საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

სკოპინგის დასკვნა N49
13.11.2018
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების განთავსება, ინსინერაცია
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: შპს “მედიკალ საპორტ ენდ
ტექნოლოჯი“ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ.#6;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ.#6,;
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 11.09.2018;
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენელის შესახებ: შპს „გამა კონსალტინგი“

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „მედიკალ საპორტ ენდ
ტექნოლოჯმა“ წარმოადგინა სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობის
და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“ს სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო ფუნქციონირებს 2015 წლიდან, თუმცა
სხვა მისამართზე: ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონის ქვემო ალექსეევკის დასახლებაში სს
„სპეცჰელიოთბომონტაჟი“-ს კუთვნილ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთზე (მიწის ნაკვეთის გამოყენება ხდება იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე). რაზეც
სამინისტროს მიერ გაცემულია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა №000130 (03.02.2015 წ).
2017 წელს კომპანიის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ტექნოლოგიურ ხაზის
ცვლილების შესახებ (საწარმოს დაემატა ნარჩენების გადამამუშავებელი ხაზის ახალი Celitron
დანადგარში, გაიზარდა წარმადობა), სამინისტროს მიერ გაცემულია გარემოზე ზემოქმედების
ნებართვა №000289 (12.10.2017 წ).
შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“-მ მიიღო გადაწყვეტილება
ტექნოლოგიური ხაზის საკუთარ მიწის ნაკვეთზე გადატანის შესახებ.

არსებული

სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისთვის ახალი ტერიტორია
შერჩეულია ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, თვალჭრელიძის №6-ში არსებულ
საწარმოო ზონაში. შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“-ს კუთვნილი არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობია 3000 მ2. უახლოეს
საცხოვრებელ სახლამდე დაშორების პირდაპირი მანძილი 320 მ-ია.

კომპანიის მომსახურების სფერო მოიცავს ქ. თბილისის დაახლოებით 400 ორგანიზაციას
(მცირე, საშუალო და დიდ სამედიცინო პროფილის დაწესებულებები). კომპანია სამედიცინო
დაწესებულებებს სთავაზობს სამედიცინო ნარჩენების თითოეული კატეგორიისთვის
ინდივიდუალური სპეციალური ერთჯერადი შეგროვების 50 ლიტრიანი, 30 ლიტრიანი, 12
ლიტრიანი, 8 ლიტრიანი და 4 ლიტრიანი ტევადობის მყარ ჰერმეტულ ჭურჭელს, სრულად
პასუხობს ყველა უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მოთხოვნებს. კომპანიის საკუთრებაში
არის ევროპული წარმოების უნივერსალური ინსინერატორი - ABONO A4, რომელიც სამუშაო
ციკლის განმავლობაში უზრუნველყოფს სამედიცინო სახიფათო ნარჩენის (მყარი,
ბიოლოგიური, ფარმაცევტული) ინსინერაციას 1200 C0 ტემპერატურაზე, შემდგომი მისი
ტოქსინებისგან და ინფექციებისგან სრულად გაუვნებელყოფის მიზნით.
ინსინერატორის წარმადობა შეადგენს 250 კგ/სთ სამედიცინო ნარჩენების დაწვას.
ინსინერატორი დღის განმავლობაში იმუშავებს 6 საათის განმავლობაში. ინსინერატორის
მუშაობის დღეთა რაოდენობად აღებულია საშუალოდ 280. გამომდინარე აღნიშნულიდან
წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია მაქსიმუმ 420 000 კგ. ნარჩენების ინსინერაცია.
შეიძლება ითქვას, რომ ახალ საწარმოო ტერიტორიაზე გადმოტანის შემდგომ ინსინერატორის
მუშაობის დატვირთვა არ შეიცვლება. სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ინსინერატორი
ორიენტირებული იქნება ძირითადად სამედიცინო
ბიოლოგიური ნარჩენების და
მედიკამენტების დაწვაზე, ხოლო ისეთი სახის ნარჩენების, როგორიცაა პლასტმასი, ლითონის
სამედიცინო ხელსაწყოები და სხვ, გადამუშავდება Celitron-ის დანადგარში. დანადგარი
მუშაობს ელექტროენერგიაზე. დანადგარის წარმოების ციკლი ეკოლოგიურად უსაფრთხო და
მინიმალური საწარმოო დანახარჯებით ხასიათდება ნებისმიერი სიმკვრივის ნარჩენების
სრული დაქუცმაცება ხდება ერთგვაროვან 2 მმ გრანულებად. პროცესი საჭიროებს წყალს და
ორთქლს. სტერილიზაცია ხდება 134 oC ტემპერატურაზე. ტექნოლოგიის შედეგად მიიღება
მშრალი უსაფრთხო ერთგვაროვანი მასა.
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 და ტერიტორიის ცვლილების საფუძვლების
დასაბუთება.



