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შპს „ჯეო მეტალის“ ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს „ჯეო მეტალის“ მიერ
წარმოდგენილია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა
და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და კანონით
გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია, რაზეც სამინისტრომ უზრუნველყო
საექსპერტო კომისიის შექმნა და აღნიშნულის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს
საინფორმაციო დაფაზე
განთავსება.
შპს „ჯეო მეტალის“ ფეროშენადნობების საწარმომ გაიარა სკოპინგის პროცედურა
რომლის შედეგად განსაზღვრული და დადგენილი იქნა დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის
ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი
ინფორმაციის ჩამონათვალი, გზშ-ს პროცესში დეტალურად შესასწავლი საკითხები და
გაიცა სკოპინგის დასკვნა (N30; 14.08.2018წ.).
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების
გაცემის
მიზნით
დაწყებული
ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, 2019 წლის 4 იანვარს თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართა აღნიშნული
პროექტის საჯარო განხილვა, რომელსაც ესწრებოდნენ გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს, გზშ-ს მომაზადებელი კომპანიის შპს „სამნის“ და შპს „ჯეო
მეტალის“ წარმომადგენლები.
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით სამინისტროში დაწყებული
ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე საზოგადოების მიერ არ ყოფილა წარმოდგენილი
შენიშვნები და კომენტარები დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ შპს „ჯეო მეტალი“ გეგმავს
ფეროშენადნობთა საწარმოს განთავსებას თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მის კუთვნილ
4769 მ2 არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 33.09.43.302). საპროექტო
ტერიტორიიდან მდინარე ჩოლაბური დაშორებულია 210 მ-ით. საწარმოში დაგეგმილია
ფეროშენადნობის წარმოება ერთი ელექტრორკალური ღუმელის გამოყენებით.
საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 530
მეტრით.
ფეროსილიკომანგანუმის დნობისათვის გათვალისწინებულია 2.5 მგვტ სიმძლავრის
ღუმელის გამოყენება. ტექნოლოგიური პროცესისათვის აუცილებელი მასალები
შემოიზიდება ავტომობილების მეშვეობით და საწყობდება დახურულ სათავსოში,
საიდანაც ავტოდამტვირთველით მიეწოდება კაზმის უბანს და თავსდება ბუნკერდოზატორებში.
დოზატორებიდან
ნედლეული
საჭირო
დოზებით
იყრება
ტრანსპორტიორის ლენტაზე და გროვდება საკაზმე კალათაში. კალათის შევსების შემდეგ
დოზირებული კაზმი
იყრება ღუმელის მკვებავ (ე.წ. სახარჯავ) ხვიმირაში,

რომლებიდანაც ფოლადის მილებით მიეწოდება ღუმელის დნობის კამერაში.
გათვალისწინებულია 4 ბუნკერის დამონტაჟება, რადგან კაზმის ჩამოყრა ღუმელში
მოხდეს თანაბრად. დნობის პროცესი მიმდინარეობს 1350 -1500 გრადუს ცელსიუსზე.
პროცესს უზრუნველყოფს კაზმში ნაწილობრივ ჩაშვებული საშუალონახშირბადიანი სამი
ელექტროდი, რომლებიც ჰიდრავლიკური სისტემით გადაადგილდებიან და ქმნიან
დნობისთვის საჭირო ელექტრულ პირობებს.
ღუმელის კარკასი ცილინდრული ფორმისაა, შიგნიდან ამოგებულია ცეცხლგამძლე
აგურით, ცეცხლგამძლე სილიციუმის კარბიდითა და სატკეპნი პასტით. სადნობ ზონაში
მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენითი პროცესების მეშვეობით მიიღება შენადნობი, რომელიც
გროვდება ღუმელის ფსკერზე. დნობის პროდუქტების გამოშვება ღუმელიდან ხდება,
წინასწარ გაანგარიშებული და დადგენილი გრაფიკის მიხედვით. ხვრელი დნობის
პროცესის მიმდინარეობისას იკეტება თიხის, კოქსის მტვერის , ან წვრილად დაფქვილი
ელექტროდული მასის ნარევით და გამოშვების წინ იხსნება 25 მმ დიამეტრის ფოლადის
ღეროს საშუალებით. ღუმელიდან გამოშვებული დნობის პროდუქტები, კასკადური
მეთოდით, ჩამოისხმება ცეცხლგამძლე ამონაგით ამოგებულ ციცხვში. ღუმელიდან
ფეროშენადნობისა და ტექნოლოგიურად მისი თანმყოლი წიდის სრულად გამოსვლის
შემდეგ, ხვრელი იკეტება. შენადნობზე წიდის მოცილება ხდება მოწურვის გზით.
