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1. საწარმოს ფუნქციონირების საფუძვლები
საქართველოს

გარემოს

დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროს

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის II დანართის მე-10 მუხლის 10.3 პუნქტის
თანახმად ის ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურის გავლას. საწარმომ გაიარა
სკრინინგის პროცედურა და სკრინინგის გადაწყვეტილების თანახმად (ბრძანება #2-1030,
30.10.2019 წ) ის დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. ყოველივე აქედან
გამომდინარე

დაგეგმილი

საქმიანობის

სპეციფიკიდან

გამომდინარე

შემუშავდა

სკოპინგის ანგარიში.
საპროექტო
ქინძმარაულის

მიწის
ქუჩა

ნაკვეთი

#40-ის

მდებარეობს

მიმდებარედ,

ქ.

მიწის

თბილისში,
ნაკვეთის

სამგორის

რაიონი,

საკადასტრო

კოდი

01.19.32.001.048, რომელიც წარმოადგენს სამრეწვწლო ზონას. აღნიშნული ტერიტორია
თავისი

შენობა-ნაგებობებით

წარმოადგენს

ლუბა

ჯიბლაძის

(პ/ნ

60001094786)

საკუთრებას. მის საკუთრებაში რიცხული ქონების განსაზღვრულ ნაწილს - 400 კვ.მ.
ანგარის

ტიპის

ნაგებობის

არასაცხოვრებელი

ფართს,

იჯარის

ხელშეკრულების

საფუძველზე აქვს აღებული შპს „მარიამი 2019“-ს, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 01
ივნისიდან 2020 წლის 01 მაისამდე.
უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაშორებული იქნება 45 მეტრი მანძილით.
საწარმოო ტერიტორიაზე არსებულ 400 მ2 ფართობის შენობაში დამონტაებული
იქნება ჩინური წარმოების საერთაშორისო სერთიფიკატის მქონე 2019 წელს გამოშვებული
დანადგარი (1092 Paper make line (1.5 – 2.0 tons)).
დანადგარის მაქსიმალური საპროექტო წარმადობა შეადგენს 2000 კგ დღე-ღამეში,
ანუ წელიწადში 660 ტონა პროდუქციის წარმოებას. ამ ოდენობით პროდუქციის
წარმოებისათვის საჭირო მაკულატურას რაოდენობაა დღე-ღამეში 2200 კილოგრამი, ანუ
726 ტონა წელიწადში.
ზოგადი ცნობები საწარმოო ობიექტის შესახებ მოცემულია ცხრილ 1.1-ში.
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ცხრილი 1.1
ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ
#
მონაცემთა დასახელება
დოკუმენტის შედგენის მომენტისათვის
1. ობიექტის დასახელება
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
„მარიამი 2019“-ის
ქაღალდის ნარჩენების
გადამამუშავებელი საწარმო
2. ობიექტის მისამართი:
ქ. თბილისში, სამგორის რაიონი, ქინძმარაულის
ფაქტიური:
ქუჩა #40-ის მიმდებარედ, ს/კ 01.19.32.001.048
იურიდიული:

3.
4.
5.

6.

7
8
9
10
11
12
13

საიდენფიკაციო კოდი
GPS kკორდინატები
ობიექტის ხელმძღვანელი:
გვარი, სახელი
ტელეფონები:
ელ. ფოსტა:
მანძილი ობიექტიდან
უახლოეს დასახლებულ
პუნქტამდე:
ეკონომიკური საქმიანობა:
გამოშვებული პროდუქციის
სახეობა
საპროექტო წარმადობა:
მოხმარებული ნედლეულის
სახეობები და რაოდენობები:
მოხმარებული საწვავის
სახეობები და რაოდენობები:
სამუშაო საათების რაოდენობა
წელიწადში
სამუშაო საათების რაოდენობა
დღე-ღამეში

საქართველო,
ქალაქი
თბილისი,
სამგორის
რაიონი, ლითონ-კონსტრუქციის VI დასახლება,
#116, ბ-6
406279085
X=493084.00; Y=4612228.00
ლევან ასკურავა
ტელ: 593 10-81-81
newmariam.2017@gmail.com
დასახლებული პუნქტი 45 მ.
ქაღალდის წარმოება
ტუალეტის ჰიგიენური ქაღალდი
2000კგ დღე-ღამეში, ანუ წელიწადში 660 ტონა.
მაკულატურას რაოდენობაა დღე-ღამეში
2200
კილოგრამი, ანუ 726 ტონა წელიწადში.
25 მ3/სთ-ში, ანუ 198000 მ3/წელ ბუნებრივი აირი
7920 საათი
24 საათი
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2. საქმიანობის მოკლე აღწერა
2.1 შესავალი
საპროექტო
ქინძმარაულის

მიწის
ქუჩა

ნაკვეთი

#40-ის

მდებარეობს

მიმდებარედ,

ქ.

მიწის

თბილისში,
ნაკვეთის

სამგორის

რაიონი,

საკადასტრო

კოდი

01.19.32.001.048, რომელიც წარმოადგენს სამრეწვწლო ზონას. აღნიშნული ტერიტორია
თავისი

შენობა-ნაგებობებით

წარმოადგენს

ლუბა

ჯიბლაძის

(პ/ნ

60001094786)

საკუთრებას. მის საკუთრებაში რიცხული ქონების განსაზღვრულ ნაწილს - 400 კვ.მ.
ანგარის

ტიპის

ნაგებობის

არასაცხოვრებელი

ფართს,

იჯარის

ხელშეკრულების

საფუძველზე აქვს აღებული შპს „მარიამი 2019“-ს, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 01
ივნისიდან 2020 წლის 01 მაისამდე.
ტერიტორიის GPS კოორდინატები: X=493084.00; Y=4612228.00.
უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაგეგმილი საქმიანობიდან დაშორებული იქნება
45 მეტრი მანძილით.
ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია
სურათზე 2.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური
სქემა სურათზე 2.1.2.
საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ
2.1.1-ში.
ცხრილი 2.1.1
#
1
1
2
3
4

X
2
493075.41
493090.15
493093.02
493078.28

Y
3
4612241.17
4612242.94
4612212.90
4612211.58

აღნიშნული საწარმოდა სამხრეთით 70 მეტრში გადის გარდაბნის გზატკეცილი,
ხოლო 150 მეტრში მდებარეობს დასახლებული პუნტი,.
აღმოსავლეთით მდებარეობს აუთვისებელი სასაწყობო შენობა და 45 მეტრში
სახოვრებელი შენობა, სადაც ცხოვრებენ იძულებით გადაადგებული ოჯახები.
ჩრდილოეთით

განთავსებულია

შენობა,

სადაც

განთავსებულია

მეტალო-

პლასტმასების ნაკეთობების ასაწყობი საამქროები, ხოლო 120 მეტრში დგას კერძო
საცხოვრებელი სახლები.
დასავლეთით მდებარეობს შენობა, სადაც განთავსებულია სასაწყობო ფართები და
მეტალების ნაკეთობების დამამზადებელი საამქრო (კარების დამამზადებელი).
სამხეთ-დასავლეთით 20 მეტრში მდებარეობს საოფისე შენობა, სადაც ასევე
განთავსებული იქნება შპს მარიამი 2019“-ის ოფისიც.
საწარმოდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით 250 მეტრში მდებარეობს საავიაციო ქარხნის
აეროდრომის ტერიტორია.
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სურათი 2.1.1. სიტუაციური გეგმა

იჯარით აღებული
საწარმოო შენობა

45 მ.

უახლოესი საცხოვრებელი შენობა

5

სურათი 2.1.2. შპს „მარიამი 2019“-ის ჰიგიენური ქაღალდის წარმოების საამქროს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური
სქემა

საცხოვრებელი ზონა

მეტალოპლასტმასის
ნაკეთობების
დამამზადებელი
საამქროები

45 მ.

უახლოესი
საცხოვრებელი

სასაწყობო საწარმოო
ტერიტორია
შენობა
20 მ.

თავისუფალი
შენობა

საოფისე შენობა

აეროდრომის
ტერიტორია
6

2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა
საწარმოო ტერიტორიაზე არსებულ 400 მ2 ფართობის შენობაში დამონტაებული
იქნება ჩინური წარმოების საერთაშორისო სერთიფიკატის მქონე 2019 წელს გამოშვებული
დანადგარი (1092 Paper make line (1.5 – 2.0 tons)). (იხ. სურათი 1.)
დანადგარის მაქსიმალური საპროექტო წარმადობა შეადგენს 2000 კგ დღე-ღამეში, ანუ
წელიწადში

660

ტონა

პროდუქციის

წარმოებას.

ამ

ოდენობით

პროდუქციის

წარმოებისათვის საჭირო მაკულატურას რაოდენობაა დღე-ღამეში 2200 კილოგრამი, ანუ
726 ტონა წელიწადში.
საწარმოში

მაკულატურა

შემოიტანება

სხვადასხვა

სახის

სტამბებიდან, ბიბლიოთეკებიდან, საიდანაც იღებს მხოლოდ

ორგანიზაციებიდან,
წიგნებს, რვეულებს,

გაზეთებს და საბეჭდ-ობსეტურ ქაღალდის ნარჩენებს.

სურათი 1. ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი დანადფარი (1092 Paper make line (1.5
– 2.0 tons))
საწარმოში შემოტანილი მაკულატურა საწყოვდება შენობის შიგნით ერთ მხარეს,
რომელიც გამოყოფილი იქნება საწარმოო პროცესებში საჭირო დანადგარებიდან (იხ.
სურათი 2).
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სურათი 2. საწარმოს შენობაში მაკულატურის დასაწყოების ტერიტორია.
საწარმოში

მაკულატურის,

ასევე

გამოშვებული

პროდუქციის

ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება უკვე არსებული საავტომობილო გზა,
რაიმე ახალი გზის მოწყობა საჭიროებას არ მოითხოვს.
საწარმოში გადამუშავების პირველ ეტაპზე ხდება მაკულატურის გადარჩევა.
ტექნოლოგიურად ვარგისი მასალა არ უნდა შეიცავდეს უცხო მინარევებს: პოლიეთილენს,
პლასტმასს, მეტალს, თოკებს, ე.წ. „სკოჩს“. მაკულატურა არ უნდა იყოს დაბინძურებული
ზეთოვანი და ცხიმოვანი ნივთიერებებით, არ უნდა იყოს წყალში უხსნადი მასალა - კალკა,
სურათები, ელ. კარდიოგრამის ფირები და ა.შ. საწარმოში ხელით გადარჩევისას
ხორციელდებაქ

ზემოთ

ჩამოთვლილი

არა

საჭირო

ინგრდიენტების

მოცილება.

