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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, ამიტომ აუცილებელია
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა.
საწარმოო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩა #97-99-ში,
ყოფილი ქიმიური ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ფართობზე, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 05.26.13.022.
აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „სესილი 2008“-ს (ID ს/კ:245619941)
საკუთრებას.
წარმოდგენილი

ტერიტორიის
GPS

GPS

კოორდინატებია:

კოორდინატების

და

X-220188.00;

საკადასტრო

კოდის

Y-4614813.00.
მიხედვით

იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან აღმოსავლეთით და დასავლეთით ფიქსირდება
დასახლებული ზონა. პირდაპირი მანძილი უახლოეს მოსახლემდე მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვრიდან შეადგენს 3 მ-ს.
აღნიშნული საწარმო ექსპლოატაციაში შევიდა 2012 წლის აპრილში, რომელის
დანიშნულებაა პლასტმასის საკანალიზაციო და წყლის მილების წარმოება.
საწარმოს გააჩნია 2 უბანი: კანალიზაციის მილების

და წყლის მილების

დამაზადებელი უბნები. ტერიტორია შესაბამისად 120 და 80 კვ. მეტრია.
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
“გიო-10”
2. ობიექტის მისამართი:
ქალაქი ბათუმი, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99, ს/კ
ფაქტიური:
05.26.13.022
იურიდიული:
3. საიდენფიკაციო კოდი
4. GPS kკორდინატები
5. ობიექტის ხელმძღვანელი:
გვარი, სახელი
ტელეფონები:
ელ. ფოსტა:
6. მანძილი ობიექტიდან
უახლოეს დასახლებულ
პუნქტამდე:
7
ეკონომიკური საქმიანობა:
8
9

გამოშვებული პროდუქციის
სახეობა
საპროექტო წარმადობა:

10

მოხმარებული ნედლეულის
სახეობები და რაოდენობები:

11

მოხმარებული საწვავის
სახეობები და რაოდენობები:
სამუშაო საათების რაოდენობა
წელიწადში
სამუშაო საათების რაოდენობა
დღე-ღამეში

12
13

საქართველო, ბათუმი, ალ.გრიბოედოვის ქ., №38, ბ
№23
445408791
X=220188.00; Y=4614813.00
გიორგი დავითაძე
ტელ: 579 75 30 30
ritabolqvadze@gmail.com

დასახლებული პუნქტი 3 მ.
პლასტმასის ნაკეთობების წარმოება
კანალიზაციის და წყლის მილები
280 ტ/წელ წყლის მილები და 117.6 ტ/წელ
საკანალიზაციო მილები.
330ტ/წელ
პოლიეთილენის
გამოყენებული
პარკები და 135 ტ/წელ. მეტალოპლასტმასის კარფანჯრების ნარჩენები

1680 საათი
8 საათი
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2. საქმიანობის მოკლე აღწერა
2.1 შესავალი
საწარმოო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99-ში,
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი 05.26.13.022. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს
შპს „სესილი 2008“-ს (ID ს/კ:245619941) საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია:
X-220188.00; Y-4614813.00.
აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს ყოფილი ქიმიური ქარხნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.
წარმოდგენილი

GPS

კოორდინატების

და

საკადასტრო

კოდის

მიხედვით

იდენტიფიცირებული ტერიტორიიდან აღმოსავლეთით და დასავლეთით ფიქსირდება
დასახლებული ზონა. პირდაპირი მანძილი უახლოეს მოსახლემდე მიწის ნაკვეთის
საკადასტრო საზღვრიდან შეადგენს 3 მ-ს..
ტერიტორიის სიტუაციური სქემა დაცილების მანძილების დატანით მოცემულია
სურათზე 3.1.1 ხოლო საწარმოს განთავსების ტერიტორიის დეტალური სიტუაციური
სქემა სურათზე 3.1.2.
საწარმოს ტერიტორიის კუთხეთა წვეროების კოორდინატები მოცემულია ცხრილ
2.1-ში.
ცხრილი 2.1.
#
1
1

X
2
220159.44

Y
3
4614816.86

2

220193.90

4614828.11

3

220203.00

4614800.33

4

220161.88

4614794.58

აღნიშნული საწარმოდა დასავლეთით 170 მეტრში მდებარეობს საჯარო სკოლა,
ჩრდილო-დასავლეთით 130 მეტრში მდებარეობს ენერგო პრო ჯორჯიას ოფისი.
საწარმოს ტერიტორიის ჩრდილოეთით, მიმდებარედ, მდებარეობს შპს „ანთ გრუპ“ის საკუთრებაში მდებარე სასაწყობე შენობა.

4

სურათი 3.1.1. სიტუაციური გეგმა

15 მ
3მ

5

სურათი 3.1.2. შპს „გიო-10“-ის კანალიზაციის და წყლის მილები წარმოების საამქროს განთავსების ტერიტორიის დეტალური
სიტუაციური სქემა

ენერგო პრო
ჯორჯია
შპს „ანთ გრუპი“-ს
შენობა
საცხოვრებელი
ზონა
საწარმოო
ტერიტორ
ია
საცხოვრებელი
ზონა
საჯარო სკოლა
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2.2 დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა
შპს „გიო-10“-ს კანალიზაციის და წყლის მილების წარმოების საწარმო მდებარეობს,
ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99-ში,

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი

05.26.13.022. აღნიშნული მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „სესილი 2008“-ს (ID
ს/კ:245619941) საკუთრებას. ტერიტორიის GPS კოორდინატებია: X-220188.00; Y-4614813.00.
უახლოესი

დასახლებული

პუნქტი

საწარმოდან

დაშორებულია

მიწის

ნაკვეთის

საკადასტრო საზღვრიდან 3 მ-ით.
საწარმოში

წარმადობის,

ასევე

პროდუქციის

ხარისხის

გაზრდის

მიზნით

ხორციელდება პოლიმერული ნარჩენების ბაზაზე (კოდებით: 07 02 13; 12 01 05; 15 01 02; 16
01 19; 17 02 03; 19 12 04; 20 01 39) როგორც საკანალიზაციო ასევე წყლის მილების წარმოება,
კერძოდ

