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„ქ. თბილისში, გლდანის ხიდის მიმდებარედ შპს „გ.რ. მოტორსის“ სასარგებლო
წიაღისეულის გადამუშავებაზე (ქვიშა-ხრეშის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია)
სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ “ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 18 სექტემბრის N2-832 ბრძანების არარად აღიარების
შესახებ
შპს „გ.რ. მოტორსის“ მიერ წარმოდგენილ ქ. თბილისში, გლდანის ხიდის მიმდებარედ
სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებაზე ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7
მუხლის მე-6 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის 5.1 ქვეპუნქტის საფუძველზე, 2020
წლის 18 სექტემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის N2-832 ბრძანებით გაიცა სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად
დაგეგმილი საქმიანობა არ დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას.
სკრინინგის

გადაწყვეტილების

მიღების

მიზნით

მიმდინარე

ადმინისტრაციული

წარმოების ეტაპზე, სამინისტროს მიერ 2020 წლის 31 აგვისტოს N8286/01 წერილით
სკრინინგის

დოკუმენტაცია

გაგზავნილ

იქნა

საბურთალოს

რაიონის

გამგეობაში

საინფორმაციო დაფაზე განთავსებისა და შენიშვნების/მოსაზრებების წარმოდგენის
მიზნით. ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე საბურთალოს რაიონის გამგეობას
სამინისტროსთვის არ უცნობებია საპროექტო ტერიტორიის (ზონირება) და მასთან
დაკავშირებული შეზღუდვების/აკრძალვების შესახებ.
2020 წლის 23 სექტემბერს შპს „გ.რ. მოტორსის“ მიერ სამინისტროში შესათანხმებლად
წარმოდგენილ იქნა ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და
მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში და
ზედაპირული წყლის ობიექტიდან წყლის ამოღების ტექნიკური პირობების პროექტი.
აღნიშნული დოკუმენტების შეთანხმების მიზნით, მიმდინარე ადმინისტრაციული
წარმოების პერიოდში მოქალაქე ანა ტრაპაიძის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა
განცხადება,

რომლიდანაც

ირკვევა,

რომ

საპროექტო

ტერიტორია

წარმოადგენს

მუნიციპალიტეტის საკუთრებას და მასზე ვრცელდება რეკრეაციული ზონა 1-ის და
სატყეო ზონის სტატუსი.

აღნიშნული საკითხის შესწავლისა და მითითებულ ან/და მიმდებარე ტერიტორიასთან
დაკავშირებული, მათ შორის, ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით
გათვალისწინებული

შეზღუდვების

თაობაზე

ინფორმაციის

მიღების

მიზნით,

სამინისტრომ მიმართა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას. მერიის გარემოს
დაცვის

საქალაქო

სამსახურიდან

და

სსიპ

-

ქ.

თბილისის

მუნიციპალიტეტის

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოდან მიღებული პასუხების
თანახმად, სკრინინგის განცხადებით წარმოდგენილ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:
№01.72.14.009.448) ვრცელდება როგორც ,,დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური
გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019
წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებით დამტკიცებული ძირითადი ზონირების რუკით
(დანართი 1) სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1), ასევე თბილისის გამწვანებული ტერიტორიების
რუკით (დანართი №1.8) სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1)-ით განსაზღვრული ფუნქციური
ზონირება.

აღნიშნული

გარემოების

გათვალისწინებით,

სამინისტრომ

დაიწყო

ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის, ,,ქ. თბილისში,
გლდანის ხიდის მიმდებარედ შპს „გ.რ. მოტორსის“ სასარგებლო წიაღისეულის
გადამუშავებაზე (ქვიშა-ხრეშის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია) სკრინინგის
გადაწყვეტილების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის 2020 წლის 18 სექტემბრის N 2-832 ბრძანების, არარად აღიარების მიზნით.
ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსით დადგენილი წესით 2020 წლის 12 დეკემბერს N 12055/01 წერილით
სამინისტროს მიერ კომპანიას ეთხოვა 2020 წლის 28 დეკემბრამდე წარმოედგინა
მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ხოლო განმეორებით
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იანვრის N 93/01 წერილით საკუთარი მოსაზრების წარმოდგენის შესაძლებლობა
კომპანიას მიეცა 2020 წლის 28 იანვრამდე. შპს ,,გ.რ მოტორსის“ მიერ მითითებულ
საკითხთან დაკავშირებით სამინისტროში შესაბამისი მოსაზრებები არ წარმოდგენილა.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის ,,გ” და ,,დ” ქვეპუნქტების და მეორე ნაწილის
საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. გამოცემის დღიდან არარად იქნას აღიარებული „ქ. თბილისში, გლდანის ხიდის
მიმდებარედ შპს „გ.რ. მოტორსის“ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებაზე
(ქვიშა-ხრეშის

საწარმოს

გადაწყვეტილების

შესახებ“

მოწყობა

და

საქართველოს

ექსპლუატაცია)
გარემოს

დაცვისა

სკრინინგის
და

სოფლის

მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 18 სექტემბრის N2-832 ბრძანება;
2. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „გ.რ. მოტორსს“;
3. აღნიშნული ბრძანება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე;
4. ბრძანება

შეიძლება

გასაჩივრდეს

თბილისის

საქალაქო

სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-

12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

