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სამცხე-ჯავახეთი
უდეში და არალში გაზი შევიდა და ანთებულია, წლის ბოლოს მოსახლეობა მთლიანად
გაზიფიცირებული იქნება

„ქართული ოცნების“ ახლადარჩეულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა ახალციხე-ადიგენის
ოლქში, გიორგი კოპაძემ, ტელეკომპანია „ობიექტივის“ ეთერში ახალციხესა და ადიგენში
მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმოიხილა. „უდეში და არალში გაზი
შევიდა და გაზი ანთებულია, წლის ბოლოს მთელი მოსახლეობა გაზიფიცირებული
იქნება. იგივეა ვალეში, ჭაჭარაქში, მინაძეში“, – განაცხადა კოპაძემ.
ფაქტ-მეტრმა აღნიშნული განცხადების სიზუსტე გადაამოწმა.
ჩვენ ხუთივე სოფელი შემოვიარეთ. უდესა და არალში ცენტრალური და შიდა ქუჩები
დაქსელილია, თუმცა დარჩენილია რამდენიმე უბანი, სადაც მილები გაყვანილი არ არის.
ამ ორ სოფელში გაზი ჯერჯერობთ მოსახლეობის მცირე ნაწილს მიეწოდება.
“ეტაპობრივად მივყვებით და მრიცხველებს ვამონტაჟებთ, მოსახლოების დაახლოებით
20%-ია, ვინც ბუნებრივი აირით უკვე სარგებლობს”, – აცხადებს შპს „ინტერგაზის“
ხელმძღვანელი ვასილ აბულაძე.
„ჩემთან მრიცხველიც არ დგას. გაზი უდესა და არალში გზის ზედა მხარეს მცხოვრებ 60
ოჯახს აქვს, ერთი თვეა სარგებლობენ“, – აღნიშნა ფაქტ-მეტრთან საუბარში არალში
მცხოვრებმა გივი ჩილინგარაშვილმა. გაზის შეყვანა თითო ოჯახს 400 ლარი დაუჯდა.
სამუშაოები დასრულებულია ქალაქ ვალეში და აქაც აბონენტების მცირე ნაწილი უკვე
გაზიფიცირებულია. “აბონენტების ოდენობა ითვლება იმის მიხედვით, ვინ სარგებლობს
ბუნებრივი აირით. ასეთი კი ჯერ არ არის ბევრი”, – ამბობს შპს „ინტერგაზის“ დირექტორი
ვასილ აბულაძე.
რაც შეეხება ჭაჭარაქსა და მინაძეს, სოფელი ჭაჭარაქი დაქსელილია, მინაძეში კი
სამუშაოები ახლა იწყება. „100-მდე ოჯახი ვართ და მრიცხველები 11 ოჯახში დაამონტაჟეს,
სხვებს არ გვიკეთებენ. მარტო იმათ შეუყვანეს გაზი, ვინც მთავარ მაგისტრალთან იყო“, –
გვითხრა სოფელ მინაძეში მცხოვრებმა ინა კურტანიძემ.
ჭაჭარაქში დაქსელვა დასრულდა, თუმცა, ადგილობრივებს იმედი არ აქვთ, რომ წელს
გაზით ისარგებლებენ. „მრიცხველებიც არ დაუყენებიათ ჯერ. ის მაინც გვითხრან, როდის
იქნება. ვიყიდოთ შეშა თუ არა“, – განაცხადა ადგილობრივმა მინას ბეგოიანმა.
იმის გასარკვევად, როდის დასრულდება გაზიფიცირება ამ სოფლებში, ფაქტ-მეტრი შპს
„ინტერგაზის“ დირექტორს, ვასილ აბულაძეს დაუკავშირდა. მისი განმარტებით,
ახალციხესა და ადიგენში გაზიფიცირების სამუშაოებს კომპანიები „სოკარი“ და
„ინტერგაზი“ აწარმოებენ.