შემოტანილი

მეტალოპლასტმასის

მეორადი

მასალის

ბაზაზე,

როგორც

ადგილობრივი საწარმოებისგან, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან (აღდგენის კოდი R3).
საწარმოს გააჩნია 2 საამქრო: კანალიზაციის მილების

და წყლის მილების

დამაზადებელი საამქროები. ტერიტორია შესაბამისად 120 და 80 კვ. მეტრია. წყლის
მილების საამქროში საათში გადამუშავდება 150-200 კგ მეორადი ცელოფანი რომელიც
დროებით საწყობდება აღნიშნული შენობაში და შემდგომ ჯერ ქუცმაცდება და შემდგომ
მისგან მიიღება 160-180 კგ გრანულები (ე.წ. „კროშკა“) საათში. შესაბამისად 8 საათიანი და
210 სამუშაო დღის

გათვალისწინებით

გადამუშავებული მეორადი ცელოფნის

რაოდენობა იქნება 330 ტ/წლ, რისგანაც დამზადდება 300 ტონა ე.წ. „კროშკა“. მოცემული
რაოდენობის გრანულიდან საწარმო დაამზადებს 280 ტონა სხვადასხვა დიამეტრის წყლის
მილს წელიწადში, რაც საათობრივად შეესაბამება 178 კგ-ს.

რაც შეეხება საკანალიზაციო

მილის მომზადებას აქ ძირითად ნედლეულს წარმოადგენს პლასმასის კარ-ფანჯრების
ანარჩენები და სხვა არასტანდარტული დაწუნებული მასალა, რომლის დაქუცმაცების
შემდეგ მიიღება ე.წ. ნახევარფაბრიკატი, რაოდენობით 80 კგ/სთ. ანუ წელიწადში 135 ტონა.
ამ რაოდენობის მასალიდან საწარმო საათში დაამზადებს 70 კგ მილს, ანუ წლიურად
იქნება 117,6 ტონა. გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებები (მტვერი და აირები)
ღიობის მეშვეობით (ორი ღიობი) გაიფრქვევა ატმოსფეროში.
შპს “გიო-10”-ს პლასტმასის (უმთავრესად პოლიქლორვინილის, პოლიპროპილენის
და

პოლიეთილენის

ნარჩენების

გამოყენების

პირობებში)

წყალგაყვანილობის

და

კანალიზაციის მილების საწარმოში დაგეგმილია ფუნქციონირებდეს შემდეგი ძირითადი
სტრუქტურული ერთეულები:
• 117.6 ტ/წელ პოლიქლორვინილის მილების წარმოების საამქრო,
• 280 ტ/წელ პოლიპროპილენის მილების წარმოების საამქრო,
280

ტ/წელ

პოლიეთილენის

მილების

წარმოების

საამქრო

და,

აგრეთვე,

გადამამუშავებელ საამქროში საწარმოში წარმოქმნილ ნარჩენთა (შემადგენლობით და
თვისებებით ძირითადი ნედლეულის მსგავსი) დადანამატად საწარმოში შემოტანილი
მეტალპლასტიკის

მასის

გადამამუშავებელი

ტექნოლოგიური

ხაზი

ნარჩენთა

დაქუცმაცებითა და გრანულირებით (ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესში ნაწარმის.
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ქვემოთ

ცხრილში წარმოდგენილია შპს “გიო-10”-ს წყალგაყვანილობის და

კანალიზაციის პლასტმასის მილების საწარმოს უმთავრესი ტექნიკური აღჭურვილობის
ჩამონათვალი/დახასიათება.
საწარმოში ნედლეულისა და პროდუქციის შემოტანა-გატანისათვის გამოყენებული
იქნება ქ. ბათუმის გზები.

N№1 საწარმოში არსებული მანქანა დანადგარების დასახელება
1
2
3
4
5
6

რაოდენობა

წყლის მილების წარმოებისათვის
წყლის მილის წარმოების დანადგარი
გრანულატორი
პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების
დამაქუცმაცებელი წისქვილი
კანალიზაციის მილების წარმოებისათვის
კანალიზაციის მილის წარმოების დანადგარი
ნარჩენების დამაქუცმაცებელი წისქვილი
მილების თავების დასამზადებელი დანადგარი

1
1
2
1
2
1

ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა წყლის მილების წარმოებისას.
საწარმოში წარმოების პროცესში წარმოქმნილი წუნდებული პროდუქციის სახით
წარმოქმნილი ნარჩენები, ასევე შემოტანილი პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის
ნარჩენები დროებით საწყობდება სასაწყობო ტერიტორიაზე, რომელიც შენობაშია
განთავსებული.
საწყოსი მათი გადარჩევის შემდეგ ისინი მიეწოდება დამაქუცმაცებელ როტორულ
წისქვილებს (ორი ცალი), რომელთა თითეულის წარმადობა ტოლია 100 კგ/სთ.
წისქვილებში დაქუცმაცებული მასალა იყრება ბუნკერში.
წისქვილში დაფქვილი პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის მასალა შემდგომ
იყრება გრანულატორის ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება გრანულატორს, რომლის
წარმადობაა 180 კგ/სთ-ში. აღნიშული მასალა გრანულატორში ელექტროენერგიის ხარჯზე
ცხელდება 170 გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ გამოდის
გრანულატორიდან, წივდება წყალში და იჭრება გრანულებად.