გადარჩევისას წარმოქმნილი ნარჩენები იყრება ნაგვის ბუნკერში, რომელიც შემდგომ
გააქვს ქ. თბილისის დასუფთავების სამსახურს.
გასუფთავებული
ჰიდროდამაქუცმაცებელ

(ხელით

გადარჩეული)

რეზერვუაღში,

რომლის

მაკულატურა

მიეწოდება

დანიშნულებაა

ქაღალდის

მაკულატურის დაქუცმაცება და ბოჭკოების განშრევება (იხ. სურათი 3). დამუშავება
მიმდინარეობს წყალთან ერთად ყოველგვარი დანამატებისა და საღებავების გარეშე
(მეორადი ქაღალდიდან მიიღება ისევ ქაღალდი).

8

სურათი 3. ქაღალდის ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარი წყალთან ერთად.
დაქუცმაცებული მასა გადადის მეორე რეზერვუარში (იხ. სურათი 4), საიდანაც
წყლის წისქვილნასოსის საშუალებით ადის ზემო მესამე რეზერვუარში (იხ. სურათი 5).
უკვე საბოლოოდ დაქუცმაცებული მასა ჩამოედინება კაპრონის ბადურაზე, საიდანაც
წყალი ჩაედინება სპეციალურ სალექარ რეზერვუარში, რომლის ზომებია 4x2x2. წყალთან
ერთად

გამყოლ

მცირე

რაოდენობით

დაქუცმაცებული

მასა

ილექება

სალექარ

რეზერვუარში (იხ. სურათი 6), რომელიც იწმინდება ყოველ მესამე დღეს. სალექარ
რეზერვუარში დარჩენილი სუფთა დალექილი წყლის ჩადინება განხორციელდება

ქ.

თბილისის საკანალიზაციო ქსელში.
კაპრონის

ბადურაზე ჩამოდენილი ქაღალდის მასა ეკვრის ქაღალდის საშრობ

ცილინდრს, რომელიც ცხელდება ორთქლის საშუალებით, რომელის გამომუშავებული
იქნება ბუნებრივ აირზე მომუშავე საქვაბეში, სადაც მისი ხარჯი ტოლი იქნება 25 მ 3/სთ-ში,
ანუ წელიწადში 198000 მ3. საბოლოოდ გამომშრალი მიღებული ქაღალდი ეხვევა დიდ
რულონებად,

რომლიდანაც

შემდგომ

გადახვევა

ხდება

სპეციალური

ქაღალდის

გადასახვევი დანადგარის მეშვეობით პატარა რულონებად, რომელსაც შემდგომ ეკვრის
ეთიკეტი და შემდგომ იჭრება ქაღალდის საჭრელი ლენტური ხერხით (იხ. სურათი 7).
ჭრის დროს წარმოქმნილი ქაღალდის ნარჩენები ბრუბდება კვლავწარმოებაში.

9

საქვაბე მეურნეობისათვის ცალკე მიშენებულია შენობა (იხ. სურათი 8), სადაც
განთავსებულია ორთქლის საქვაბე (იხ სურათი 9). ასევე წყლის მარაგისათვის გააჩნია 16 მ3
მოცულობის რეზერვუარი.

სურათი 4. დაქუცმაცემული ქაღალდნარევის მასის რეზერვუარი.

სურათი 5. დაქუცმაცემული ქაღალდნარევის მესამე რეზერვუარი.
10

სურათი 6. სალექარი.

სურათი 7. ქაღალდის რულონების საჭრელი დანადგარი.
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სურათი 8. საქვაბის შენობა.

სურათი 9. ორთქლის საქვაბე.
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3. პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა
საპროექტო
ქინძმარაულის

მიწის
ქუჩა

ნაკვეთი
#40-ის

მდებარეობს

მიმდებარედ,

ქ.

მიწის

თბილისში,
ნაკვეთის

სამგორის
საკადასტრო

რაიონი,
კოდი

01.19.32.001.048, რომელიც წარმოადგენს სამრეწვწლო ზონას. აღნიშნული ტერიტორია
თავისი შენობა-ნაგებობებით წარმოადგენს ლუბა ჯიბლაძის (პ/ნ 60001094786) საკუთრებას.
მის საკუთრებაში რიცხული ქონების განსაზღვრულ ნაწილს - 400 კვ.მ. ანგარის ტიპის
ნაგებობის არასაცხოვრებელი ფართს, იჯარის ხელშეკრულების საფუძველზე აქვს
აღებული შპს „მარიამი 2019“-ს, რომელიც ძალაშია 2019 წლის 01 ივნისიდან 2020 წლის 01
მაისამდე.
ტერიტორიის GPS კოორდინატები: X=493084.00; Y=4612228.00.
უახლოესი დასახლებული პუნქტი დაგეგმილი საქმიანობიდან დაშორებული იქნება 45
მეტრი მანძილით.
ნაკვეთში,

წლის

ყველა

დროს,

ნებისმიერი

სახის

ავტოტრანსპორტით

შესაძლებელია ჩრდილოეთი მხრიდან გარდაბნის გზატკეცილით.
გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით გამოკვლეული ტერიტორია მოიცავს ქვემო
ქართლოს დაბლობის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილს და მდებარეობს მდ. მტკვრის
მარცხენა ტერასირებულ ნაპირეთში, მკვეთრად გამოხატული აკუმულაციური ფორმების
ფართო გავრცელებით. დაბლობის ჩამოყალიბება ხდებოდა მდ. მტკვრის ეროზიული
მოქმედებით და ალუვიური ნალექების აკუმულაციით.
ლილოს დასახლება მთლიანად მოიცავს მდ. მტკვრის შუა მეოთხეული ასაკის მესამე
ტერასული

საფეხურის

ზედაპირს.

ტერასული

ზედაპირი

ერთიანი

და

სწორია,

წყალგამყოფის ფარგლებში (მდ. მდ. ლილოს ხევი და ლოჭინი) დაუნაწევრებელი, სუსტად
დახრილი სამხრეთით მდ. მტკვრისაკენ ქანობით 2-4-მდე, სწორხასოვანი პროფილებით
განივ და გრძივ კვეთებში. იგი განვითარებულია განედურად მრავალ კილომეტრსზე,
ხოლო მერიდიანულად იცვლება სხვადასხვა სიმაღლეებზე განლაგებული ანალოგიური
გენეზისის შედარებით მაღალი (უფრო ძველი) და დაბალი (ახალგაზრდა) ტერასული
საფეხურებით.
თანამედროვე ეტაპზე აკუმულაციის პროცესი შეცვლილია ეროზიულით, რის გამოც
თანამედროვე ჰიდროგრაფიული ქსელის მიერ (შორიახლო მერიდიანულად გამდინარე _
აღმოსავლეთიდან მდ. ლილოს ხევი და დასავლეთიდან მდ. ლოჭინი) ტერასაში და
ძირითად ქანებში სიმეტრიული ჩაჭრის სიღრმე 20-30 მ-მდეა.
როგორც ყველგან ლილოში, გამოკვლეული ნაკვეთის ფარგლებშიც ზედაპირის
პირველქმნილი რელიეფი მთლიანად შეცვლილია თანამედროვე ანტროპოგენულით. იგი
სრულადაა ათვისებული ლილოს მეფრინველეობის ფაბრიკის ობიექტებით.
ნაკვეთების ფარგლებში და მათ მიმდებარედ თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური
პროცესების გამოვლენა, მათ მიერ დატოვებული ან საგრძნობლად შეცვლილი რელიეფის
ფორმები არ დაფიქსირდა. ტერიტორია დღეისათვის გამოირჩევა მდგრადობის მაღალი
ხარისხით.
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ტექტონიკური თვალსაზრისით უბანი განთავსებულია მცირე კავკასიონის ნაოჭა
სისტემის აჭარა-თრიალეთის ზონის სამხრეთი ქვეზონის უკიდურეს აღმოსავლეთ
ნაწილში. ეს უკანასკნელი მთლიანად აგებულია შუა ეოცენიის ვულკანოგენური წყების,
ოლიგოცენის

და

უფრო

ახალგაზრდა

ნორმალურად

დანალექი

(მათ

შორის

კონტინენტური ფაციესების) ქანებით.

გეოლოგიური რუკა.
(დ. პაპავას, ე. დევდარიანის და ვ. აგეევის მიერ 1971 წელს შედგენილი აჭარათრიალეთის ქედის აღმოსავლეთი ნაწილის 1:25 000 მასშტაბის გეოლოგიური რუქის
მიხედვით)

pirobiTi niSnebi.
ზედა ეოცენი P ts. თბილისის ნუმულიტური წყება. ქვიშაქვების და თიხების მორიგეობა. Q2IIIal შუა
23

მეოთხეული ალუვიური ნალექები.