„მოსახლეობის სურვილის მიხედვით ვამონტაჟებთ მრიცხველებსაც. ჩვენ გვაქვს აღებული
ვალდებულება და ამ სამუშაოებს ჩვენი კომპანია ასრულებს. უდეში, არალსა და ვალეში
გაზიფიცირებულია 3 300 აბონენტი. აქედან, დღეის მდგომარეობით, გაზი მიეწოდება 150
აბონენტს“, – ამბობს ვასილ აბულაძე.
როგორც ფაქტ-მეტრს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის წარმომადენელმა თეონა რუხაძემ განუცხადა, „უდესა და არალში,
აბონენტების განცხადების საფუძველზე, მათი დაერთება მიმდინარეობს. ჭაჭარაქში
გაზიფიცირების სამუშაოები დასრულებულია, მინაძეში კი დაქსელვა ჯერ არ დაწყებულა.
აღნიშნულ სოფლებში აშენდა მკვებავი გაზსადენი, რომელიც კვებავს როგორც ჭაჭარაქს,
ასევე მინაძეს. გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ უნდა მოაწყოს გაზგამანაწილებელი
სადგური, სამონტაჟო სამუშაოები მისი მოწყობის შემდეგ დაიწყება“.
ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ადიგენში გაზიფიცირების სამუშაოები (შიდა
დაქსელვა) სამ სოფელში – არალში, უდესა და წარბასთუმანშია დასრულებული (ჯამში 2
135 აბონენტი). როგორც სამინისტროს ენერგეტიკული დეპარტამენტის უფროსმა დავით
შარიქაძემ გვითხრა, „სოფელი მინაძე წელს არ ესწრება. მე როგორც ვიცი, პროექტი არის და
მომავალი წლის გეგმაში გვიზის“.
ფაქტ-მეტრმა ინფორმაცია ენერგეტიკის სამინისტროს ვებგვერდზეც მოიძია.
საქართველოს რეგიონების 2016-2017 წლების გაზიფიცირების გეგმაში ვკითხულობთ,
რომ 2016 წელს სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხის სოფლებიდან მხოლოდ ჭაჭარაქის 122
აბონენტის გაზიფიცირება იგეგმება.
ადიგენში გაზიფიცირება ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს, 2012 წლის ზაფხულში
დაიწყო. სამუშაოებს საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია აწარმოებდა.
პირველ ეტაპზე არალი-ახალციხის 12 კილომეტრიანი ცენტრალური მილსადენი
გაკეთდა, ოქტომბრის დასაწყისში ეს პროცესი ცენტრალური მილსადენის სოფელ
არალამდე მიყვანით დასრულდა.
2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ კი, მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირების პროცესი შეჩერდა
და 2013 წლის დეკემბრამდე აღარ გაგრძელებულა. მაშინ გაზიფიცირების სამუშაოების
შეჩერება სამინისტრომ იურიდიული პროცედურებით ახსნა. სამინისტროში
აცხადებდნენ, რომ სამუშაოების მეორე ნაწილი (შიდა ქსელების მოწყობა) პრეზიდენტის
2013 წლის 15 ნოემბრის შესაბამისი განკარგულებით სააქციო საზოგადოება “საქორგგაზს”
უნდა განეხორციელებინა და ადიგენის მუნიციპალიტეტის გაზიფიცირების პროცესი 2014
წლის 31 დეკემბრამდე უნდა დასრულებულიყო. თუმცა, როგორც ვხედავთ, ამ
განცხადებიდან 2 წლის შემდეგაც, ადიგენში გაზი მხოლოდ 60-მდე ოჯახს აქვს.

