRis” baqania,
xolo boloSi _ ganTavsebulia turistuli baza,,Caqvi”. terminalidan dacileba 7
kilometria.
reagirebis strategia _
―
botanikuri baRis sanapiro zolTan siaxlove ar warmoadgens ganmsazRvrel
pirobas strategiis SemuSavebisaTvis. Tumca, savaldebuloa gasufTavebis
samive etapis gaTvaliswineba.
―
gamoyenebuli iqneba SemomzRudavi da sanapiro mortivtivebi, vakuumuri
sistema, skimeri,
―
aseve plaJis sanapiros gaswvriv arxis xeliT gaWra.
―
damatebiT Sesruldeba xeliT wmenda.
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