საწარმოო ტერიტორია.
ქ. თბილისის ამ ნაწილში ძირითადი ქანები წარმოდგენილია ზედა ეოცენური ასაკის
ე.წ. “თბილისის ნუმულიტური წყების” ქვიშაქვების და თიხების მორიგეობით, რომლებიც
დღის ზედაპირზე გამოდიან მხოლოდ მეზობლად, ზემოთ აღნიშნული მდინარეების
ვიწრო ხეობებში. საწარმოს მთელ ტერიტორიაზე ეს ქანები გადაფარულია რთული
გენეზისის, ცვლადი შემადგენლობის და სიმძლავრეების მეოთხეული ასაკის საფარი
ქანებით.
უშუალოდ

ნაკვეთის

ფარგლებში

ძირითადი

ქანებს

თავზე

თანამედროვე

დელუვიურ-პროლუვიური წარმონაქმნები. აქ ყველა მხარეს გავრცელებულია თიხათიხნაროვანი გრუნტები (dpQIV) სიმძლავრით 2-დან 5 მ-მდე. სიღრმეში მათ ცვლის შუა
პლეისტოცენური ასაკის ალუვიური კენჭნარი (aQII) თიხნარის შემავსებლით და
სიმძლავრით 3.5 მ. ყველა ზემოდ ხსენებული სახესხვაობები შემოფენილია ზედა
ეოცენური ასაკის (P23) მუქ ნაცრისფერად შეფერილი შერებრივი ქვიშაქვების და
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არგილიტების მორიგეობაზე, რომლებიც ზედა გამოფიტულ ნაწილში ფერშეცვლილებია
უმეტესად მოყვითალო-მოყავისფრო ფერებში.
გამოკვლეულ
გავრცელება

ტერიტორიაზე

განისაზღვრება

მდ.

გრუნტის

წყლების

მტკვრის

III

ფორმირება,

ტერასის

მოძრაობა

და

გეოლოგიური

და

გეომორფოლოგიური პირობებით. ნაკვეთისAამგები ქანების ზედა ნაწილი ზედაპირიდან
გაწყლოვანებულებია დონეებით 5-6 მ-ის ფარგლებში.
მოძრაობის
ზედაპირით.

მიხედვით

წყალი

წყლები

ქიმიური

ფოროვანი

შემადგენლობით

ტიპისაა,

უწნევო,

თავისუფალი

სულფატურ-ჰიდროკარბონატული,

კალციუმ-მაგნიუმიანი, საერთო მინერალიზაციით M - 2.6 გ/ლ-მდე. ბეტონის მიმართ
ჩვეულებრივად

ეს

წყლები

ამჟღავნებდენ

სულფატურ

აგრესიულობას.

არ

არის

აგრესიული არმატურის მიმართ რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების მუდმივი დაძირვის
პირობებში. სუსტად აგრესიულია მათი პერიოდულად დაძირვის დროს. შესაძლოა წყალი
იყოს სანიტარულად დაბინძურებული.
თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესები. შესწავლილი ნაკვეთის ფარგლებში და
მის მიმდებარე ტერიტორიაზე საშიში გეოდინამიკური პროცესების ჩასახვა–განვითარების
კვალი არ აღინიშნება, უბანი მდგრადია და მშენებლობისათვის კარგ საინჟინრო გეოლოგიურ

პირობებში იმყოფება, ხოლო

სინჟინრო-გეოლოგიური
დოკუმენტების

თანახმად,

პირობებიდან
განეკუთვნება

გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და
გამომდინარე
I

(მარტივი)

მოქმედი

ნორმატიული

სირთულის

კატეგორიას.

საყურადღებოა, რომ მომავლისვისაც აქ არ არსებობს რაიმე ბუნებრივი წინაპირობა
დღეისათვის ჩამოყალიბებული მდგრადობის დასარღვევად. ნაკვეთი

მომავალშიც

შეინარჩუნებს მდგრადობას.
გრუნტების

ფიზიკურ-მექანიკური

თვისებები.

ტერიტორიის

საველე

დათვალიერებით რეგიონში ადრე ჩატარებული გამოკვლევების განზოგადებით ირკვევა,
რომ აქ შეიძლება გამოიყოს ამგები გრუნტების სამი ერთმანეთისაგან განსხვავებული
საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტი. ქვემოთ მოყვანილია მათი დახასიათება.
უბანზე

ზედაპირიდან

პირველია

თანამედროვე

დელუვიურ-პროლუვიური

თიხნარები ღორღის და ხვინჭის ჩანართებით (ფენა #1), მეორეა _ შუა პლეისტოცენური
ალუვიური ნალექები (ფენა #2), ხოლი მეოთხეული საფარი ქანების ქვეშ განლაგებული
ზედა ეოცენური ასაკის თიხები ქვიშაქვების შუაშრეებით (ფენა #3).
შესწავლილი ნაკვეთის ფარგლებში ზედაპირიდან პირველი შრეა (საინჟინროგეოლოგიური ელემენტი) გავრცელებულია ყველგან. იგი წარმოადგენს მოყვითალო
თიხნარს, მარცვლოვან-წვრილკოშტოვანი, თეთრთვალა წვრილი ბუდეებით და კარგად
დამუშავებული

კენჭების

ერთეული

ჩანართებით,

საშუალოდ

ტენიანიდან

მიახლოვებული მომატებულად ტენიანამდე, უმეტესწილად მყარი კონსისტენციით.
გრუნტის სიმკვრივეა 1.95 გ/სმ3, ხოლო პირობითი საანგარიშო წინაღობა შეადგენს
2.3 კგძ/სმ2. ამ პარამეტრების და ზოგიერთი სხვა დასაზუსტებელი მნიშვნელობების
გათვალისწინებით, მათზე შესაძლებელია ნებისმიერი ტიპის ახალი შენობა-ნაგებობების
დაფუძნება განსაკუთრებული ღონისძიებების გატარების გარეშე. ფენის სიმძლავრე
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ძლიერ ცვლადია მოკლე მანძილებზე დაUუბანზე

1.5 მ-დან 3.5 მ-მდე იცვლება,

პირველების პრიორიტეტულობით.
დამუშავების სიძნელის მიხედვით ფენა III კატეგორიისაა.
ზედაპირიდან

მეორეა

შუა

პლეისტოცენური

კენჭნარი

და

განლაგებულია

ზედაპირიდან 3-5 მ-დან. იგი წარმოდგენილია კარგად დამუშავებული და ცუდად
დახარისხებული წვრილი და საშუალო

კენჭნარით. ცალკეული კენჭები ძირითადად

უფორმო, ბრტყელი, ან ბრტყელთანაა მიახლოვებული და პეტროგრაფიულად უმეტესად
დანალექი ქანებისგანაა წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ მთლიან მასაში ჭარბობს
წვრილი ქვარგვალები და ხრეში. გაცილებით ნაკლებია მსხვილი კენჭნარი.
შემავსებელია მოყვითალო თიხნარი (პლასტიკურობის რიცხვი Wp =0.13), რომელიც
საერთო მასის 30%-მდეა.
კენჭნარის სიმკვრივეა 1.9 ტ/მ3, ხოლო საანგარიშო წინაღობაა 4.5-5 კგძ/სმ2. მასზე
შესაძლებელია ნებისმიერი შენობა-ნაგებობების განთავსება.
ფენა გაწყლოვანებულია. ფენის სიმძლავრე 4 მეტრია.
დამუშავების სიძნელის მიხედვით ფენა III კატეგორიისაა.
ზედაპირიდან ბოლო, მესამე შრე ზედა ეოცენური ასაკის თიხებია ქვიშაქვების
შუაშრეებით. ისინი ასევე გავრცელებულია ნაკვეთის მთელ ფართობზე. იგი მოყვითალოა
და წარმოადგენს ძირითადი ქანების გამოფიტულ ზედა ნაწილს, კარგად დამუშავებული
კენჭების ერთეული ჩანართებით. საშუალოდ ტენიანიდან მომატებულად ტენიანამდე,
უმეტესწილად რბილპლასტიკური და ერთეულ შემთხვევაში მიახლოებული დენადი
კონსისტენციის მდგომარეობას.
თიხის სიმკვრივეა 1.96გ/სმ3 ხოლო საანგარიშო წინაღობა R0=1.8კგძ/სმ2.
ფენა გაწყლოვანებულია. ფენის გახსნილი სიმძლავრეა 5 მეტრი და გრძელდება
სიღრმეში.
საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით
ქ.თბილისი განთავსებულია 8 ბალიან (MSK64)

სეისმურ ზონაში (პნ 01.01-09

”სეისმომედეგი მშენებლობა”), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის #1 ცხრილით
სეისმური თვისებების მიხედვით განეკუთვნებიან II კატეგორიას. გამომდინარე აქედან
მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად მიღებულ იქნეს 8 ბალი
0.20 სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტით.

ტერიტორიის კლიმატური მახასიათებლები
საქართველო გამოირჩევა თავის მეტეოკლიმატურ-მეტეოროლოგიური პირობების
მრავალფეროვნებით. ამ მრავალფეროვნების დასახასიათებლად და სათანადო სამეცნიერო
თუ

პრაქტიკული

საწარმოო-საზოგადოებრივი

საქმიანობის

უზრუნველსაყოფად,

ქვეყანაში ფუნქციონირებს რეგულარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების
სახელმწიფო ქსელი. მრავალწლიანი (ზოგიერთი სადგურისათვის - საუკუნოვანი)
დაკვირვებების მონაცემების დამუშავების ბაზაზე დადგენილია საქართველოს, როგორც
მთლიანი ქვეყნის, ასევე მისი რეგიონების, ცალკეული დასახლებული რაიონების და
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მსხვილი ქალაქების კლიმატური მახასიათებლები. აღსანიშნავია, რომ მის დასავლეთ და
აღმოსავლეთ ნაწილებს გააჩნიათ კლიმატის ფორმირების გამოკვეთილად განსხვავებული
ფიზიკურ-გეოგრაფიული

და

ატმოსფერული

ცირკულაციის

თავისებურებები.