დაგრანულებული მასა

იყრება ტომრებში.
ნარჩენებიდან მიღებული გრანულები (ე.წ. „კროშკა) შემდგომ იყრება მილების
ექსტრუდერის მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება მილების ექსტრუდერს, რომლის
წარმადობაა 178 კგ/სთ-ში. აღნიშული მასა ექსტრუდერში ელექტროენერგიის ხარჯზე
ცხელდება 170 გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ მილების სახით
გამოდის ექსტრუდერიდან, რომელიც ცივდება წყლის აბაზანაში, იჭრება სათანადო
ზომებად და საწყობდება რეალიზაციისათვის.
სხვადასხვა დიამეტრის მილების წარმოებისათვის ექსტრუდერს შესაბამისად
უკეთდება შესაბამისი ზომის თავაკები.
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ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა საკანალიზაციო მილების წარმოებისას.
საწარმოში წარმოების პროცესში წარმოქმნილი წუნდებული პროდუქციის სახით
წარმოქმნილი ნარჩენები, ასევე შემოტანილი პლასმასის კარ-ფანჯრების ანარჩენები და
სხვა არასტანდარტული დაწუნებული მასალა

დროებით საწყობდება სასაწყობო

ტერიტორიაზე, რომელიც სრულიად აკმაყოფილებს მის განთავსებისათვის საჭირო
პირობებს.
საწყოსი მათი გადარჩევის შემდეგ ისინი მიეწოდება დამაქუცმაცებელ როტორულ
წისქვილებს (ორი ცალი, ერთი სათადარიგო), რომელთა თითეულის წარმადობა ტოლია 80
კგ/სთ.
წისქვილებში დაქუცმაცებული მასალა იყრება ბუნკერში.
წისქვილში დაფქვილი მასა შემდგომ იყრება კანალიზაციის მილების ექსტრუდერის
მიმღებ ბუნკერში, საიდანაც მიეწოდება მილების ექსტრუდერს, რომლის წარმადობაა 80
კგ/სთ-ში. აღნიშული მასა ექსტრუდერში ელექტროენერგიის ხარჯზე ცხელდება 190
გრადუს ტემპერატურამდე, ხდება ბლანტი და წნევის ქვეშ მილების სახით გამოდის
ექსტრუდერიდან, რომელიც ცივდება წყლის აბაზანაში, იჭრება სათანადო ზომებად და
საწყობდება რეალიზაციისათვის.
სხვადასხვა

დიამეტრის

მილების

წარმოებისათვის

უკეთდება შესაბამისი ზომის თავაკები.
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ექსტრუდერს

შესაბამისად

3. პროექტის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა
გეომორფოლოგიური

თვალსაზრისით

საკვლევი

ტერიტორია

მდებარეობს

კახაბრის ვაკის ღერძულ ნაწილში, მდ. ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროზე.
კახაბრის ვაკე განიერი და გაშლილი ზღვისპირა დაბლობია, მთლიანად აგებული
მეოთხეული ასაკის ალუვიურ-ზღვიური ნალექებით. მას განედურად კვეთს მდ. ჭოროხი,
ფაქტობრივად რომლის დელტასაც წარმოადგენს ეს ოროგრაფიული ერთეული.
დაბლობის ფარგლებში კარგად გამოიკვეთება რელიეფის ორი ტიპი. პირველია
მდინარის აკუმულაციური კალაპოტი და ჭალის ტერასა, ხოლო მეორე ასეთივე გენეზისის
ალუვიურ-ზღვიური დაბლობი, რომელზედაც გაშენებულია ხელვაჩაური და მიმდებარე
სოფლები. საქმიანი ეზო მოიცავს ამ ერთეულის სამხრეთ პერიფერიას.
დაბლობის ზედაპირი სწორი, თითქმის ბრტყელია ოდნავ (30-მდე) დახრილი
დასავლეთისაკენ და სუსტად დანაწევრებული 1.0-1.5 მ-მდე სიღრმის წყალსადინარებით.
რელიეფის განვითარების აკუმულაციური ციკლი აქ დამთავრებულია და ამჟამად იწყება
მისი ეროზიული დანაწევრება. ზედაპირის ცალკეული მცირე უბნები (განსაკუთრებით
წყალსადინარების გასვრივ) დაჭაობებულია.
საწარმოო ეზოს ფარგლებში ზედაპირი სწორია, ერთიანი და დაუნაწევრებელი,
აბსოლუტური სიმაღლეებით 16 მეტრის ფარგლებში.

მორფოლოგიაზე სერიოზული

გავლენა იქონია ანტროპოგენულმა ფაქტორმა. ტერიტორიის ათვისებას მალევე მოყვა
რელიეფის

დამახასიათებელი

ხელოვნურად

მოსწორებული

ანტროპოგენული
მოედნები

უხვი

ფორმების

საწარმოებით,

გავრცელება

ღრმულები,

_

ზვინულები

სამშენებლო და საყობაცხოვრებო ნაგვის გროვები, ფართობების სასოფლო-სამეურნეო
დამუშავება და ა. შ.
მოედნის

ფარგლებში

თანამედროვე

საშიში

გეოდინამიკური

პროცესების

გამოვლენა, მათ მიერ დატოვებული ან საგრძნობლად შეცვლილი რელიეფის ფორმები არ
დაფიქსირდა. ტერიტორია დღეისათვის გამოირჩევა მდგრადობის მაღალი ხარისხით.
გეოლოგიური აგებულება. გამოკვლეული ტერიტორია შედის მცირე კავკასიონის
ნაოჭა

სისტემის

დასავლეთ

აჭარა-თერიალეთის

ნაწილში

და

მოიცავს

ზონის
სიღრმეში

ცენტრალური
დაძირულ

ქვეზონის

აჭარისწყლის

უკიდურეს
გაშლილი

სინკლინური ნაოჭის ჩრდილოეთი ფრთას. თავის მხრივ ნაოჭი მთლიანად აგებულია შუა
ეოცენური