დასკვნა
როგორც ფაქტ-მეტრმა გაარკვია, გიორგი კოპაძის განცხადება იმის შესახებ, რომ „უდეში
და არალში გაზი შევიდა და გაზი ანთებულია“, ამ ნაწილში ზუსტია. სოფლებში

ბუნებრივი აირი ნამდვილად შესულია. მართალია, გაზი მხოლოდ 60 ოჯახს აქვს, მაშინ
როდესაც ამ ორ სოფელში 1 500-მდე ოჯახი ცხოვრობს, მაგრამ ის, რომ „გაზი ანთებულია“,
ფაქტია.
რაც შეეხება ვალეს, ჭაჭარაქსა და მინაძეს, ჩვენი კვლევითაც და ენერგეტიკის სამინისტროს
ინფორმაციითაც, დასტურდება, რომ სოფელ მინაძეში წელს გაზიფიცირება ვერ
მოესწრება. ჭაჭარაქშიც, ჯერ მხოლოდ დაქსელვაა დასრულებული და წლის ბოლომდე
გაზიფიცირების მოლოდინი არც ადგილობრივებს აქვთ. ამდენად, ამ ნაწილში, გიორგი
კოპაძის განცხადება მცდარია.
საინტერესოა ისიც, რომ ბოლო პერიოდში დაწყებულ სამუშაოებს ადგილობრივები
არჩევნებს უკავშირებდნენ. ბევრი ადგილობრივი მცხოვრების აზრით, რომ არა არჩევნები,
ამდენი წლის შეჩერებული სამუშაოები წელსაც არავის გაახსენდებოდა.
ფაქტ-მეტრის დასკვნით, გიორგი კოპაძის განცხადება არის ნახევრად სიმართლე.
ავტორი: ნინო ნარიმანაშვილი

Гиорги Копадзе
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Самцхе-Джавахети
В Уде и в Арале вошёл газ, К концу года всё население будет газифицировано.

Член "Грузинской мечты" новоизбранный мажоритарный депутат в Ахалцихе-Адигени рн, Гиорги Копадзе в эфире ТВ "Объектива" рассмотрел ведущиеся инфраструктурные
проекты в Ахалцихе и в Адигени. “В Уде и в Арале вошёл газ, К концу года всё
население будет газифицировано. Тоже самое будет в Вале, в Чачарки и в Минадзе”-заявил
Копадзе.
Факт-метр проверил точность этой заявлении.
Мы посетили все пять деревни. В Уде и в Арале центральные и внутренние улицы
засетированни, но осталось несколько районов, где труби ещё не установили. В этих двух
деревнях газ получает толка небольшая часть населении. "Шаг за шагом мы идём и
устанавливаем числителей, около 20% населении уже используют природный газ "-заявил
руководитель ШПС “интергази” Васил Абуладзе.
„У меня нет числителя, газ эст толка на верхнем стороне дороги, у 60 семей, один месяц
уже как они использовают“-заявил в разговоре снами, житель Арали, Гиви
Чилингарашвили. Установление газа стоит 400 лари.
Работы в городе Вале уже завершены и небольшая часть клиентов уже газифицированы.
“количество клиентов измеряется в зависимости, использовании природного газа а таких
не много "-сказал руководитель ШПС “интергази” Васил Абуладзе.
А что касается Чачарки и в Минадзе: в деревне Чачарки уже эст сет а в Минадзе работа
начинается сейчас. "Около 100 семей эст здесь а числители установили толка в 11 семе, для
остальных не делают. Газ провели толка рядом с центральным шоссе а нас оставили так “сказал житель деревни Минадзи Ина Куртанидзе.
В Чачарки сет уже провели и закончили, но у местному населению сорвано нету надежды,
что в этом году смогут использовать газ. „даже числителей не установил, может они нам
скажут когда это будет, чтоб ми знали купить дрова или нет",-заявил местный житель
Минас Бегоян.
Чтобы узнать, когда закончится газификация этих двух деревни, факт-метр связался с
директорам ШПС “интергази” с Василом Абуладзе. По его словам в Ахалцихе и в Адигени
Газификацённие работы производят компании “СОКАР” и “ИНТЕРГАЗ”.
"В соответствии с желанием населении ми устанавливаем числителей. У нас есть
обязательство и наша компания выполняет эти работы. В Уде в Арале и в Вале уже