ამ

რეგიონებში მიმდინარე ლოკალურ ანთროპოგენურ პროცესებს შეუძლიათ გავლენა
იქონიონ მხოლოდ შეზღუდული მასშტაბით. აქედან გამომდინარე, საწარმოო ობიექტის
საქმიანობასთან დაკავშირებით ზოგადად განიხილება - აღმოსავლეთ საქართველოს, ქვემო
ქართლის ვაკის, სამგორის ველის, აგრეთვე იორის ზეგანის ნაწილის - სამგორის რაიონის
დახასიათება.
სამგორის ველი მდებარეობს იორის ზეგანის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში, მისი
სიმაღლე ზღვის დონიდან 300-700 მეტრს შეადგენს.
განხილულ

ტერიტორიაზე

განლაგებულია

ისეთი

მსხვილი

ინდუსტიული

ცენტრები, როგორიცაა ქალაქები თბილისი, რუსთავი და გარდაბანი. ეს ინდუსტიული
ცენტრები ერთმანეთის ჩრდილო-დასავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან მოსაზღვრე
ქალაქებს წარმოადგენენ და შესაბამისი მიმართულებებით ატმოსფერული მასების
გადაადგილების შემთხვევებში, რაც გაბატონებულ მოვლენას განეკუთვნება, მათი
ურთიერთგავლენა მეტად მნიშვნელოვანია.
კლიმატი ამ მიკრორეგიონში არის ზომიერად მშრალი, ზომიერად ცივი ზამთრით
და ცხელი ზაფხულით, მთლიანად კი რაიონის კლიმატი მშრალი სუბტროპიკული
ტიპისაა. რაიონის მიკროკლიმატის ტემპერატურული რეჟიმი საკმაოდ კონტრასტულია. აქ
თოვლის საფარი არამდგრადია. დამახასიათებელია ჰაერის დაბინძურების საშუალო
მეტეოროლოგიური პოტენციალი.
საწარმო

განთავსებულია

თბილისში

და

მისი

განთავსების

მიკრორეგიონის

კლიმატური პირობების მოკლე დახასიათება იგივეა, რაც მთლიანად რაიონისათვის.
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში
ნივთიერებათა გაბნევის განმსაზღვრელი კლიმატის მახასიათებელი ტემპერატურული და
ქართა

მიმართულებებისა

და

მათი

განმეორადობების

აღმწერი

პარამეტრების

მნიშვნელობები ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გასაანგარიშებლად,
ასევე საჭირო, სხვა პარამეტრთა მნიშვნელობებთან ერთად.
თბილისსა და მის მიდამოებში ყველაზე ცივი თვეა იანვარი, რომლის საშუალო
ტემპერატურა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე 0.3°C-დან 0.9°C -მდეა, შემოგარენში კი,
ტერიტორიის სიმაღლის გამო ამ თვის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად ეცემა და
უარყოფითი ხდება. ზაფხულში ქალაქის უმეტეს ტერიტორიაზე ტემპერატურა 24°C -ს
აღემატება. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე ყველაზე ცხელი თვე ივლისი,
შემოგარენში უფრო ცხელი თვეა აგვისტო. ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა
თბილისსა და მის მიდამოებში 12.3° C -მდეა. თბილისის განაშენიანებულ ტერიტორიაზე
ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა მაღალია (დიღომი - 12.1°C, თბილისი
ობსერვატორია - 12.3°C), ხოლო შემოგარენში, რელიეფის მთაგორიანობის გამო თანდათან
კლებულობს და კოჯორში ის 7.4° C -ის ფარგლებშია.
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4. დაგეგმილი საქმიანობის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედებები და
შემარბილებელი ზომები
ზემოქმედებები ბუნებრივ გარემოზე მოსალოდნელია, როგორც მშენებლობის ასევე
ექსპლუატაციის ეტაპზე.
დაგეგმილი

საქმიანობის

განხორციელებისას

მოსალოდნელი

ზემოქმედების

სახეებიდან
შეიძლება განხილული იყოს:
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება;
ხმაურის გავრცელება;
ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების რისკი;
ზემოქმედება ზედაპირული წყლებზე;
მიწისქვეშა/გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები;
ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების რისკები;
ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე;
ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება;
ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე.
დაგეგმილი

საქმიანობის

სპეციფიკიდან

გამომდინარე,

ზოგიერთი

სახის

ზემოქმედების განხილვა არ ჩაითვალა სავალდებულოდ. განხილვიდან ამოღებულ
ზემოქმედებების სახეები,
4.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევა:
საწარმოს საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში გამოიყოფა მავნე ნივთიერებები.
ყურადღებას და განხილვას მოითხოვს დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გარემოში
გამოფრქვეული მავნე ნივთიერება გოგირდმჟავას ორთქლი. ცხრილ-4.1.-ში მოცემულია
საწარმოში

წარმოქმნილი

მავნე

ნივთიერებების

კოდი,

ზღვრულად

დასაშვები

კონცენტრაციების მნიშვნელობები, გაფრქვევის სიმძლავრეები და საშიშროების კლასი.
ცხრილი 4.1.
მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები
მავნე ნივთიერების
დასახელება

#

1

2

1 არაორგანული მტვერი
2 ნახშირჟანგი
3. აზოტის ორჟანგი

კოდი

ზღვრულად დასაშვები
კონცენტრაცია(ზდკ) მკ/მ3
მაქსიმალური
ერთჯერადი

3

4

2909
337
301

0.5
5.00
0.2
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საშუალო
დღეღამური
5

საშიშროების
კლასი
8

0.15
3.00
0.040

3
4
2

საწარმოს პრინციპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე
დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:
ა) საქვაბე (გ-1 გაფრქვევის წყარო);
ბ) ჰიგიენური ქაღალდის დასაჭრელი დანადგარი (გ-2 გაფრქვევის წყარო)
რადგან

უახლოესი

დასახლებული

პუნქტი

აღმოსავლეთის

მიმართულებით

მდებარეობს 45 მეტრში, ჩრდილოეთით 120 მეტრში, სამხრეთის მიმართულებით 150
მეტრში და დასავლეთის მიმართულებით 200 მეტრში, ამიტომ
ემისიების შესაბამისად,

გაანგარიშებული

ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდება ობიექტის

წყაროებიდან ზემოთ აღნიშნულ წერტილებში.
გათვლები განხორციელდა იმ შემთხვევისათვის, როცა ერთდროულად აფრქვევს
ყველა წყარო, რაც შეყვანილ იქნა კომპიუტერში, მოცემულია დანართის პირველ
ფურცელზე.

ასევე

გათვალისწინებული

იქნა

ფონური

მახასიათებლები

ქალაქის

მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვალისწინებით.
აღნიშნული შედეგები მოცემულია ცხრილ 4.2-ში
ცხრილი 4.2.
მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები
მავნე ნივთიერებათა ზდკ-ის წილი ობიექტიდან
მავნე ნივთიერებათა დასახელება

მტვერი

უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები
(45; 0)
(0; 120)
(0; -150)
(-200; 0)
2
3
4
5
0.44 ზდკ
0.41 ზდკ
0.40 ზდკ
0.40 ზდკ

აზოტის ორჟანგი

0.41 ზდკ

0.27 ზდკ

0.24 ზდკ

0.21 ზდკ

ნახშირჟანგი

0.32 ზდკ

0.31 ზდკ

0.31 ზდკ

0.31 ზდკ

1

4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე
წყალი საწარმოში გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის და საწარმოო
მიზნებისათვის.
სასმელ-სამეურნეო

მიზნებისათვის

საწარმო

წყალს

იღებს

ადგილობრივი

წყალმომარაგების სისტემიდან.
საწარმოო მიზნებისათვის (ექსტრუდერებში გაციების სისტემა) წყლის აღება
ხორციელდება ასევე ადგილობრივი წყალმომარაგების სისტემიდან.
წყლის ხარჯი სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის
სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყალი გამოიყენება საოფისე შენობაში და
სანიტარულ კვანძებში მოსამსახურეთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. სასმელსამეურნეო

მიზნებისათვის

წყლის

ხარჯი

გაანგარიშებულია

”კომუნალური

წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სი სტემებით სარგებლობის წესების” მიხედვით
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(დამტკიცებულია საქართველოს ურბანიზციისა და მშენებლობის მინისტრის 21.10.1998 წ.,
№81 ბრძანებით).
სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის წყლის რაოდენობას ვანგარიშობთ შემდეგი
ფორმულით:
Q = (A × N) მ3/დღ-ში;
სადაც:
Q - დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის ხარჯი;
A – მუშაკთა საერთო რაოდენობა დღეღამის განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში A = 16
მუშაკი;
ხოლო N- წყლის ნორმა სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის ერთ მუშაკზე დღის
განმავლობაში, ჩვენ შემთხვევაში N = 0.045 მ3/დღ.;
აქედან გამომდინარე, დღეღამეში სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის საჭირო წყლის
ხარჯი იქნება:
Q = (16 × 0.045) = 0.72 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.72x330=237.6
მ3/წელ-ში.
ქვემოთ მოცემულ ცხრილ 4.3-ში მოყვანილია სამეურნეო-ფეკალურ ჩამდინარე
წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მასა მსოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციის
მონაცემებით (Rapid Assessment of Air, Water and Land Pollution Sourses, WHO, 1982).
ცხრილი 4.3.
ჩამდინარე
წყლებში
ერთი
ადამიანის
დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასა

მიერ

დღეღამეში

გამოყოფილი

დატვირთვის ფაქტორი,
გ/1 ადამიანზე დღეღამეში
45-54
1,6 ჟბმ5- 1,9 ჟბმ5
0,6 ჟბმ5 - 1,0 ჟბმ5
70 - 145
4-8
6 - 12
0,4 X საერთო N
0,6 X საერთო N
0-დან 0,5-მდე X საერთო N
0,6 - 4,5
0,3 X საერთო P
0,7 X საერთო P

დამაბინძურებელი ნივთიერება
ჟბმ5
ჟქმ (ბიქრომატი)
საერთო ორგანული ნახშირბადი
შეწონილი ნაწილაკები
ქლორიდები
საერთო აზოტი (N)
ორგანული აზოტი
თავისუფალი ამონიუმი
ნიტრატი
საერთო ფოსფორი (P)
ორგანული ფოსფორი
არაორგანული ფოსფორი
(ორტო- და პოლიფოსფატი)
kaliumi (K20)

2-6

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების შემადგენლობაში - როგორც წესი,
შედის:
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- გაუხსნელი მინარევები, რომლებიც წყალში მსხვილ შეწონილ მდგომარეობაში
იმყოფებიან და არაორგანული წარმოშობის არიან;
- კოლოიდური ნივთიერებები, რომლებიც შედგებიან მინერალური და ორგანული
ნაწილაკებისაგან;
-

გახსნილი

ნივთიერებები,

რომლებიც

წყალში

იმყოფებიან

მოლეკულურ-

დისპერსული ნაწილაკების სახით.
სამეურნეო-ფეკალური

ჩამდინარე

წყლების

დაბინძურების

ძირითადი

მახასიათებელი ნივთიერებები არიან: შეწონილი ნაწილაკები, ორგანული ნივთიერებები,
აზოტის ნაერთები, პოლიფოსფატები, ცხიმები, ქლორიდები, კალიუმი.

