საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სკოპინგის დასკვნა N 37
06.09.2018
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 35კვ ძაბვის
საჰაერო და საკაბელო ეგხ „მეწიეთის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია.
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ
ჯორჯია“ ქ. თბილისი, კოსტავას ქუჩა N47/57;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 01.08.2018
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს ,,გამა კონსალტინგი’’

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“-ს
მიერ წარმოდგენილია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 35 კვ ძაბვის საჰაერო
და საკაბელო ეგხ „მეწიეთის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის
ანგარიში.
პროექტი ითვალისწინებს ახალი 35 კვ ეგხ-ს მეშვეობით დაგეგმილი „საშუალა 2“ ჰესიდან
საჰაერო და საკაბელო ეგხ გამოყენებით სოფ. ხიდისთავში მდებარე ქვესადგური „ხიდისთავი35“-ის ელექტროენერგიით მომარაგებას.
პროექტით ეგხ იწყება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი „საშუალა 2“ ჰესის
შენობიდან და მოუყვება მდინარე საშუალას ხეობას სოფ. მეწიეთის სამხრეთ საზღვრამდე.
საპროექტო ეგხ N1 –N23 საყრდენამდე გადის საჰაერო ხაზი, რომლის სიგრძე შეადგენს 4223
მეტრს, ხოლო საკაბელო ეგხ კი სოფ. ხიდისთავიდან იწყება და სრულდება ქვესადური
„ხიდისთავი-35“ -თან, რომლის სიგრძე შეადგენს 3140,6 მეტრს.
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.

გზშ-ის 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;
 დაზუსტებული მონაცემები საპროექტო ეგხ-ს შერჩეული ალტერნატივის გასხვისების
დერეფანში მოქცეული კერძო მესაკუთრეების შესახებ, ხაზობრივი ნაგებობების
შესახებ ინფორმაცია (ტექნიკური გადაწყვეტა);
 ეგხ-ს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი);
 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;
 ეგხ-ს განთავსების ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევები, ჰიდროლოგიური და
ჰიდროგეოლოგიური კვლევები;
 წარმოდგენილი ეგხ დერეფანი კვეთს სსიპ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას
დაქვემდებარებულ სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიებს, აღნიშნულიდან

გამომდინარე წარმოდგენილ იქნეს შეთანხმება სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის
უფლების მქონე ორგანოსთან- სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოსთან;
 ეგხ-ს საპროექტო დერეფნის გათვალისწინებით წარმოდგენილ იქნეს შეთანხმება სსიპ
წიაღის ეროვნულ სააგენტოსთან;
 სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მათ მიერ წარმოდგენილი
მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება;
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 ნედლეულის 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 მშენებლობასა და ექსპლუატაციის ეტაპზე გეოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება
და საშიში გეოდინამიკური პროცესები და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ელექტრომაგნიტური
ველით
გამოწვეული
კუმულაციური
ზემოქმედება,
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 ზემოქმედების შეფასება,
 ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება, საბინადრო ადგილებზე ზემოქმედება (მათ
შორის წითელი ნუსხის) და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
 ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;
 ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკები და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
 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 ეგხ-ს გასხვისების დერეფანში მოქცეული ხემცენარეების 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.
გზშ-ს ფარგლებში ზემოაღნიშნული კვლევების შედეგების საფუძველზე,
მონიტორინგის გეგმაში აისახოს ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე
ზემოქმედებაზე დაკვირვების საკითხი.

გზშ-ის ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იქნეს წინამდებარე დასკვნით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას“
მიერ წარმოდგენილ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 35 კვ ძაბვის საჰაერო და
საკაბელო ეგხ „მეწიეთი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე სავალდებულოა
გზშ-ის ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული
კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის
მიხედვით.

