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1. შესავალი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს მეორეული ნედლეულიდან
ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის (შემდგომში - საწარმო) მოწყობისა და ექსპლუატაციის
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (შემდგომში „გზშ“-ის) ანგარიშის არატექნიკურ
რეზიუმეს.
საწარმოს დაგეგმილი აქვს სპილენძის
შემცველი კომპონენტების შემცველი მეტალური
ნარჩენების გამოცალკევება სხვა არამეტალური ნარჩენებისგან და მათი შემდგომი დასაწყობებაგადამუშავება. სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების გადამუშავება და თერმული მეტალურგიით
სუფთა სპილენძის მიღება.
საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს I დანართის მე-6 პუნქტის
თანახმად "მეტალურგიული, ქიმიური ან ელექტროქიმიური პროცესების მეშვეობით
მადნიდან, კონცენტრატებიდან ან მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოება,
გარდა საიუველირო წარმოებისა" მიეკუთვნება საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსი“-ს I დანართით გათვალისწინებულ საქმიანობას. ამ კოდექსის მე-5
მუხლის 1-ლი პუნქტის შესაბამისად გზშ-ს ექვემდებარება კოდექსის I დანართით
გათვალისწინებული საქმიანობა, ხოლო ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად იგი შეიძლება
განხორციელდეს მხოლოდ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ამავე
კოდექსის მე-6 მუხლის შესაბამისად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ძირითადი ეტაპებია
ამ კოდექსის მე-8 და მე-9 მუხლებით განსაზღვრული სკოპინგის პროცედურა, შემდგომ ამ
კოდექსის მე-10 და მე-11 მუხლებით განსაზღვრული გზშ-ს პროცედურა და ამ კოდექსის მე-12
მუხლის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული
ადმინისტრაციული წარმოება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს მიერ საქართველოს კანონის
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-8 მუხლით დადგენილი წესით სამინისტროში
წარდგენილი იქნა სკოპინგის განცხადება.
საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მოთხოვნების შესაბამისად
განხორციელებული სკოპინგის პროცედურის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 05
სექტემბრის #2-850 ბრძანებით
გამოცემული იქნა 2019 წლის 02
სექტემბრის #91 სკოპინგის დასკვნა. შესაბამისად,
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სკოპინგის დასკვნის (02 სექტემბრის #91 სკოპინგის
დასკვნა) საფუძველზე და საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს
მე-10 მუხლის შესაბამისად მომზადებული იქნა გზშ-ის ანგარიში.
შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს მიერ, მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების
ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტით გათვალისწინებულ საქმიანობაზე
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მისაღებად
საჭირო
დოკუმენტაციის
პაკეტის
მომზადების მიზნით, მოწვეულ იქნა საკონსულტაციო ორგანიზაცია - შპს „ჯეოკონი“.
საქმიანობის
განხორციელებილი
(შ.პ.ს.
„ფოთი ფაუნდრი”-ს) და გზშ-ს ანგარიშის
შემმუშავებელი (შპს „ჯეოკონი“-ს) ორგანიზაციების საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია
ცხრილში 1.1.
ცხრილი 1.1. შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს და შპს „ჯეოკონი“-ს შესახებ ინფორმაცია
საქმიანობის განმხორციელებელი

შპს „ფოთი ფაუნდრი”

იურიდიული მისამართი

ქ. ფოთი, მალთაყვის სანაპირო #7

ფაქტიური მისამართი

ქ. ფოთი, ლარნაკას ქუჩა #5

საქმიანობის განხორციელების ადგილის
მისამართი

ქ. ფოთი, ლარნაკას ქუჩა #5
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გვ. 4
საქმიანობის სახე

მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების
წარმოება

შპს „ფოთი ფაუნდრი” -ს დირექტორი

ვახტანგი ალანია

ელექტრონული ფოსტა

wakhtang@sofmar.ge, valeriy09@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი
საკონსულტაციო ფირმა
შპს „ჯეოკონი“-ს დირექტორი
ელექტრონული ფოსტა

(+995) 571-750-495
შპს „ჯეოკონი“
რევაზ რჩეულიშვილი
geocon12345@gmail.com

საკონტაქტო ტელეფონი

(+995) 599-540-208
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2. დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა
2.1. დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა
შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 415104639 ) მეორეული ნედლეულიდან
ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის მოწყობა და ექსპლუატაცია გათვალისწინებულია ქ.
ფოთში, ლარნაკას ქუჩა #5-ში მდებარე 12 957.00 კვ.მ. ფართობის მქონე არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების,
შ.პ.ს. „სოფმარი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი:215080463 )
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობებში. მიწის
ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: #04. 01. 03. 719.
მოცემულ მიწის ნაკვეთის კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული კოორდინატები მოცემულია
ცხრილში 2.1.2 (იხ. ნახაზი 2.1.1).
ცხრილი 2.1.1. საპროექტო მიწის ნაკვეთის კუთხეთა წვეროების გეოგრაფიული
კოორდინატები
წერტ. N
1
2
3
4

წერტილის კოორდინატები
X: 4639791.618 Y: 5186479.741
X: 4639795.201 Y: 5186540.652
X: 4639955.241 Y: 5186688.749
X: 4639971.962 Y: 5186483.324

წყარო: http://maps.napr.gov.ge

საკვლევი ტერიტორიის აეროთანამგზავრული მონაცემები წარმოდგენილია ნახზზე 2.1.1.
.
.
.
.
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გვ. 6
ნახაზი 2.1.1. საკვლევი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის აეროთანამგზავრული მონაცემები

წყარო: http://maps.napr.gov.ge
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გვ. 7
როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმო განთავსდება ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა #5-ში მდებარე 12
957.00 კვ.მ. ფართობის მქონე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, შ.პ.ს. „სოფმარი“-ს
(საიდენტიფიკაციო ნომერი:215080463 ) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე და მასზე
განთავსებულ შენობა-ნაგებობებში. მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: #04. 01. 03. 719.
საკვლევი ტერიტორიისათვის უახლოესი სახოვრებელი დასახელებაა - ზ. ფალიშვილის ქუჩა,
რომელიც განთავსებულია ამ ტერიტორიის დასავლეთის მიმართულებით. მინიმალური
მანძილი საცხოვრებელ სახლებამდე შეადგენს არანაკლებ 0,760 კმ-ს (იხ. საკვლევი
ტერიტორიის ადგილმდებარეობის აეროთანამგზავრული მონაცემები წარმოდგენილია
ნახაზზე 2.1.1). საპროექტო ტერიტორიის აღმოსავლეთით, ჩრდილოეთით, დასავლეთით და
სამხრეთით უშუალოდ ესაზღვრება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთები, რომელთა შესახებ მოძიებული მონაცემები წარმოდგენილია ქვემოთ.
საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარე ნაკვეთების/სივრცეების საზღვრები შესახებ მოძიებული
მონაცემები წარმოდგენილია ნახაზზე 2.1.2 და ცხრილში 2.1.2-ში.
ნახაზი 2.1.2. საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარე ნაკვეთების/სივრცეების საზღვრები

წყარო: http://maps.napr.gov.ge
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ცხრილი 2.1.2. მონაცემები საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარე ტერიტორიის მიწათსარგებლობის შესახებ

№

ნაკვეთის
საკადასტრო
კოდი

ზონა

სექტორი

კვარტ.

ნაკვეთი

მისამართი

ნაკვეთის
დანიშნულება

ნაკვეთის
ფართობი,
კვ.მ.