ასაკის სხვადასახვა ლითოლოგიური შემადგენლობის ვულკანოგენური

ნალექების მძლავრი წყებით.
1.
მეოთხეული

კახაბრის დაბლობის ფარგლებში ძირითადი ქანები ყველგან გადაფარულია
ასაკის

ალუვიურ-ზღვიური

(პლეისტოცენური)

და

ალუვიური

(თანამედროვე) ნალექებით სიმძლავრით რამოდენიმე ათეულ მეტრამდე. პირველების
მიერ მთლიანადაა აგებული კახაბერის დაბლობი, ხოლო მეორე გვხვდება მდ. ჭოროხის
კალაპოტის, ჭალის და ჭალის ტერასების ფარგლებში. საქმიანი ეზოს ფარგლებში სულ
ცოტა 10 მ სიღრმემდე გვხვდება თანამედროვე ალუვიური და ტექნოგენური ნალექები.
პირველი წარმოდგენილია ნაყარი გრუნტებით სიმძლავრით 0.5 მეტრამდე, ხოლო მეორე
კარგად დამუშავებული კენჭნარით ქვიშის შემავსებლით. საწარმოს მიღმა ზედაპირზე
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ალუვიური კენჭნარი დაფარულია ანალოგიური გენეზისის თიხნარებით სიმძლავრით 0.7
მეტრამდე.
გამოკვლეულ ტერიტორიაზე გრუნტის წყლების ფორმირება, მოძრაობა და
გავრცელება განისაზღვრება გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური პირობებით. მდ.
ჭოროხის ხეობაში ატმოსფერული ნალექებუს სიუხვე, საფარი ქანების საკმაოდ მაღალი
კოლექტორული თვისებები განაპირობებენ ამ ქანებში მიწისქვეშა წყალუხვი ნაკადების
ფორმირებას.
ამგები ქანები ზედაპირიდან 1.5-2.5მ სიღრმიდან გაწყლოვანებულებია. მოძრაობის
მიხედვით წყლები ფოროვანი ტიპისაა, უწნევო, თავისუფალი ზედაპირით. ქიმიური
შემადგენლობით ჰიდროკარბონატული კალციუმ-მაგნიუმიანი, მინერალიზაციით 0.2-0.3
გ/ლ-მდე. მიწისქვეშა წყლების კვება ხდება მდინარის წყლებით და ატმოსფერული
ნალექების უშუალო ინფილტრაციით, ხოლო განტვირთვა მდ. ჭორიხის მიმართულებით.
მათი რეჟიმი ძლიერ ცვლადია წყალდიდობების და წყალმოვარდნების დროს სწრაფად
იწევენ ზევით და თითქმის უტოლდებიან ზედაპირს. წყალმცირეობის დროს ასევე
სწრაფად ხდება დონეების დაწევა 1.0-1.5 მეტრამდე. ისინი ჩვეულებრივ არ ამჟღავნებენ
აგრესიულობას

ნებისმიერი

მარკის

წყალშეუღწევადი

ბეტონის

და

ლითონკონსტრუქციების მიმართ.
საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების უახლოესი სქემის მიხედვით
ქ. ბათუმი განთავსებულია 7 ბალიან

სეისმურ ზონაში (პნ 01.01-09 ”სეისმომედეგი

მშენებლობა”), ხოლო ამგები გრუნტები ამავე დოკუმენტის
თვისებების

მიხედვით

განეკუთვნებიან

III

#1 ცხრილით სეისმური

კატეგორიას.

გამომდინარე

აქედან

მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორიის სეისმურობად მიღებულ იქნეს 8 ბალი.
აჭარა მდებარეობს საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, აჭარის დასავლეთ
ნაწილი შეადგენს შავი ზღვის სანაპირო ზონას.
ტერიტორია

განისაზღვრება

როგორც

ზღვისპირა

ტენიანი

სუბტროპიკული

კლიმატის ზონა, რომელიც მოიცავს მთელ დასავლეთ საქართველოს და გრძელდება
ლიხის მთის ქედამდე. ამ ზონის კლიმატი ფორმირებულია მისი მდებარეობის
ზემოქმედებით სუბტროპიკული და საშუალო განედით, ატმოსფეროს ცირკულაციის
პროცესით და ოროგრაფული მოდელებით. სამი მხრიდან შემოსაზღვრული მთების
ქედების

გავლენით

ნესტი,

დასავლეთიდან

-

შავი

ზღვის

მხრიდან

მომავალი

არასტაბილური ჰაერის მასები, გადის კონვერგენციას და შემდეგ მიედინება აღმავალი
ნაკადით მთების დასავლეთ ფერდობებზე.

აღნიშნული პროცესები იწვევს ნესტიანი

კლიმატის წარმოქმნას, დიდი რაოდენობის ნალექით წელიწადის თითქმის ნებისმიერ
დროს, მიუხედავად მაღალი თერმული რეჟიმის ფონისა.
სანაპირო ზონას ახასიათებს ჭარბი ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატი. აღნიშნული
რაიონის რელიეფი ტეხილი და მთიანია. მთის ქედები ეშვება პირდაპირ ზღვისპირზე და
იცავს სანაპიროს აღმოსავლეთის ცივი მასების. ამიტომ სანპირო ზონა არის პირდაპირ შავი
ზღვის ზემოქმედების ქვეშ.
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ვიწრო სანაპირო ზოლი შავი ზღვის გასწვრივ აჭარაში წარმოადგენს კახაბრის
დაბლობს, რომელიც მდებარეობს კოლხეთის დაბლობის უკიდურეს სამხრეთ-დასავლეთ
ნაწილში. ძლიერი და თბილი მასები, მომავალი ხმელთაშუაზღვიდან შავი ზღვის
აღმოსავლეთი ნაპირისკენ ათბობს აჭარას ცივი ზამთრის სეზონის დროს. საშუალო
ტემპერატურა ყველაზე ცივ თვეებში (იანვარი-თებერვალი) დაახლოებით შეადგენს 4.8˚C
– 6.7˚C. საშუალო ტემპერატურა ყველაზე თბილ თვეში (აგვისტო) დაახლოებით შეადგენს
22.2˚C – 23.1˚C. ზაფხული არ არის ძალიან ცხელი (განსაკუთრებით ქობულეთში) ბრიზის,
მდიდარი მცენარეული საფარისა და დიდი რაოდენობით ნალექის წყალობით.
მიუხედავად ამისა მაქსიმალური ტემპერატურა შეიძლება იყოს: მინიმალური (-8 – 16˚C)

იანვარში,

როცა

ცივი

მასები

შემოიჭრებიან

ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან.

