N 2-551

12/07/2018

შპს „ევროცემენტის“ კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ კავთისხევში, ცემენტის
წარმოების საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

შპს „ევროცემენტის“ მიერ წარმოდგენილია ცემენტის წარმოების საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში მომზადებულია შპს ,,BS Group”-ის
მიერ.
შპს „ევროცემენტის“ მიერ დაგეგმილი საქმიანობის საპროექტო ტერიტორია
მდებარეობს კასპის მუნიციპალიტეტში სოფელ კავთისხევში. საწარმოს კუთვნილებაში
არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 35000 მ2 მიწის ნაკვეთზე (ს/კ
67.08.32.001). უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან 1.2 კმ-ს დაშორებით.
საწარმო ფუნქციონირებს 1999 წლიდან და მისი პროფილი იყო კლინკერის
წარმოება. საწარმოში დაგეგმილია კლინკერის ნაცვლად ცემენტის წარმოება, რისთვისაც
გამოყენებული

იქნება

მისი

ტექნიკური

საშუალებები.

ცემენტის

წარმოება

განხორციელდება მზა კაზმის (რომელიც შემოტანილი იქნება სხვა საწარმოდან)
დაფქვით,

მისი

დასაწყობებით

და

გაცემით,

როგორც

ცემენტმზიდებზე,

ასევე

დაფასოებული სახით.
პროექტის თანახმად საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულია 18 ტ/სთ.
წარმადობის საფქვავი ბურთულებიანი წისქვილი და მისი ფუნქციონირებისათვის
საჭირო ინფრასტრუქტურის საჭირო ობიექტები.
ყველა ტექნოლოგიური პროცესი განხორციელდება დახურულ, ოთხივე მხრიდან
კედლების მქონე კაპიტალურ ნაგებობაში, ღია ცის ქვეშ განთავსებული იქნება მხოლოდ
სილოსები და მზა პროდუქციის გაცემის ადგილი. დანაკარგების თავიდან აცილების
მიზნით ბურთულებიან წისქვილზე დამონტაჟებულია 99,9% ეფექტურობის სახელოიანი
ფილტრები ხოლო ცემენტის ჩაყრისას ცემენტმზიდებში ან პარკებში იფუნქციონირებს
ქსოვილიანი ფილტრი.
საწარმოს განთავსების ტერიტორიაზე ჩატარებული კვლევის შედეგად რაიმე სახის
საშიში გეოლოგიური პროცესების განვითარების ნიშნები არ გამოვლენილა. საწარმოს
მთელი ტერიტორია მოასფალტებულია, შესაბამისად ტერიტორიაზე არ არის
წარმოდგენილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და მცენარეული საფარი.

წყალი

საწარმოში

გამოიყენება

საწარმოს

ტერიტორიაზე

მიზნებისათვის.

მხოლოდ

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო

ცენტრალიზებული

წყალმომარაგება

არ

არსებობს. გამომდინარე აქედან საწარმოს დაგეგმილი აქვს ინდივიდუალური ჭის
მოწყობა,

ამიტომ

ფუნქციონირების

პირველ

ეტაპებზე

მოხდება

სამეურნეო-

საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის წყლის შემოტანა და რეზერვუარებით სარგებლობა.
წარმოდგენილ

დოკუმენტაციაში

ასახულია

ობიექტის

ფუნქციონირებით

გამოწვეული ზეგავლენა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე.
დადგენილია
ატმოსფერულ

მავნე

ჰაერში

ნივთიერებათა

გაფრქვეული

გამოყოფის

მავნე

და

გაფრქვევის

ნივთიერებების

წყაროები,

შემადგენლობა,

მათი

რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გაფრქვევის სხვა პარამეტრები;
ობიექტის ექსპლუატაციისას ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა ცემენტის მტვერი.
მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშმა აჩვენა, რომ ობიექტის ექსპლუატაციის
შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული ცემენტის მტვრის კონცენტრაცია არ
აჭარბებს ნორმით დადგენილ მის დასაშვებ მნიშვნელობას ობიექტიდან დაშორებულ 500
მეტრიან რადიუსის მანძილზე და მით უმეტეს, უახლოეს დასახლებულ პუნქტებთან
მიმართებაში

(1200მ),

ამიტომ

მავნე

ნივთიერებათა

გაფრქვევების

მიღებული

რაოდენობები კვალიფიცირდება, როგორც ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევები.
გზშ-ს ანგარიშში შეფასებულია გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება და
შემუშავებულია

შესაბამისი

შემარბილებელი

ღონისძიებები.

ასევე

განხილულია

მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციები და მოცემულია მათზე რეაგირების გეგმა. გარდა
ამისა, ანგარიშს თან ახლავს გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მართვის გეგმა.
აღნიშნული გზშ-ს ანგარიში განიხილეს შესაბამისმა სამინისტროს სპეციალისტებმა
გარემოსდაცვითი შეფასების სხვადასხვა მიმართულებით, რომელთა დასკვნების
შეჯერებისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასების ასევე გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის მე5 პუნქტის 5.4 ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. გაიცეს

გარემოსდაცვითი

გადაწყვეტილება

შპს

„ევროცემენტის“

ცემენტის

წარმოების საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე (კასპის მუნიციპალიტეტი,
სოფელი კავთისხევი).
2. ბრძანების

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებული

გარემოსდაცვითი

გადაწყვეტილება გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით;
3. შპს

„ევროცემენტმა“

საქმიანობა

განახორციელოს

გარემოსდაცვითი

გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული შემდეგი პირობების დაცვით;

3.1 საქმიანობის განხორციელება უზრუნველყოს წარმოდგენილი გარემოზე
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი
ტექნოლოგიური

სქემის,

შემარბილებელი

ღონისძიებების, რეკომენდაციების, გარემოსდაცვითი

მონიტორინგის

და

გარემოზე

ავარიულ

მოსალოდნელი

სიტუაციებზე

ზემოქმედების

რეაგირების

გეგმების

შესაბამისად;
3.2 მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის გეგმის
სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 აგვისტოს N211
ბრძანების შესაბამისად;
3.3 ნარჩენების მართვა უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის კოდექსისა და
მისგან

გამომდინარე

კანონქვემდებარე

ნორმატიული

აქტების

მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შესაბამისად;
3.4 უზრუნველყოს „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად
დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტში“ წარმოდგენილი გამოყოფის
და

გაფრქვევის

წყაროების

პარამეტრების

დაცვა

და

შესაბამისად,

დადგენილი ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების შესრულება;
3.5 მშენებლობის დაწყებისა და ექსპლუატაციაში შესვლის შესახებ აცნობოს
სამინისტროს;
3.6 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების სხვა პირზე გადაცემის შემთხვევაში
გარემოსდაცვითი

გადაწყვეტილების

გადაცემა

განახორციელოს

„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი წესით.
4. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ევროცემენტს“;
5. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „ევროცემენტის“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
6. ეს

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