მესაკუთრე

საპროექტო
ტერიტორიიდან
დაშორების
მანძილი, მ

აღმოსავლეთი
მურთაზ
ფურცულიანი
(პ/ნ:62003014624)
მურთაზ
ფურცულიანი
(პ/ნ:62003014624)

01

04.01.03.830

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

830

ქალაქი ფოთი,
ქუჩა ლარნაკა

არასასოფლო–
სამეურნეო

11642.00

02

04.01.03.835

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

835

ქალაქი ფოთი,
ქუჩა ლარნაკა

არასასოფლო–
სამეურნეო

16850.00

არასასოფლო–
სამეურნეო

62539.00

შპს
"ფოთილოჯისთიქსი"
(ს/კ:215081854)

0

არასასოფლო–
სამეურნეო

14116.00

შპს
"ფოთილოჯისთიქსი"
(ს/კ:215081854)

0

არასასოფლო–
სამეურნეო

9777.00

ირაკლი მორგოშია
(პ/ნ:01010014687)

0

0

0

ჩრდილოეთი
03

04.01.03.196

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

196

ქალაქი ფოთი,
ხეივანი კოკაია, #8
დასავლეთი

04

04.01.03.197

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

197

ქალაქი ფოთი,
ქუჩა ლარნაკა
სამხრეთ-დასავლეთი

05

04.01.03.199

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

199

ქალაქი ფოთი,
ქუჩა ლარნაკა #3
სამხრეთი

06

04.01.03.722

04
ფოთი

01
ნაბადა-კუნძული

03

722

ქალაქი ფოთი,
ქუჩა ლარნაკა

წყარო : http://napr.gov.ge
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არასასოფლო–
სამეურნეო

14133.00

შპს "ბევრილი
ჯგუფი"
(ს/კ:208215821)

0
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საპროექტო საწარმოს ჩრდილოეთით მდებარე შპს "ფოთილოჯისთიქსი"-ს (ს/კ:215081854)
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #04.01.03.196) განლაგებულია
რეზერვუარები და რკინიგზის ჩიხი, რომელიც დიდი ხანია არ ფუნქციონირებს, სამხრეთდასავლეთით მდებარე ფ.პ. ირაკლი მორგოშიას (პ/ნ:01010014687) საკუთრებაში არსებულ
მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #04.01.03.199) განთავსებულია და ფუნქციონირებს
ჯართის მიმღები პუნქტი, ხოლო
სამხრეთით მდებარე შპს "ბევრილი ჯგუფი"-ს
(ს/კ:2082158210) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: #04.01.03.722)
განლაგებული საწარმოში ხორციელდება მარცვლეულის მიღება და განაწილება.
საპროექტო საწარმოს განთავსების რაიონის ჰიდროლოგიური ქსელი წარმოდგენილია მდ.
რიონის წყალშემკრები აუზით. მდ. რიონი მიედინება საკვლევი ტერიტორიის საზღვრიდან
სამხრეთ-აღმოსავლეთით
დაახლოებით 1,075 კმ
მანძილზე. საკვლევი ტერიტორიის
საზღვრიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით დაახლოებით 0,480 კმ მანძილზე მდებარეობს ტბა,
ხოლო დასავლეთით შავი ზღვა - 2,580 კმ მანძილზე.
საკვლევ ტერიტორიაზე საბაზისო საველე კვლევის ფარგლებში გამოვლენილი არ ყოფილა
არცერთი მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი ან სახეობა. უშუალოდ საკვლევ ტერიტორიაზე ხემცენარეული საფარი პრაქტიკულად წარმოდგენილი არ არის. საველე კვლევამ გამოავლინა,
რომ ობიექტის მთელი ტერიტორია და მისი შემოგარენი წარმოდგენილია არასასოფლოსამეურნეო მიწებით. საწარმოსათვის შერჩეული ტერიტორია ათეული წლების განმავლობაში
განიცდიდა მაღალ ტექნოგენურ და ანთროპოგენურ დატვირთვას, რის გამოც
ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური ლანდშაფტი. საკვლევი ტერიტორიის ხედები იხ.
სურათი 2.1.1.
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2.2. საწარმოს მოწყობის სამუშაოების ორგანიზაცია
როგორც წინამდებარე ანგარიშის პარაგრაფში 2.1. აღინიშნა პროექტის განხორციელება
იგეგმება ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩა #5-ში მდებარე 12 957.00 კვ.მ. ფართობის მქონე
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების, შ.პ.ს. „სოფმარი“-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი:
215080463 ) საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ შენობანაგებობებში (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: #04.01.03.719), სადაც მოწყობილი
ინფრასტრუქტურის ნაწილი გამოყენებული იქნება ტექნოლოგიურ პროცესში.
გამომდინარე აღნიშნულიდან საწარმოს მოწყობის ეტაპი დიდი მოცულობის სამშენებლო და
სადემონტაჟო სამუშაოებთან არ იქნება დაკავშირებულ. მოწყობის ეტაპზე შესრულდება მცირე
მასშტაბის მიწის სამუშაოები (დანადგარების საძირკვლევის მოწყობისთვის), მცირე მასშტაბის
ბეტონის სამუშაოები და საშემდუღებლო ოპერაციები.
საწარმოსთან მისასვლელი გზის, სამრეწველო მოედნის ზედაპირის და ტექნოლოგიურ
მოედნებზე არსებული ბეტონი საფარის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და
მნიშნველოვან სარეაბილიტაციო სამუშაოებს არ საჭიროებს.
ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მცირე მასშტაბის მიწის სამუშაოების (დანადგარების
საძირკვლევის მოწყობისთვის) გამო, საწარმოს მოწყობის ეტაპზე ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე
ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის, შესაბამისად სარეკულტივაციო სამუშაოების ჩატარების
აუცილებლობა არ იქნება.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, ბიზნესგეგმის მიხედვით, ახალი საწარმოს შემადგენელი
ინფრასტრუქტურული ობიექტებისათვის დაგეგმილი შენობა-ნაგებობების რემონტისა და
სამონტაჟო სამუშაოების დამთავრება გათვალისწინებულია 2 თვის ვადაში, ხოლო დანადგარმოწყობილობის სამონტაჟო და გამშვებ-გამმართავი სამუშაოები 1 თვის ვადაში, სადაც ასევე
შედის საწარმოს საცდელი გაშვების ვადა. ამ ვადაში მოხდება საწარმოს მუშაობის
დარეგულირება, დანადგარ-მოწყობილობის მახასიათებლების დადგენა, ხარვეზების
გამოსწორება, მომსახურე პერსონალის მომზადება და სხვა.
მშენებლობაში დასაქმებულთა მიახლოებითი რაოდენობა იქნება 10 კაცი.
საწარმოს და მისი დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და დანადგარ-მოწყობილობის
სამონტაჟო სამუშაოების პერიოდის (3 თვე) განმავლობაში ჩასატარებელი სამუშაოების მცირე
მასშტაბების და სპეციფიკის გათვალისწინებით ამ სამუშაოებში მძიმე ტექნიკის (სატვირთო
ავტომობილები, ავტოამწე). ინტენსიური გამოყენება არ მოხდება.
.
.
.
.
..
..
.
..
.
.
.
..
.
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2.3. დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი დახასიათება
საწარმოს დაგეგმილი აქვს სპილენძის
შემცველი კომპონენტების შემცველი მეტალური
ნარჩენების გამოცალკევება სხვა არამეტალური ნარჩენებისგან და მათი შემდგომი დასაწყობებაგადამუშავება. სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების გადამუშავება და თერმული მეტალურგიით
სუფთა სპილენძის მიღება.
საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსდება საწარმოო პროცესების უზრუნველყოფისათვის
აუცილებელი ტექნოლოგიური და დამხმარე ინფრასტრუქტურის შემდეგი ელემენტები:
 ადმისტრაციულ-სამეურნეო სათავსოები;
 ნედლეულის დასაწყობების უბანი;
 საწარმოო უბანი:
o სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების დამხარისხებელი საამქროები;
o სადნობი საამქრო;
o დამხმარე მასალების საწყობი;
o მზა პროდუქციის საწყობი;
o წიდასაყარი.
 გაგრილების სისტემა;
 აირმტვერნარევის გამწმენდი სისტემა.
პროექტის მიხედვით, საწარმოო პროცესების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი
ტექნოლოგიური
ინფრასტრუქტურის
ძირითადი
ელემენტების
განთავსებისათვის
გამოყენებული იქნება არსებული შენობა-ნაგებობები, შესაბამისი რეკონსტრუქციის შემდგომ
(იხ. საკადასტრო გეგმა ნახაზზე 2.3.1). საწარმო სათავსოებისათვის გათვალისწინებული
საწარმოო შენობის ხედები წარმოდგენილია სურათზე 2.3.1, ხოლო საწარმოს გენგეგმა
წარმოდგენილია წარმოდგენილია ნახაზზე 2.3.2.
საკვლევ ტერიტორია შემოღობილია, აქვს წყალმომარაგება-კანალიზაციის, ბუნებრივი აირის
და ელექტრომომარაგების ქსელები.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
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..ნახაზი 2.3.1. საკადასტრო გეგმა

შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი“-ს
საწარმოს განთავსების შენობა
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სურათი 2.3.1. საწარმო სათავსოებისათვის გათვალისწინებული საწარმოო შენობის ხედები
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ნახაზი 2.3.2. შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი“-ს საწარმოს გენერალური გეგმა

ექსპლიკაცია: 1. ნედლეულის დასაწყობების უბანი; 2. სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების
დამხარისხებელი საამქრო; 3.სადნობი საამქრო; 4. სხმულების გაგრილების უბანი; 5. სხმულების საწყობი;
6. გაგრილების სისტემა; 7. აირგამწმენდი სისტემა; 8.სატრანსფორმატორო ქვესადგური; 9. წიდასაყარი.