შენადნობი ისხმება სპეციალურ ფიალებში (მულდებში), საიდანაც გაცივების შემდეგ
პროდუქციის ამოღება ხდება ფიალის ამობრუნებით. გაცივების შემდეგ იმსხვრევა, იყრება
კონტეინერში და თავსდება პროდუქციის დროებით საცავში. სადნობი ღუმელის თავზე
დამონტაჟდება გამოყოფილი აირმტვერნარევის გამწოვი სისტემა. გაწოვა მოხდება ორი
მილით, დამონტაჟდება 70 000 მ3 -სთში. წარმადობის ვენტილატორი. გაწოვილი
მტვერნარევი მასა იკრიბება ერთ 800 მმ-იან აირსავალ მილში და მიეწოდება მტვერდამჭერ
სისტემას. მტვერდამჭერი მოეწყობა საწარმოო კორპუსის ჩრდილოეთით, შენობიდან 40 მის დაშორებით. გამწმენდი წარმოადგენს სახელოიან, ქსოვილოვან ფილტრებს, რომელიც
დაყენებულია ერთ ლითონის კორპუსში. თითოეული სახელოს დიამეტრი 140 მმ-ია,
სიგრძე 3600 მმ. დამონტაჟდება 300 ცალი სახელო, საერთო საფილტრი ზედაპირით 470 მ2.
მტვერდამჭერის საპროექტო ეფექტურობა შეადგენს 99 %-ს. გაწმენდილი აირის გაფრქვევა
მოხდება 800 მმ დიამერტის 18 მ სიმაღლის მილით.
საწარმოში დაგეგმილია ფეროსილიკომანგანუმის წარმოება თვეში 250 ტ-ის
ოდენობით, რაც წელიწადში შეადგენს 3000 ტონას. საათური წარმადობა 0,38 ტ-ის ტოლია.
საწარმო იმუშავებს დღეში 24 საათს, წელიწადში 330 დღეს, რაც წელიწადში შეადგენს 7920
საათს.
საწარმოში წყალი გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო და საწარმოო მიზნებისათვის.
საწარმოო მიზნით წყალი გამოიყენება ღუმელის გაგრილების სისტემაში. ობიექტზე
მოეწყობა წყლის გამოყენების ბრუნვითი სისტემა.
საწარმოსათვის საჭირო სამეურნეო და საწარმოო წყლების აღება მოხდება
ტერიტორიაზე მოწყობილი
ჭიდან მიწისქვეშა მტკნარი წყლის
სასარგებლო
წიაღისეულის მოპოვების (N1005470) ლიცენზიის საფუძველზე.
საწარმოში
წარმოიქმნება
მხოლოდ
საყოფაცხოვრებო
ჩამდინარე
წყლები,
რომლისთვისაც ტერიტორიაზე მოწყობილი იქნება საასენიზაციო ორმო. საწარმოს
ტექნოლოგიური პროცესების დროს გამოყენებული წყალი ჩართული იქნება ბრუნვით
წყალმომარაგების სისტემაში. ტერიტორიაზე დაიდგმება წყლის შხეფსაცივარი, წყლის
სამარაგო ავზით. გაგრილების სისტემის შესავსებად საჭირო წყლის რაოდენობა შეადგენს
5 მ3. ღუმელისა და გაგრილების სისტემის ტექნიკური პარამეტრების შესაბამისად,
გაგრილების სისტემაში საჭირო წყლის დღიური რაოდენობა შეადგენს 30 მ3-ს. დღის
განმავლობაში შხეფსაცივარის ავზში წყალი დაემატება გაგრილების პროცესში
დანაკარგის შესავსებად. ამგვარად, საწარმოო ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.
საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში და გათანილი

იქნება ხელშეკრულების საფუძველზე. საწარმოს ყველა ტექნოლოგიური პროცესი
მიმდინარეობს დახურულ შენობაში. როგორც გზშ-ს ანგარიშშია აღნიშნული
ნედლეულისა და პროდუქციისათვის მოეწყობა დახურული საცავი, ამიტომ სანიაღვრე
წყლების შეკრებისა და გაწმენდის ორგანიზება არ მოხდება.
საწარმოს ფუნქციონირების დროს წარმოიქმნება სახიფათო და არასახიფათო
ნარჩენები. არასახიფათო ნარჩენები შეგროვდება საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულ,
სპეციალურ კონტეინერში და შემდგომ გატანილი იქნება თერჯოლის მუნიციპალიტეტის
ნაგავსაყრელზე. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის საწარმოში მოეწყობა
შესაბამისი სათავსო. დაგროვების შესაბამისად სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის
მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას.
წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს თან ახლავს
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების
პროექტი.