წყლის ხარჯი საწარმოო მიზნებისათვის
საწარმოო

მიზნებისათვის

წყალი

გამოიყენება

ქაღალდის

დამაქუცმაცებელ

დანადგარში, რომლის ძირითადი ნაწილი ბრუნვაშია და მისი ხარჯი თვეში დანამატების
გათვალისწინებით 120 მ3-ს არ აღემატება, ანუ წელიწადში 1320 მ3-ს.
ასევე წყალი გამოიყენება საქვაბეში, რომელშიც დანაკარგების შესავსებად დღეღამეში ესაჭიროვება 1 მ3 წყალი, ანუ წელიწადში 330 მ3. აღნიშნული წყალი ორთქლის
სახით გამოიყოფა ატმოსფეროში.

წყალარინება
საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:
- სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო
სანიტარული კვანძებიდან;

ჩამდინარე

წყლები

საოფისე

შენობიდან

და

- საწარმოო წყლები;
- სანიაღვრე წყლები.

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები
როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელსამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:
Q = 0.72 მ3/დღ-ში.
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული
წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:
q = 0.72 × 0.9 = 0.648 მ3/დღ-ში, ანუ 0.648x330=213.84 მ3/წელ.
აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება
ქალაქ თბილისის საკანალიზაციო ქსელში.
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საწარმოო ჩამდინარე წყლები
საწარმოო მიზნებისათვს, კერძოდ ქაღალდის დამაქუცმაცებელ დანადგარში
გამოყენებული წყლის ნაწილი ხვდება ქალაქის საკანალიზაციო სისტემაში სალექარის
გავლის შემდეგ, რომლის რაოდენობა თვეში არ აღემატება 120 მ3-ს, ხოლო წელიწადში 1320
მ3-ს. ხოლო რაც შეეხება საქვაბეში გამოყენებული წყლის დანაკარგებს, ის ორთქლის სახით
გამოიყოფა ატმოსფეროში.
სანიაღვრე წყლები
სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების ხარჯი იანგარიშება ფორმულით:
q= 10 x F x H x K
სადაც:
q – სანიაღვრე წყლების ხარჯია დროის გარკვეულ პერიოდში მ3,
F - ტერიტორიის ფართობი ჰა, ჩვენ შემთხვევაში, საწარმოო ტერიტორია, რომლის
ფართობია - 400 კვ.მ, ანუ - 0.04 ჰა.
H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო
კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების
წლიური რაოდენობა შეადგენს 540 მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი 145 მმ/დღღ.
K – ტერიტორიის საფარის ტიპზე დამოკიდებული კოეფიციენტი (ჩვენ შემთხვევაში
ბეტონშის საფარისათვის ვიღებთ - K= 0.9).
ფორმულის გამოყენებით მივიღებთ სანიაღვრე წყლების წლიურ ხარჯს:
q წელ. = 10 x 0.04 x 540 x 0.9 = 194.400 მ3/წელ.
ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს,
სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:
qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 0.04 x 145 x 0.9 = 52.200 მ3/დღ.ღ.
სანიაღვრე წყლების მაქსიმალური საათური ხარჯი იქნება:
qსთ.მაქს. = 52.2: 24 = 2.175 მ3/სთ.
რადგან ქაღალდის ნარჩენების განთავსება ხორციელდება დახურულ შენობაში,
ასევე ტექნოლოგიური ციკლით გათვალისწინებული ყველა პროცესი მიმდინარეობს
დახურულ შენობაში, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკი არ არსებობს და
ისინი გაწმენდის გარეშე შესაძლებელია ჩაშვებული იქნას ქალაქის სანიაღვრე სისტემაში.

4.3. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ
ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე მტკვარი და ლოჭინი, რომლებიც
საწარმოო ობიექტიფან დიდი მანძილითაა დაშორებული (1200 მეტრი).
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რადგან საწარმოს არ გააჩნია ზედაპირულ წყლის ობიექტებზე ჩამდინარე წყლები,
ამიტომ ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედება ბუნებრივია არ იქნება.
4.4. ნიადაგების და გრუნტის ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება და ნიადაგების
დაბინძურების ფაქტორი
ნიადაგი რთული შედგენილობის ფაქიზი სისტემაა, რომელიც ძალზე მგრძნობიარეა
ეგზოგენური ნივთიერებების მიმართ. მისი თავისებურებაა ტექნოგენური ნივთიერებების
კონცენტრირება და ფიქსაცია. ნიადაგში მოხვედრილი ნივთიერებების დიდი ნაწილი
სორბციის გამო გადადიან უძრავ ფორმაში. ნორმირებული ნივთიერებების გავლენით
იცვლება ნიადაგის ბუნება, დეგრადირდება მიკროფლორა და ნელდება მცენარის
განვითარება. აღნიშნული საქმიანობის სპეციფიკაციის გამო ძირითად დამაბინძურებელ
ფაქტორს

წარმოადგენს:

შლამის

და

კუდების

მართვის

წესების

დარღვევა

და

ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა.
ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოს
სხვადასხვა რეცეპტორებზე, როგორიც არის: ნიადაგის საფარი, მიწისქვეშა წყლები,
მცენარეული საფარი. შესაბამისად, აღნიშნული საქმიანობით ბუნების სხვადასხვა
რეცეპტორებზე

ზეგავლენის

უზრუნველყოს

ნარჩენების

თავიდან

ასარიდებლად,

მართვა

მნიშვნელოვანია

კანონმდებლობით

კომპანიამ

გათვალისწინებული

მოთხოვნებით.
ნავთობპროდუქტების ნიადაგში მოხვედრა პირველ რიგში იწვევს მასში ჟანგბადის
განახლების შეფერხებას და მიკროფლორის განადგურებას. აღნიშნულის შედეგად
მცირდება ნიადაგის ბუნებრივი გაფხვიერების ხარისხი და ჰუმუსის ფენა კარგავს
ნაყოფიერებას.

მეორეს

მხრივ

შესაძლებელია

ნავთობპროდუქტების

მცენარეებში

მოხვედრა, რაც თავის მხრივ მცენარეული საფარის მომხმარებელ სხვა რეცეპტორებზე
ახდენს მავნე ზეგავლენას.
აღნიშნულის შედეგად საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენა არსებობს, რომელიც დღეისობით მოასფალტებულია ან მოშანდაკებულია.
გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია ნიადაგის
ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო
ღონისძიებების შემუშავება.
დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მიწის სამუშაოები არ არის დაგრგმილი, აქედან
გამომდინარე არ მოხდეს რაიმე მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა.
საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში ნიადაგის/გრუნტის ხარისხის გაუარესების
რისკები შიძლება გამოიწვიოს:
o

საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის წესების დარღვევა;

o

ავტოტრანსპორტიდან ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა;

o

მოძველებული

და

ამორტიზებული

კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;
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საწარმოო-სანიაღვრე

შიდა

ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან
საწარმოო მთელი პროცესი მიმდინარეობს დახურულ შენობაში, რომლის იატაკი
მობეტონებულია, ამიტომ ნიადაგის დაბინძურების რისკ-ფაქტორები პრაქტიკულად
არარსებობს.

4.5. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე
4.5.1 ზემოქმედება ბიოლოგიურ საფარზე
საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას
და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს
ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.
თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება
მხოლოდ რამოდენიმე მრავალწლიანი ხე-მცენარე, კერძოდ ჭერამი (ი. სურათ 4.5.1).
რადგან საწარმოო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს
უკვე

არსებულ

შენობაში,

ბუნებრივია

საწარმოს

არავითარი

და განთავსებულია
ზეგავლებნა

ექნება

მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

სურათი 4.5.1. ჭერამის ხეები
4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე
საწარმოს განთავსების ტერიტორია არ გამოირჩევა ცხოველთა მრავალფეროვნებით,
რაც პირველ რიგში საწარმოს ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.
მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის ნეგატიური
ზემოქმედებები, განსაკუთრებით ფრინველებზე.
ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში
განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა
დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა
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იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით,
რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები, ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების
მასშტაბურობაში ძალზედ მცირეა.
საერთო ჯამში საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების
მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი. ზემოქმედების მასშტაბის კიდევ
უფრო შემცირებისთვის საჭიროა ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი, გრუნტის და
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად
გატარება.

