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ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შპს „ემ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის
(ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე სკრინინგის
გადაწყვეტილების შესახებ
შპს „ემ-ოილის“ მიერ გზშ-ს ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს
გარემოს

დაცვისა

ავტოგასამართი

და

სოფლის

სადგურის

მეურნეობის

სამინისტროში

(ნავთობპროდუქტების

საცავის)

წარმოდგენილია
მოწყობისა

და

ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება.
საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქ. ბოლნისში, სულხან-საბა ორბელიანის ქ. N171ში არსებულ 1571 მ2 ფართობის მქონე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთზე (ს/კ: 80.06.66.089). სკრინინგის განცხადების მიხედვით, ავტოგასამართი
სადგურიდან 100 მეტრის რადიუსში არ მდებარეობს დასახლებული პუნქტი, თუმცა
კოორდინატების ელექტრონულად გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ უახლოესი
საცხოვრებელი სახლი საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია დაახლოებით 35
მეტრით.
ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე დაგეგმილია ბენზინის და დიზელის
საწვავის ჩამოსასხმელი სვეტების და მიწისქვეშა რეზერვუარების მოწყობა შესაბამისი
ინფრასტრუქტურით. ობიექტი წლიურად მოახდენს 3 000 000 ლიტრამდე (1 500 000 ლ
დიზელი, 1 500 000 ლ ბენზინი) საწვავის რეალიზაციას.
პროექტის მიხედვით ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე მოეწყობა:


ხუთი მიწისქვეშა რეზერვუარი, საიდანაც ორი 35 მ3 მოცულობის რეზერვუარი
განკუთვნილი იქნება დიზელის საწვავის შესანახად, ხოლო ბენზინის საწვავის
შენახვა მოხდება ერთ 20 მ3 და ორ 35-35 მ3 მოცულობის მქონე რეზერვუარებში.
რეზერვუარები აღჭურვილი იქნება სასუნთქი სარქვლებით და საწვავის შესავსებიგასაცემი მილებით;



საწვავის ჩამოსასხმელი სვეტები;



საოპერატორო შენობა.

რეზერვუარები განთავსდება მიწისქვეშ. სკრინინგის განცხადების მიხედვით მიწის
სამუშაოების შესრულების დროს მოხდება ნიადაგის მოხსნა და დასაწყობება.

ობიექტზე წყლის გამოყენება მოხდება საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის, სახანძრო
უსაფრთხოებისთვის. ტერიტორიაზე წყალმომარაგებისთვის გამოყენებული იქნება ქ.
ბოლნისის წყალმომარაგების ქსელი. ჩამდინარე წყლების ჩაშვება მოხდება ქ. ბოლნისის
საკანალიზაციო სისტემაში.
ავტოგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია მეხამრიდის მოწყობა,
ასევე სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით ობიექტზე დაგეგმილია ხანძარსაწინააღმდეგო
ინვენტარის განთავსება.
საწვავის

გასაცემი

ნავთობდამჭერ

ჭას.

პერიმეტრი

მოწყობილია

ავტომანქანების

გამართვის

არხით,
და

რომელიც

სხვა

უერთდება

გაუთვალისწინებელი

შემთხვევების დროს დაღვრილი ნავთობპროდუქტები შეიკრიბება აღნიშნული არხის
საშუალებით და შეგროვდება ჭაში, საიდანაც მოხდება დაღვრილი ნავთობპროდუქტების
გარკვეული ნაწილის ამოღება, ხოლო დარჩენილი დაბინძურებული შლამის მართვა
მოხდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნორმების დაცვით.
ავტოგასამართი

სადგურის

ექსპლუატაციისას

წარმოიქმნება

საყოფაცხოვრებო

ნარჩენები, რომლის მართვა განხორციელდება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
საქმიანობის

სპეციფიკიდან

ნავთობპროდუქტების

გამომდინარე

ნახშირწყალბადები,

ატმოსფერულ
რომლის

ჰაერში

მაქსიმალური

გაიფრქვევა
ინტენსივობა

ფიქსირდება ობიექტზე საწვავის მიღებისა და გაცემის დროს.
ავტოგასამართი სადგურზე არ იგეგმება მაღალი ხმაურის გამომწვევი დანადგარების
გამოყენება, შესაბამისად ხმაურის გავრცელების დონეების გადაჭარბება მოსალოდნელი
არ არის.
საქმიანობა არ ითვალისწინებს მცენარეულ საფარზე ზემოქმედებას. საპროექტო
ტერიტორიის სიახლოვეს არ მდებარეობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და
დაცული ტერიტორიები.
ავტოგასამართი

სადგურიდან

სხვა

მსგავსი

ტიპის

ობიექტის

დაშორების

გათვალისწინებით კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
ავტოგასამართი სადგურების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის განკუთვნილი
საწვავის სამარაგო რეზერვუარები და მისგან წარმოქმნილი გაფრქვევები ძირითადად
მცირე მოცულობისაა. გარდა ამისა, რეზერვუარები განთავსდება მიწის ზედაპირის ქვეშ,
რაც ამცირებს მათზე გარემო ფაქტორების (მზის გამოსხივება, ტემპერატურა და ა.შ)
უარყოფითი ზემოქმედების რისკს. ასევე, ზღუდავს გაფრქვევათა შორ მანძილებზე
გავრცელების საფრთხეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გაფრქვევები ლოკალიზებულია
ავტოგასამართი

სადგურის

ტერიტორიაზე

და

იშვიათად

სცილდება

სადგურის

განთავსების ტერიტორიის საზღვრებს.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ შპს „ემ-ოილის“ ავტოგასამართი
სადგურის

(ნავთობპროდუქტების

საცავის)

მოწყობა

და

ექსპლუატაცია

არ

დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „ემ-ოილი“ ვალდებულია ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის
მე-8

ნაწილის

შესაბამისად

უზრუნველყოს

გარემოსდაცვითი

ტექნიკური

რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ემ-ოილს“;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „ემ-ოილის“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის

გადაწყვეტილების

გაცემიდან

სამინისტროს

ოფიციალურ

განთავსდეს

მუნიციპალიტეტის

აღმასრულებელი

5

ან/და

დღის

ვადაში

ვებგვერდზე

გადაწყვეტილება
და

ბოლნისის

წარმომადგენლობითი

ორგანოს

საინფორმაციო დაფაზე;
6. 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