შპს "ჯეოკონი"
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2.4. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა
ტექნოლოგიური ოპერაციები

2.4.1.

სპილენძის ჯართისა და სპილენძის შემცველი ნარჩენების გადამუშავების ზოგადი სქემა
მოიცავს შემდეგ ძირითად ოპერაციებს:
 სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების დასაწყობება-გადამუშავება;
 დნობა ინდუქციურ ღუმელში;
 სპილენძის ჩამოსხმა ნამზადებად.
სპილენძის ჯართისა და სპილენძის შემცველი ნარჩენების გადამუშავების ზოგადი სქემა
წარმოდგენილია ნახაზზე 2.4.1.1.
ნახაზი 2.4.1.1. სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების გადამუშავების ზოგადი სქემა

4.4.2. საწარმოს ნედლეულით მომარაგება
საწარმოში შემოტანილი სპილენძის ჯართისა და სპილენძის ნარჩენების დასაწყოების შემდეგ
ხდება მათი დახარისხება, შემდეგ გადარჩევა და ზედმეტი მინარევების ამოღება.
გადარჩევის შემდეგ ხდება წვრილი ფრაქციების სპილენძის
ჯართის დაპრესვა საპრეს
დანადგარში, საიდანაც დაპრესილი სპილენძის ჯართი მიეწოდება სპილენძის
სადნობ
ღუმელში.
შპს "ჯეოკონი"
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2.4.2. საწარმოს ნედლეულით მომარაგება
დაგეგმილი 3 000 ტ/წელ. პროდუქციის (სპილენძის სხმულების) მისაღებად წელიწადში
გადამუშავდება დაახლოებით 3 100 ტონა სპილენძის ჯართი.
საწარმოს მოცემული 3 100 ტონა სპილენძის ჯართით მომარაგების მიზნით დაგეგმილია
საწარმოში შემოტანილი იქნეს
დაახლოებით 50% სპილენძის
ჯართის სახით, ხოლო
დაახლოებით 50%-ის უზრუნველყოფის მიზნით საწარმოში შემოტანილი იქნება სპილენძის
შემცველი ხელსაწყო-მოწყობილობების (ძირითადად ელექტრო ძრავები) ნარჩენები და ამ
ნარჩენების საწარმოში გადამუშავების (დაშლა-დახარისხების) შემდეგად დამზადდება
სპილენძის ჯართი.
საწარმოში სპილენძის ჯართისა და ნარჩენების შემოტანა მოხდება ქვეყანაში მოქმედი
ფიზიკური და იურიდიული პირების (კონტრაქტორების) მიერ, რომლებთანაც შპს „ფოთი
ფაუნდრი” გააფორმებს შესაბამის ხელშეკრულებას.
საწარმოს ტერიტორიაზე ნედლეული შემოტანა მოხდება კონტრაქტორების სატრანსპორტო
საშუალებებით. შპს „ფოთი ფაუნდრი”-ს მიერ ამ ეტაპზე საკუთარი სატრანსპორტო
საშუალებები არ ეყოლება. პერსპექტივაში საკუთარი სატრანსპორტო საშუალებების ყოლის
შემთხვევაში კომპანიის
სატრანსპორტო საშუალებების ექსლუატაცია განხორციელდება
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №143 დადგენილებით დამტკიცებული
ტექნიკური რეგლამენტის - „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი“-ს შესაბამისად.
საწარმოში შემოტანილი მეორადი ნედლეულის მიღება და დასაწყობება მოხდება ამისათვის
ცალკე გამოყოფილ დასაწყობების უბანზე. ნედლეულის დასაწყობების სათავსოს იატაკი
მოპირკეთდება ბეტონის ფენით. საწარმოს ნორმალური მუშაობისათვის საჭიროა დასაწყობების
უბანზე განთავსებული იყოს 14 სამუშაო დღისთვის საკმარისი ნედლეული.
საწარმოში შემოტანილი სპილენძის ჯართის დასაწყოების შემდეგ ნედლეულის დახარისხების
საამქროში ხდება მათი გადარჩევა, ზედმეტი მინარევების ამოღება და დახარისხება. გადარჩევის
შემდეგ ხდება წვრილი ფრაქციების სპილენძის ჯართის დაპრესვა საპრეს დანადგარში,
საიდანაც დაპრესილი სპილენძის ჯართი სპილენძის სხვა ჯართთან ერთად მიეწოდება
სპილენძის სადნობ ღუმელში.
საწარმოში შემოტანილი სპილენძის შემცველი ხელსაწყო-მოწყობილობების (ძირითადად
ელექტრო ძრავები) ნარჩენების დასაწყოების შემდეგ ნედლეულის დახარისხების საამქროში
ხდება მათი დაშლა, სპილენძის შემცველი კომპონენტების ამოღება-დახარისხება. ელექტრო
ძრავების შემცველი სხვა კომპონენტები ასევე დახარისხდება სახეობების მიხედვით და
მოხდება მათი დროებითი შენახვა სახეობების მიხედვით და დაგროვების შესაბამისად
შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციებს.
ქვემოთ წარმოდგენილია ელექტროძრავების სურათები.
სურათი 2.4.2.1. ელექტროძრავები

ელექტროძრავების ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტებია წარმოდგენილია სურათზე
2.4.2.2.
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სურათი 2.4.2.2. ელექტროძრავების ძირითადი კონსტრუქციული ელემენტები
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ელექტროძრავები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან სიმძლავრის,
მიხედვით და შესაბამისად აქვთ სხვადასხვა შემადგენლობა.

ზომისაა

და

ტიპის

მაგალითად ზომის მიხედვით შესაძლებელია დაიყოს მცირე ზომის- სიმძლავრით 3 კვტ-მდე,
საშუალო ზომის- სიმძლავრით 10 კვტ-მდე და დიდი ზომის- სიმძლავრით 10 კვტ-ზე მეტი.
შემადგენლობის განსხვავდება ასევე მუდმივი და ცვლადი დენის ელექტროძრავები.
საწარმოში დაგეგმილია ელექტროძრავების მექანიზირებული მეთოდით დაშლა-დემონტაჟი.
რისთვისაც გამოიყენება.
საწარმოში სპილენძის ჯართის დამზადების მიზნით გამოიყენება ჩინური კომპანია "Henan
Honest Heavy Machinery Co.,Ltd"-ს ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარი1,2. იხ. სურათი
2.4.2.3.
სურათი 2.4.2.3. ჩინური კომპანია "Henan Honest Heavy Machinery Co.,Ltd"-ს
ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარი

1-https://zzzyjx.en.made-in-china.com/product/MNkxBFzAkKVb/China-Motor-Recycling-Machine-MotorRotor-Stator-Dismantling-Equipment.html
2-https://ru-clip.net/video/hQibbiG-KBg/motor-scrap-machine-how-to-dismantle-copper-from-electric-motorstators.html
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ქვემოთ წარმოდგენილ სურათზე 2.4.2.4 მოცემულია ელექტროძრავების დაშლის პროცესი,
ხოლო სურათზე 2.4.2.5 მოცემულია ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარის ძირითადი
კვანძები.
სურათი 2.4.2.4. ელექტროძრავების დაშლის პროცესი.

სურათი 2.4.2.5. ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარის ძირითადი კვანძები

საწარმოში სპილენძის ჯართის დამზადების მიზნით გამოიყენება ამერიკული კომპანია
"Groundword Group LLC"-ს EMC 905 მოდელის ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარი3. იხ.
სურათი 2.4.2.6.