მაქსიმალური კი აგვისტოში 38 – 40˚C.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ აჭარის სანაპირო დაცულია აღმოსავლეთის ქარების
ზერმოქმედებისგან მთის ქედების ხშირი ტყეების წყალობით. მიუხედავად ამ ფაქტისა
აღინიშნება სეზონის მიხედვით ქარების მიმართულების სხვადასხვა ვარიაციები. აქ
დასავლეთის ქარები (ზღვიდან) დომინირებენ აღმოსავლეთის (კონტინენტურ) ქარებზე
ყველგან, თითქმის ყველა სეზონზე.
შედარებით თბილი კლიმატის გამო ნალექი აჭარაში უმეტესად მოდის წვიმის სახით.
წვიმის წლიური რაოდენობა მერყეობს 2,320 და 2,621 მმ შორის, ანუ ძალიან მაღალი, რაც
მოითხოვს საწარმოსათვის განსაკუთრებულ საპროექტო და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.
ექსტრემალური წვიმის მოვლენები არ არის ძალიან ხშირი, მაგრამ ასეთ მოვლენებს
ძალიან დიდი ზემოქმედება აქვს ზედაპუირული წყლების რეჟიმზე და შესაბამისად
საწარმოს პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს აღნიშნულ მომენტს.
ანგარიშის მიხედვით `საქართველოსთვის გაწეული დახმარება გაეროს ჩარჩო
კონვენციის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაში კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით
გლობალურ კლიმატურ ცვლილებას ექნება ტენდენცია უკიდურესობისკენ (წყალდიდობა,
გვალვა). აჭარისთვის ეს განისაზღვრება როგორც დიდი მომატებული რაოდენობის
კოკისპირულ წვიმებს.
ძირითადი ნიადაგები და ლანდშაფტები
თავდაპირველად აქ გავრცელებული უნდა ყოფილიყო ალუვიური კორდიანი მჟავე
ნიადაგები, შრეებრივი აგებულებით და დაფარული ჭალის მდელოს მცენარეულობით.
ამჟამად ტერიტორიაზე ბუნებრივი ნიადაგის საფარი აღარ არსებობს. იგი მთლიანად
განადგურდა ჯერ კიდევ გასული საუკუნეში საწარმოო საამქროს მშენებლობის პროცესში,
ხოლო შემდეგ ტერიტორიის ათვისების და საწარმოო საქმიანობის შედეგად.
ამჟამად

ეზოს

სამხრეთ

ნაწილში,

გადათხრილ

ზედაპირზე,

მთლიანად

გადანაწილებული მდინარეული ბალასტია, საერთოდ მცენარეული და ნიადაგი საფარის
არსებობის რაიმე ნიშნის გარეშე. ეზოს ჩრდილოეთ ნაწილში ზედაპირზე დაყრილი
ბალასტი გატკეპნილი ან შედარებით უმნიშვნელოდ არის გადათხრილი. აქ მხოლოდ
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ჩრდილოეთი ღობის გასწვრივ რამოდენიმე მ2 ფართობზე შემორჩენილია, ადამიანის
სამეურნეო ზემოქმედებით დაკნინებული და დანაგვიანებული, ალუვიური ნიადაგის
ვიწრო და წაგრძელებული ფრაგმენტები -

5-10 სმ-მდე სიმძლავრის საშუალოდ

ჰუმუსირებული A ჰორიზონტით. მექანიკური შემადგენლობით იგი თიხნარ-ქვიშნარია,
წვრილი კენჭნარის უხვი ჩანართებით. იგი შეფერილობით მუქი ნაცრისფერი ან მოშავოა,
ტენიანი, ფხვიერი და ფორიანი. მათ ქვეშ ალუვიური, კარგად დამუშავებული, კენჭნარია
ქვიშის შემავსებლით. ანალოგიური გენეზისის და უფო მძლავრი თიხნარიანი ნიადაგის
ცალკეული, მცირე ფართობის ნაკვეთებია შემორჩენილი საწარმოს ირგვლივ ყველა
მიმართულებით, რომლებიც დღესაც გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო სავარგულებად.
ამჟამად საწარმოს ტერიტორიის ნახევარზე მეტი ფართობი უჭირავს საწარმოო და
დამხმარე შენობა-ნაგებობებს. დარჩენილი ფართობის უმეტეს ნაწილზე ეზოში დაყრილი
ბალასტის შრე გატკეპნილია ან გადათხრილია ნიადაგის რაიმე კვალის გარეშე.
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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 პოლიმერული მტვერი, ვინილქლორიდი, ძმარმჟავა და
ნახშირჟანგი, 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
ნახშირჟანგი
ვინილქლორიდი
ძმარმჟავა
პოლიმერული მტვერი

ზღვრულად დასაშვები საშიშროების
კონცენტრაცია მგ/მ3
კლასი
კოდი მაქსიმალურისაშუალო დღეერთჯერადი
ღამური
2
3
4
5
337
5
3
4
744
0,01
1
1555
0,2
0,06
3
3
988
0.1
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საწარმოს პრინციპული ფუნქციონირების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე
დადგენილი – გარემოს უმთავრესი დამაბინძურებელი წყაროებია:
ა) საკანალიზაციო მილების წარმოების უბნიდან (გ-1 გაფრქვევის წყარო);
ბ) წყლის მილების წარმოების უბნიდან (გ-2 გაფრქვევის წყარო)
საწარმოო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქ ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩა #97.99-ში.
გამომდინარე აღნიშნულიდან, საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის
ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე) მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტით

გათვალისწინებული

რეკომენდაციები.
რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტი საწარმოდან პირდაპირი მანძილი
უახლოეს მოსახლემდე მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრიდან შეადგენს 3 მ-ს., ხოლო
საწარმოს ნულოვანი წერტილის კორდინატიდან აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებული
პუნქტისათვის კორდინატით (30; 0), სამხრეთით მდებარე დასახლებული პუნქტისათვის
კორდინატით (0; -10), შრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე უახლოესი დასახლებული
პუნქტის კორდინატებია (20; 25), ხოლო დასავლეთი მიმართულებით მდებარე საჯარო
სკოლოს კორდინატებია (-170; 0), ამიტომ
ჰაერის

ხარისხის

მოდელირება

გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად,

შესრულდება

ობიექტის

წყაროებიდან

შემდეგი

საკონტროლო წერტილების მიმართ, კერძოდ შემდეგ წერილის კორდინატებზე: (30; 0); (0; 10); (20; 25); (-170; 0).
ფონური

დაბინძურების

ტერიტორიების

მაჩვენებლების

ატმოსფერული

რომელთათვისაც არ არსებობს

ჰაერის

მეთოდიკა

ფონური

გათვალისწინებულია

მდგომარეობის

იმ

შეფასებისათვის,

დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის
რიცხოვნების მიხედვით.
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
1
პოლიმერული მტვერი მტვერი

უახლოეს დასახლებული პუნქტის კორდინატები
(30; 0)
(0; -10)
(20; 25)
(-170; 0)
2
3
4
5
0.05 ზდკ
0.05 ზდკ
0.06 ზდკ
0.02 ზდკ

ვინილქლორიდი

0.01 ზდკ

0.0082 ზდკ

0.01 ზდკ

0.0037 ზდკ

ძმარმჟავა

0.53 ზდკ

0.50 ზდკ

0.50 ზდკ

0.16 ზდკ

ნახშირჟანგი

0.31 ზდკ

0.31 ზდკ

0.31 ზდკ

0.30 ზდკ
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4.2. ზემოქმედება წყლის ხარისხზე
წყალი საწარმოში გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო მიზნებისათვის და საწარმოო
მიზნებისათვის.
სასმელ-სამეურნეო
მიზნებისათვის
წყალმომარაგების სისტემიდან.

საწარმო

წყალს

იღებს

ადგილობრივი

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
(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 = 14
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 = (14 × 0.045) = 0.63 მ3/დღ-ში, ხოლო წლიური რაოდენობა იქნება 0.63x210=132.3
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).
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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:
- 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 როგორც საკანალიზაციო მილების
წარმოების ექსტრუდერში, ასევე წყლის მილების წარმოების ექსტრუდერში. გაციების
ვანებში წყლის დანაკარგის შესავსებად დღეში მაქსიმუმ საჭიროა 1 მ3 წყალი, რომელიც
ორთქლის სახით იკარგება. წელიწადში მაქსიმალური წყლის ხარჯი არ აღემატება 210 მ3ს.
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წყალარინება
საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოიქმნება:
-

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო

ჩამდინარე

წყლები

საოფისე

შენობიდან

და

სანიტარული კვანძებიდან;
- სანიაღვრე წყლები.
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები
როგორც ზემოთ დადგინდა გაანგარიშებით, სასმელი წყლის ხარჯი სასმელსამეურნეო მიზნებისათვის შეადგენს:
Q = 0.63 მ3/დღ-ში.
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ხარჯს ვიღებთ მოხმარებული
წყლის 90%-ს, შესაბამისად ჩამდინარე წყლების დღეღამური ხარჯი შეადგენს:
q = 0.63 × 0.9 = 0.567 მ3/დღ-ში, ანუ 0.486x210=119.7 მ3/წელ.
აღნიშნული სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება
ქალაქის საკანალიზაციო ქსელში.
საწარმოო ჩამდინარე წყლები
გაგრილების სისტემიდან ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.
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 - 1018 კვ.მ, ანუ - 0.1018 ჰა.
H – ნალექების რაოდენობა დროის გარკვეულ პერიოდში, მმ. ,,სამშენებლო
კლიმატოლოგია”-ს მიხედვით საწარმოს განლაგების ტერიოტორიისათვის ნალექების
წლიური რაოდენობა შეადგენს 2572 მმ/წელ-ში, ხოლო ნალექების დღეღამური მაქსიმუმი
- 238 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 0.1018 x 2572 x 0.9 = 2356.466 მ3/წელ.
ხოლო თუ გავითვალისწინებთ ნალექების დღე-ღამური მაქსიმალურ სიდიდეს,
სანიაღვრე წყლების ხარჯის დღე- ღამური მნიშვნელობა ტოლი იქნება:
qდღ.ღ.მაქს. = 10 x 0.1018 x 238 x 0.9 = 218.056 მ3/დღ.ღ.
სანიაღვრე წყლების მაქსიმალური საათური ხარჯი იქნება:
qსთ.მაქს. = 218.056: 24 = 9.086 მ3/სთ.
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სანიაღვრე წყლები შიდა სანიაღვრე ახებით მოხვდება ქ. ბათუმის სანიაღვრე
სისტემაში
4.3. ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
დაგეგმილი საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედების ზონაში, ყველაზე სენსიტიურ
ზედაპირული წყლის ობიექტს წარმოადგენს მდინარე ჭოროხი და შავი ზღვა, რომელიც
საწარმოო ტერიტორიიდან დიდი მანძილითაა დაშორებული.
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 არ არსებობს, რომელიც დღეისობით მოასფალტებულია ან მოშანდაკებულია.
გარემოზე შესაძლო ზემოქმედებების ანალიზისას გასათვალისწინებელია ნიადაგის
ხარისხის გაუარესების რისკები და ასეთი რისკების მინიმიზაციისათვის საჭირო
ღონისძიებების შემუშავება.
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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

