საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სკოპინგის დასკვნა #30
14.08.2018
საერთო მონაცემები
საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: შპს ,,ჯეო მეტალი“
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზედა საქარა;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 04.07.2018
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს“სამნი’’

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯეო მეტალის“ მიერ
წარმოდგენილია თერჯოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფეროშენადნობების საწარმოს
მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში.
შპს „ჯეო მეტალ“-ს დაგეგმილი აქვს ფეროშენადნობი საწარმოს მშენებლობა - ექსპლუატაცია
ქ. თერჯოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს-ს კუთვნილ 4769 მ2 არასასოფლო სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 33.09.43.302). ტერიტორია მდებარეობს თერჯოლის
სამხრეთ დასავლეთით, თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის ზესტაფონიქუთაისის მონაკვეთის მარცხენა მხარეს, სამრეწველო ზონაში. საპროექტო ტერიტორია
ავტომაგისტრალიდან დაშორებულია 350-390 მ-ით, მდინარე ჩოლაბურიდან 210 მ-ით, ხოლო
უახლოესი საცხოვრებელი სახლიდან 530 მეტრით. ფეროსილიკომანგანუმის დნობისათვის
გათვალისწინებულია 2,5 მვა სიმძლავრის ელექტრო-რკალური ღუმელის გამოყენება.
საწარმოს ბიზნეს გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია ფეროსილიკომანგანუმის წარმოება
თვეში 250 ტ-ის ოდენობით, რაც წელიწადში შეადგენს 3000 ტონას. საათში წარმადობა
შეადგენს 0,38 ტ-ს.

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
გზშ-ს ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას;
1. გზშ-ს ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მეოთხე ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია;
2. 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;
3. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

პროექტის საჭიროების დასაბუთება;
პროექტის აღწერა;
ტექნოლოგიური სქემა და დანადგარის აღწერა.
საწარმოს ტერიტორიიდან მანძილი უახლოესი საცხოვრებელ სახლებამდე
მდებარეობის მითითებით, დასახლებამდე (სოფელი, ქალაქი), მდინარემდე და სხვა
უახლოეს სამრეწველო ობიექტამდე.
საწარმოს
განთავსების
ალტერნატიული
ვარიანტები,
დეტალური
ინფორმაცია სხვადასხვა ალტერნატიული მიწის ნაკვეთების
შესახებ (სად
მდებარეობდა თითოეული მიწის ნაკვეთი, ან რატომ იქნა უარყოფილი), მათი
რაოდენობის, მათი ადგილმდებარეობის, შერჩევის უპირატესობის დასაბუთებით და
საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში მოსალოდნელი (დადებითი და
უარყოფითი) ზემოქმედება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე.
ტექნოლოგიური ალტერნატივები შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის არაქმედების
ალტერნატივა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით შერჩეული დასაბუთებული
ალტერნატივა.
საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი, რაოდენობა);
ღუმელის მოწყობის პროცესში დასაქმებული ადამიანების საერთო რაოდენობა მათ
შორის დასაქმებულთა ადგილობრივების წილი.
მოთხოვნები მასალებზე და ძირითად ენერგორესურსებზე.
ღუმელის გეომეტრიული, ელექტრული და ტექნიკური პარამეტრები.
საწარმოში გამოყენებული ნედლეულის შესახებ ინფორმაცია.
პროდუქციის რაოდენობა და ხარისხი.
აირმტვერგამწმენდი სისტემა და უბნები.
ტექნიკურ-ეკონომიკური
გაანგარიშების
საფუძველი და
სამშენებლო
მოედნის დახასიათება.

•
•
•
•
•

•

მასალების მიღების ხაზი.
დნობის პროდუქტების მიღების უბანი.
საწარმოს გენ-გეგმა.
ავტოტრანსპორტი: ავტომანქანების მოძრაობის გეგმა-გრაფიკი; ნედლეულის, ასევე მზა
პროდუქციის ტრანსპორტირების მარშრუტი და სქემა.
საწარმოო და სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგება, მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე
მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობების და რაოდენობის შესახებ მონაცემები და
შემდგომი მართვის ღონისძიებები, ნარჩენების მართვის გეგმა.
საწარმოში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მართვა და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის შესახებ სრული ინფორმაცია.

