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შპს ,, ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 35 კვ საჰაერო-საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის - „მეწიეთის“
მშენებლობაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

შპს ,, ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“ მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის
მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
წარმოდგენილია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 35 კვ საჰაერო-საკაბელო
ელექტროგადამცი ხაზის - „მეწიეთის“ მშენებლობააზე სკრინინგის განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად საპროექტო 35 კვ ძაბვის ეგხ იწყება მდ.
საშუალას ხეობაში დაგეგმილი საშუალა 2 ჰესის შენობიდან და საჰაერო მონაკვეთით
მიუყვება მდ. საშუალას ხეობას სოფ. მეწიეთის მჭიდროდ დასახლებულ ზონამდე. სოფლის
მჭიდროდ დასახლებულ ზონას ეგხ გაივლის საკაბელო მონაკვეთით, №27 საყრდენი
ანძიდან ქვესადგურ ,,ხიდისთავი-35“-მდე. საპროექტო 35 კვ. საჰაერო ეგხ-ს ტრასის ჯამური
სიგრძე შეადგენს 4,279 კმ-ს. საჰაერო მონაკვეთის შემდგომ იწყება საკაბელო ტრასა, რომლის
სიგრძეა 3140,6 მ. და მშენებლობისთვის განსაზღვრული საპროექტო დერეფნის ცალკეული
მონაკვეთები (საკაბელო მონაკვეთი) გაივლის სოფ. მეწიეთის ფარგლებში. შესაბამისად
მოსალოდნელია მოსახლეობაზე ზემოქმედება. წარმოდგენილი shape ფაილების მიხედვით
ეგხ-ს დერეფნის ნაწილი ხვდება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე.
ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოები გულისხმობს საპროექტო დერეფანში მისასვლელი გზების
მოწესრიგებას მცენარეული და ნიადაგოვანი საფარის მოხსნას, მცენარეული საფარის
გასუფთავებას ანძების და სადენების გასხვისების დერეფანში, სადენების გაჭიმვას,
საკაბელო მონაკვეთში ტრანშეაში კაბელის ჩადებას და მის შევსებას, ნარჩენების მართვას,
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ სარეკულტივაციო სამუშაოებს და სხვა.
საპროექტო ეგხ-ს საჰაერო მონაკვეთის საყრდენი ანძები განლაგდება საშუალას ხეობაში
გამავალი საავტომობილო გზის სიახლოვეს. შესაბამისად მისასვლელი გზების
მოწესრიგების პროცესში მოსალოდნელია მიწის სამუშაოებით გამოწვეული ზემოქმედება
და ფუჭი ქანების წარმოქმნა.
პროექტის განხორციელების შედეგად გამოყენებული იქნება ძირითადად სახელმწიფო
საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები. აღსანიშნავია, რომ საპროექტო დერეფანი
რამდენიმე უბანზე გადაკვეთს ტყის კორომებს და საჭირო იქნება ეგხ-ს გასხვისების

დერეფნის
გასუფთავება
მცენარეული
საფარისაგან.
ეგხ-ს
მშენებლობისთვის
განსაზღვრული საპროექტო დერეფნის ცალკეული მონაკვეთები (საჰაერო მონაკვეთი)
გაივლის ტყით მჭიდროდ დაფარულ ტერიტორიებზე შესაბამისად საჭირო იქნება ეგხ-ს
გასხვისების დერეფანში ხე-მცენარეული საფარის გასუფთავება. ასევე წინასწარი
ბიოლოგიური კვლევის შედეგებით საპროექტო დერეფანში მოსალოდნელია საქართველოს
„წითელი ნუსხის“ სახეობებზე ზემოქმედება. საქმიანობა არ არის დაგეგმილი ჭარბტენიან
ტერიტორიასთან, შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან და დაცულ ტერიტორიებზე.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მოსალოდნელია სახიფათო და
არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა. დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე
ნარჩენების წარმოქმნება ძირითადად სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პერიოდში
მოსალოდნელია
ხის
ნარჩენების,
პოლიმერული
ნარჩენების
(შესაფუთი
და
საჰერმეტიზაციო მასალები), გამოყენებული ელქტროდების ნარჩენების, ლითონების
ნარჩენების, სხვადასხვა სახის სამშენებლო,
ასევე მცირე ოდენობით ტოქსიკური
ნარჩენების წარმოქმნა და საჭიროა ნარჩენმების მართვის გეგმის შემუშავება.
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების პროცესში არსებობს გარემოს დაბინძურების
რისკები. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიებს და ხმაურის გავრცელებას
ადგილი ექნება სამშენებლო ტექნიკის გამოყენების და მიწის სამუშაოების პროცესში.
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში არსებობს სხვადასხვა სახის ავარიის რისკები.
მათ შორის შეიძლება აღინიშნოს საშიში ნივთიერებების დაღვრის და ხანძრის გავრცელების
რისკები. საჭიროა ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავება.
ლიტერატურული წყაროების და მოკლე საველე კვლევების მიხედვით, საპროექტო 35 კვ
ძაბვის ეგხ-ის დერეფანში ხილული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
იდენტიფიცირებული არ არის. თუმცა ეგხ-ს სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის
პროცესში არქეოლოგიური ობიექტის გვიანი გამოვლენა არ არის გამორიცხული.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით და ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის, ამავე კოდექსის II დანართის მე-3 პუნქტის 3,4
ქვეპუნქტის
საფუძველზე
და
,,საქართველოს
მთავრობის
სტრუქტურის,
უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების
შეტანის თაობაზე’’ (07.12.2017 N 1620-რს) საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3
პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ
იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, შპს ,,ენერჯი დეველოპმენტ
ჯორჯიას“ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 35 კვ საჰაეროსაკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის-„მეწიეთის“ მშენებლობის გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ;
2. შპს
„ენერჯი
დეველოპმენტ
ჯორჯია“
ვალდებულია
უზრუნველყოს
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-8 მუხლით დადგენილი სკოპინგის
პროცედურის გავლა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს ,, ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“;

4. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „ენერჯი დეველოპმენტ ჯორჯიას“

მიერ ამ

ბრძანების გაცნობისთანავე;
5. ბრძანების ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში სკრინინგის გადაწყვეტილება
განთავსდეს

სამინისტროს

ოფიციალურ

ვებგვერდზე

და

ჩოხატაურის

მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი 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