პროექტის აღწერა;



თითოეული ტექნოლოგიური ხაზის და ტექნოლოგიური პროცესების დეტალური
აღწერა;



საწარმოს

განთავსების

თვალსაზრისით

ალტერნატიული

შერჩეული

ვარიანტები:

დასაბუთებული

გარემოსდაცვითი

ალტერნატივა;

ტექნოლოგიური

ალტერნატივები შესაბამისი დასაბუთებით;


საწარმოს

ტერიტორიიდან

მანძილი

უახლოესი

საცხოვრებელ

სახლებამდე,

მდებარეობის მითითებით, უახლოეს დასახლებამდე, მდინარემდე და სხვა უახლოეს
სამრეწველო

ობიექტამდე;

ინფორმაცია

საპროექტო

ტერიტორიის

მოსაზღვრე

ტერიტორიების, ასევე ახლომდებარე მოქმედი ობიექტების და მათი დანიშნულების
შესახებ;


საწარმოს განთავსების ტერიტორიის GIS კოორდინატები;



საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (სიმძლავრე, მასშტაბი);



დანადგარების,

მოწყობილობების ABONO A4 ინსინირატორის

დანადგარში ინსინირაციის/დამუშავების

პროცესების დეტალური

და

Celitron

აღწერა;



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;



საწარმოს ნედლეულით მომარაგება;



ნარჩენების ჩატვირთვის და დაწვის პროცესის აღწერა;



მიღებული

ნარჩენების

კოდები,

რაოდენობა

და

მათი

შემდგომი

მართვის

ღონისძიებები;


ნარჩენების დამუშავების (მათ შორის წინასწარი დამუშავების) ოპერაციის კოდები;



ნარჩენების

დროებითი

შენახვა/დასაწყობებასთან,

ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საკითხები;

შეგროვებასა

და



დასაწყობებულ

ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები და დასაწყობების პირობების

დეტალური აღწერა ვადების მითითებით;


სამედიცინო ნარჩენების კლასიფიკაცია, მათი ტრანსპორტირება და დროებითი
დასაწყობება საწარმოო ტერიტორიაზე;



ინსინერატორის შედეგად მიღებულ ნაცრის ტოქსიკურობისა ან/და შემადგენლობის
და მისი შესაბამისი კვლევების შესახებ დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა.



ნაცრის, მათ შორის სახიფათო ნარჩენების მართვის დეტალური ღონისძიებები;



Celitron მიღებული ნივთიერებების მართვის ღონისძიებების შესახებ დეტალური
ინფორმაცია;



ტერიტორიის კაპიტალური შემოღობვის შესახებ დეტალური ინფორმაცია;



ინსინერაციის შედეგად

ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები

როგორც საწვავის წვის შედეგად, ასევე ინსინერაციის შედეგად;


ინსინერატორის ჰაერის გაწმენდის სისტემის აღწერა;

5. გარემოზე

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;
 ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;
 წარმოქმნილი სამედიცინო ნარჩენების შემოტანაზე, ინსინერატორში ჩატვირთვაზე,
შეფუთული ნაცრის დროებით განთავსებაზე, მონიტორინგის საკითხები;
 ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებების შესახებ;
 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 წინამდებარე დასკვით გათვალისწინებული
სტრუქტურის შესაბამისად.
6. 2017 წლის 12 ოქტომბრის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის
პირობების
შესრულების ანალიზი;
7. საწარმოს კონსერვაციისა და ექსპლუატაციის შეწყვეტის, შესაბამისი პროექტის
წარმოდგენა;

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით სამინისტროში შპს „მედიკალ საპორტ ენდ
ტექნოლოჯი“-ს მიერ წარმოდგენილ ქ. თბილისი, თვალჭრელიძის ქ.#6 სამედიცინო
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.

