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უცხოური საწარმოს ფილიალი (უ.ს.ფ.) „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და კონსალტინგის
ფილიალი საქართველოში“ დაბა აბასთუმნის ტერიტორიაზე საკანალიზაციო
წყალარინების ქსელის და შესაბამისი ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობაექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ
უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და კონსალტინგის ფილიალი საქართველოშის“
მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია დაბა აბასთუმნის ტერიტორიაზე
საკანალიზაციო წყალარინების ქსელის და შესაბამისი ბიოლოგიური გამწმენდი
ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და
კონსალტინგის

ფილიალი

საქართველოში“

ახორციელებს

დაბა

აბასთუმნის

საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლების მართვის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რისთვისაც
დაგეგმილია

საკანალიზაციო

წყალარინების

ქსელის,

რომლის

სიგრძეც

შეადგენს

დაახლოებით 5 კილომეტრს და სამი ერთეული ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობის
მშენებლობა-ექსპლუატაცია.

თითოეული გამწმენდი ნაგებობა მოემსახურება ცალკე

საცხოვრებელ უბანს.
●

ძირითად საცხოვრებელ ზონას მოემსახურება ყველაზე მაღალი წარმადობის (1365
მ3/დღღ) გამწმენდი ნაგებობა - „აბასთუმანი F02“. იგი განლაგდება მჭიდროდ
დასახლებული ზონის სამხრეთ ნაწილში (მანძილი უახლოეს დასახლებულ
პუნქტამდე 258 მ.)

●

მეორე გამწმენდი ნაგებობა - „აბასთუმანი F01“ (წარმადობა 207 მ3/დღღ) განლაგდება
მთა ყანობილის დასახლებაში (მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე 33 მ).

●

ყველაზე მცირე წარმადობის მქონე გამწმენდი ნაგებობა - „აბასთუმანი F03“
წარმადობა 174 2მ3/დღღ) მოემსახურება აღობილის დასახლებას (მანძილი უახლოეს
დასახლებულ პუნქტამდე 170 მ).

თითოეულ ნაგებობაზე დანერგილი იქნება გაფართოებული აერაციის პროცესი. პროცესი
შედგება მექანიკური წინასწარი დამუშავების, ბიოლოგიური დამუშავების, მესამეული
დამუშავების, სადენზიფექციო წმენდის და ლამის გაწმენდისაგან.
მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება და ხმაური შეიძლება
გამოიწვიოს გამწმენდი ნაგებობების სამშენებლო სამუშაოებში ჩართულმა სატრანსპორტო
საშუალებებმა. ექსპლუატაციის პროცესში კი მოსალოდნელია ორგანული ნივთიერების
დეგრადაციით გოგირდწყალბადის (H2S) წარმოქმნა, რაც გამოიწვევს არასასიამოვნო სუნის

გავრცელებას მოსახლეობაში. ხმაურის გავრცელების ძირითადი წყარო კი ექსპლუატაციის
პროცესში იქნება სატუმბი დანადგარები.
აღნიშნულ საპროექტო ტერიტორიაზე წყლის გარემოს დაბინძურება დაკავშირებული
იქნება გაუთვალისწინებელ შემთხვევებთან (ნავთობპროდუქტების დაღვრა, ნარჩენების
არასწორი მართვა და სხვ.), თუმცა ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელია დადებითი
ზემოქმედება მდინარეებზე საკანალიზაციო ქსელში გაწმენდილი წყლის ჩაშვებით.
ნიადაგის დაბინძურების წყარო შეიძლება გახდეს გამწმენდი ნაგებობიდან ამოღებული
ჭარბი ლამი.
პროექტის განხორციელებისას მოსალოდნელია ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედება.
ვინაიდან

მოხდება

ხე-მცენარეების

ჭრა

გამწმენდი

ნაგებობების

სამშენებლო

ტერიტორიაზე. სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე და ასევე ექსპლუატაციის პერიოდში
მოსალოდნელია,

როგორც

სახიფათო,

ისე

არასახიფათო

ნარჩენების

წარმოქმნა.

ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენებიდან აღსანიშნავია ჭარბი ლამი. მისი
გაუწყლოება და სტაბილიზაცია მოხდება ადგილზე და გატანილი იქნება მუნიციპალურ
ნაგავსაყრელზე.
აღნიშნული საპროექტო სამუშაოები დაგეგმილი არ არის ჭარბტენიან ტერიტორიასთან და
შავი ზღვის სანაპირო ზოლთან, არ არის დაფიქსირებული კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლი, ტრანსსასაზღვრო და კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. თუმცა
პროექტის განხორციელების სიახლოვეს არის ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკი,
ასევე აღსანიშნავია „ზურმუხტის ქსელის“ კანდიდატი უბანი -„ხარაგაული GE0000010“
ზემოაღნიშნული
კრიტერიუმების
გათვალისწინებით,
,,გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის, ამავე კოდექსის II დანართის 9
პუნქტის 9.6. ქვეპუნქტის, 10 პუნქტის 10.6. ქვეპუნქტის და ასევე „საქართველოს
მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" (07.12.2017 №1620-რს)
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი
და

კონსალტინგის

ფილიალი

საქართველოში“-ის

მიერ

დაბა

აბასთუმნის

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო წყალარინების ქსელების მოწყობასა და შესაბამისი
ბიოლოგიური გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა-ექსპლუატაციაზე გარემოზე
ზემოქმედების შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ;
2. უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და კონსალტინგის ფილიალი საქართველოში“
ვალდებულია უზრუნველყოს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-8
მუხლით დადგენილი სკოპინგის პროცედურის გავლა;
3.

ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და
კონსალტინგის ფილიალი საქართველოს“;

4. ბრძანება ძალაში შევიდეს უ.ს.ფ. „კასპიის ბიზნეს მენეჯმენტი და კონსალტინგის
ფილიალი საქართველოს“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
5. ბრძანების ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში სკრინინგის გადაწყვეტილება
განთავსდეს

სამინისტროს

ოფიციალურ

ვებგვერდზე,

ადიგენის

მუნიციპალიტეტის მერიასა და დაბა აბასთუმანის წარმომადგენლობითი ორგანოს
საინფორმაციო დაფაზე;
6. ბრძანება

შეიძლება

გასაჩივრდეს

ზემდგომ

ადმინისტრაციულ

ორგანოში-

საქართველოს მთავრობაში (თბილისი, ინგოროყვას ქუჩა N7) ან თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ.
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით
გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