საწარმოო-სანიაღვრე

შიდა

კანალიზაციის სისტემების ექსპლუატაცია;
ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან
საწარმოო პროცესი მთლიანად მიმდინარეობს დახურულ შენობაში.
ავტოტრანსპორიდან ნავთობპროდუქტების დაღვრის შემთხვევაში დროულად უნდა
მოიხსნას

ნიადაგის/გრუნტის

დაბინძურებული

ფენა

და

გადაეცეს

სპეციალური

ნებართვის მქონე კომპანიას შემდგომირემედიაციის მიზნით.
სხვა მხრივ, ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად არ
დაიშვება ტერიტორიის ჩახერგვა ლითონის ჯართით, საყოფაცხოვრებო და სხვა
ნარჩენებით. აუცილებელია ტერიტორიის სანიტარიული პირობების დაცვა.
ნიადაგის და გრუნტების დაბინძურების რისკები მინიმუმამდეა დაყვანილი, რადგან
საწარმოო პროცესი გამოიყენება ისეთი ნედლეული, რომლების ზემოქმედება გამორიცხავს
ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას. მით უმეტეს საწარმოო ტერიტორია მთლიანად
მოშანდაკებულია.

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.
რადგან ცემენტის ქარხნის განთავსება უნდა განხორციელდეს უკვე არსებულ
შენობაში, ბუნებრივია საწარმოს არავითარი ზეგავლებნა ექნება მცენარეულ საფარზე
როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.

4.5.2. ზემოქმედება ფაუნაზე
საწარმოს განთავსების ტერიტორია წარმოადგენს სამრეწველო ზონის ტერიტორიას
და ამდენად არ გამოირჩევა მცენარეთა მრავალფეროვნებით, რაც პირველ რიგში საწარმოს
ადგილმდებარეობის სპეციფიკით არის გამოწვეული.
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თვით საწარმოს ტერიტორიაზე არ გამოირჩევა მცენარეული საფარით. ფიქსირდება
მხოლოდ რამოდენიმე მრავალწლიანი ხე-მცენარე.
რადგან საწარმოო წარმოადგენს ფუნქციონირებად საწარმოს და განთავსებულია
უკვე

არსებულ

შენობაში,

ბუნებრივია

საწარმოს

არავითარი

ზეგავლებნა

ექნება

მცენარეულ საფარზე როგორც მისი მონტაჟის, ასევე ფუნქციონირების ეტაპზე.
საწარმომ ექსპლუატაციის ეტაპზე ცხოველთა სამყაროზე შეიძლება შემდეგნაირად
იმოქმედოს:


ოპერირებისას და მშენებლობისას ადგილი ექნება მანქანა-დანადგარების ხმაურს,
რაც დააფრთხობს მიმდებარედ მობინადრეთა სახეობებს;



ცხოველთა

გარკვეული

სახეობებისთვის

ნეგატიური

ზემოქმედება

ექნება

ავტოტრანსპორტს, ნედლეულის და პროდუქციის ტრანსპორტირებისას;


ზემოქმედება
გავრცელებულ

ძირითადად

მოსალოდნელია

სინანტროპულ

სახეობებზე

საპროექტო
და

ტერიტორიაზე

შემთხვევით

მოხვედრილ

ფრინველებზე.
საერთო ჯამში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს, როგორც
ძალიან დაბალი.
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 გადამფრენ ფრინველებზე.
გადამფრენ ფრინველებზე ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში
განათებულობის ფონის შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა
დაფრთხობა, რისი თანმდევი შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება. თუმცა
იმ ფონზე, რომ ამ მიმართულებით საწარმოს სპეციპიკიდან და იმის გათვალისწინებით,
რომ არ არის მაღალი სიმაღლის ობიექტები (ყველაზე მაღალი ობიექტის - გაფრქვევის
მილის სიმაღლეა 6 მ), ამიტომ მისი როლი ზემოქმედების მასშტაბურობაში ძალზედ
მცირეა.
საერთო

ჯამში

საწარმოს

ექსპლუატაციის

ფაზებზე

ცხოველთა

სამყაროზე

ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც დაბალი.
4.6. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე
საწარმოს

განკუთვნილი

ტერიტორია

დაცული

ტერიტორიები

-

მაჭახელას

ეროვნული პარკი, მტირალას ეროვნული პარკი დაშორებულია არანაკლებ 10 კილომეტრ
მანძილზე და აქედან გამომდინარე შემოთავაზებული მდებარეობა არ ახდენს უარყოფით
გავლენას დაცულ ტერიტორიებზე.

21

4.7. ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე
საწარმოს შემოთავაზებული ადგილზე არ არის მიწისზედა ძეგლები (ისტორიული
მნიშვნელობის აქტივები ან ნაგებობები). ასევე საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისათვის
არ იწარმოება არავითარი მშენებლობა, რადგან ის მთლიანად განთავსებული იქნება უკვე
არსებულ შენობაში.