..
3- https://groundworkrecycling.com/shop/motor-recycling/emc-905-electric-motor-recycling-machine-copy/
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სურათი 2.4.2.6. ამერიკული კომპანია "Groundword Group LLC"-ს EMC 905 მოდელის
ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარი

ქვემოთ წარმოდგენილ ნახზზე 2.4.2.1 მოცემულია ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარის
სქემა.
ნახაზი 2.4.2.1. EMC 905 მოდელის ელექტროძრავების დამშლელი დანადგარის სქემა.
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სპილენძის ჯართის დაპრესის ტექნოლოგიურ პროცესში გამოყენებულია ჩინური კომპანია
"Jiangyin Tianfu Technology Co., Ltd"-ს Y81F-1250 ტიპის საწნეხი დანადგარი4. რომლის
მაქსიმალური წარმადობაა 5,0 ტ/სთ. იხ. სურათი 2.4.2.7.
სურათი 2.4.2.7. ჩინური კომპანია "Jiangyin Tianfu Technology Co., Ltd"-ს Y81F-1250 ტიპის
საწნეხი დანადგარი

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

4- http://www.balercn.com/Y81-Metal-Baler/55.html
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სხვადასხვა ლიტერატურული წყაროზე დაყრდნობით ელექტროძრავებში სპილენძის
საორიენტაცო რაოდენობის შესახებ საცნობარო ინფორმაცია წარმოდგენილია ქვემოთ
ცხრილში 2.4.2.1.
ცხრილი 2.4.2.1. ასინქრონულ ელექტროძრავებში სპილენძის საორიენტაცო რაოდენობა
ელექტროძრავები 4А, 4АМ
სიმძლავრე,
კვტ

2/3000 ბრ/წუთში

4/1500 ბრ/წუთში

6/1000 ბრ/წუთში

8/750 ბრ/წუთში

ძრავა

სპილენძი

ძრავა

სპილენძი

ძრავა

სპილენძი

ძრავა

სპილენძი

0,09

3,3/3

0,426/0,440

3,3/3

0,542/0,534

0,12

3,3/3

0,542/0,534

4,5/4,3

0,50/0,48

0,18

4,5/4,3

0,42/0,38

4,5/4,3

0,55/0,63

6,3/6,1

0,64/0,62

0,25

4,5/4,3

0,45/0,44

6,3/6,1

0,59/0,61

6,3/6,1

0,83/0,85

15,1/14

0,95

0,37

6,3/6,1

0,58/0,55

6,3/6,1

0,59/0,61

15,1/14

0,97

17,5/17,1

1,16

0,55

6,3/6,1

0,60/0,62

15,1/14

0,92/0,93

15,1/14

0,75

15,1/14

0,91/0,93

15,1/14

0,94/0,97

17,5/17,1

1,08/1,11 20,0/19,5

1,33/1,34

1,24/1,19

25,5

1,58/1,62

25,5

1,59/1,53

25,5

1,91/1,9

25,5

1,91/1,87

0,9
1,1

15,1/14

0,96/0,92

17,5/17,1

1,36/1,35

20,0/19,5

1,58/1,51

1,2
1,5

17,5/17,1

1,59/1,51

20,0/19,5

1,49/1,44

1,7
2,2

20,0/19,5

1,82/1,74

2,4

28,7/25,5

1,95/1,92 42,0/40,5

2,28/2,25

28,7/25,5

1,88/1,90 42,0/40,5

2,56/2,49

42,0/40,5

2,28/2,25 56,0/54,0

3,04/3,16

3,45/3,65

28,7/25,5

1,92/1,87

28,7/25,5

1,92/1,93

36,0/36,4

2,80/2,95

56,0/54,0

3,05/2,99 56,0/54,0

3

28,7/25,5

2,51/2,6

3,5

28,7/25,5

2,50/2,42

4

36,0/36,4

3,76/3,64

42,0/40,5

2,81/2,95

56,0/54,0

3,42/3,42 77,0/72,0

5,5

42,0/40,5

4,12/4,0

56,0/54,0

3,49/3,53

77,0/72,0

4,35/4,38 93,0/90,0

7,5

56,0/54,0

4,79/4,71

77,0/72,0

5,44/5,20

93,0/90,0

4,94/5,07

135,0

7,3

11

93,0/90,0

93,0/90,0

6,09/6,26

135,0

7,9/8,1

160,0

8,4/8,5

15

130,0

9,0/9,2

135,0

9,9/10,9

160,0

9,2/9,3

195,0

11,7/11,6

18,5

145,0

9,7/9,6

160,0

11,3/11,2

195,0

12,1/12,2

270,0

13,5/13,1

22

165,0

12,5/12,3

175,0

13,2

270,0

15,9/15,8

310/300

14,5

30

185,0

14,8/14,4

195,0

14,5/14,4

310/300

16,8/16,6

355

19,4/19,3

37

255/250

19,7/19,5

270

17,6/18,1

355

21,3/21,6

490

22,7/23,5

45

280/275

21,0/20,7

310/300

20,5/19,5

490

26,6

535

26,8/25,8

55

355/350

24,8/24,7

355

25,8/25,1

535

27,0/27,9

785

75

470

33

490

39,6/38

785

835

90

510

34,8/35,0

535

43,8/40,0

835

875
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ზემოთ წარმოდგენილი საცნობარო ინფორმაციის მიხედვით სხვადასხვა ზომისა და
სიმძლავრის ელექტროძრავებში სპილენძის საორიენტაცო რაოდენობა შეადგენს 6-22%-ს.
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული საწარმოს 3 100 ტონა სპილენძის ჯართით მომარაგების
მიზნით დაგეგმილია საწარმოში შემოტანილი იქნეს დაახლოებით 50% სპილენძის ჯართის
სახით, ხოლო დაახლოებით 50%-ის (ანუ 3 100 ტ/წელ.*0,50=1 550 ტ/წელ.) უზრუნველყოფის
მიზნით საწარმოში შემოტანილი იქნება სპილენძის შემცველი ხელსაწყო-მოწყობილობების
(ძირითადად ელექტროძრავები) ნარჩენები და ამ ნარჩენების საწარმოში გადამუშავების
(დაშლა-დახარისხების) შემდეგად დამზადდება სპილენძის ჯართი.
ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით
1 550
ტ/წელ-ში
სპილენძის
ჯართის
დასამზადებლად,
თუ
ელექტროძრავებში სპილენძის საორიენტაცო რაოდენობად მივიღებთ 14%-ს (ზემოთ
მოცემული საცნობარო მონაცემის 6-22%-ს საშუალო მნიშვნელობა), საჭიროა დაახლოებით
1 550*100/14≈ 11 100 ტ/წელ-ში ელექტროძრავების გადამუშავება.
ჯართის დამზადების დროს მასში შესაძლებელია რადიაციის სხვადასხვა ლოკალური
წყაროების მოხვედრა, ამიტომ სპილენძის ჯართს ჩაუტარდება რადიაციული კონტროლი,
რის შემდგომ შეინახება ნედლეულის საწყობში.
რადიაციული კონტროლი ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 31 დეკემბრის
№756 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის - „მეტალის ჯართის
რადიაციული მონიტორინგის წესი“-ს შეაბამისად დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით. ამ
ტექნიკური რეგლამენტით დგინდება ჯართის რადიაციულ შემოწმებასთან დაკავშირებული
გაზომვების მეთოდი, რადიაციული შემოწმების პროცედურა და მეტალის ჯართში
რადიოაქტიური დაბინძურების ან რადიოაქტიური წყაროს აღმოჩენისა და რეაგირების
პროცედურა.
..
.
.

2.4.3. დნობის პროცესი
საწარმოს ბიზნეს-გეგმის შესაბამისად, გათვალისწინებულია წელიწადში 3 000 ტონა
სპილენძის სხმულების წარმოება.
ქარხნის სადნობ საამქროში დაგეგმილია JW-1T-800KW/1S -ის მოდელის 1 ტიგელიანი, 1 ტ
ტევადობის ინდუქციური ღუმელის დამონტაჟება. ახალი ღუმელის განთავსება მოხდება
საწარმოოს შენობის ჩრდილოეთით არსებულ თავისუფალ ფართზე. სადნობი საამქრო და
ყველა ის ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელია ახალი ინდუქციური ღუმელის
ექსპლუატაციისათვის წარმოდგენილია გენგეგმაზე (იხ. ნახაზი 2.3.2).
ელექტროღუმელი
ცხრილში 2.4.3.1.