Газифицировано 3 300 абонента , из этих по состоянию на сегодняшний день газ получает
150 абонент “.-сказал Васил Абуладзе.
Как факт-метру заявил, представитель службой связав с общественностью компании
“Сокаря газ грузии” Теона Рухадзе: „ в Уде и в Арале на основе заявлении абонентов
происходит их подключение. Газификация Чачараки уже завершено а В Минадзе работы
пока не началось. В этих деревнях построился питательны трубопровод, который
обеспечивает газом как и Чачараки так и Минадзе. Компания транспортировки газа должен
устроит газораспределительную станцию, монтажные работы начнутся толка после этого.
По информации министерство энергетики, газификационние работы полностью завершены
в Арале в Уде и в Тсарбастумане. По данным руководителя департамента министерства
энергетики Давита Шарикадзе: “ деревня Минадзе в этом году не успевается. Как я знаю эст
проект и ето деревня сидит в плане следующего года.
Факт-метр нашёл информацию на сайте министерства энергетики. В плане газификации
регионов Грузии (2016-2017) говорится что, в 2106 году в Самцхе-Джавахети из деревнях
Ахалцихе планируется газификация толка 122 абонента деревни Чачараки.
Газификация в Адигени началось ещё летом 2012 года во время предыдущего
правительство работой занимался Грузинская нефтегазовая корпорация. На первом этапе
был сделан 12-километрови центральны трубопровод (Арали-Ахалцихе), в начале октября
этот процесс закончился тем что центральны трубопровод довели до деревни Араля. С
октября 2012 года в муниципалитетах остановился процесс газификации и до декабря 2013
года не продолжалось . остановленные газификационних работ министерство объяснил
юридическими процедурами. В министерство заявило, что вторую част работ (Внутренние
сети) по указом президента (15 ноября 2013 года) должен бил реализовать акционерное
общество “Сакорггаз” и при этом процесс газификации в муниципалитете Адигеня должны
были завершит до 31 декабря 2014 года.
Вывод
Как выяснил факт-метр, заявления Гиорги копадзи по поводу таво что “В Уде и в Арале
вошёл гази он включён ” является точной. В деревнях газ и вправду ведён. Газ имеет только
60 семя, в то время когда в двух селах живёт 1 500 семя, но то что " газ включён ", это факт.
А что касается Вале, Чачараки и Минадзе, по нашим исследованием и по информации
министерства энергетики подтверждается , что в деревне Минадзе в этом году газификация
не успеется. В Чачараки завершено только сет и даже местные жители не имеют никакую
надежду что к концу года будет газификация. Таким образом, эта часть заявлении Копадзи
является неверним.
Также интересно то что недавно начатие работы, местные жители связали с выборами.
Многие местные жители считают, что если бы не выборы то тогда , остановленную много
лет работу некто бы не спомнил и в этом году.

По выводу факт-метра заявление Гиорги копадзе является полуправдой.
Автор: Нино Нариманашвили

