საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

სკოპინგის დასკვნა N40
14.09.2018
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების
გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: შპს „ჯორჯიან პოლიმერი“
ძველი თბილისის რაიონში, ქიაჩელის, ქ N26;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, კაიროს ქუჩა #20;
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 06.08.2018;
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს „წარმოების ეკოლოგია“

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯორჯიან პოლიმერმა“
წარმოადგინა პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ფირებისა და პარკების საწარმოს
მოწყობის 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 25 ივლისის #2-601 ბრძანების
შესაბამისად.
საქმიანობის განხორციელება დაგეგმილია ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, კაიროს ქუჩა N0 20.
(მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.21.002.405, GPS კოორდინატები X – 499910.00, Y -4614705.00).
აღნიშნულ
საწარმოში
დამატებით
დაიგეგმა
მეორადი
პოლიეთილენისა
და
პოლიპროპილენების ნარჩენების
გადამუშავება, საწარმოში პოლიეთილენისა და
პოლიპროპილენის ნარჩენების შემოტანა მოხდება სხვადასხვა საწარმოებიდან, რომლებსაც
წარმოექმნებათ აღნიშნული სახის ნარჩენები. საწარმოს წლიური წარმადობაა 1488.96
ტონა/წელ პოლიეთილენის ფირები და პარკები და 819 ტონა მეორადი გრანულები.
საწარმოდან უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებულია 50 მეტრით.
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

განთავსების

ალტერნატივები

შესაბამისი

ალტერნატიული

ვარიანტები:

ტექნოლოგიური

დასაბუთებით,

გარემოსდაცვითი

თვალსაზრისით

შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივა შეიფ ფაილებით;


საწარმოს განთავსების ტერიტორიის GIS კოორდინატები;



საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი);



დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი;



წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლების მართვის საკითხები;



საწარმოს მოწყობის ეტაპზე და ფუნქციონირების დროს შესაძლო ავარიული
სიტუაციების აღწერა და მათი მართვის გეგმა:



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






ნარჩენების მართვის გეგმა;
ნარჩენების დროებითი დასაწყობების შესახებ ინფორმაცია.
გადასამუშავებლად მიღებული ნარჩენების კოდები, რაოდენობა და მათი შემდგომი
მართვის ღონისძიებები;
ნარჩენების აღდგენის ოპერაციის კოდები;

გარემოზე

5.

მოსალოდნელი

კომპონენტისათვის

და

ზემოქმედების

პროექტის

შეფასება

განხორციელების

გარემოს

შედეგად

თითოეული
მოსალოდნელი

ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:


ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე, ემისიები
ნედლეულისა

გამოყენებისას,

გაფრქვევის

წყაროები,

გაფრქვეული

მავნე

ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა.


ზემოქმედება ნიადაგზე და შესაძლო დაბინძურება, შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;



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



ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები;



ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება საწარმოს 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 სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი 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;



საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით,
ფოტო მასალა);
 ანგარიში

წარმოდგენილი

უნდა

იქნეს

გათვალისწინებული სტრუქტურის შესაბამისად.

წინამდებარე

დასკვით

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „ჯორჯიან პოლიმერის“ მიერ
წარმოდგენილ ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, კაიროს ქუჩის N020 პოლიეთილენისა და
პოლიპროპილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობის
და ექსპლუატაციის პროექტზე სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე
სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი
ინფორმაციის და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიხედვით.

