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გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაში შპს „კახეთის კარიბჭის“
სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის გადაწყვეტილების
შესახებ
შპს „კახეთის კარიბჭის“ მიერ, გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით გარემოს
დაცვისა

და

სოფლის

მეურნეობის

სამინისტროში

წარმოდგენილია

გარდაბნის

მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაში სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და
ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება.
სკრინინგის

განცხადების

მიხედვით,

შპს

„კახეთის

კარიბჭე“

გარდაბნის

მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაში ფლობს 102 ჰა ფართობის მქონე სანერგე
მეურნეობას, რომელიც წარმოდგენილია 3 ერთმანეთის მომიჯნავე არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: 81.12.08.869 – 8.6 ჰა,
81.12.08.868 – 19.44 ჰა და 81.12.08.833 - 75.42 ჰა). ტერიტორიას ჩრდილოეთის მხრიდან
ესაზღვრება შპს „საქართველოს მელიორაციის“ ბალანსზე არსებული, ზემო სამგორის
სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (გ-6) გამანაწილებელი, ხოლო აღმოსავლეთის
და სამხრეთ-აღმოსავლეთის მხრიდან -

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის

„ვაზიანი-გომბორი-თელავი“ საავტომობილო გზა. ამავე მხარეს მდებარეობს უახლოესი
საცხოვრებელი სახლი, რომელიც სანერგე მეურნეობიდან დაშორებულია დაახლოებით
650 მეტრით. სანერგე მეურნეობის დასავლეთით წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო
სავარგულები.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით დგინდება, რომ სამელიორაციო სისტემის მოწყობის
ფარგლებში, სანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე, წყლის დაგუბების მიზნით მოეწყო ორი
წყალსაცავი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, შპს
„კახეთის

კარიბჭის“

რეაგირების

მიზნით,

მიერ

სამინისტროში

გადაეგზავნა

სსდ

წარმოდგენილი

მასალები,

გარემოსდაცვითი

შემდგომი

ზედამხედველობის

დეპარტამენტს.
არსებული

მდგომარეობით,

სანერგე

მეურნეობას

წყალი

მიეწოდება

სამგორის

მაგისტრალური არხიდან გამომავალი (გ-6) გამანაწილებელი არხით, რომელიც სარწყავი
წყლის

მოხმარების

ინტენსიურ

სეზონზე

(მაისი-სექტემბერი)

სრულად

ვერ

უზრუნველყოფს სანერგე მეურნეობის წყლით მომარაგებას. შპს „კახეთის კარიბჭეს“
აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად, დაგეგმილი აქვს წვეთოვანი სარწყავი სისტემისა
და ორი (თითოეული 7500 მ3 მოცულობის) წყალსაცავის გამოყენება. აღნიშნული

წყალსაცავები

მოწყობილია

სანერგე

მეურნეობის

ტერიტორიაზე,

შემდეგ

GPS

კოორდინატებზე: X-510661.9 Y-4621599.7; X-510761.9 Y-4621599.5; X-510671.9 Y- 4621564.7;
X-510761.9 Y-4621549.5; X-510959.2 Y-4621788.9; X-510969 Y-4621790.8; X-510979.9, Y4621742; X-510881.7 Y-4621723.1. წყალსაცავებს შორის მანძილი შეადგენს 170 მეტრს.
წყალსაცავების

შევსება

გათვალისწინებულია

შპს

„საქართველოს

მელიორაციის“

ბალანსზე არსებული ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის მაგისტრალური არხის (გ-6)
გამანაწილებლიდან.