Giorgi Kopadze
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Samsxe-djavaxeti
Uda və Aral kəndlərinə qaz xətti çəkildi, ilin axırına dək, bütün əhali qazla təmin olacaq.
"Gürcü arzusu" üzvü, Axaltsixe-Adogenidə, yeni seçilən majoritar millət vəkili, Giorgi Kopadze
“Obyektiv” televiziyasının yayınında, Axalsixe-Adigenidə davam edən infrastruktur layihələrini
araşdırdı. Uda və Aral kəndlərinə qaz xətti çəkildi, ilin axırına dək, bütün əhali qazla təmin olacaq.
Həmin şey Valedə, Çaçarkidə və Minandzedə olacaq”- Kopadze bəyan etdi.
Fakt-metr bu bayanatın nə gədər dəqiq olduğunu yoxladı.
Biz, hər 5 kəndi yoxladıq. Udada və Aralda mərkəzi və daxili küçələrə təmin edilib, ancaq bir neçə
rayon var, haraya ki, boru keçirilməyib. Bu kəndlərdə, əhalinin balaca hissəsinin qazı var. “Yavaş
yavaş biz qaz sayğacları təmin edirik, əhalinin yalnız 20% -i təbii qaz istifadə edir”- Vasil
Abuladze “İntergazi” şirkətinin rəhbəri bəyan etdi.
“Məndə qaz sayğıcı yoxdu, 1 aydı, qazı yalnız yolun üstündə ki, ailə istifadə edə bilir” – bəyan etdi
Givi Çilingiraşvili, Aralın sakini. Gazla təmin etmək 400 lariyə başa gəlir.
Vale kəndində işlər tamamlanıb və istifadəçilərin yalnız balaca hissəsi qazla təmin edilib.
“Klientlərin sayı, təbii qazın istifadə edilməsi ilə, əlagədər sayılır, belə insan isə, azdır”- bəyan etdi
Vasil Abuladze.
Çaçarki kəndində, xətt çəkilibdi, Minadzedə isə, işlər indi başlayır. Kəndin sakini, İna Kurtanidze
dedi ki: “Burada 100 ailə yaşayır, xətt isə, 11-nə çəkilib, başqaları üçün düzəltmirlər. Qaz yalnız
mərkəzi magistralın yanında çəkilib, bizi isə, belə buraxıblar ”.
Çaçarakiyə xətt çəkdilər, ancaq yerli sakinlər bu il qaz istifadə edəcəklərinə inanmırlar. Yerli
sakin, Minas Beqoyan deyir ki: “Hələ sayğacda qoyulmayıb, bəlkə bizə desinlər qazı nə vaxt
istifadə edə biləcəyiz, çünkü biz bilməliyik odun alaq, yoxsa yox”.
Bu iki kənddə, qaz nə vaxt istifadə ola biləcəyini öyrənmək üçün, biz “İnterqazi” şirkətinin rəhbəri
Vasil Abuladze ilə, əlaqə saxladıq. Onun dediyinə görə, Axaltsixe və Adigenidə qaz təmin etmə
işlərini “Socar” və “İnterqaz” şirkətləri aparır.
Vasil Abuladze bəyan etdi ki: “Əhalinin arzularına görə, biz sayğaclar qoyuruq. Bizim
öhdəliklərimiz var və bizim şirkət işlərini yerinə yetirir. Udada, Aralda və Valedə qaz 3 300
abonentə çəkilib, bunlardan 150 abonent qaz istifadə eliyə bilir”.
Rabitə xidmətləri nümayəndəsi Teona Ruxadze bəyan etdi ki: “Udada və Aralda abonentlərin
şərhləri əsasında, bağlantı düzəlir. Qazlaşdırma işləri, Çaçarakidə tamamlanıb, Minadzedə isə, işlər
hələ başlamayıb. Bu kəndlərdə ana xətt çəkilib, bu boru Çaçarakiyi və Minadzeyi qazla təmin edir.
Qaz nəqli şirkəti, qaz paylayıcı stansiya qurmalıdı, ancaq bundan sonra qurma işləri başlayacaq”.

