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ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე
ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვის მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ,
ნაპირდაცვითი სამუშაოების სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ გზშ-ს ჩატარების
საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროში წარმოდგენილია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში,
წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვის
მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ, ნაპირდაცვითი სამუშაოების
სკრინინგის განცხადება.
ნაპირსამაგრი ნაგებობის მოწყობის მიზანია - მოსახლეობას არ შეეზღუდოს წყლის
მიწოდება, ვინიდან ძლიერი წყალდიდობისა და წყალმოვარდნის დროს ინტენსიურად
ირეცხება მდინარის ნაპირი, რაც საშიშროებას უქმნის ქ. ვალეს წყალმომარაგების სათავე
ნაგებობას.
სკრინინგის
განცხადების
თანახმად,
პროექტი
ითვალისწინებს
ახალციხის
მუნიციპალიტეტში ქალაქ ვალეში, მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ 204 მეტრიან
მონაკვეთზე ნაპირდაცვითი, გაბიონის ტიპის ნაგებობის მშენებლობას, რომელიც მიზნად
ისახავს წყალდიდობის დროს მდინარე ფოცხოვის ნაპირის დაცვას. საპროექტო
გადაწყვეტა უზრუნველყოფს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ:62.15.53.085) განთავსებული
წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვას ეროზიისგან.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, ვინაიდან ცნობილი არ არის ძირითადი ქანის
ჩაღრმავება, გაბიონის მიწისქვეშა სიმაღლედ აღებულია 1 მეტრი (საშუალო 100 წლიანი
მონაცემების გათვალისწინებით). გაბიონის მთლიანი სიმაღლე შეადგენს - 5,3 მეტრს.
პროექტში გათვალისწინებულია, ასევე მდინარის კალაპოტის გაწმენდა 350-400 მეტრზე,
მდინარეში წარმოქმნილი ე.წ. კუნძულების დაშლა და ნაპირზე გამოტანა. სკრინინგის
განცხადების შესაბამისად, ნაპირზე გამოტანილი გრუნტითვე შეივსება საპროექტო
ნაგებობის უკან სიცარიელეები და დაიტკეპნება ნაპირდამცავი ღონისძიების
მდგრადობის მიზნით.
გაბიონის განთავსება გათვალისწინებულია ქ. ვალეში, მდებარე 704 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე.
საპროექტო გაბიონის განთავსების GPS კოორდინატებია: X-324355.3, Y- 4612706.7; X324358.1, Y - 4612705.5; X - 324560.7, Y - 4612687.4; X - 324560.58, Y - 4612684.31.

სკრინინგის განცხადების შესაბამისად, საპროექტო ტერიტორიიდან
დასახლებულ პუნქტამდე პირდაპირი მანძილი დაახლოებით - 300 მეტრია.

უახლოეს

სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია მდინარე ფოცხოვის მოკლე ჰიდროლოგიური
დახასიათება. ამასთან, მოცემულია შესაბამისი ჰიდროლოგიური გაანგარიშებები,
რომლის მიხედვით, მდინარე ფოცხოვის კალაპოტის მოსალოდნელი ზოგადი გარეცხვის
მაქსიმალური სიღრმე საპროექტო ნაპირგამაგრების უბანზე 4,96-5 მეტრია, ზოგადი
გარეცხვის საშუალო სიღრმე 3,09-3,10 მეტრი.
სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია საპროექტო ტერიტორიის სიტუაციური გეგმა
და საპროექტო გაბიონის ჭრილები. შესაბამისი სქემატური ნახაზების მიხედვით,
საპროექტო გაბიონი შედგება ხუთი ფენისგან.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, მოძიებული და შესწავლილი იქნა სამშენებლო
მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიების კლიმატური პირობების, გეოლოგიის,
ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის შესახებ ფონდური და ლიტერატურული
მასალები, ჩატარდა ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები.
სკრინინგის განცხადება მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გარემოზე
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასებას. საპროექტო ნაგებობის მშენებლობის ეტაპზე
მოსალოდნელია ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებებისა და ხმაურის
გავრცელება. მშენებლობის ეტაპზე ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება შემოიფარგლება
სამშენებლო ტექნიკის მუშაობითა და ინერტული მასალების მართვის პროცესით.
სამშენებლო მოედანზე ხმაურის წარმომქნელ წყაროს წარმოადგენს სამშენებლო ტექნიკა,
ხმაურის გავრცელებით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედება შემოიფარგლება მხოლოდ
სამუშაო დღის პერიოდით და მშენებლობის დასრულების შემდგომ აღარ იარსებებს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის მოცულობისა და მასშტაბის
გათვალისწინებით გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის
დაბინძურების და ხმაურის გავრცელების კუთხით მოსალოდნელი არ არის.
ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელების პროცესში, დაგეგმილი საქმიანობის
სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელია ზემოქმედება ზედაპირული წყლის
ობიექტზე. სკრინინგის განცხადების მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების პროცესში
ზედაპირული წყლის დაბინძურების მინიმიზაციის მიზნით გატარდება შესაბამისი
ღონისძიებები, მაგ: მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა,
მანქანა-დანადგარების და პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების განთავსება
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით, მასალების და ნარჩენების
სწორი მართვა.
დაგეგმილი საქმიანობის სიახლოვეს არ მდებარეობს დაცული ტერიტორია. სკრინინგის
განცხადების შესაბამისად, საპროექტო ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება ხე-მცენარეები.
პროექტის ფარგლებში პირდაპირი ზემოქმედება ფაუნის წარმომადგენლებზე
მოსალოდნელი არ არის. ზემოქმედება ფაუნის წარმომადგენლებზე დაკავშირებული
იქნება მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების პროცესთან, რომელიც მშენებლობის
დასრულებისთანავე
აღარ
იარსებებს.
დაგეგმილი
საქმიანობის
სპეციფიკის
გათვალისიწინებით, ყველაზე სენსიტიური რეცეპტორები არიან იქტიოფაუნის
წარმომადგენლები. სკრინინგის განცხადების მიხედვით, მდინარე ფოცხოვში ბინადრობს
სხვადასხვა სახეობის თევზი: ურწა, წვერა და ხრამულა. იქტიოფაუნაზე ზემოქმედების
მინიმიზაციის
მიზნით
სკრინინგის
განცხადებაში
მოცემულია
შესაბამისი

