საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

სკოპინგის დასკვნა N 16
29.06.2018წ
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: 220 კვ ეგხ ,,ალავერდი’’-ს (გაორჯაჭვიანება) მშენებლობა და
ექსპლუატაცია.
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: სს „საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ ქ.თბილისი ბარათაშვილის N2;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბანის მუნიციპალიტეტი
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 15.05.2018
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს ,,გამა კონსალტინგი’’

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემას“ მიერ წარმოდგენილია ქ. გარდაბანში 220 კვ ეგხ ,,ალავერდი’’-ს
(გაორჯაჭვიანება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-8 მუხლისა და სკრინინგის გადაწყვეტილების
შესახებ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 15
თებერვლის #2-75 ბრძანების შესაბამისად.
პროექტი ითვალისწინებს არსებული 220 კვ ძაბვის ეგხ ,,ალავერდი’’-ს შეჭრას ,,გარდაბანი
თბოსადგური 2’’-ის ქვესადგურში და აღნიშნული ქვესადგურიდან ქ/ს ,,გარდაბანი 220’’-მდე
ერთჯაჭვა 220 კვ ეგხ ,,ალავერდი’’-ს ნაცვლად, მისი განლაგების ზოლზე ახალი ორჯაჭვა 220 კვ
ძაბვის ეგხ-ს განთავსებას. საპროექტო 220 კვ ძაბვის ეგხ-ს სიგრძე დაახლოებით 2,7 კმ იქნება.
საპროექტო ეგხ-ს განთავსების ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი პუნქტი, ქვემო
კაპანახჩი დაცილებულია 1200 მეტრით. ტერიტორიის სიახლოვეს ზედაპირული წყლის ობიექტი
არ არის განთავსებული.
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 ზემოქმედებე

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;



ტექნოლოგიური სქემა;



ეგხ-ს ინფრასტრუქტურული ობიექტების და ტექნოლოგიური მოწყობილობების აღწერა;



ეგხ-ს განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები: ტექნოლოგიური ალტერნატივები
შესაბამისი

დასაბუთებით,

გარემოსდაცვითი

თვალსაზრისით

შერჩეული

დასაბუთებული ალტერნატივა შეიფ ფაილებით;


ეგხ-ს განთავსების ტერიტორიის GIS კოორდინატები;



ეგხ-ს განთავსების ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები;



დაზუსტებული

მონაცემები

დაგეგმილი

საქმიანობის

ტერიტორიაზე

კერძო

მესაკუთრეების,


ეგხ-ს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი);



გრუნტის წყლების ნიშნულის შესახებ ინფორმაცია, საინჟინრო გეოლოგიურ კვლევაზე
დაფუძნებული;



ეგხ-ს მშენებლობის ეტაპზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი;



სამშენებლო მოედნის და მასალის დასაწყობების მოედნების აღწერა;



მშენებლობის ეტაპზე შესაძლო ავარიული სიტუაციების აღწერა და მათი მართვის გეგმა:



მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობებისა და
რაოდენობის შესახებ მონაცემები და შემდგომი მართვის ღონისძიებები;



ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციასთან
დაკავშირებული საკითხები;



სამშენებლო ტექნიკის ტრანსპორტირების მარშრუტი და სქემა;



ვინაიდან

ეგხ კვეთს გარდაბნის აღკვეთილის ტრადიციული გამოყენების ზონას და

„ზურმუხტის ქსელის“ კანდიდატ საიტს, საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20

აგვისტოს N242 დადგენილების „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 271
მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად საჭიროა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მიწის
სამუშაოების

განხორციელებისთვის

სახელმწიფო

ტყის

ფონდით

სპეციალური

დანიშნულებითს უფლების მინიჭება;
5. გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისათვის
და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:


ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე, ემისიები
სამშენებლო ნედლეულისა გამოყენებისას, გაფრქვევის წყაროები, გაფრქვეული მავნე
ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა.