Enerji nazirliyinin məlumatına görə, Aralda, Udada və Tsarbastumanidə qazlaşdırma işləri tam
həcmdə başa çatmışdır. Enerji departamentinin rəhbəri Davit Şarikadzenin sözlərinə görə:
“Minadze kəndində işlər, bu il tamamlana bilməz. Mənim bildiyimə görə lahiyə var və bu kənd
gələn ilə planlaştırılıb”.
Fakt-metr nazirliyin saytında məlumat tapdı. Gürcüstan regionlarının, qazlaşdırma
planında(2016-2017) yazılıb ki, 2016-cı ildə Samsxe-Djavaxetidə Axaltsixe kəndlərində,
qazlaşdırma planına, Çaçarakidə yalnız 122 abonent girir.
Qazlaşdırma Adigenidə 2012-ci ildə başladı, keçən hakimiyyət zamanı bu işlərlə, Gürcü neft və
qaz korporasiyası məşğul idi. 1-ci mərhələdə 12 kilometrlik, ana boru çəkildi(Aral-Axaltsixe),
oktyabr ayının başlanğıcında bu iş, Aral kəndinə borunun çattırılması ilə, tamamlandı. 2012-ci
ilin oktyabr ayından bələdiyyə qazlaşdırma prosesi dayandırıldı, dekabr 2013 tarixinə qədər də,
davam etmədi. Dayandırılan qazlaşdırma işlərini, nazirlik hüquqi prosedurlar ilə, izah etdi.
Nazirlik bəyan etdi ki, prezident fərmanı ilə işin ikinci hissəsisini (2013 ilin 15 noyabr ayında),
səhmdar cəmiyyəti "Sakorqqaz" realizasiya etməliydi və beləliklə Adigenidə qazlaşdırma prosesi 31
dekabr 2014-cü ilin əvvəlində tamamlanmalı idi.
Nəticə
Fakt-metrin aşkar etdiyinə görə, Giorgi Kopadzenin bəyanatı, “Uda və Aral kəndlərinə qaz xətti
çəkildi” həqiqətdir. Kəndlərə qaz həqiqətən çəkilib. Qaz yalnız 60 ailə istifadə eliyə bilir, nə vaxt
ki, kəndlərdə 1500 ailə yaşayır, ancaq “qazın olduğu” aşkardı.
Vale, Çaçaraki və Minadzedə, bizim araşdırmalara və Energetika nazirliyinin verdiyi məlumata
görə, təstiq olunur ki, Minadze kəndində, bu il qaz olmayacaq. Çaçarakidə xətt çəkilib, ancaq yerli
əhalinin bu il qazları olacağına inancları qalmadı. Beləliklə Kopadzenin, bəyanatının bu hissəsi,
həqiqət deyil.
Həmçinin maraqlıdır ki, yerli əhali, başlayan işləri, seçkilərə bağlı olduğunu düşünürlər. Bir çox
yerli inanır ki, seçkilər olmasa idi, neçə ildir keçirmədikləri işləri, bu ildə etməzdilər.
Fakt-metrin nəticəsi ilə, Giorgi Kopadzenin bəyanatı yarı həqiqətdir.
Avtor: Nino Narimanişvili

Գիորգի Կոպաձե
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Սամցխե-Ջավախեթի
Գազը մտել է Ուդե և Արալի, տարեվերջին ողջ բնակչությունը կլինի գազաֆիկացված:

«Վրացական երազանքի» անդամ, Ախալցխա-Ադիգենի շրջանների նորընտիր
մեծամասնական պատգամավոր Գեորգի Կոպաձեն «Օբեկտիվի» հեռուստաեթերում
վերանայել է Ախալցիխեում և Ադիգենիում ընթացիկ ենթակառուցային նախագծերը:
«Գազը մտել է Ուդե և Արալի, տարեվերջին ողջ բնակչությունը կլինի գազաֆիկացված:
Նույնը կլինի Վալեում, Չաչարակում և Մինայեում»,-հայտարարել է Կոպաձեն:
Փաստ- մետրը հետաքրքրվել է այդ հայտարարության ճշտությամբ:
Մենք այցելել ենք բոլոր հինգ գյուղերը: Ուդեում և Արալում կենտրոնական և ներքին
փողոցների գազի ցանցը կառուցված էր, սակայն կային որոշ տարածքներ, որտեղ
խողովակները դեռ չէին տեղադրված: Այդ երկու գյուղերում գազը ստանում է
բնակչության մի փոքր մասը: «Քայլ առ քայլ մենք առաջ ենք գնում, տեղադրում
հաշվիչները, բնակչության մոտ 20% -ը արդեն օգտվում բնական գազից»,-հայտարարել է
ՍՊԸ «Ինտերգազի» ղեկավար Վասիլ Աբուլաձեն:
«Ես հաշվիչ չունեմ, գազը ճանապարհի վերին կողմում կա միայն, 60 ընտանիքներում,
մեկ ամիս է, որ նրանք օգտագործում են»-մեզ հետ զրույցի ժամանակ հայտնեց Արալի
բնակիչ Գիվի Չիլինգարաշվիլիին: Գազի անցկացումն արժե 400 լարի:
Վալե քաղաքում աշխատանքներն արդեն ավարտված են և շահառուների մի փոքր
մասը արդեն գազաֆիկացված են: «Բաժանորդներ թիվը հաշվարկվում է բնական գազի
օգտագործմամբ, իսկ նրանք շատ չեն», - ասաց ՍՊԸ «Ինտերգազի» ղեկավար Վասիլ
Աբուլաձեն:
Իսկ ինչ վերաբերում է Չաչարակին և Մինաձեին. Չաչարակ գյուղում արդեն գազի ցանցը
կառուցված է, իսկ Մինաձեիում աշխատանքը սկսվում է հիմա: «Մոտ 100 ընտանիք կան
այստեղ, իսկ հաշվիչներ տեղադրվել են ընդամենը 11 տներում, մյուսների համար չեն
տեղադրում: Գազն անցկացրել են միայն հիմնական մայրուղու կողքին, իսկ մեզ թողել
են այսպես» - ասել է Մինաձեի գյուղի բնակիչ Ինա Կուրտանիձեն:
Չաչարակում գազի ցանցն արդեն կառուցված և ավարտված է, սակայն տեղական
բնակչությունը միևնույնն է հույս չունի, որ կարող է այս տարի օգտագործել գազը:
«Նույնիսկ հաշվիչներ չեն տեղադրել, նրանք կարող են մեզ ասել, երբ դա կլինի, որ մենք
արդեն իմանանք՝ վառելափայտ գնե՞լ, թե՞ ոչ», - ասել է տեղաբնակ Մինաս Բեգոյանը:
Որպեսզի պարզենք, թե այդ երկու գյուղերի գազաֆիկացումը երբ կավարտվի, փաստ –
մետրը կապվել է ՍՊԸ «Ինտերգազի» ղեկավար Վասիլ Աբուլաձեի հետ: Ըստ նրա