JW-1T-800KW/1S-ის

ტექნიკური

მახასიათებლები

წარმოდგენილია

ცხრილი 2.4.3.1. ელექტროღუმელი JW-1T-800KW/1S -ის ტექნიკური დახასიათება
#
1
2
3
5
6
7
8
9

პარამეტრები
ტიგელის ნომინალური მოცულობა (არანაკლებ), ტ
სიხშირის გარდამქმნელის ნომინალური სიმძლავრე, კვტ
მკვებავი ქსელის ძაბვა
დენის სიხშირე კონტურის ჟაჭვში, ჰც
კონტურის ჟაჭვის ძაბვა, ვ
იმპულსი
სამუშაო ტემპერატურა, ˚С
დნობის დრო, წთ/ციკლი*
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მნიშვნელობა
1
800
~3ფ/380ვ/50ჰც
1000
1500
6 / 12
1300
50± 5

გვ. 25
10
11
12
13

ელექტროენერგიის ხვედრითი ხარჯი, კვტ.სთ/ტ
წყლის ხარჯი, მ3/სთ (თითოეული სადნობი კვანძი)
შესასვლელში გამაგრილებელი წყლის წნევა, მპა
წყლის ტემპერატურა, გამაგრილებელი ინდუქტორი, оС:
- შესასვლელში
- გამოსასვლელში, არაუმეტეს

580 ± 5%
40
0.25 ~ 0.3
5 ~ 35
55

საპროექტო ღუმელს ექნება თავისი ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემა.
ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით გაგრილების სისტემის წყლის ხარჯი შეადგენს 40
მ3/სთ, რაც უზრუნველყოფილი არსებული წყალმომარაგების სისტემიდან. წყლის დამატება
საჭიროა იქნება ინდუქციური ღუმელის გაგრილების დროს აორთქლებასთან დაკავშირებული
დანაკარგის შესავსებად, რაც დაახლოებით შეადგენს არაუმეტეს 5 მ3-ს დღე-ღამეში
(5მ3/სთ*.*250დღ./წელ.=1250,0 მ3/წელ).
ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემის საერთო ხედი წარმოდგენილია სურათზე
2.4.3.1.
სურათი 2.4.3.1. ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემის საერთო ხედი

ქვემოთ სურათებზე
2.4.3.2 და
2.4.3.3 წარმოდგენილია ბრუნვითი წყალმომარაგების
გაგრილების სისტემის ძირითადი კვანძები და ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების
სისტემის სქემა, ხოლო ცხრილში 2.4.3.2 მოცემულია გაგრილების სისტემის ტექნიკური
მახასიათებლები.
.
.
.
.
.
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სურათი 2.4.3.2. ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემის ძირითადი კვანძები

ექსპლიკაცია: ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემის ძირითადი კვანძები: 1. ძირითადი
რეზერვუარი; 2. გამაფართოებელი ავზი (დამხმარე რეზერვუარი); 3. მართვის კარადა.
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სურათი 2.4.3.3. ბრუნვითი წყალმომარაგების გაგრილების სისტემის სქემა
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40

128

გამაფგრილებელის
გაბარიტები,მმ

2,2

დანადგარის წონა,
კგ

2х3

წყალსადენის
დიამეტრი, მმ

11

წყლის ხარჯი, მ3/სთ

მორწყვის ტუმბოს
სიმძლავრე, კვტ

0,35

ვენტილიატორების
სიმძლავრე, კვტ

352 000

ტუმბოების
სიმძლავრე, კვტ

წყლის წნევა, მპა

HL-1250

დანაკარგების
სიმძლავრე, კკალ/სთ

მოდელი

ცხრილი 2.4.3.3. გაგრილების სისტემის ტექნიკური დახასიათება

2 420

2900х1500х 2900

როგორც უკვე აღინიშნა სადნობი ღუმელი იმუშავებს მეორეულ ნედლეულზე, რომლის
პირველადი მიღება და დასაწყობება მოხდება ამისათვის ცალკე გამოყოფილ დასაწყობების
უბანზე. საწარმოში შემოტანილი სპილენძის ჯართის დასაწყოების შემდეგ, ნედლეულის
დახარისხების საამქროში ხდება მათი გადარჩევა, ზედმეტიმი ნარევების ამოღება
დახარისხება.
გადარჩევის შემდეგ ხდება წვრილი ფრაქციების სპილენძის ჯართის დაწნეხვა საწნეხ
დანადგარში, საიდანაც დაწნეხილი სპილენძის ჯართი მიეწოდება სპილენძის სადნობ
ღუმელში.
ნედლეულის დახარისხების უბანზე გადარჩეული და დახარისხებული სპილენძის ჯართი
კაზმის მომზადების უბნიდან ხიდური ამწის საშუალებით გადაიტანება საამქროს სადნობ
უბანზე, აიწონება და ჩაიტვირთება ინდუქციურ ღუმელში.
ამავე ღუმელში ასევე ემატება სხავადასხვა დამცავი საფარის წარმომქნელი ფლუსები (მათ
შორის ხის ნახშირი, ფხვიერი ფლუსი ФП 7, მინის ნამსხვრევები).
სპილენძის დნობის პროცესში ნორმატიული პროდუქციის მისაღებად გამოყენებული
მასალების დოზირება-აწონვა ნედლეულისა და დამხმარე მასალების საწყობში სრულდება
არსებული ნორმატივების მიხედვით, რომელიც ჩამოყალიბებულია ხვედრითი მონაცემების
სახით და განაპირობებს ნებისმიერი რაოდენობის კაზმის მომზადებას ოპტიმალური
შემადგენლობით. იხ. ცხრილი 2.4.3.4.
ცხრილი 2.4.3.4. დამხმარე მასალებზე მონაცემები ღუმელში ჩასატვირთ 1 ტონა კაზმზე
#
1

2
4

შემადგენლობა
%
კგ/ტ

დასახელება
ფლუსი სპეციალური სპილენძის ჯართის
გადასადნობათ (Флюс порошковый ФПУ-4 ТУ BY
590339385.002-2007)
ხის ნახშირი, მინის ნამსხვრევი
მარილი, NaCl