4. საქმიანობის განხორციელების შედეგად გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება
თითოეული გარემოს კომპონენტისათვის:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე, მათ შორის
ნედლეულისა და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირების დროს გაფრქვეული ემისიები.
ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და საშიში გეოდინამიკური პროცესები და
შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები;
ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე,
ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები:
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება საწარმოს მოწყობისა
და ექსპლუატაციის ეტაპზე, კერძოდ მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების
მთლიანობაზე ზემოქმედება, ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება, (შორის წითელი
ნუსხის), შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
აისახოს ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიაზე არსებულ მცენარეებზე. მათზე
ზემოქმედების შემთხვევაში, წარმოდგენილ იქნას, ინფორმაცია ზემოქმედებას
დაქვემდებარებული ხე-მცენარეების შესახებ სახეობების და რაოდენობის მითითებით.
ზემოქმედება ეროვნული კანონმდებლობითა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
დაცულ სახეობებზე და ჰაბიტატებზე. ამ ზემოქმედების თავიდან აცილებაზე და
საკომპენსაციო ღონისძიებებზე, მათ შორის, საჭიროების შემთხვევაში ჰაბიტატის
აღდგენის ღონისძიებებზე;
ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებების თავი;
ზემოაღნიშნული კვლევების შედეგების საფუძველზე, მონიტორინგის გეგმაში აისახოს,
ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე ზემოქმედებაზე დაკვირვების
საკითხი;
ნარჩენების მართვის საკითხები, მათ შორის ნარჩენების მართვის გეგმა, ნარჩენების
წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და შესაბამისი ღონისძიებები;

•

ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე,
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები და შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებები;
6.საქმიანობის განხორციელების შედეგად პროექტის განხორციელების შედეგად
მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:
• ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;
• შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა;
• მონიტორინგის გეგმა;
• საწარმოს ფოტო მასალა, სიტუაციური სქემა;
• ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა;
• სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი
მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება;
• გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში
განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები;
• გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმა;
• გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა;
• საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით);
• საპროექტო ტერიტორიის გეოინფორმაციული სისტემები GIS Shape ფაილი ელ ვერსია.
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წინამდებარე დასკვნით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე,
2018 წლის 25 ივლისს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის
შენობაში გაიმართა შპს „ჯეო მეტალის“ ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა. აღნიშნულს საჯარო
განხილვაზე გამოითქვა მოსაზრებები ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევა.
ექსპერტიზის ეტაპზე წარმოდგენილ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშს თან უნდა
ახლდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის
ნორმების პროექტი. წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში ასახული უნდა იყოს ობიექტის
ფუნქციონირებით გამოწვეული ზეგავლენა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე, ასევე
დადგენილი უნდა იყოს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროები,
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემადგენლობა, მათი
რაოდენობრივი მაჩვენებლები და გაფრქვევის სხვა პარამეტრები. რის საფუძველზეც
სპეციალისტების მიერ შეფასებული იქნება საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოეს
მოსახლემდე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში, რომლის
მიხედვითაც ობიექტის ექსპლუატაციის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული

არცერთი მავნე ნივთიერების კონცენტრაცია ფონური კონცენტრაციის გათვალისწინებით არ
უნდა აჭარბებდეს ნორმით დადგენილ მის დასაშვებ მნიშვნელობას.
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯეო მეტალის“ მიერ
წარმოდგენილ
თერჯოლის
მუნიციპალიტეტის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე,
ფეროშენადნობების საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტზე სავალდებულოა გზშ-ს
ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული კვლევების,
მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიხედვით.