4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე
საწარმოს განკუთვნილი ტერიტორია დაცული ტერიტორია თბილისის ეროვნული
პარკი დაშორებულია დიდ მანძილზე

და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული

მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

4.7. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე
საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია,
ვინაიდან ობიექტი მაქსიმალურად დაცულია და მკაცრად კონტროლდება ტერიტორიაზე
უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.
პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება
შეიძლება იყოს: სახიფათო ნარჩენებთან მოპყრობის წესების დაუცველობა, სატრანსპორტო
საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი,
მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია
უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და მუდმივი ზედამხედველობა:


პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის

დაცვის საკითხებზე;


დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის

საშუალებებით;


ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი,

მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;


ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო

ყუთების არსებობა;


სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა,

სიჩქარეების შეზღუდვა;


სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი

საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;
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ინციდენტებისა

და

უბედური

შემთხვევების

სააღრიცხვო

ჟურნალის

წარმოება.
აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებების აბსოლუტური
უმრავლესობა საწარმოს ტერიტორიაზე დანერგილი იქნება და შესაბამისი კვალიფიკაციის
მქონე პერსონალის მიერ მოხდება უსაფრთხოების ნორმებზე მუდმივი მეთვალყურეობა.
ასეთ პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება
შეფასდეს როგორც დაბალი.
4.8. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები
მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები

საწარმოს ტერიტორიიდან

არ

არსებობს, რადგან საწარმოო პროცესი მთლიანად მიმდინარეობს დახულულ და ბეტონით
მოპირკეთებულ ტერიტორიაზე, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს ნიადაგისა და
გრუნტის დაბინძურებას, მით უმეტეს მიწისქვეშა გრუნტის წყლების დაბინძურებას.
ასევე რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და
გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული ყველა ის შემარბილებელი ზომები, რომელიც
ზემოთ არის აღწერილი, ვინაიდან გარემოს ეს ორი რეცეპტორები მჭიდროდ არის
დაკავშირებული ერთმანეთთან: ტერიტორიაზე მოსული ატმოსფერული ნალექებით
ადვილად შესაძლებელია დამაბინძურებელი ნივთიერებების ღრმა ფენებში ჩატანა და
შესაბამისად გრუნტის წყლების ხარისხზე უარყოფითი ზემოქმედება. ამ შემთხვევაში
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს რომ ნარჩენები არ მოხდეს საწარმოო
შენობის გარე პერიმეტრზე, რომ არ მოხდეს ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურება,
რომელმაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება.
4.9. ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე
საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული
მნიშვნელობის

აქტივები

დაწყებისათვის

არ

ან

იწარმოება

ნაგებობები).

ასევე

არავითარი

საწარმოს

მშენებლობა,

რადგან

ფუნქციონირების
ის

მთლიანად

განთავსებული იქნება უკვე არსებულ შენობაში.
4.10 კუმულაციური ზემოქმედება
კუმულაციური

ზემოქმედების

შეფასების

მთავარი

მიზანია,

პროექტის

განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება,
რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა არსებული, მიმდინარე თუ პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ,
მსგავსი

სახის

ზემოქმედებასთან

ერთად,

გაცილებით

მაღალი

და

საგულისხმო

უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.
საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების
ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ
26

უნდა მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება და ხმაურის გავრცელება. კერძოდ,
საწარმოს და მის მიმდებარედ არსებული საწარმოების ერთდროული ფუნქციონირების
შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.
თუმცა როგორც აღნიშნულია, საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არ არსებობს
ანალოგიური ტიპის სახიფათო ნარჩენების განთავსების სასაწყობო ტერიტორიები.
ატმოსფერული

ჰარში

მავნე

ნივთიერებების

მიწისპირა

კონცენტრაციების

ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური
მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 125-250 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის
სიდიდეს. საწარმოს მომიჯნავედ ანალოგიური ტიპის საწარმო არ არსებობს.
4.11. შესაძლო ავარიული სიტუაციები
სავარაუდო ტექნოლოგიური ავარიების შესაძლებლობის დაშვების შეფასებისათვის
აუცილებელია სრული ტექნოლოგიური ციკლის თითეული ეტაპის ექსტრემალური
პირობების დეტალური განხილვა. განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს ხანძარსაწინააღმდეგო,

წყალმომარაგების

და

ელექტრომომარაგების

უსაფრთხოების

უზრუნველყოფა.
საწარმოო

ობიექტის

ნორმალური

ფუნქციონირებისათვის

გათვალისწინებულია

ხანძარსაწინააღმდეგო, წყალმომარაგების და ელექტრომომარაგების უსაფრთხოების საერთო
დანიშნულების, აგრეთვე კონკრეტული პირობებისათვის განსაზრვრული ღონისძიებები,
რომელთა დაცვაზე კონტროლს ახორციელებს დასახლებული პუნქტის მმართველობის
შესაბამისი სამსახურები. იმ შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების თავის არიდება,
რომელიც მოსალოდნელია ელექტროსადენებზე ხანძრის გავრცელებით, ელ.ენერგიის
მიწოდების

შეწყვეტით

–

ხორციელდება

საწარმოს

ხელმძღვანელობის

პირადი

პასუხისმგებლობით, ინვესტორის მიერ დამტკიცებული სპეციალური პროფილაქტიკური
ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფით.
საწარმო პროცესის ყველა უბანი ტექნიკურად უზრუნველყოფილია ავარიების
პრევენციის საშუალებებით. ამიტომ ნებისმიერი ინციდენტი საწყის სტადიაშივე ისპობა
მოწყობილობის ავარიული გამორთვის და შედეგების ლოკალიზაციით.
მოსალოდნელი

ავარიული

სიტუაციები

აღნიშნული

ტიპის

საწარმოებისათვის

პრაქტიკაში იშვიათია და უმეტესად დაკავშირებულია ტექნოლოგიური მოწყობილობის
დაზიანებასთან.
ატმოსფერული ელექტრული მოვლენებისაგან, აგრეთვე სტატიკური დენებისაგან
დაცვის მიზნით საწარმოო ობიექტზე მონტაჟდება შესაბამისი ლითონის ხელოვნური
დამიწების კონტურები.
საწარმოში ლოკალური ხანძრების გაჩენის შემთხვევისათვის იგეგმება სპეციალური
ცეცხლსაქრობი საშუალებები.
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პროფილაქტიკური ღონისძიებები
1. ყველა მექანიზმის სისტემური პროფილაქტიკური შემოწმება მათი მოქმედების
არეალის შემოსაზღვრა თავად ტექნოლოგიური რეგლამენტის ნაწილია და მისი
შესრულება სავალდებულოა.
2.

საწარმოს

ყველა

უბანზე

ჩატარდება

სისტემატიური

პერიოდულობით

უსაფრთხოების დაცვის ინსპექტირება, რომელიც ადგენს მოწყობილობის და პრევენციის
საშუალებების ტექნიკურ გამართულობას.
3. გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა მოახდეს მყისიერი რეაგირებას.
4. საწარმოში სისტემატურად ჩატარდება პერსონალის ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების
ტექნიკაში.
ავარიულ სიტუაცებში საკონტროლო ღონისძიებათა ჩამონათვალი
საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში შესაძლო ავარიული სიტუაციების
თავიდან აცილების ღონისძიებების შემუშავებამდე უნდა მოხდეს ავარიული რისკფაქტორების შეფასება, რომლის მიზანია ერთი მხრივ ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების
მიღებას ობიექტის ფუნქციონირების მიზანშეწონილების თვალსაზრისით, მეორეს მხრივ
შექმნას საფუძველი გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი ან
მნიშვნელოვნად შემარბილებელი ღონისძიებების დასადგენად.
ამასთან

არსებითია

ის

გარემოება,

რომ

რისკის

შეფასება

პირდაპირ

არის

დამოკიდებული ამ ღონისძიებების კომპლექსის შემადგენლობაზე.
გარემოსდაცვითი
წარმოადგენს

მიმართულების

მიზეზ-შედეგობრივი

რეცეპტორებზე

ჯაჭვის

ბოლო

ზემოქმედების

რგოლს,

რომლის

მოხდენა
ძირითადი

კომპონენტებია:
o ტექნოლოგიური

სქემით

გათვალისწინებული

დაკავშირებული

რისკის

შემცველი

ცალკეულ

სიტუაციების

სამუშაოებთან

წარმოქმნა

(ხანძარი,

სატრანსპორტო საშუალებებიდან)
o მგრძნობიარე

რეცეპტორებზე

ზედაპირული

წყლები,

(ატმოსფერული

ჰაბიტატების

ჰაერი,

ზოგიერთი

ნიადაგი,
სახეობები)

გრუნტი

ან

ნეგატიური

ზემოქმედება.
ნეგატიური

ზემოქმედების

მახასიათებლებია

დამაბინძურებელი

წყაროების

ალბათობა, ხარისხი და მოცულობა (შესაძლებელია ზემოქმედების წყაროს ალბათობა
იყოს მაღალი, მაგრამ ზემოქმედების სიდიდე საშუალო).
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში
ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, დაცული უნდა იქნას საქართველოში მოქმედი
უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნები. გათვალისწინებული უნდა იქნას ზოგადი
და

სპეციალური

ფეთქებუსაფრთხოება,

მოთხოვნები

მავნე

ბიოლოგიური

ნივთიერებების
უსაფრთხოება.

მიმართ,

კერძოდ:

ელექტროუსაფრთხოება,

უსაფრთხოების მოთხოვნები სატრანსპორტო საშუალებების და ტექნიკის მიმართ,
უსაფრთხოების მოთხოვნები ჩასატვირთ-გადმოსატვირთი სამუშაოების ჩატარებისა და
ტვირთების გადაადგილების დროს.
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ავარიის პირველი აღმომჩენი პირი (ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეული ქვემოთ
ჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების დროს);
- აფრთხილებს ტექნიკურ პერსონალს საფრთხის შესახებ და ამზადებს ტერიტორიას
ავარიული ღონისძიებების ლიკვიდაციის ჩატარებისთვის;
- პირველ რიგში ხორციელდება ელექტროენერგიისა გათიშვა;
- ახდენს აალების ყველა წყაროს გატანას და გამორთვას;
- ამოწმებს ტერიტორიას აფეთქებისა და ცეცხლის გაჩენის პოტენციური საშიშროების
გამოვლენის მიზნით;
- დაზარალებულებს უტარებს პირველად სამედიცინო დახმარებას და საჭიროების
შემთხვევაში გამოიძახებს სამედიცინო დახმარებას;
- საწარმოში წარმოქმნილი ავარიის შესახებ აცნობებს ობიექტის ზედამხედველ
ხელმძღვანელს;
- განსაზღვრავს ავარიის მოცულობას, ავარიის წყაროს და დაუყოვნებლივ ღებულობს
ზომებს მათი შესაწყვეტადად. დანადგარის დაზიანებისას სასწრაფოდ გამორთავს
დანადგარის ელმომარაგებას.
ობიექტის ზედამხედველი ხელმძღვანელი:
(ბლანკზე აფიქსირებს თვითოეულ ქვემოთჩამოთვლილი მოქმედების დასრულების
დროს);
- რწმუნდება მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოებაში;
- საჭიროების შემთხვევაში ახდენს სახიფათო ზონიდან ხალხის ევაკუაციას;
- გამოიძახებს სახანძრო რაზმს, პოლიციას ან სამედიცინო დახმარებას;
- ქმნის უსაფრთხოების ზონას ავარიის წყაროს გარშემო;
- შეძლებისდაგვარად აჩერებს და აკონტროლებს ავარიის პროცესს;
- საჭიროების შემთხვევაში ატყობინებს საწარმოს ჯანმრთელობის უსაფრთხოების და
გარემოს დაცვის ზედამხედველს.
სხვა ავარიული შემთხვევები მოწყობილომის მწყობრიდან გამოსვლა, ელსადენების
დაზიანება და ა.შ. აღმოიფხვრება შესაბამისი ინსტრუქციის თანახმად.
შესაძლებელი

