საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სკოპინგის დასკვნა # 10
4.06.2018
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“ მშენებლობა და

ექსპლუატაცია.
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი:
სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ქ.თბილისი ბარათაშვილის N2;

სს „საქართველოს

საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ცაგერის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ალპანას
მიმდებარე ტერიტორია
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 20.04.2018
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს ,,გამა კონსალტინგი’’

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემას“ მიერ წარმოდგენილია ცაგერის

მუნიციპალიტეტში სოფ. ალპანას

მიმდებარედ ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროექტის სკოპინგის ანგარიში „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-13
ნაწილისა და ამავე კოდექსის მე-8 მუხლის შესაბამისად.
პროექტის ითვალისწინებს 500 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობას და ექსპლუატაციას
ცაგერის მუნიციპალიტეტის ალპანას თემის ტერიტორიაზე, მდინარე რიონის მარჯვენა
სანაპიროზე, მდ. რიონიდან დაშორებულია 300 მ-ით, ხოლო მდინარე უცხურის ღელედან
400 მ. და ალპანას თემიდან 1000 მ.
სკოპინგის ანგარიშის თანახმად შესწავლილ იქნა საპროექტო ტერიტორია. ჩატარებული
სამუშაოების შედეგად მოხდა გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოსალოდნელი
ძირითადი ზემოქმედების წყაროების, სახეებისა და ობიექტების იდენტიფიცირება.
სკოპინგის პროცედურის შედეგად განსაზღვრული და დადგენილი იქნა დაგეგმილი
საქმიანობის გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და
შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი და გზშ-ს პროცესში დეტალურად შესასწავლი
ზემოქმედებები.

გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი
ინფორმაციის ჩამონათვალი
1. გზშ-ს ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას;
2. გზშ-ს ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მეოთხე ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია;
3. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული
(განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი
ინფორმაცია, გზშ-ს პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და შესაბამისი
შემცირების/შერბილების ღონისძიებები;
4. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს:





















პროექტის საჭიროების დასაბუთება;
პროექტის აღწერა;
ტექნოლოგიური სქემა;
ქვესადგურის
ინფრასტრუქტურული
ობიექტების,
დანადგარებისა
და
ტექნოლოგიური მოწყობილობების აღწერა;
ქვესადგურის
განთავსების
ალტერნატიული
ვარიანტები:
ტექნოლოგიური
ალტერნატივები შესაბამისი დასაბუთებით,
გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით
შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივა;
ტერიტორიის GIS კოორდინატები;
საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები;
დაზუსტებული მონაცემები დაგეგმილი საქმიანობის ტერიტორიაზე კერძო
მესაკუთრეების, სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული
ტერიტორიების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი შეთანხმება;
ქვესადგურის ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი);
გრუნტის წყლების ნიშნულის შესახებ ინფორმაცია, საინჟინრო გეოლოგიურ კვლევაზე
დაფუძნებული;
დაგეგმილი წყალანირების მოწყობის გეგმა, პარამეტრები და გაწმენდის ეფექტურობა,
შესაბამისი გათვლებითა და დასაბუთებით;
დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი;
წყალმომარაგების სისტემის აღწერა; სამეურნეო ფეკალური, სანიაღვრე
და ჩამდინარე წყლების მართვის საკითხები;
სამშენებლო მოედნის და ნედლეულის დასაწყობების მოედნების აღწერა;
ზეთსაცავი მეურნეობის ტექნიკური პარამეტრების დეტალური აღწერა;
ავარიული სიტუაციების მართვის გეგმა: ზეთშემცველი დანადგარების დაზიანების,
ნავთობპროდუქტების დაღვრის, ზეთსაცავი მეურნეობიდან არასწორი მართვით
გამოწვეული სახიფათო ნივთიერებათა ავრიული დაღვრის შემთხვევებში;
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობებისა
და რაოდენობის შესახებ მონაცემები და შემდგომი მართვის ღონისძიებები;

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციასთან
დაკავშირებული საკითხები;
 სამშენებლო ნედლეულის, ტექნიკის ტრანსპორტირების მარშრუტი და სქემა;
5.
გარემოზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედების
შეფასება
გარემოს
თითოეული
კომპონენტისათვის
და
პროექტის
განხორციელების
შედეგად
მოსალოდნელი
ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:


ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე,
ემისიები სამშენებლო ნედლეულისა გამოყენებისას, გაფრქვევის წყაროები,
გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა.
 ზემოქმედება ნიადაგზე და შესაძლო დაბინძურება, შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
 ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება მშენებლობა/ ექსპლუატაციის
ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე
გეოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედება და საშიში გეოდინამიკური პროცესები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
 ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე მშენებლობის და ექსპლუატაციის ეტაპზე,
ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
 ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება ქვესადგურის
მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე;
 მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების მთლიანობაზე ზემოქმედება, შეფასება,
ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება, საბინადრო ადგილებზე ზემოქმედება(მათ
შორის წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;
 ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებების შესახებ;
 ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;
 მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გეგმა;
 მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი გარემოსდაცვითი
მონიტორინგის გეგმა;
 გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში
განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები;
 ქვესადგურის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი
აღნიშვნებით, ფოტო მასალა);
 საწარმოს გენერალური გეგმა, სადაც დეტალურად იქნება ყველა არსებული და
დაგეგმილი ინფრასტრუქტურულ ობიექტი აღწერილი;
 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წინამდებარე დასკვით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.


დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემას“ მიერ წარმოდგენილ ცაგერის

მუნიციპალიტეტში, ალპანას თემის

ტერიტორიაზე, ქვესადგური „ლაჯანური 500/220/110“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის
პროექტზე სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით
გათვალისწინებული

კვლევების,

მოსაპოვებელი

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიხედვით.

და

შესასწავლი

ინფორმაციის

და