խոսքերի, Ախալցիխեում և Ադիգենիում գազաֆիկացման աշխատանքները կատարում
են «Ինտերգազ» և «SOCAR- ը» ընկերությունները:
«Բնակչության ցանկության համաձայն մենք հաշվիչեր ենք տեղադրում: Մենք
պարտավորություն ունենք և մեր ընկերությունը իրականացնում է այդ
գործունեությունը: Ուդեում, Արալում և Վալեում արդեն գազաֆիկացվել են 3300
բաժանորդներ, իրենց հնարավորություններից ելնելով, նրանցից այսօր գազ է
ստանում 150 բաժանորդ:», - ասաց Վասիլ Աբուլաձեն:
Ինչպես փաստ- մետրին ասել է «SOCAR Georgia Gas» ընկերության հասարակության հետ
կապերի ծառայության ներկայացուցիչ Թեոնա Ռուխաձեն. « Ուդեում և Արալում
բաժանորդների դիմումների հիման վրա է կատարվում միացումը: Գազիֆիկացում
Չաչարակիում արդեն ավարտվել ,իսկ Մինաձեում աշխատանքը դեռ չի սկսվել: Այս
գյուղում կառուցվել է սննդարար խողովակաշար, որ գազով մատակարարում է ինչպես
Չաչարակին, այնպես էլ Մինաձեն: Գազի մատակարարման ընկերությունը պետք է
կառուցի գազի բաշխման ենթակայան, մոնտաժային աշխատանքները կսկսվեն դրանից
հետո»:
Ըստ Էներգետիկայի նախարարության տեղեկատվության, գազաֆիկացման
աշխատանքները արդեն ավարտվել են Արալում, Ուդեում: Ըստ էներգետիկայի
նախարարության վարչության պետ Դավիթ Շարիկաձեի. «Մինաձե գյուղն այս տարի չի
հասցվում: Ինչպես ես գիտեմ, կա նախագիծը և այդ գյուղը ներառված է հաջորդ տարվա
պլանում»:
Փաստ-մետրը տեղեկություններ է գտել էներգետիկայի նախարարության կայքում:
Վրաստանի տարածաշրջանների գազաֆիկացման (2016-2017 թթ) պլանում ասվում է,
որ 2016 թ-ին Սամցխե-Ջավախեթիում, Ախալցիխեի գյուղերից նախատեսված է միայն
Չաչարակիում գազաֆիկացնել 122 Բաժանորդ:
Ադիգենիում գազաֆիկացումը սկսել է դեռևս 2012 թվականի ամռանը, նախորդ
կառավարության օրոք, աշխատանքները կատարում էր Վրաստանի նավթագազային
կորպորացիան: Ծրագրի առաջին փուլում անցկացվել է 12-կիլոմետրանոց
կենտրոնական գազամուղ (Արալի-Ախալցիխե), հոկտեմբերի սկզբին այդ գործընթացը
ավարտվել է նրանով, որ կենտրոնական գազատարը հասցվել է գյուղի Արալի: 2012 թ-ի
հոկտեմբերից մունիցիպալիտետներում դադարեցվել է գազիֆիկացման գործընթացը և
մինչև 2013 թ-ի դեկտեմբերիը չի շարունակվել: Դադարեցրված գազաֆիկացման
աշխատանքները նախարարությունը պարզաբանել է իրավական ընթացակարգերով:
Նախարարությունը հայտարարել է, որ աշխատանքների երկրորդ մասը (ներքին ցանց)
նախագահի հրամանագրով (2013 թ-ի նոյեմբերի 15-ի) պետք է իրականացնի
«Սոկարգազ» բաժնետիրական ընկերությունը: Դրանով հանդերձ Ադիգենիի
մունիցիպալիտետում գազիֆիկացման գործընթացը պետք է ավարտվեր մինչև 2014 թ-ի
դեկտեմբերի 31-ը:
Եզրահանգում ՝

Ինչպես պարզել է փաստ- մետրը, Գեորգի Կոպաձեի հայտարարությունն այն մասին, որ.
«Գազը մտել է Ուդե և Արալի և այն միացված է»՝ ճշմարիտ է: Գյուղերում գազն, իրոք մտել
է: Գազ ունեն միայն 60 ընտանիք, թեև երկու գյուղերում ապրում են 1500 ընտանիք, բայց
այն փաստը, որ «գազի միացված է»՝ դա փաստ է:
Իսկ ինչ վերաբերում է Վալեին, Չաչարակիին և Մինաձեին, ըստ մեր
ուսումնասիրության և էներգետիկայի նախարարության տեղեկատվության,
հաստատվել է, որ Մինաձե գյուղում այս տարվա մեջ գազաֆիկացման չի հասցվում:
Չաչարակիում գազի ցանցը կառուցվել և ավարտվել է, սակայն տեղական բնակչությունը
միևնույնն է հույս չունի, որ մինչև տարվա վերջ կլինի գազի մատակարարումը:
Այսպիսով, Կոպաձեի հայտարարության այս մասը ճիշտ չի համարվում:
Հետաքրքիր է նաև այն, որ վերջերս սկսված աշխատանքները

տեղացիները կապում

են ընտրությունների հետ: Շատ տեղացիներ կարծում են, որ եթե ընտրություններ
չլինեին, ապա, երկար տարիներ դադարեցված աշխատանքները ոչ ոք չէր հիշի նաև այս
տարի:
Փաստ – մետրի եզրահանգմամբ Գիորգի Կոպաձեի հայտարարությունը համարվում է
կիսով չափ ճշմարիտ:
Հեղինակ՝ Նինո Նարմանիշվիլի

