N 2-210

05/03/2019

სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფ.
კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 112 500 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) ღია
კარიერული წესით მოპოვების სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის
მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
წარმოდგენილია „გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფ. კრწანისის მიმდებარე
ტერიტორიაზე 112 500 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) ღია კარიერული წესით
მოპოვების“ სკრინინგის განცხადება.
წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადებით დგინდება, რომ საპროექტო ტერიტორია
მდებარეობს გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფ. კრწანისის მიმდებარედ (ს.კ.
81.04.01.731).
ერთ უბნად წარმოდგენილი სალიცენზიო ობიექტი მდებარეობს სოღანლუღის
დაბლობის უკიდურეს აღმოსავლეთ პერიფერიაზე, მდ. მტკვრის მარჯვენა ტერასაზე,
ზღვის დონიდან 445-455 მ. სიმაღლეზე. აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს
სახელმწიფო საკუთრებას. უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 1 კმ.ით.
მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის ღერძიდან შეადგენს 18 მეტრს.
წიაღითსარგებლობის ობიექტს კვეთს გრუნტის გზა. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი
დაშორებულია 29 მეტრით.
ტერიტორია აგებულია თაბაშირის შემცველი თიხნარებით, წვრილი კენჭნარის
ჩანართებით და დაფარულია ნიადაგის თხელი ფენით. საინჟინრო-გეოლოგიური
პირობების სირთულის მიხედვით წიაღითსარგებლობის ობიექტის ტერიტორია
მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას. სასარგებლო წიაღისეულის ობიექტის ფართობია
- 15 ჰა, საშუალო სიმძლავრე - 0,5 მ, მოცულობითი წონა 1,5.
სალიცენზიო ობიექტზე პროგნოზული წიაღისეულის რაოდენობრივი მაჩვენებლებით,
მარაგი შეადგენს 11 2500 ტონას. ობიექტიდან მოპოვებული წიაღი გამოიყენება
სამშენებლო საქმიანობაში.
საპროექტო ტერიტორია არ ხვდება
ტყის ფონდის, დაცული ტერიტორიების,
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სიახლოვეს. ასევე, ტყით მჭიდროდ დაფარულ
ტერიტორიასთან, სადაც გაბატონებულია საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცული

ხე-მცენარეები. არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სხვა
ობიექტები.
სალიცენზიო ობიექტის დამუშავების დროს ხდება ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და
შესაბამისად მოსალოდნელია ნიადაგზე ზემოქმედება. ობიექტის დამუშავების დროს
მოხსნილი ნიადაგის ფენა და ფუჭი ქანები უნდა დასაწყობდეს შემდგომი
რეკულტივაციის მიზნით. მოპოვებითი სამუშაოების დროს გათვალისწინებულია
ტერიტორიის ეტაპობრივი რეკულტივაცია.
სალიცენზიო ობიექტის დამუშავების დროს ხმაურთან დაკავშირებული საკითხები არ
არის წარმოდგენილი.
თიხა თაბაშირის (გაჯი) ღია კარიერული წესით მოპოვების დროს მოსალოდნელია
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების
გაფრქვევა.
ვინაიდან აღნიშნული სალიცენზიო ობიექტი დიდ ფართობზეა (15 ჰა) წარმოდგენილი
და გათვალისწინებული მარაგი შეადგენს 112 500 ტონას, მოსალოდნელია გარემოს
სხვადასხვა კომპონენტებზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მასშტაბისა და საქმიანობის გათვალისწინებით,
მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.
კრწანისის მიმდებარედ სასარგებლო წიაღისეულის თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვების
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის 2 პუნქტის 2.1
ქვეპუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, სსიპ „წიაღის ეროვნული
სააგენტოს“ მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. კრწანისის მიმდებარე
ტერიტორიაზე 112 500 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვებაზე გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ;
2. სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია უზრუნველყოს
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-8 მუხლით დადგენილი სკოპინგის
პროცედურის გავლა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს სსიპ „წიაღის ეროვნულ სააგენტოს“;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს სსიპ „წიაღის ეროვნული სააგენტოს“ მიერ ამ ბრძანების
გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში აღნიშნული
გადაწყვეტილება
განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
გარდაბნის
მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანოს
და
წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე;
6. ბრძანება
შეიძლება
გასაჩივრდეს
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.
ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