შემარბილებელი ღონისძიებები (მაგ: მდინარის კალაპოტში სამუშაოების შესრულება
იქთიოფაუნისათვის ნაკლებად სენსიტიურ პერიოდში). ამასთან, წყლის ხარისხის
გაუარესების, თავიდან არიდების მიზნით, მშენებლობა განხორცილდება წყალმცირობის
პერიოდში. საპროექტო ტერიტორიიდან აქტიური კალაპოტის დაშორების (15-20 მეტრი)
გათვალისწინებით მოსალოდნელი არ არის მდინარის წყლის სიმღვრივის მომატება და
დაბინძურება. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პროექტის ფარგლებში
მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე მოსალოდნელი არ არის.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით მნიშვნელოვანი ზემოქმედება ნიადაგის
ნაყოფიერ ფენაზე მოსალოდნელი არ არის. პროექტი არ ითვალისწინებს დამატებით
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ათვისებას. პროექტის განხორციელება არ
საჭიროებს დამატებითი მისასვლელი გზების მშენებლობას.
სკრინინგის
განცხადების
მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების მასშტაბიდან
გამომდინარე, მშენებლობის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობა არ იქნება
მნიშვნელოვანი და მათი მართვა განხორციელდება კანონმდებლობის მოთხოვნების
გათვალისწინებით.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოესი
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაახლოებით 3 კმ-ით არის დაშორებული,
შესაბამისად, პროექტის ფარგლებში რაიმე სახის ნეგატიური ზემოქმედება კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე მოსალოდნელი არ არის.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დგინდება, რომ ნაპირდაცვითი
სამუშაოების განხორციელებისას მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოს სხვადასხვა
კომპონენტებზე მოსალოდნელი არ არის. პროექტი გარემოსდაცვითი ღონისძიებაა და
უზრუნველყოფს, როგორც წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის, ისე ეროზიული ნაპირის
წარეცხვისგან დაცვას.
,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სამინისტრომ უზრუნველყო სკრინინგის განცხადების თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე
და
ახალციხის
მუნიციპალიტეტში,
საინფორმაციო
დაფაზე
განთავსებისება.
ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე წერილობითი შენიშვნები/მოსაზრებები
დაინტერესებული საზოგადოების მხრიდან სამინისტროში არ დაფიქსირებულა.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლისა და ამავე კოდექსის II დანართის 9.13. ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის
ქალაქ ვალეში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“
წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ეროზიისგან
დაცვის მიზნით მდინარე ფოცხოვის სანაპიროს გასწვრივ, ნაპირდაცვითი
სამუშაოები არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ვალდებულია
,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად

3.
4.
5.

6.

უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილი
მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიას“;
ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება
განთავსდეს
სამინისტროს
ოფიციალურ
ვებგვერდზე
და
ახალციხის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს
საინფორმაციო დაფაზე;
ბრძანება
შეიძლება
გასაჩივრდეს
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12-კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი
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