ავარიული

სიტუაციების

ალბათობის

განსაზღვრა

და

მათი

მოსალოდნელი შედეგების შეფასება
საწარმოს

მიმდინარე

საქმიანობის

პროცესში

მოსალოდნელი

ავარიული

სიტუაციებია:
•

საწარმოო დანადგარების ავარიული გამორთვა ან დაზიანება;

•

ხანძარის წარმოქმნა და გავრცელება;

•

რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევა;

საწარმო მომარაგებული ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებებით, კერძოდ: გააჩნიათ
ცეცხლმაქრების საკმარისი მარაგი და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი. საწარმოში ხანძრის
აღმოჩენების

შემთხვევაში

გათვალისწინებულია

შესაძლებლობების გამოყენება.
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ქ.

თბილისის

სახანძრო

რაზმის

საწარმოს ხელმძღვანელი ვალდებულია მუდმივად გააკონტროლოს დანადგარების
მუშაობის გამართულობა.
რომელიმე ნაგებობის ან შენობის ავარიული დანგრევის ალბათობა მცირეა. ასეთი
ავარიის შემთხვევაში საწარმოს ხელმძღაველობა ვალდებულია პირველ რიგში მოხდეს
საწარმოს უბანზე ელექტროენერგიისა გამორთვა, ავარიის უბნიდან თანამშრომლების
გამოყვანა, ადამიანების რაიმე დაზიანების შემთხვევაში სასწრაფო-სამედიცინო პერსონალის
გამოძახება და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის ყველა ზომების ჩატარება.
შემდგომ ეტაპზე უნდა განხორციელდეს ავარიული უბნის შემოსაზღვრა, კონკრეტული
გეგმის შემუშავება ავარიული სიტუაციების აღმოსაფხვრელად და ღონისძიებების გატარება
მათი აღმოფხვრისათვის.
ავარიის შესახებ შეტყობინება
ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირებისა და მოქმედების გეგმაში მნიშვნელოვანია:
*

ავარიის შესახებ შეტყობინების ქსელის შექმნა:

-

სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის შეტყობინება (საქართველოს გარემოს

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო);
-

მოსახლეობისათვის შეტყობინება;

-

მომიჯნავე ობიექტის სამსახურების შეტყობინებას.

*

საკონტაქტო

ინფორმაციის

ფორმების

დამუშავება,

რომელიც

უნდა

ითვალისწინებდეს;
-

ავარიის

შედეგად

შექმნილი

სიტუაციის

შეფასებას

და

რეაგირების

ღონისძიებათა დაწყებას;
-

რეაგირების კატეგორიის განსაზღვრას;

-

ავარიული შემთხვევის შედეგების ლიკვიდაციის სამსახურის მობილიზებას და

მზადყოფნაში მოყვანას;
-

ავარიული

შემთხვევის

(გარემოს

შესაძლებელი

დაბინძურების)

ადგილმდებარეობის სიტუაციური სქემის შედგენას;
-

გარემოს

შესაძლებელი

დაბინძურების

რაოდენობრივ

შეფასებას

და

შესაძლებელი გავრცელების განსაზღვრას;
-

ავარიულ

შემთხვევასთან

დაკავშირებულ

უსაფრთხოების

მოთხოვნების

შეფასებას;
-

რეაგირების სტრატეგიის შემუშავებას;

-

არსებული რესურსების შეფასებას და მობილიზებას;

-

რეაგირების სამუშაოთა ხელმძღვანელობის;

-

სალიკვიდაციო სამუშაოთა დამთავრების პირობების განსაზღვრას;

-

სალიკვიდაციო სამსახურის მოქმედების შეწყვეტას;

-

მობილიზებული რესურსების მდგომარეობის შემოწმებას;

-

სამთავრობო და დაინტერესებული ორგანოების და პირების შეტყობინებას

სალიკვიდაციო სამუშაოების დასრულების შესახებ.
30

ავარიული სიტუაციის დოკუმენტირება:
- ავარიული შემთხვევის თარიღი, დრო და კლასი (გარემოს შესაძლებელი/აღმოჩენილი
დაბინძურების მიხედვით);
- გამომვლენის/ინფორმაციის მომწოდებლის ვინაობა;
- გარემოს დაბინძურების მდგომარეობა, მისი გავრცელება და დაბინძურებული
ტერიტორიის ზომები;
- მეტეოპირობები (ქარის სიჩქარე და მიმართულება, და სხვა);
- დაბინძურების დახასიათება ტიპის მიხედვით;
- დაბინძურების წყარო;
-

სხვა დამკვირვებლების მონაცემები.

საწარმოო ობიექტზე მომსახურე ან ობიექტის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული
პირები გადიან სავალდებულო ინსტრუქტაჟს, რომელიც მიზნად ისახავს ავარიული
სიტუაციების

თავიდან

აცილების

შესაძლებლობათა

ცოდნას,

აგრეთვე

ავარიულ

სიტუაციაში მოქმედების წესებს. ინსტრუქტაჟის ჩატარება და მის განხორციელებაზე
პერსონალური პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს ხელმძღვანელს. საწარმოო ობიექტზე
წარმოქმნილი

ავარიული

სიტუაციის

აღმომჩენი

პირი

ვალდებულია

უპირველესი

ყურადღება გამოიჩინოს პოტენციურ საშიშროების ქვეშ მყოფ ადამიანთა უსაფრთხო
ადგილას გარიდების, საჭიროების შემთხვევაში, ყველა შესაძლებელი ღონისძიებების
მიღებისათვის სიცოცხლის ხელმყოფი მოვლენების თავიდან ასაცილებლად და საწარმოო
ობიექტის ხელმძღვანელობამდე სათანადო შეტყობინების დაყვანისათვის. საწარმოო
ობიექტის

ხელმძღვანელობა

და

ავარიულ

სიტუაციებზე

ზედამხედველი

აპარატი

ვალდებულია :
- უზრუნველყოს ავარიულ სიტუაციასთან შეხებაში მყოფი მომსახურე პერსონალის და
სხვა პირების უსაფრთხოება, საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს სახიფათო ზონიდან
ხალხის ევაკუაცია;
- გამოიძახოს ავარიისა და მისი შედეგების სალიკვიდაციო სპეციალური სამსახურების
წარმომადგენლები, საჭიროების მიხედვით (სამედიცინო დახმარება, სახანძრო რაზმი,
პატრული და ა.შ.)
- შექმნას უსაფრთხოების ზონა ავარიის წყაროს გარშემო;
- განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვისა და
შესაბამისად

საწარმოო

ტექნოლოგიური

ციკლის

მიმდინარე

პროცესების

დასარეგულირებლად;
- უზრუნველყოს ავარიის ფაქტებისა და მისი შედეგების დაუყოვნებელი დაყვანაშეტყობინება საქართველოს გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსადმი –
დაზარალებულ პირთა არსებობისა და ავარიასთან დაკავშირებული ადგილმდებარეობის,
წარმოქმნილი ეკოლოგიური და სხვა ხასიათის პრობლემების აუცილებელი მითითებით.
შემდგომში, ოპერატიული სიტუაციის განმუხტვის კვალობაზე, ინფორმაცია –
ავარიული სიტუაციებით გამოწვეული საშიში ნივთიერებების გარემოში გამოყოფისა და
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გარემოსათვის მიყენებული ზარალის ანგარიშის სახით წარედგინება საქართველოს
გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.
ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები
საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის შემადგენლობაში როგორც წესი შედის:
- ცეცხლსაქრობი 2- ცალი;
- ყუთი ქვიშით – 2 ცალი;
- სახანძრო ვედრო – 2 ცალი;
- წერაქვი – 1 ცალი;
- ნიჩაბი – 1 ცალი;
- სახანძრო ბარჯი – 1 ცალი.
საწარმოს ხანძარსაწინააღმდეგო მეურნეობის ობიექტები, მოწყობილობები და
ინვენტარი უნდა იყოს მუდმივ მზადყოფნაში. საწარმოს შემადგენლობაში შემავალი
შენობები და ნაგებობები მოსახლეობისაგან დაშორებულია სათანადო მანძილით.
სახანძრო ინვენტარზე და მათ პერიოდულ განახლებაზე პასუხისმგებელი პირია საწარმოს
ხელმძღვანელი.

32

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები
პროექტის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედების თავიდან
აცილება და რისკის შემცირება შეიძლება მიღწეულ იქნას მოწყობისა და ოპერირებისას
საუკეთესო

პრაქტიკის

გამოყენებით.

შემარბილებელი

ღონისძიებები

ძირითადად

გათვალისწინებულია საწარმოს ფუნქციონირების შემდგომ ექსპლუატაციის ეტაპზე.
საქმიანობის
შემარბილებელი

განხორციელების
ღონისძიებების

პროცესში

წინასწარი

გარემოსდაცვითი

მონახაზი

რისკების

შეჯამებულია

ქვემოთ.

