საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სკოპინგის დასკვნა #12
25.06.2018
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობა
და ექსპლუატაცია
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: შპს „ჯი-პი-პი რესაიქლინგ“
ქ.თბილისი, ორხევის დასახლება;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ორხევის დასახლება;
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 15.05.2018
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს ,,ჯეოკონი’’

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯი-პი-პი რესაიქლინგის“ მიერ
წარმოდგენილია ქ. თბილისში ორხევის დასახლებაში ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და
აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. საქმიანობა
დაგეგმილია 625კვმ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ
01.19.17.001/008).
საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში აღნიშნული
საწარმოს ბიზნეს-გეგმის
შესაბამისად, გათვალისწინებულია პირველ ეტაპზე წელიწადში 10000 ტონა, ხოლო უახლოეს
პერსპექტივაში ყოველწლიურად 12000 ტონა წუნდებული/მწყობრიდან გამოსული
საყოფაცხოვრებო ტექნიკისა და ხელსაწყოების ნარჩენების გადამუშავება. საწარმოო
ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი მდებარეობს 360მ. 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

1.

გზშ-ს ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას;
2. გზშ-ს ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მეოთხე ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია;
3. 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;
4. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს:
• პროექტის საჭიროების დასაბუთება;
• პროექტის აღწერა;
• თითოეული ტექნოლოგიური ხაზის და ტექნოლოგიური პროცესების დეტალური
აღწერა;
• საწარმოს
ტერიტორიიდან მანძილი უახლოესი საცხოვრებელ სახლებამდე,
მდებარეობის მითითებით, უახლოეს დასახლებამდე, 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 ნედლეულით მომარაგება;
• ტერიტორიის GIS კოორდინატები;
• საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი, რაოდენობა);
• ტექნოლოგიური სქემა და საწარმოში დაგეგმილი დანადგარების აღწერა, სიმძლავრე,
წარმადობა;
• დანადგარების, ტექნოლოგიური მოწყობილობების და პროცესების
დეტალური
აღწერა;
• დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი;
• ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის საკითხები: ტიპი, ტექნიკური
პარამეტრები, გაწმენდის ეფექტურობა;
• საწარმოში წარმოქმნილი საწარმოო ჩამდინარე წყლების კანალიზაციაში ჩაშვების
შეთანხმება
კანალიზაციის
ქსელის
მფლობელთან
და
შეთანხმების
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა სამინისტროში.
• საწარმოო და სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგება, სამეურნეო ფეკალური და
სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის საკითხები;
• მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობების და
რაოდენობის შესახებ მონაცემები და შემდგომი მართვის ღონისძიებები;
• დამხმარე ინფრასტრუქტურული ობიექტების შესახებ დეტალური ინფორმაცია;
• ნარჩენების მართვის გეგმა;

•

საწარმოში დამუშავების მიზნით მიღებული ნარჩენების ჩამონათვალი კოდების
მითითებით და რაოდენობა;
• დამუშავების შემდეგ მიღებული ნარჩენების კოდები, რაოდენობა და მათი შემდგომი
მართვის ღონისძიებები;
• ნარჩენების აღდგენის ოპერაციის კოდები;
• ფრეონის მართვის საკითხი;
• სახიფათო
ნარჩენების
დროებითი
შენახვის/დასაწყობების
ობიექტთან
დაკავშირებული საკითხები;
• სახიფათო ნარჩენების შეგროვებასთან და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული
საკითხები;
• სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების მეთოდები;
• თხევადი ქიმიური ნარჩენების შეფუთვის (კონტეინერების) შესახებ ინფორმაცია;
• ნარჩენების სეპარაციის შესახებ ინფორმაცია;
• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები;
• დასაწყობებულ ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები;
• ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების დასაწყობების პირობების დეტალური
აღწერა , ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები;
5.
გარემოზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედების
შეფასება
გარემოს
თითოეული
კომპონენტისათვის
და
პროექტის
განხორციელების
შედეგად
მოსალოდნელი
ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:
•

•
•

•

•
•

•
•
•

ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე, ემისიები
ნედლეულისა და მზა პროდუქციის დასაწყობებისას, გაფრქვევის წყაროები,
გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა.
ზემოქმედება ნიადაგზე, ნიადაგის დაბინძურებით გამოწვეული რისკები,
ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები.
ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს მშენებლობის/
ექსპლუატაციის ეტაპზე შესაბამისი გათვლებით და შემარბილებელი ღონისძიებები,
ზემოქმედების შეფასება;
საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე გეოლოგიურ გარემოზე
ზემოქმედება და საშიში გეოდინამიკური პროცესები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები;
ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე საწარმოს ხაზის მოწყობის და ექსპლუატაციის
ეტაპზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებები;
ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება საწარმოს მოწყობისა
და ექსპლუატაციის ეტაპზე;
გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის ჩასატარებელი/დაგეგმილი საველე კვლევების
შესახებ ინფორმაცია.
ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების შეფასება და შეფასების პროცესში
გამოყენებული მეთოდები.

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების მთლიანობაზე ზემოქმედება, ცხოველთა
სამყაროზე ზემოქმედება (მათ შორის წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;
ნარჩენების ტრანსპორტირებით გამოწვეული ზემოქმედება.
ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე,
ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ;
მოსახლეობაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება.
კუმულაციური ზემოქმედება (სრულყოფილად იქნეს შეფასებული მოსახლეობის
ჯანმრთელობაზე და სოციალურ გარემოზე);
ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;
საწარმოს
მოწყობისა
და
ექსპლუატაციის
ეტაპზე
განსახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა და ზემოქმედების აცილებისთვის,
შემცირებისთვის განსაზღვრული ღონისძიებები.
საწარმოს
მოწყობისა
და
ექსპლუატაციის
ეტაპზე
განსახორციელებელი
გარემოსდაცვითი
მონიტორინგის
გეგმა;
მონიტორინგის
ღონისძიებების,
საკონტროლო წერტილების, მეთოდის, სიხშირისა და პერიოდულობის განსაზღვრით.
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა;
გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში
განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები;
საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით,
ფოტო მასალა);
საწარმოს დეტალური გენერალური გეგმა, სადაც დატანილი და აღწერილი
იქნება ყველა დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული ობიექტი;
ნახაზები/სურათები მაღალი გარჩევადობით;
ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წინამდებარე დასკვნით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.

დასკვნითი ნაწილი:

სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯი პი პი რესაიქლინგის“ მიერ
წარმოდგენილია ქ. თბილისში ორხევის დასახლებაში ნარჩენების წინასწარი დამუშავების
და აღდგენის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სავალდებულოა გზშის ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული
კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის
მიხედვით.