ზემოქმედება ნიადაგზე და შესაძლო დაბინძურება, შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;



ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება მშენებლობა/ექსპლუატაციის
ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;



ეგხ-ს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და
საშიში გეოდინამიკური პროცესები და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;



ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, შემარბილებელი ღონისძიებები;



ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები;



ზედაპირული წყლების დაბინძურების რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;



ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება ეგხ-ს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის ეტაპზე;



მცენარეულ საფარსა და ჰაბიტატების მთლიანობაზე ზემოქმედება, შეფასება,



ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება, საბინადრო ადგილებზე ზემოქმედება(მათ შორის
წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;



ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;



ზემოქმედების

შეფასება

უსაფრთხოებასთან

სოციალურ-ეკონომიკურ

დაკავშირებული

რისკებსა

გარემოზე,
და

ჯანმრთელობასა

შესაბამისი

და

შემარბილებელი

ღონისძიებების შესახებ;


ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;



მოწყობისა

და

ექსპლუატაციის

ეტაპზე

განსახორციელებელი

შემარბილებელი

ღონისძიებების გეგმა;


მოწყობისა

და

ექსპლუატაციის

ეტაპზე

განსახორციელებელი

გარემოსდაცვითი

მონიტორინგის გეგმა;


გზშ-ს ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში
განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები;



ეგხ-ს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით, ფოტო
მასალა);



გზშ-ს ფარგლებში აისახოს ინფორმაცია ინფორმაცია ხე-მცენარეების შესახებ სახეობების
და რაოდენობის მითითებით.



გზშ-ს ფარგლებში აისახოს ინფორმაცია სათანადო კვლევებზე დაყრდნობით უშუალოდ
პროექტის გავლენის ზონაში არსებულ ცხოველებზე, მათ შორის ფრინველებზე (
განსაკუთრებით ყურადღება გამახვილდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და
საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცულ სახეობებზე), მათზე შესაძლო ზემოქმედებაზე,
ამ ზემოქმედების თავიდან აცილებაზე და საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო
ღონისძიებებზე, წარმოდგენილ იქნას ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგები.



საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა "ევროპის ველური ბუნების და ბუნებრივი ჰაბიტატების
დაცვის შესახებ" (ბერნის) კონვენციის შესაბამისად შექმნილ "ზურმუზტის ქსელის"
კანდიდატ საიტს (გარდაბანი GE0000019). აღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ს ანგარიშში
უნდა აისახოს კანდიდატ საიტზე არსებულ სახეობებზე და ჰაბიტატებზე ზეგავლენის ე.წ.
მიზანშეწონილობის შეფასება. შეფასებაში ასახული უნდა იქნას, საქმიანობის სახეების
მიხედვით მოსალოდნელი ზეგავლენა, სათანადო დასაბუთებებით; შემარბილებელი,
ზემოქმედების თავიდან აცილებისა და საკომპენსაციო ქმედებები; წარმოდგენილ უნდა
იქნას, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადებული საკონსერვაციო გეგმა.





აღსანიშნავია, რომ საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა „ფრინველთათვის მნიშვნელოვან
ტერიტორია“-ს (IBA) და „ფრინველთა სპეციალურ დაცულ ტერიტორია“-ს (SPA).
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ს დოკუმენტში აისახოს აღნიშნულ ტერიტორიებზე
გავრცელებულ ფრინველთა სახეობებზე ზემოქმედებაზე, ამ ზემოქმედების თავიდან
აცილებაზე და საჭიროების შემთხვევაში, საკომპენსაციო ღონისძიებების შესახებ
ინფორმაცია.
გზშ-ს ფარგლებში ზემოაღნიშნული კვლევების შედეგების საფუძველზე, მონიტორინგის
გეგმაში აისახოს ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე ზემოქმედებაზე
დაკვირვების საკითხი.
 ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წინამდებარე დასკვით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის

დასკვნის

მიღების

მიზნით

სამინისტროში

სს

„საქართველოს

სახელმწიფო

ელექტროსისტემას“ მიერ წარმოდგენილ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, 220 კვ ეგხ ,,ალავერდი’’ს (გაორჯაჭვიანება) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტზე სავალდებულოა გზშ-ის
ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული კვლევების,
მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიხედვით.