4.8. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე
საწარმოს ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია,
ვინაიდან ობიექტში მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და მკაცრად კონტროლდებოდეს
ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.
პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება
შეიძლება იყოს: სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან
ჩამოვარდნა, ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, 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

საჭიროების

შემთხვევაში

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით;
 ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი
გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;
 ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;
 ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების
არსებობა;
 მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;
 სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა,
სიჩქარეების შეზღუდვა;
 სამუშაო

უბნებზე

უცხო

პირთა

უნებართვოდ

ან

სპეციალური

დამცავი

საშუალებების გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;
 ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.
ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი პირობებში საქმიანობის პროცესში ზემოქმედების
რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.
4.9. მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები
მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკები საწარმოს ტერიტორიიდან არ არსებობს,
რადგან საწარმოს პროცესის მიმდინარეობის დროს გამოიყენება მხოლოდ ისეთი
ნედლეული და მასალები, რომელიც პრაქტიკულად გამორიცხავს მიწისქვეშა წყლების
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დაბინძურებას.
ასევე რისკების პრევენციის მიზნით პირველ რიგში უნდა გატარდეს ნიადაგის და
გრუნტის, დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ზომები, 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.
4.10. ხმაურის გავრცელება
ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით:


განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები;



შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე;



განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან
საანგარიშო წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური
გაანგარიშებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი
ეკრანები, მწვანე ნარგაობა და ა.შ.);



განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება
მისი შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან;



საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების
ღონისძიებები. საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოდგენილი
იქნება ხმაურის გამომწვევი რამოდენიმე წყარო.
სტაციონალური წყარო ექსპლუატაციის ეტაპზე
1. პოლიმერული ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარები;
2. გრანულატორები;
3. ექსტრუდერები.
ყველაზე

გავრცელების

უარესი

სცენარის

მაჩვენებელი

შემთხვევაში

საწარმოს

ხმაურის

ექსპლუატაციის

მაქსიმალური

დროს

ეტაპზე

შესაძლო
უახლოეს

დასახლებულ პუნქტათ ხმაურის შემამცირებელი საშუალებების გარეშე შეიძლება იყოს
33.4 დბა, რაც სავსებით შეესაბამება დღეისთვის არსებულ ტექნიკურ რეგლამენტს.
ამრიგად, საწარმოს სრული დატვირთვით მუშობის შედებად, მოსახლეობას არანაირი
საფრთხე არ დაემუქრება ხმაურის გავრცელების თვალსაზრისით.
4.11 კუმულაციური ზემოქმედება
კუმულაციური

ზემოქმედების

შეფასების

მთავარი

მიზანია,

პროექტის

განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება,
რომლებიც როგორც ცალკე აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა 23

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
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.
ატმოსფერული

ჰარში

მავნე

ნივთიერებების

მიწისპირა

კონცენტრაციების

ანგარიშისას გამოყენებული იქნება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფონური
მახასიათებლები რომელიც ეთანადება 125-250 ათასი მოსახლეობის რიცხოვნობის
სიდიდეს. ასევე გათვალისწინებული იქნება, რომ საწრმოო ტერიტორია მიეკუთვნება ქ.
ბათუმს, რომელიც საკურორტო ზონას წარმოადგენს. 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,
საერთო

წყალმომარაგების

დანიშნულების,

აგრეთვე

და

ელექტრომომარაგების

კონკრეტული

პირობებისათვის

უსაფრთხოების
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.
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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.
საწარმოს

მიმდინარე

საქმიანობის

პროცესში

მოსალოდნელი

ავარიული

სიტუაციებია:
• 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 ქ. ბათუმის სახანძრო რაზმის
შესაძლებლობების გამოყენება.
საწარმოს

მთავარი

ინჟინერი

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

ღონისძიებების გატარება მათი აღმოფხვრისათვის.
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სიტუაციების

აღმოსაფხვრელად

და

5. ნეგატიური ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებები
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:


ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;



ზემოქმედების შემცირება;



ზემოქმედების შერბილება;



ზიანის კომპენსაცია.
ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად

შეიძლება მიღწეულ იქნას სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების და ოპერირებისას
საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით. შემარბილებელი ღონისძიებების
ნაწილი

გათვალისწინებულია

პროექტის

შემუშავებისას.

თუმცა

ვინაიდან

ყველა

ზემოქმედების თავიდან აცილება შეუძლებელია, პროექტის გარემოსადმი მაქსიმალური
უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სასიცოცხლო ციკლის ყველა ეტაპისთვის და ყველა
რეცეპტორისთვის განისაზღვრება შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები.
გზშ-ს ანგარიშის შესაბამის პარაგრაფში მოცემულია საქმიანობის განხორციელების
პროცესში მოსალოდნელი ნეგატიური ზემოქმედებების შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები.
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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.
აქვე უნდა აღინიშნოს, საწარმოს განლაგება განხორციელდა უკვე არსებულ
შენობებში, სადაც განხორციელდა კოსმეტიკური რემონტი და განთავსებული იქნა
საწარმოსათვის საჭირო დანადგარები.
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.
რადგან საწარმოს მთელი ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს ზემოდან
დახურულ შენობაში, ამიტომ სანიაღვრე წყლების დაბინძურების რისკ-ფაქტორები არ
არსებობს. აქედან გამომდინარე სანიაღვრე წყლების გაწმენდის მოთხოვნა არ არსებობს.
გარემოზე

ფიზიკური

ზემოქმედების

მხრივ,

საწარმოში

ტექნოლოგიური

დანადგარების მუშაობისას ადგილი არ ექნება ხმაურის დასაშვებ ნორმაზე გადაჭარბებას.
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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

მავნე

კანონმდებლობით

ნივთიერებათა

დადგენილ

კონცენტრაციების

მაჩვენებლებზე

გადაჭარბებას

ადგილი არ აქვს;
 საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის შედეგად ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული
ზემოქმედება არ აჭარბებს დადგენილ ნორმებს;
 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:
• შენობაში არსებული გამწოვი ღიობების ფუნქციონირება;
• 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:
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• საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედი ტექნიკა-დანადგარების ექასპლუატაციის დროს
ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენცია;
• ნარჩენების მართვის წესების მკაცრი დაცვა.
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,

დან.1. საწარმოს გენ-გეგმა გაფრქვევის წყაროების ჩვენებით.
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15 მ
3მ

დან.2. საწარმოს განლაგების სიტუაციური რუკა.
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