0,1-0,15%

1,0-1,5

1,2 – 2,4
1,0

12-24
10

მწარმოებლის მიერ გაცემული ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით ნედლეულის ხარჯი 1
ტონა პროდუქციის წარმოებაზე შეადგენს 1,03 ტონა სპილენძის ჯართი.
ელექტროღუმელი JW-1T-800KW/1S-ში ერთ ციკლში იყრება საშუალოდ 1030 კგ სპილენძის
ჯართი და 40-50 კგ საფარი ფლუსი. დნობა მიმდინარეობს 1120 -11500C ტემპერატურის
ფარგლებში.
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დნობის ხანგრძლივობა 50±5 წთ/ციკლი (იხ. ელექტროღუმელიJW-1T-800KW/1S-ის ტექნიკური
მახასიათებლები ცხრილში 2.4.3.1). დნობის მთლიანი ციკლის (ჩატვირთვა, გახურება, დნობა,
თხევადი სპილენძის ჩამოსხმა) – 1 სთ და 30 წთ.
ინდუქციურ ღუმელში სპილენძის გამოდნობის ციკლი მოცემული თანმიმდევრობით მოიცავს:
 ღუმელში საჭირო რაოდენობის კაზმის (ჯართის) და ფლუსის ჩატვირთვა;
 მეტალური სპილენძის ლღობას 10830C -ზე;
 პირველადი თხევადი სპილენძის წარმოქმნას;
 თხევადი წიდის წარმოქმნას;
 თხევადი სპილენძის გადმოღვრას ღუმელიდან -გამოშვება;
 წიდის მოწმენდა.
გამოდნობის დასრულების შემდეგ ღუმელში წარმოქმნილია ორი თხევადი შრე-ქვემოთ
მეტალური სპილენძია, ხოლო მის თავზე წიდა.
გამდნარი ლითონური სპილენძი გადმოისხმება თხევადი სპილენძის მიმღებ მულდაში,
სხმულების წონაა 500კგ-ის ფარგლებში. სხმულები ხიდური ამწით გადაიტანება გაგრილების
უბანზე, შემდეგ მზა პროდუქციის საწყობში,რომლის იატაკი მოპირკეთდება ბეტონის ფენით.
დნობის მთლიანი ციკლის (ჩატვირთვა, გახურება, დნობა, თხევადი სპილენძის ჩამოსხმა) 1სთდა 30 წთ-ია. დღე-ღამეში დაგეგმილია 12 ციკლის ჩატარება 3 000 ტ/წელ. პროდუქციის
მისაღებად. პროდუქციის მისაღებად წელიწადში გადამუშავდება დაახლოებით 3 100 ტონა
სპილენძის ჯართი.
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული წელიწადში 3000 ტ სპილენძის სხმულის მისაღებად საჭიროა
დაახლოებით 3100 ტ მეორადი სპილენძის ჯართის გადამუშავება. სპილენძის საამქროს
სასარგებლო გამოსავალი იქნება 3000*100:3100=96,7% სპილენძის ჯართის ინდუქციურ
ღუმელში დამცავი ფლუსის ქვეშა გადადნობისას ამოწვის დანაკარგები შეადგენს
ჩატვირთული მასალების 2÷4% ე.ი. მოცემულ შემთხვევაში ავიღოთ საშუალოდ 3%.
3100:100*3=93 ტ.
ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით, დნობის პროცესში 1 ტონა პროდუქციაზე
გადაანგარიშებით წარმოიქმნება, დაახლოებით (2-4%) 20-40 კგ წიდა, ანუ 30კგ/ტ*3000ტ*10-3
≈ 90,0 ტ/წელ.
საწარმოს ტერიტორიიდან გატანამდე წიდის დროებითი განთავსება მოხდება 10 მ2 ფართის
წიდასაყარ მოედანზე,
რომელიც შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი
ნებართვის მქონე კონტრაქტორ კომპანიას ან/და გამოიყენება ზოგიერთი სამშენებლო
მასალების წარმობაში, გზების მოსაპირკეთებლად.
წიდასაყარის სამუშაო არიალში ეწყობა რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილა ღორღის (წვრილი
ფრაქცია 20 მმ.) მომზადებაზე. ფილა - 22 სმ სისქის ორშრედ არმირებული. (გამოყენებული
ბეტონი -B25, არმატურა d12 A500C კლასის). სრულად იქნება დაფარული 2 მხრიდან და
ნაწილობრივ დაფარული - 2 მხრიდან. ატმოსფერული ნალექებისაგან დაცვის მიზნით
მოხდება მისი გადახურვა.
ღუმელი ჩართულია აირგამწმენდ სისტემაში,
წარმოდგენილია ქვემოთ. იხ. პარაგრაფი 2.4.4.

რომლის

დეტალური

დახასიათება

2.4.4. საწარმოს აირგამწმენდი სისტემის დახასიათება
პროექტის მიხედვით საწარმოში დაგეგმილია თანამედროვე ორ საფეხურიანი აირგამწმენდი
სისტემის დამონტაჟება. აირგამწმენდის სქემა მოცემულია ნახაზზე 2.4.4.1.

შპს "ჯეოკონი"

გვ. 30

.ნახაზი 2.4.4.1. აირგამწმენდი სისტემის სქემა

ესპლიკაცია: 1. ვენტილიატორი; 2. ციკლონი; 3. სკრუბერი (სველი ნაპერწკალდამჭერი); 4. საკვამლე
მილი.

2.4.4.1. გამწმენდი სისტემის კომპონენტების მუშაობის პრინციპი
როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული პროექტის მიხედვით საწარმოში დაგეგმილია ორ
საფეხურიანი აირგამწმენდი სისტემის დამონტაჟება.
I საფეხურს წარმოადგენს ცენტრიდანული ძალის პრინციპზე მომუშავე ციკლონი. იგი
მიერთებულია მტვრის შემკრების შემდეგ. მასში ხდება აირების ორმაგ სპირალად გავლა –
გარეთა სპირალი მიმართულია ქვემოთ, ხოლო შიდა – ზემოთ. აირების ციკლონში
მოძრაობისას მათი სიჩქარის ტანგენციალური კომპონენტი იზრდება და რადიალური
მცირდება. ციკლონში სპირალის სიჩქარე იზრდება რადიუსის შემცირებასთან ერთად.
მოცემულ შემთხვევაში ციკლონში სპირალის სიჩქარე რამოდენიმეჯერ აღემატება მასში
შემავალი აირის სიჩქარეს. დაპროექტებულ ციკლონში ხდება 10 მკმ-მდე სიდიდის
ნაწილაკების ჩაჭერა.
დაგროვილი მტვრის მოსაცილებლად ციკლონი აღჭურვილია მბრუნავი სარქველით,
რომელიც მოთავსებულია მის ბოლოში. მტვერი იყრება ბუნკერებში, რომლებიც ცალობით
მიეწოდება ცენტრალურ სასაწყობო უბანს (ეფექტურობაή = 80%).
.
.
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.
სურათი 2.4.4.1.1. ციკლონის სქემა

II საფეხურს წარმოადგენს სველი ნაპერწკალდამჭერი (ეფექტურობა ή=85%). იგი ჩართულია
ციკლონის შემდეგ. სველი ნაპერწკალდამჭერის სქემა იხ. სურათზე 2.4.4.1.2)
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სურათი 2.4.4.1.2. სველი ნაპერწკალდამჭერის სქემა

...
.
.
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.
.
აირგამწმენდ სისტემის ძირითადი პარამეტრებია:
 ВЦП 6-45 მოდელის ვენტილიატორის სიმძლავრე: 16.260 მ³/სთ;
 საკვამლე მილის სიმაღლე: 12.000 მმ მიწის დონიდან;
 საკვამლე მილის დიამეტრი: 900 მმ;
გამწმენდი სისტემის საერთო ეფექტურობა შეადგენს:
ή = [1- (1- 0,80) * (1-0,85)] *100= 97,00 %.

2.4.5. საწარმოს წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლების არინება
2.4.5.1. წყალმომარაგების სისტემა
საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესებიდან გამომდინარე საწარმოს მიერ წყალი
გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებით, კერძოდ:
 სასმელ-სამეურნეო;
 საწარმოო;
 სახანძრო.
საწარმოს სასმელ-სამეურნეო და საწარმოო წყალმომარაგება ხორციელდება ქ.ფოთის
ცენტრალური წყალსადენის ქსელიდან, შეთანხმებული ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
საწარმოში წყლის გამოყენება ხდება ძირითადად სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით,
სადნობი ღუმელების გამაციებელი სისტემებისა და ტერიტორიის მორწყვა–მორეცხვისათვის
(ტექნიკური მიზნებისათვის გამოყენებულია ტერიტორიაზე არსებული ჭაბურღილის წყალი).
სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის რაოდენობა დამოკიდებულია
მომსახურე პერსონალის რაოდენობასა და წყლის ხარჯის ინტენსივობაზე. საწარმოში
დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა შეადგენს 35-ს, ხოლო ერთ მომუშავეზე დღის
განმავლობაში
გათვალიწინებულია
80
ლიტრი
წლის
ხარჯი
(საშხაპეების
ფუნქციონირებისათვის საჭირო წყლის ჩათვლით). წელიწადში 300 სამუშაო დღის
გათვალისწინებით სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის რაოდენობა
იქნება:
35 * 80 * 300 = 840 000 ლ/წელ. ანუ 840,0 მ3/წელ
საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში, ტექნიკური მიზნებისათვის წყლის გამოყენება ხდება
სადნობი ღუმელების გამაგრილებელი სისტემების ფუნქციონირებისათვის. სადნობი
ღუმელების გაგრილებისათვის გამოყენებულია ბრუნვითი წყალმომარაგების სიტემა.
არსებული ღუმელების გაგრილების სისტემებიდან წყლის დანაკარგი დღე-ღამეში შეადგენს 5
მ3-ს. შესაბამისად წლის განმავლობაში გამაგრილებელი სისტემების ფუნქციონირებისათვის
საჭირო წყლის რაოდენობა იქნება 5 მ3/დღ.ღ.*250 დღ.ღ/წელ.= 1250,0 მ3/წელ.
გარდა აღნიშნულისა, წყლის გამოყენება საჭირო იქნება საწარმოო შენობების
დასუფთავებისათვის, რაც მაქსიმალურად შეადგენს წელიწადში 15 მ3 წყლის საჭირო
რაოდენობას.
ამდენად, საწარმოს მიერ სხვადასვა დანიშნულებით გამოყენებული წყლის წლიური ხარჯი
იქნება: 840,0 მ3/წელ.+ 1250,0 მ3/წელ.+15 მ3/წელ.= 2015,0 მ3/წელ