გზშ-ს ანგარიშის შესაბამის თავებში ასახულია ობიექტის ფუნქციონირებით
გამოწვეული ზეგავლენა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მისი უმთავრესი ასპექტების
გათვალისწინებით.იდენტიფიცირებულია საწარმოს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და
გაფრქვევის წყაროები, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების
შემადგენლობა, მათი რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გაფრქვევის სხვა პარამეტრები.
ობიექტის ექსპლუატაციისას ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა შემდეგი მავნე
ნივთიერებები: არაორგანული მტვერი, ალუმინის ოქსიდი, კალციუმის ოქსიდი,
მაგნიუმის ოქსიდი, მანგანუმის დიოქსიდი, სილიციუმის დიოქსიდი, აზოტის
დიოქსიდი; მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის თანახმად, ობიექტის
ექსპლუატაციის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები არ
აჭარბებს ნორმით დადგენილ დასაშვებ მნიშვნელობას ობიექტიდან უახლოეს
დასახლებულ სახლთან მიმართებით (530მ). შესაბამისად, მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევების მიღებული რაოდენობები კვალიფიცირდება ზღვრულად დასაშვებ
გაფრქვევებად.
ბიომრავალფეროვნების მხრივ საპროექტო ტერიტორია ღარიბია მცენარეული
საფარისაგან და არც წითელი ნუსხით დაცული ფლორა და ფაუნა არ დაფიქსირებულა.
ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ აჭარბებს ნორმით დადგენილ მოთხოვნებს.
ყველა ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს შენობის შიგნით საწარმოს
ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 530 მ-ით, შესაბამისად
მოსახლეობაზე ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მოსალოდნელი.
გზშ-ს ანგარიშს თან ერთვის საქმიანობის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და
მონიტორინგის გეგმა, გარემოზე მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების
შემარბილებელი ღონისძიებები, ავარიული სიტუაციების რეაგირების გეგმა, დასკვნები
და რეკომენდაციები.
აღნიშნული
გზშ-ს
ანგარიში
განიხილეს
შესაბამისმა
ექსპერტებმა
და
სპეციალისტებმა გარემოსდაცვითი შეფასების სხვადასხვა მიმართულებით, რომელთა
დასკვნების შეჯერებისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შეფასების ასევე
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-12 მუხლისა და პირველი დანართის მე-5
პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. გაიცეს
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილება
შპს
„ჯეო
მეტალის“
ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე (თერჯოლის
მუნიციპალიტეტი).

2. ბრძანების
პირველი
პუნქტით
გათვალისწინებული
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილება გაიცემა განუსაზღვრელი ვადით;
3. შპს „ჯეო მეტალმა“ საქმიანობის განხორციელება უზრუნველყოს წარმოდგენილი
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ტექნოლოგიური სქემის, გარემოზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედების
შემარბილებელი
ღონისძიებების,
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების
გეგმების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად;
4. შპს „ჯეო მეტალმა“ უზრუნველყოს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტით სამინისტროსთან
შეთანხმებული გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების, ასევე, აირმტვერდამჭერი
მოწყობილობის პარამეტრების დაცვა და, შესაბამისად, დადგენილი ზღვრულად
დასაშვები გაფრქვევის ნორმების შესრულება;
5. შპს „ ჯეო მეტალმა“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 2 თვის
ვადაში სამინისტროში წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია წარმოქმნილი
წიდის მოცულობისა და
წიდის მართვის, მათ შორის მისი დროებითი
განთავსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია (დროებითი განთავსების ადგილის
გენერალურ გეგმაზე დატანით);
6. შპს „ჯეო მეტალმა“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 3 თვის ვადაში
წარმოადგინოს ინფორმაცია საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანიაღვრე
წყლების მართვის საკითხების შესახებ;
7. შპს „ ჯეო მეტალმა“ ექსპლუატაციის ეტაპზე უზრუნველყოს საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორიის და საწარმოს ტერიტორიის მორწყვა ცხელ და მშრალ ამინდში
მტვრის წარმოქმნის შესამცირებლად;
8. შპს „ჯეო მეტალმა“ ექსპლუატაციაში გაშვებამდე უზრუნველყოს სახელოიანი
ფილტრის მოდელის, საპასპორტო მონაცემების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის
პირობების შესახებ ინფორმაციის სამინისტროში წარმოდგენა;
9. შპს „ჯეო მეტალმა“ ექსპლუატაციაში გაშვებამდე უზრუნველყოს ნარჩენების
მართვის გეგმის სამინისტოსთან შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 აგვისტოს N211
ბრძანების შესაბამისად;
10. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების სხვა პირზე გადაცემის შემთხვევაში
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების
გადაცემა
განახორციელოს
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი წესით;
11. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ჯეო მეტალს“;
12. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „ჯეო მეტალის“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
13. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში აღნიშნული
გადაწყვეტილება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო
დაფაზე;
14. 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

