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შპს „მეღვინეობა ხარებას“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის მიმდებარედ ავტოსადგომის მოსაწყობად ნაპირსამაგრი გაბიონის
კედლის მშენებლობის პროექტის სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

შპს „მეღვინეობა ხარება“-ს მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დაბა სტეფანწმინდაში ავტოსადგომის მოწყობის მიზნით
მდინარე თერგის კალაპოტში ფერდის დამჭერი გაბიონის კედლის მშენებლობის
პროექტის სკრინინგის განცხადება.
ავტოსადგომისთვის

განკუთვნილი

ტერიტორია

მდებარეობს

ყაზბეგის

მუნიციპალიტეტში, მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის მიმდებარედ,
შპს „მეღვინეობა ხარება“-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე, მდინარე თერგის მარჯვენა ნაპირზე,
რომლის მთლიანი ფართობი შეადგენს 1100 კვ.მ.-ს. სასტუმროს მიმდებარედ, არსებობს
მოუწყობელი გრუნტით დაფარული ტერიტორია, სადაც ხდებოდა სატვირთო და
მსუბუქი მანქანების გაჩერება.
საპროექტო ტერიტორიის გასაფართოებლად გათვალისწინებულია მაღალი ყრილის
შემაკავებელი გაბიონის კედლის მოწყობა. კედლის მოწყობისათვის ტერიტორიაზე
საჭიროა გრუნტის მოჭრა და ადგილზე დასაწყობება, შემდგომში უკუყრის მიზნით
გამოყენებისთვის. გაბიონის კედელი მოეწყობა საფეხურებრივად, 1მ. ზომის გაბიონის
ყუთების მეშვეობით. გაბიონის დამცავი კედელი დაეფუძნება 1.28 მ. სიღრმეზე
განთავსებულ გეოტექსტილის 3 მეტრის სიგანის ფენას, რომელიც ასევე აიწყობა გაბიონის
ყუთების

მეშვეობით.

ავტოსადგომის

ფერდობის

მდგრადობისთვის

დამატებით

გათვალისწინებულია, გრუნტის არმირებული ბადის (11-12 ც.) მოწყობა, ყოველი 1
მეტრის სიღრმეზე.
საპროექტო სამუშაოები გათვალისწინებულია მდინარის ჭალაში, მდინარის ნაპირის
მშრალ მონაკვეთზე მდინარის კალაპოტიდან დაახლოებით 3-4 მეტრის სიმაღლეზე,
რომელიც წყლით იფარება მდინარის წყალუხვობის პერიოდში. ამ მონაკვეთზე
შესაძლებელია მდინარის გვერდითი ეროზიის განვითარება, რის გამოც დაგეგმილია
გაბიონის დამცავი კედლის მშენებლობა. ავტოსადგომზე მდინარე თერგის მხარეს
გათვალისწინებულია 57 მ. სიგრძის ლითონის მოაჯირის მოწყობა.
საპროექტო ტერიტორია მდინარე თერგიდან დაშორებულია დაახლოებით 25 მეტრით,
ნაპირდამცავი გაბიონის კედლის სიმაღლე იქნება 13 მეტრი ხოლო სიგრძე 57-58 მ.

ავტოსადგომისთვის განკუთვნილი ტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.
მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელი არ არის დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო
ნარჩენების წარმოქმნა. გაბიონის კედლის მშენებლობის ეტაპზე ხმაურის წარმოქმნა და
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება შესაძლოა გამოიწვიოს სამშენებლო მანქანადანადგარებმა, ასევე სატრანსპორტო საშუალებებმა, რომელთაც ექნებათ დროებითი
ხასიათის ზემოქმედება. საქმიანობა არ არის დაგეგმილი ჭარბტენიან ტერიტორიასთან,
შავი

ზღვის

სანაპირო

ზოლთან,

ტყით

მჭიდროდ

დაფარულ

ტერიტორიასთან,

სახელმწიფო ტყის ფონდსა და დაცულ ტერიტორიებზე.
ვინაიდან

საპროექტო ტერიტორია გამოიყენებოდა გრუნტის საფარიან მოუწყობელ

ავტოსადგომის დანიშნულებით, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს.
ვიზუალური შეფასებით საპროექტო ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება კულტურული
მემკვიდრეობის

ძეგლი.

დაგეგმილი

საქმიანობის

განხორციელების

პროცესში

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
პროექტის მშენებლობის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე კუმულაციური ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ არის.
მშენებლობის დროს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სანიტარული
ნორმებისა და მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსი“ მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტის, ამავე კოდექსის II დანართის მე-9 პუნქტის 9.13
ქვეპუნქტის და ასევე ,,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, რომ შპს „მეღვინეობა ხარებას“
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის
მიმდებარედ

ავტოსადგომის

მოსაწყობად

ნაპირსამაგრი

გაბიონის

კედლის

მშენებლობის პროექტი არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „მეღვინეობა ხარება“ ვალდებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად უზრუნველყოს
გარემოსდაცვითი

ტექნიკური

რეგლამენტით

დადგენილი

მოთხოვნებისა

და

გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „მეღვინეობა ხარებას“;
4. ბრძანება

ძალაში

შევიდეს

შპს

„მეღვინეობა

ხარებას“

მიერ

ამ

ბრძანების

გაცნობისთანავე;
5. ბრძანების ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში სკრინინგის გადაწყვეტილება
განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის
დაბა სტეფანწმინდის აღმასრულებელი 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.
გიორგი ხანიშვილი

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