.
.
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2.4.5.2. ჩამდინარე წყლების არინება
დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ობიექტზე ძირითადად წარმოიქმნება
სამეურნეო-ფეკალური სახის ჩამდინარე წყლები.
სამურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება გამოყენებული
სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის 20%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით და
საწარმოსათვის იქნება 840,0 * 0,8 = 672,0 მ3/წელ.
საწარმოო ობიექტებზე წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლები (672,0 მ3/წელ)
ჩართულია ქალაქის საკანალიზაციო კოლექტორში, რაზედაც შესაბამის მუნიციპალურ
სამსახურთან გაფორმებულია ხელშეკრულება.
როგორც წინა პარაგრაფშია მოცემული, საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში
ტექნიკური წყლის გამოყენება ხდება სადნობი ღუმელების გამაგრილებელ სისტემაში,
რომელიც წარმოადგენს დახურულ სისტემას და საწარმოო ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას
ადგილი არ აქვს. სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის საწარმოში წყალი არ გამოიყენება და
შესაბამისად საწარმოო ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საწარმოში მიმდინარე და დაგეგმილი ყველა
სახის საქმიანობა და ტექნოლოგიური პროცესი მიმდინარეობს დახურულ შენობაში და
ტერიტორიაზე სანიაღვრე წყლების დაბინძურების წყაროები პრაქტიკულად არ არსებობს.

2.4.6. ელექტრომომარაგება
ობიექტის 1000 კვტ-ის მოთხოვნილი სიმძლავრის ელექტრომომარაგება განხორციელდება სს
"ენერგო-პრო ჯორჯია"-ს არსებული ქსელზე მიერთებით, შესაბამისი ტექნიკური პირობების
გათვალისწინებით (სს `ენერგო-პრო ჯორჯია~-ს 2019 წლის 01 აგვისტოს გაცემული #2275828
ტექნიკური პირობა იხ. გზშ-ს ანგარიშის დანართში 13.5)
ქ. ფოთში, ლარნაკას ქუჩის მიმდებარედ (საკადასტრო კოდი 04.01.03.719) მდებარე შპს
,,სოფმარ“-ს კუთვნილ ობიექტის ელმომარაგებისათვის მოთხოვნილი სიმძლავრით 1000კვტ.
(ახალი რეგულირებული მიერთება) - შპს `სტანდარტი 2009~-ს მიერ დამუშავებულია `შპს
,,სოფმარ“-ს კუთვნილ ობიექტის გარე ელმომარაგების მუშა პროექტი` სს `ენერგო-პრო
ჯორჯია~-ს 2019 წლის 01 აგვისტოს გაცემული #2275828 ტექნიკური პირობის საფუძველზე.
ობიექტის კვება განხორციელებულია ქვესადგური `ფოთი-2~-დან გამომავალი 6 კვ-იანი ძაბვის
ელექტროგადამცემი ხაზით `№18~-დან საშუალებით.
სს `ენერგო-პრო ჯორჯია~-ს მიერ ობიექტის ტერიტორიაზე მოწყობილია ელენერგიის
საანგარიშსწორებო 6კვ. ძაბვის აღრიცხვის კარადა.
პროექტით გათვალისწინებულია:
 ობიექტის ტერიტორიაზე 6/0.4 კვ ძაბვის ერთნაკვეთურიანი 1250 კვასიმძლავრის
სატრანსფორმატორო ქვესადგურის დამონტაჟება;
 სიმძლავრის შესაბამისი 0.4/0.22 კვ ძაბვის შიდა ელექტროქსელის დაპროექტება;
 რექატიული ენერგიის კომპენსაციისათვის ტექნიკური ღონისძიებების განსაზღვრა,
რომელიც უზრუნველყოფს ქსელში cosf = 0.95-სიდიდეს;
 ელექტროდანადგარების
გადამეტძაბვებისაგან
დასაცავად
გადამეტძაბვების
შემზღუდველების მოწყობა;
 10/0.4 კვ ძაბვის ძალოვანი ტრანსფორმატორის 0.4 კვ ძაბვის შემყვანზე
ელექტროენერგიის საკონტროლო აღრიცხვის მოწყობა;
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1250კვა სიმძლავრის ძალოვანი ტრანსფორმატორის რეაქტიული სიმძლავრის
დანაკარგების კომპენსირებისათვის კონდენსატორული დანადგარის ანგარიში.

2.4.7. ნარჩენების მართვა
საწარმოს ნარჩენების მართვის სტრატეგია და გეგმა ითვალისწინებს საწარმოს ტექნოლოგიურ
თავისებურებებს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებულია საქართველოსა და
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კანინმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით
და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით.
წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობრივი და რაოდენობრივი აღწერა, ასევე მათი მართვის
პირობები მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის დანართში 13.2 - „ნარჩენების მართვის გეგმა“ .

2.4.8. საწარმოს ფუნქციონირების რეჟიმი
საწარმოს ბიზნეს-გეგმის მიხედვით საწარმოში დასაქმებული იქნება 35-მდე კაცი, მათ შორის
უშუალოდ საწარმოო პროცესებში დაკავდება 24 კაცი. საწარმო იმუშავებს შემდეგი რეჟიმით:
 წელიწადში 300 სამუშაო დღე;
 სამცვლიანი სამუშაო დღე;
 ცვლის ხანგრძლივობა 8 საათი.

2.4.9. დაგეგმილი საქმიანობისათვის საჭირო ბუნებრივი რესურსები
საწარმოში გამოსაყენებელი ბუნებრივი რესურსების სახეები და რაოდენობა მოცემულია
ცხრილში 2.4.9.1.
ცხრილი 2.4.9.1.

პროდუქციის დასახელება

სპილენძის სხმულები

პროდუქციის რაოდენობა,
ტ/წელ

სპილენძის სხმულები-3000.0

.
.
.
.

.
.
.
.
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ბუნებრივი
რესურსის
დასახელება

რესურსის
დანახარჯი
წლის
განმავლობაში

მიწის ნაკვეთი, ჰა

0,072

3

2015,0

წყალი, მ
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3. გარემოზე ზემოქმედებების შეფასება
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისთვის გამოყენებული მიდგომები, ასევე რაოდენობრივი
და ხარისხობრივი კრიტერიუმები შემუშავდა შეფასების სისტემის უნიფიკაციისა და
სტანდარტიზაციისთვის, რაც უზრუნველყოფს შეფასების ობიექტურობას. ზემოქმედების
შეფასების მეთოდოლოგია მომზადდა მსოფლიო ბანკისა და სხვა საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების (EBRD, IFC, ADB) რეკომენდაციებზე დაყრდნობით.
რაოდენობრივი კრიტერიუმებისთვის გამოყენებულია საქართველოს, ევროკავშირისა და
საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის/მსოფლიო ბანკის ნორმატიულ დოკუმენტებში
გარემოს ობიექტების (ჰაერი, წყალი, ნიადაგი და სხვ.) ხარისხის მაჩვენებლებისთვის
დადგენილი სიდიდეები ზემოქმედების იმ ფაქტორებისთვის, რომელთათვისაც არ დგინდება
ხარისხობრივი ინდიკატორები (მაგ, ზემოქმედება ეკოსისტემებსა და მოსახლეობაზე),
რაოდენობრივი კრიტერიუმები განისაზღვრა ფონური მონაცემების ანალიზის საფუძველზე,
ზემოქმედების ობიექტის ღირებულებისა და სენსიტიურობის გათვალისწინებით. იმ
შემთხვევებში კი, როცა ზემოქმედების შესაფასებლად შეუძლებელი იყო რაოდენობრივი
კრიტერიუმების შემოღება, საერთაშორისოდ მიღებული მიდგომების გათვალისწინებით
მომზადდა ხარისხობრივი კრიტერიუმები.
გარემოზე ზემოქმედება შეფასდა დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად. შეფასებისას
ყურადღება გამახვილდა უპირატესად იმ ზემოქმედებაზე, რომელიც მოცემულ პირობებში
მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული.
ევროკავშირის დირექტივა 97/11: „გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გათვალისწინებული
უნდა იქნას გარემოს ის რეცეპტორები, რომლებზეც დაგეგმილი პროექტი სავარაუდოდ
მნიშვნელოვან ზემოქმედებას მოახდენს“.
ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების შესაფასებლად საჭიროა
შეგროვდეს და გაანალიზდეს ინფორმაცია პროექტის სავარაუდო ზეგავლენის არეალის
არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე განისაზღვრება
გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდება ამ ზემოქმედების
მიმღები ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდება მათი მგრძნობელობა, რაც აუცილებელია
ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრისთვის. ზემოქმედების მნიშვნელოვნების
განსაზღვრის შემდეგ
კი
დგინდება რამდენად
მისაღებია
იგი,
საქმიანობის
ალტერნატიული, ნაკლები უარყოფითი ეფექტის მქონე ვარიანტები, შემარბილებელი ზომების
საჭიროება და თავად შემარბილებელი ზომები.
შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს საპროექტო საწარმოს საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებისას გამოყენებული იქნა შემდეგი სქემა:
საფეხური I: ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა
საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა,
რომელიც შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის
პროექტებისთვის.
საფეხური II: გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის მოძიება
და ანალიზი
იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია დაგეგმილი
საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.
საფეხური III: ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება
ზემოქმედების
ხასიათის,
ალბათობის,
მნიშვნელოვნებისა
და
სხვა
მახასიათებლების
განსაზღვრა
რეცეპტორის
სენსიტიურობის
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გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და მათი
მნიშვნელოვნების შეფასება.
საფეხური IV: შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა
მნიშვნელოვანი ზემოქმედების შერბილების,
მაკომპენსირებელი ზომების განსაზღვრა.

