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ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯაგან ჭყვიშში საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის მდ. რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების
განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

საქართველოს

საავტომობილო

გზების

დეპარტამენტის

მიერ

გზშ-ს

ჩატარების

საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროში წარმოდგენილია „ვანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯაგან ჭყვიშში, მდ.
რიონის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე“

სკრინინგის

განცხადება.
სკრინინგის

განცხადების

თანახმად,

ტერიტორიის

რელიეფიდან

გამომდინარე,

წყალდიდობის დროს პერიოდულად ხდება მდინარის დონის აწევა და დასახლების
დატბორვა, რასაც თან ახლავს ნაპირის ინტენსიური გვერდითი ეროზია. წარმოდგენილი
პროექტი მიზნად ისახავს

მდ. რიონის მარცხენა ნაპირის საინჟინრო დაცვას

(კოორდინატები X =287127.254 ; Y =4667695.016).
პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული კალაპოტის მარცხენა ნაპირის 905 მეტრის
რეაბილიტაცია,

რაც

ითვალისწინებს

ქვანაყარი

ბერმის

მოწყობას.

საპროექტო

ტერიტორიის მონაკვეთებიდან უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე მანძილი შეადგენს
120 მეტრს.
ბერმის ფლეთილი ლოდების საანგარიშო დიამეტრი შეადგენს - 1,2 მ. ქვის მოცულობითი
წონა - არანაკლებ 2.4 ტ/მ3. ნაგებობის თხემის სიგანე შეადგენს 7.5 მეტრს, სიმაღლე - 3.8 მ.
ნაგებობის ერთ გრძივ მეტრზე გათვალისწინებულია 34 კუბ.მ მოცულობის საანგარიშო
ლოდების ჩაყრა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბერმის თხემზე დროებითი გზის
მოწყობა ადგილობრივი გრუნტის გამოყენებით. ასევე, ობიექტამდე მისასვლელი გზის
მოხრეშვა.
აღნიშნული სამუშაოების განსახორციელებლად დაგეგმილია - სამი ავტოთვითმცლელის
და ერთი ბულდოზერის გამოყენება. პროექტის მიხედვით სამშენებლო სამუშაოები
გაგრძელდება 120 დღე. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ტერიტორიაზე
სამშენებლო ბანაკის მოწყობა არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების ჩატარებისას
გამოყენებული ტექნიკა სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ დაუბრუნდება შერჩეული
დისლოკაციის ადგილს. სამუშაოების მიმდინარეობას გააკონტროლებს ზედამხედველი,

რომელიც პასუხისმგებელი იქნება უსაფრთხოების ნორმების შესრულებაზე. სამუშაო
უბანი იქნება შემოზღუდული.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, სამუშაოების განხორციელებისას არ წარმოიქმნება
სამშენებლო ნარჩენები, ხოლო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება მოხდება
შესაბამის კონტეინერებში და გატანილი იქნება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე. სახიფათო
ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება სამშენებლო მოედანზე სპეციალურად
გამოყოფილ სათავსოში და გადაეცემა იურიდიულ პირს, რომელსაც ექნება ნებართვა
ნარჩენების

შემდგომ

მართვაზე.

სამეურნეო-ფეკალური

წყლები

შეგროვდება

საასენიზაციო ორმოში.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების პერიოდში ატმოსფერულ ჰაერზე ზეგავლენა
მოსალოდნელია გამოყენებული ტექნიკის ძრავების გამონაბოლქვით. პროექტის
განხორციელებისას ემისიების სტაციონალური ობიექტები გამოყენებული არ იქნება.
ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკით,
რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. დაგეგმილი სამუშაოები მნიშვნელოვნად ვერ
შეცვლის ფონურ მდგომარეობას.
საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო
ტექნიკა. სამშენებლო უბნებზე განსახორციელებელი პრაქტიკული ღონისძიებების
მასშტაბებიდან გამომდინარე ხმაურისა და ვიბრაციის დონეები დაბალია. სამშენებლო
სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხმაურის წყაროები შეწყდება.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების ადგილი არ ხვდება ტყით მჭიდროდ დაფარულ
ტერიტორიაზე
განცხადების

და

არ

ითვალისწინებს

შესაბამისად

კუმულაციური

ხე-მცენარეების
ზემოქმედება

მოჭრას.

წარმოდგენილი

აღნიშნული

სამუშაოების

განხორციელების ეტაპზე არ არის მოსალოდნელი. საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს
არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სხვა ობიექტები.
მდ. რიონის ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელებისთვის განსაზღვრული მცირე
დროისა და მასშტაბების გათვალისწინებით, გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება იქნება
არ იქნება მნიშვნელოვანი.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მიღებულ

იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ვანის მუნიციპალიტეტში,

სოფ. ჯაგან ჭყვიშში მდ. რიონის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება არ
დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. საქართველოს

საავტომობილო

გზების

დეპარტამენტი

ვალდებულია

საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-8
ნაწილის

შესაბამისად

უზრუნველყოს

გარემოსდაცვითი

ტექნიკური

რეგლამენტებით დადგენილი მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების
დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტს;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება
განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ვანის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ან/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

