N 2-52

21/01/2019

შპს „ ევროცემენტის“ ინერტული მასალების (სასარგებლო წიაღისეული)
გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის
გადაწყვეტილების შესახებ

შპს „ევროცემენტის“ მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია კასპის
მუნიციპალიტეტის

სოფ.

კავთისხევში

ინერტული

მასალების

გადამამუშავებელი

საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, საქმიანობის განხორციელება დაგეგმილია
არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 67.01.40.010). უახლოესი
დასახლებული პუნქტი აღნიშნული ტერიტორიიდან
საქმიანობის

განხორციელებისათვის

„ევროცემენტის“

კუთვნილებაში

შერჩეული

არსებულ

მიწის

დაშორებულია 390 მეტრით.
ტერიტორია
ფართობზე,

მდებარეობს
რომელზეც

შპს
ასევე

განთავსებულია შპს „ევროცემენტის“ ცემენტის წარმოების საწარმო (ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნა N45, 23.02.2006) და ინერტული მასალების მწარმოებელი საწარმო
20მ3/სთ წარმადობით, რაზეც გაიცა სკრინინგის გადაწყვეტილება, საქმიანობის გზშ-ზე არ
დაქვემდებარების შესახებ(ბრძანებაN2-643).
ინერტული მასალების მწარმოებელი საწარმოს ტერიტორიაზე იგეგმება დამატებით 40
მ3/სთ სიმძლავრის სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარის განთავსება, რომელიც
წარმოადგენს მობილური ტიპის დანადგარს - მისი მოწყობისათვის სპეციალური
სამშენებლო სამუშაოები (საძირკვლის მოწყობა ან სხვა) საჭირო არ იქნება. დანადგარის
მიმდებარედ

დამატებით

მიწის

ფართობის

გამოყოფა

ნედლეულის(ბალასტის)

განსათავსებლად გათვალისწინებული არ არის. ავტოთვითმცლელებით შემოტანილი
ბალასტი პირდაპირ ჩაიყრება სამსხვრევი დანადგარის ბუნკერში, ხოლო ნედლეულის
მსხვრევის შედეგად მიღებული პროდუქციის გატანა მოხდება ავტოთვითმცლელებით,
რომელთა ძარაზე მიღებული პროდუქტი დაიყრება სამსხვრევი დანადგარის საბოლოო
პროდუქციის

მიმღები

განხორციელდება

ბუნკერიდან.

ნედლეულის

სამსხვრევ-დამხარისხებელი

ერთჯერადი

მსხვრევა,

მშრალი

დანადგარით

წესით.

საწარმო

იმუშავებს წლის განმავლობაში 300 დღის განმავლობაში, 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმით და
მისი სიმძლავრე შეადგენს 96 ათას კუბურ მეტრს წელიწადში.

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ დაგეგმილია საწარმოს მოწყობა შპს ,,ევროცემენტი“ის ტერიტორიაზე, სხვა დამატებითი (მუშათა გასახდელი, სანიტარიული კვანძი და სხვა)
ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაგეგმილი არ არის, დასაქმებული მუშა-პერსონალი
ისარგებლებს აღნიშნული საწარმოს ინფრასტრუქტურით. დასაქმებული იქნება 3-5
ადამიანი.
საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე
ნივთიერებათა წარმოქმნას და

გაფრქვევას ატმოსფეროში.

ატმოსფერულ ჰაერში

გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებას წარმოადგენს ინერტული მასალის მტვერი.
საწარმოს მუშაობის პროცესში მოსალოდნელია ხმაურის გავრცელების დონეების
მომატება, რადგან, აღნიშნული სამსხვრევი დანადგარი და სხვა ტექნიკა, წარმოადგენეს
მაღალი ხმაურის დონის გამომწვევ დანადგარებს, ამასთან, ვინაიდან აღნიშნული
ტერიტორია მდებარეობს საწარმოო ზონაში, ასევე აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარეობს
შპს „ევროცემენტის“ ცემენტის საწარმო, მოსალოდნელია კუმულაციური ზემოქმედება.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, დაგეგმილ ტერიტორიაზე და მის მიმდებარედ არ
ფიქსირდება მრავალწლიანი მცენარეული სახეობები, მით უმეტეს წითელ ნუსხაში
შეტანილი სახეობები, ასევე არ ფიქსირდება ცხოველთა სახეობები. შპს ,,ევროცემენტი“-ის
აღნიშნულ ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა წარმოდგენილი არ არის, ზედაპირი
წარმოადგენს ტექნოგენურ გრუნტს. საწარმოს ტერიტორიაზე მიწის სამუშაოების
შესრულდება

არ

იგეგმება,

ვიზუალური

შეფასებით

არქელოგიური

ძეგლების

ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება.
საქმიანობა არ არის დაგეგმილი შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან,

სახელმწიფო ტყის

ფონდსა და დაცულ ტერიტორიებზე. ვიზუალური შეფასებით საპროექტო ტერიტორიაზე
არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი.
საწარმოს დამატებითი ხაზის მოწყობისას მოსალოდნელია ნარჩენების წარმოქმნა, ხოლო
ოპერირებისას მოსალოდნელია დამატებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა,
რომელიც გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ანალიზით, დაგეგმილი საწარმოს მოწყობით და
ფუნქციონირებით, ინერტული მასალის გადამუშავების შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვეული

მტვრის

რაოდენობამ

შესაძლოა

მნიშვნელოვნად

მოიმატოს.

იმის

გათვალისწინებით, რომ ტერიტორიაზე განთავსებულია როგორც ცემენტის მწარმოებელი
საწარმო, ასევე სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმო-20მ3/სთ წარმადობით და აღნიშნულ
ტერიტორიაზე დამატებით იგეგმება 40 მ3/სთ სიმძლავრის სამსხვრევ-დამხარისხებელი
დანადგარის

განთავსება

და

მნიშვნელოვანი

უარყოფითი

აღნიშნულიდან

გამომდინარე,

ექსპლუატაცია,
ზემოქმედება
ემისიების

აღნიშნულმა
მოახდინოს

გარემოებამ
ატმოსფერულ

გათვალისწინებით,

შესაძლოა
ჰაერზე.

მოსალოდნელია

მნიშვნელოვანი კუმულაციური ზემოქმედება.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის 5 პუნქტის 5.1
ნაწილის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ

იქნეს

სკრინინგის

გადაწყვეტილება,

რომ

შპს

„ევროცემენტის“

ინერტული მასალების (სასარგებლო წიაღისეული) გადამამუშავებელი საწარმოს
მოწყობა და ექსპლუატაცია დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „ევროცემენტი“ ვალდებულია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-8
მუხლის შესაბამისად გაიაროს სკოპინგის პროცედურა;
3.

ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ევროცემენტს“;

4. ბრძანება

ძალაში

შევიდეს

შპს

„ევროცემენტის“

მიერ

ამ

ბრძანების

გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის

გადაწყვეტილების

მიღებიდან

5

დღის

ვადაში

სკრინინგის

გადაწყვეტილება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და კასპის
მუნიციპალიტეტის

აღმასრულებელი

და

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

საინფორმაციო დაფაზე;
6. ბრძანება

შეიძლება

გასაჩივრდეს

თბილისის

საქალაქო

სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

