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შპს „ ევროცემენტის“ ინერტული მასალების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის 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

დაშორებულია 390

მეტრით. საქმიანობის განხორციელებისათვის შერჩეული ტერიტორია მდებარეობს შპს
„ევროცემენტის“

კუთვნილებაში

არსებულ

მიწის

ფართობზე,

რომელზეც

ასევე

განთავსებულია შპს „ევროცემენტის“ ცემენტის წარმოების საწარმო (ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნა N45, 23.02.2006)
ინერტული მასალების მწარმოებელი საწარმოს
სიმძლავრის

სამსხვრევ-დამხარისხებელი

ტერიტორიაზე იგეგმება 20 მ3/სთ

დანადგარის

განთავსება,

რომელიც

წარმოადგენს მობილური ტიპის დანადგარს - მისი მოწყობისათვის სპეციალური
სამშენებლო სამუშაოები (საძირკვლის მოწყობა ან სხვა) საჭირო არ იქნება. დანადგარის
მიმდებარედ გათვალისწინებულია 1000 მ2 ფართობის მიწის გამოყოფა ნედლეულის
(ბალასტის), ხოლო

ნედლეულის მსხვრევის შედეგად მიღებული პროდუქციის

განთავსებისათვის - დაახლოებით 600მ2 ფართობის მიწის გამოყოფა. ბალასტის შემოტანა
მოხდება სატვირთო ავტომანქანებით, ასევე ავტომანქანებით მოხდება მზა პროდუქციის
გატანა.

სატვირთო

ავტომობილის

ძარაზე

ინერტული

მასალების

დაყრისათვის

გამოყენებული იქნება კოვშიანი ტრაქტორი ან ლენტური ტრანსპორტიორი. სამსხვრევდამხარისხებელი დანადგარის მიმღებ ბუნკერში ნედლეულის ჩაყრა განხორციელდება
სპეციალური ტექნიკის (ტრაქტორის და სხვ.) გამოყენებით. მიღებული პროდუქტის
განთავსება შესაბამის საწყობებში მოხდება 10-20 მ. სიგრძის ლენტური ტრანსპორტიორის
საშუალებით. საწარმო იმუშავებს წლის განმავლობაში 300 დღის განმავლობაში, 8
საათიანი სამუშაო რეჟიმით და მისი სიმძლავრე შეადგენს 48 – 50 ათას კუბურ მეტრს
წელიწადში. დასაქმებული იქნება 5-10 ადამიანი.
სამსხვრევ-დამხარისხებელი დანადგარით განხორციელდება ნედლეულის ორჯერადი
მსხვრევა, სველი წესით, რისთვისაც წყალაღება მოხდება მდ. მტკვრიდან, ხოლო

გამონამუშევარი წყლის ჩაშვება ასევე განხორციელდება მდ. მტკვარში. მდინარის
დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით პროცესში გამოყენებული და სანიაღვრე
წყლებისათვის მოეწყობა შემკრები სისტემა და სალექარი (შესაბამისი პარამეტრების
გათვალისწინებით).
ვინაიდან აღნიშნული ტერიტორია მდებარეობს საწარმოო ზონაში, ასევე აღნიშნულ
ტერიტორიაზე მდებარეობს შპს „ევროცემენტის“ ცემენტის საწარმო, მოსალოდნელია
კუმულაციური ზემოქმედება.
საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადგილი აქვს საწარმოს უბნებზე მავნე
ნივთიერებათა წარმოქმნას და მათ შემდგომ გაფრქვევას ატმოსფეროში. ატმოსფერულ
ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებას წარმოადგენს ინერტული მასალის მტვერი.
საწარმოს

მოწყობისას

ნარჩენების

წარმოქმნას

ადგილი

არ

ექნება,

ხოლო

ოპერირებისას მოსალოდნელია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა,
რომელიც გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ნაგავსაყრელზე.
საწარმოს მუშაობის პროცესში ხმაურის გავრცელების დონეების გადაჭარბება არ არის
მოსალოდნელი, რადგან აღნიშნული სამსხვრევი დანადგარი და სხვა ტექნიკა

არ

წარმოადგენენ მაღალი ხმაურის დონის გამომწვევ დანადგარებს.
საქმიანობა არ არის დაგეგმილი შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან,

სახელმწიფო ტყის

ფონდსა და დაცულ ტერიტორიებზე. ვიზუალური შეფასებით საპროექტო ტერიტორიაზე
არ

ფიქსირდება

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლი.

დაგეგმილი

საქმიანობის

განხორციელების პროცესში ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის, ამავე კოდექსის II დანართის 5 პუნქტის 5.1
ნაწილისა და ასევე „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და
საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"
(07.12.2017 №1620-რს) საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ

იქნეს

სკრინინგის

გადაწყვეტილება,

რომ

შპს

„ევროცემენტის“

ინერტული მასალების გადამამუშავებელი (ქვიშა-ხრეშის) საწარმოს მოწყობისა
და ექსპლუატაციის

პროექტი

არ

დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების

შეფასებას;
2. შპს „ევროცემენტი“ ვალდებულია საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად უზრუნველყოს
გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნებისა და
გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
3.

ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ევროცემენტი“;

4. ბრძანება

ძალაში

შევიდეს

შპს

„ევროცემენტის“

მიერ

ამ

ბრძანების

გაცნობისთანავე;
5. ბრძანების ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში სკრინინგის გადაწყვეტილება
განთავსდეს

სამინისტროს

ოფიციალურ

ვებგვერდზე

და

კასპის

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 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