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება საქმიანობის
განმახორციელებელს.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ
გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებების დეტალური პროგრამის
დამუშავება მოხდება შეფასების შემდგომ ეტაპზე (გზშ-ის ანგარიშის მომზადება),
როდესაც ცნობილი გახდება პროექტის ტექნიკური დეტალები.
საწარმოში ექსპლოატაციის დროს წარმოქმნილი

სახიფათო ნარჩენების არასწორი

მართვის რისკები, საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე არასახიფათო ნარჩენების
(მაკულატურა)

წინასწარ

დამუშავებასთან

დაკავშირებული

გარკვეულწილად წარმოადგენს გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების წყაროს.
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ტექნოლოგია

6. გარემოში მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის შემცირების ტექნიკური
საშუალებები
საწარმოს

ტექნოლოგიური

ციკლიდან

გამომდინარე,

საწარმოო

შენობებში

დატანებულია სარკმელები ბუნებრივი ვენტილაციისათვის, ხოლო რაც შეეხება
ატმოსფეროში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის შემცირების მიზნით
რაიმე ფილტრების დაყენება არ იგეგმება, რადგან ისინი საჭიროებას არ მოითხოვს.
საწარმოს მუშა-მოსამსახურეები საჭიროების შემთხვევაში აღჭურვილნი უნდა
იყვნენ სპეც ტანსაცმელითა და სხვა დამცავი საშუალებებით.
ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები და ღონისძიებები გათვლილია „სააშენებლო
ნორმებია

და

წესების“

გათვალისწინებულია

–

11-106-79

მობილური

და

11-01-77

სახანძრო

თანახმად.

ხანძარქრობა

საშუალებებით,

რისთვისაც

უზრინველყოფილი იქნება სახანძრო გიდრანტები საწარმოს ტერიტორიაზე და
წრიული მისასვლელი ავტოგზა.

საწარმო აღჭურვილი იქნება სტაციონარული

ქაფგენერატორებით და შესაბამისად საჭირო ხელსაწყოებით.
ნარჩენების

ტრანსპორტირება

უნდა

ხორციელდებოდეს

სანიტარიული

და

გარემოსდაცვითი წესების სრული დაცვით. ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და
ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად უნდა იყოს
მექანიზირებული და ჰერმეტული.
გამორიცხული უნდა იყოს ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების
დროს.

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების საწყობში ტრანსპორტირების

დროს, თანმხლებ პირს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო ნარჩენის
გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის მიერ.
საწარმოს ხელმძღვანელი უზრუნველყოფს ტრანსპორტს, დატვირთვას და სახიფათო
ნარჩენის ტრანსპორტირებას დანიშნულებისამებრ სანიტარიული და გარემოსდაცვითი
წესების დაცვით. ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას
უნდა გააჩნდეს გამაფრთხილებელი ნიშანი.
პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება,
შენახვა, ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) უნდა ჰქონდეს გავლილი შესაბამისი
სწავლება შრომის დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში;
პერსონალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და
ინდივიდუალური
ტანსაცმელი

დაცვის

ექვემდებარება

საშუალებებით.
სპეციალურ

საჭიროების

დამუშავებას,

შემთხვევაში

პერსონალის

განსაკუთრებით

სახიფათო

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ;
პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან
ტრავმირების შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს;
სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება,
არა აქვს სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში.
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ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი
რაოდენობის ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ–
და სითბო წარმომქნელ წყაროებთან ახლოს;
ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული უნდა
იყოს მათი შეთავსებადობა;
საწარმოო ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების,
პირადი ტანსაცმლის, სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე
სასტიკად იკრძალება საკვების მიღება;
საწარმოო ნარჩენებთან მუშაობის დროს საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი
დაცვა, ჭამის წინ და მუშაობის დასრულების შემდეგ აუცილებელია ხელების დაბანვა
საპნით და თბილი წყლით;
მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა
მიმართოს

უახლოეს

სამედიცინო

პუნქტს

და

შეატყობინოს

ამ

შემთხვევაზე

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელობას;
ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები აღჭურვილი უნდა იქნას
ხანძარქრობის საშუალებებით. ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად
იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით სარგებლობა;
პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები;
ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია.
საწარმოო ნარჩენების შეგროვება, შენახვა, ტრანსპორტირების დროს დაცული უნდა
იქნას მოქმედი ეკოლოგიური, სანიტარიულ–ეპიდემიოლოგიური, ტექნიკური ნორმები და
წესები.
ნარჩენების წარმოქმნის, შენახვის და გატანის აღრიცხვა წარმოებს სპეციალურ
ჟურნალში. გატანილი ან უტილიზირებული ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად
უნდა იქნას დადასტურებული.
ნარჩენების

მართვაზე

პასუხისმგებელი

პირმა

სისტემატურად

უნდა

გააკონტროლოს:


ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობა;



ტარაზე მარკირების არსებობა;



ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების მდგომარეობა;



დაგროვილი

ნარჩენების

რაოდენობა

და

დადგენილი

ნორმატივთან

შესაბამისობა (ვიზუალური კონტროლი);


ნარჩენების

სტრუქტურული

ერთეულის

ტერიტორიიდან

გატანის

პერიოდულობის დაცვა;


ეკოლოგიური

უსაფრთხოების

და

უსაფრთხოების

ტექნიკის

დაცვის

მოთხოვნების შესრულება.
ასევე, დამუშავებული უნდა იქნას საწარმოო მოედნის სქემა ნარჩენების დროებითი
განთავსების ადგილების დატანით, ნარჩენების სახეების, კონტეინერების რაოდენობის
ჩვენებით. ყოველი ცვლილება ან კორექტირება დროულად უნდა იქნას შეტანილი სქემაში.
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7. დასკვნები და რეკომენდაციები
საწარმოს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წინამდებარე
ანაგრიშის მომზადების პროცესში შემუშავებული იქნა დასკვნები და რეკომენდაციები.
7.1. დასკვნები:
 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობა დადებით ზემოქმედებას ახდენს ადგილობრივი
მოსახლეობის დასაქმებაზე;
 ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის
პროცესში

ატმოსფერულ

მნიშვნელობები

ჰაერში

კანონმდებლობით

მავნე

ნივთიერებათა

დადგენილ

კონცენტრაციების

მაჩვენებლებზე

გადაჭარბებას

ადგილი არ აქვს;
 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული
ზემოქმედება არ არის მნიშვნელოვანი;
 საწარმოს განთავსების რაიონის შესწავლისას ვერ იქნა გამოვლენილი რომელიმე
მნიშვნელოვანი ფლორის ან ფაუნის სახეობა, რომელსაც სჭირდება განსაკუთრებული
დამცავი ღონისძიებების გატარება;
 საწარმოს არ გააჩნია ჩამდინარე წყლები;
 საწარმოში მოხდება ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება, გამოყოფილია ცალკე
სათავსო ნარჩენების განთავსებისათვის;
 დამუშავებულია გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გეგმა, ნარჩენების მართვის
გეგმა,

გარემოსდაცვითი

მონიტორინგის

სქემა

და

ავარიულ

სიტუაციებზე

რეაგირების გეგმა. აღნიშნული შეტანილია წინამდებარე ანგარიშში სარეკომენდაციო
(სანიმუშო) ფორმით.
 წინამდებარე
შემარბილებელ
შესრულების

გარემოზე

ზემოქმედების

ღონისძიებათა
შემთხვევაში

გეგმით

შეფასების

ანგარიშში

გათვალისწინებული

უზრუნველყოფილი

იქნება

მოცემული
სამუშაოების

საწარმოს

მიმდინარე

საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ნეგატიური ზემოქმდების მინიმიზაცია.

7.2. რეკომენდაციები:
ზემოთ

აღნიშნულის

გათვალისწინებით,

მიმდინარე

საქმიანობის

გარემოზე

ზემოქმდების შემცირების მიზნით რეკომენდებულია გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები:
1. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გავრცელების შემცირების მიზნით
უზრუნველყოფილი იქნას:
 ჩატარდეს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის მონიტორინგი
გეგმის შესაბამისად;
 ტექნოლოგიური დანადგარები უნდა აკმაყოფილებდნენ ჯანმრთელობის დაცვისა
და ტექნიკური უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
2. ნიადაგის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით:


ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.
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3. ნარჩენების მართვის გაუმჯობესების მიზნით:


საწარმოში დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული

შეგროვების

მეთოდი, რისთვისაც ყველა უბანი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების
და ფერის, საჭირო რაოდენობის ჰერმეტულსახურავიანი კონტეინერებით;


სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი სპეციალური სათავსი

დაცული იქნას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიიდან გატანა და
მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე
კონტრაქტორის მიერ;
5. მომსახურე პერსონალის პროფესიული უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით


საწარმოს მომსახურე პერსონალის საყოფაცხოვრებო სათავსების მოწყობა და

საჭირო ინვენტარ-მოწყობილობით უზრუნველყოფა;


მომსახურე

პერსონალის

საჭიროების

შემთხვევაში

მომარაგება

სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;


ყველა

სამუშაო

ადგილზე

საჭიროების

შემთხვევაში

პროფესიული

უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსება;
ამრიგად,

რეალურ

მონაცემებზე,

აგრეთვე

საპროექტო

მახასიათებლებზე

დაყრდნობით, აღნიშნული საწარმოო ობიექტისათვის, იმ შემთხვევაში, თუ დაგეგმილი
საქმიანობის

განხორციელებისას

საწარმო

დაიცავს

ტექნოლოგიური

რეგლამენტის

მოთხოვნებს, გაატარებს დასახულ ღონისძიებებს და იხელმძღვანელებს წარმოდგენილ
გარემოსდაცვით
ნებართვის

დოკუმენტში

პროცედურის

მოყვანილი

გავლის

მიზნით

რეკომენდაციებით
შესაძლებელია

-

გარემოსდაცვითი

გაკეთდეს

გარემოზე

ზემოქმედების, როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მნიშვნელობის შეფასებები,
რომელთა თანახმადაც:
-

არ დაირღვევა საქართველოს კანონმდებლოა;

-

არ დაირღვევა საქართველოში მოქმედი გარემოს დაცვის ნორმები;

-

საქმიანობის

განხორციელება

მიზანშეწონილი

შინაარსისა და მასშტაბის გამო;
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იქნება

მისი

განლაგების,