სამელიორაციო

არხიდან

წყალსაცავებამდე,

სარწყავი

წყლის

მიწოდებისთვის გამოყენებული იქნება 200 მმ დიამეტრის მქონე პოლიეთილენის მილი.
წყალსაცავებში დაგუბებული წყალი მიეწოდება წვეთოვანი ტიპის სარწყავ ქსელს.
წყალსაცავების შევსება მოხდება აპრილიდან-ოქტომბრის ჩათვლით. წყლის საშუალო
დღე-ღამური ხარჯი წყალმომარაგების სისტემისათვის შეადგენს 1000 მ3-ს. სკრინინგის
განცხადებას

თან

ახლავს

სამელიორაციო

არხიდან

წყალაღების

შესახებ,

შპს

„საქართველოს მელიორაციასთან“ შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
სამელიორაციო სისტემის მოწყობის ფარგლებში, 1000 მ2 ფართობზე მოხდა ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და დასაწყობება. მოხსნილი ფენის სიღრმე შეადგენდა 0.4
მეტრს, ხოლო მოცულობა - 400 მ3-ს. ნიადაგის მოხსნის შემდეგ, ჩატარდა გრუნტის
ექსკავაციის სამუშაოები და ამოღებული გრუნტით წყალსაცავების ირგვლივ მოეწყო
მიწაყრილი. წყლის შეკავებისთვის, წყალსაცავების ფსკერები და გვერდები დაიფარა
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
სანერგე მეურნეობის ტერიტორია წარმოდგენილია ანთროპოგენური ლანდშაფტით.
ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ტერიტორია არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან
ჰაბიტატს. სამელიორაციო სისტემის მოწყობის ფარგლებში არ არის გათვალისწინებული
ხე-მცენარეებზე ზემოქმედება. ტერიტორია არ მდებარეობს დაცული ტერიტორიების
სიახლოვეს.
კუმულაციური

ზემოქმედების

მხრივ,

ექსპლუატაციის

ეტაპზე

შესაძლებელია

განხილული იქნეს სარწყავი წყლის რესურსებზე ზემოქმედების საკითხი, თუმცა
საქმიანობის

სპეციფიკის

გათვალისწინებით,

მნიშვნელოვანი

კუმულაციური

ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, ვინაიდან სამელიორაციო არხიდან არასაკმარისი
წყლის მიწოდების პერიოდში (მაისი-სექტემბერი), სანერგე მეურნეობა მოიხმარს
წყალსაცავებში დაგუბებულ წყალს.
საქმიანობის

სპეციფიკიდან

გამომდინარე,

ატმოსფერულ

ჰაერზე

ზემოქმედება

მოსალოდნელი არ არის. სამელიორაციო სისტემის ექსპლუატაციის პერიოდში, უახლოეს
საცხოვრებელ სახლამდე მანძილის გათვალისწინებით (დაახლოებით 650 მ), ხმაურით
გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.
სანერგე

მეურნეობის

ტერიტორიაზე

კულტურული

მემკვიდრეობის

ძეგლები

წარმოდგენილი არ არის, შესაბამისად საქმიანობა არ უკავშირდება კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზემოქმედებას.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო დაფაზე. საზოგადოების მხრიდან

აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები არ
ყოფილა წარმოდგენილი.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქმიანობის სპეციფიკისა და მასშტაბის
გათვალისწინებით, გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის პირველი პუნქტის
1.3 ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ

იქნეს

სკრინინგის

გადაწყვეტილება,

რომ

გარდაბნის

მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალაში შპს „კახეთის კარიბჭის“ სამელიორაციო
სისტემის

მოწყობა

და

ექსპლუატაცია

არ

დაექვემდებაროს

გარემოზე

ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „კახეთის კარიბჭე“ ვალდებულია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7
მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი ტექნიკური
რეგლამენტებით დადგენილი მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების
დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „კახეთის კარიბჭეს“;
4. ბრძანება

ძალაში

შევიდეს

შპს

„კახეთის

კარიბჭის“

მიერ

ამ

ბრძანების

გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება
განთავსდეს

სამინისტროს

მუნიციპალიტეტის

ოფიციალურ

აღმასრულებელი

ან/და

ვებგვერდზე

და

გარდაბნის

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

საინფორმაციო დაფაზე;
6. 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.

გიორგი ხანიშვილი

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