თავიდან

საფეხური V: ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
შემარბილებელი
ღონისძიებების
განხორციელების
მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა.

აცილების

შემდეგ

ან

გარემოში

საფეხური VI: მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება
შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის
უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს წინასწარ
განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების
ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი ზომების საჭიროება.
საწარმოს საქმიანობის გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეებია:
 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე;
 ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება;
 ზემოქმედება გეოლოგიურ გარემოზე - გეოლოგიური გარემოს სტაბილურობის
დარღვევა,
ზემოქმედება
ნიადაგებზე,
საშიში
გეოდინამიკური
პროცესების
გააქტიურების რისკები;
 ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე;
 ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე;
 ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება;
 ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე (ფლორა, ფაუნა, დაცული ტერიტორიები);
 ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება;
 ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;
 ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე:
o შესაძლო დემოგრაფიული ცვლილებები;
o ზემოქმედება მიწის საკუთრებასა და გამოყენებაზე;
o დასაქმება და მასთან დაკავშირებული ზემოქმედებები;
o ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე.
 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
რისკები.
რეცეპტორის მგრძნობიარობა დაკავშირებულია ზემოქმედების სიდიდესა და რეცეპტორის
უნართან შეეწინააღმდეგოს ცვლილებას ან აღდგეს ცვლილების შემდეგ, ასევე მის ფარდობით
ეკოლოგიურ, სოციალურ ან ეკონომიკურ ღირებულებასთან.
გარემოზე ზემოქმედების შესაფასებლად დადგინდა ძირითადი ზემოქმედების ფაქტორები.
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოხდა შემდეგი კლასიფიკაციის შესაბამისად:
 ხასიათი - დადებითი ან უარყოფითი, პირდაპირი ან ირიბი;
 სიდიდე - ძალიან დაბალი, დაბალი, საშუალო, მაღალი ან ძალიან მაღალი
 მოხდენის ალბათობა - დაბალი, საშუალო ან მაღალი რისკი;
 ზემოქმედების არეალი - სამუშაო უბანი, არეალი ან რეგიონი;
 ხანგრძლივობა - მოკლე და გრძელვადიანი;
 შექცევადობა - შექცევადი ან შეუქცევადი.
ანუ განისაზღვრა ყოველი პოტენციური ზემოქმედების შედეგად გარემოში მოსალოდნელი
ცვლილება და ხასიათი, ზემოქმედების არეალი და ხანგრძლივობა, შექცევადობა და რისკის
რეალიზაციის ალბათობა, რის საფუძველზეც დადგინდა მისი მნიშვნელოვნება.
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ქვემოთ მოცემულია თითოეულ ბუნებრივ და სოციალურ ობიექტზე ზემოქმედების
შესაფასებლად შემოღებული კრიტერიუმები, ზემოქმედების დახასიათება და შემოღებული
კრიტერიუმების გამოყენებით ზემოქმედების მნიშვნელოვნების და მასშტაბების დადგენა,
ასევე შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები და ამ შემარბილებელი ღონისძიებების
გათვალისწინებით მოსალოდნელი ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება და მასშტაბები.
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3.1. ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე
 საწარმოს ოპერირებისას მისი მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი 500 მ-იან საზღვარზე არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ნორმებს
ცხრილი 3.1.1. ემისიების შედეგად ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

მოწყობის ფაზა:

წვის პროდუქტების, შედუღების აეროზოლებისა და
სხვა მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ ჰაერში



წვის პროდუქტების წყარო -სამშენებლო და სპეც.
ტექნიკა, ტრანსპორტირება და სხვა.
 სხვა მავნე ნივთიერებათა წყარო - უბანზე
არსებული ქიმიური ნივთიერებების (საწვავსაპოხი მასალა, საღებავები და სხვ.) აირადი
ემისიები

მტვრის გავრცელება


წყარო - ტრანსპორტირება, ნაყარი სამშენებლო
მასალების შენახვა-გამოყენება, ტექნიკისა და
სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება და
სხვ.

მოწყობაზე
დასაქმებული
პერსონალი,
ბიოლოგიური
გარემო

მოწყობაზე
დასაქმებული
პერსონალი,
ბიოლოგიური
გარემო

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი
რისკი

საშუალო
რისკი

სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორიები

სამშენებლო
მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორიები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის ფაზით

შექცევადი

ძალიან დაბალი ან
ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ
არის

დაბალი,
შემარბილებელი
ღონისძიებების
შექცევადი
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი

ოპერირების ფაზა:

მავნე ნივთიერებათა ემისია ატმოსფერულ ჰაერში

 ტექნოლოგიური დანადგარები, ტრანსპორტირება
და სხვა.

მტვრის გავრცელება
 წყარო - ტექნოლოგიური დანადგარები,
ტრანსპორტირება, ტექნიკისა და სატრანსპორტო
საშუალებების გადაადგილება და სხვ.

მოსახლეობა,
მომსახურე
პერსონალი,
ბიოლოგიური
გარემო
მოსახლეობა,
მომსახურე
პერსონალი,
ბიოლოგიური
გარემო

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი

საშუალო
რისკი
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საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორია

საწარმოს და
ნედლეულის
ტრანსპორტირებისა
თვის გამოყენებული
გზები, მიმდებარე
ტერიტორიები

მუდმივად

მუდმივად

შექცევადი

დაბალი,
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი

შექცევადი

დაბალი,
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი

გვ. 40
3.2. ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება
 მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე აკუსტიკური ფონის ზრდა მოსალოდნელი არ არის.
 მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე მიმდებარე ტერიტორიებზე (საცხოვრებელი ზონა) გაიზრდება ხმაურის ფონური დონეები. ზემოქმედება შეიძლება
შეფასდეს, როგორც დაბალი

ცხრილი 3.2.1. ხმაურის ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

მოწყობის ეტაპი:

ხმაურის გავრცელება ჰაერში

 სამშენებლო ტექნიკით,
სამონტაჟო და
სამშენებლო ოპერაციებით
გამოწვეული ხმაური;
 სატრანსპორტო
საშუალებებით
გამოწვეული ხმაური.

პროექტის მუშახელი,
ახლომახლო
მაცხოვრებლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

მაღალი რისკი

დაახლოებით 0.40.5 კმ რადიუსში

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

დაბალი. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი

ოპერირების ეტაპი:

ხმაურის გავრცელება ჰაერში
 საწარმოს
ფუნქციონირებით
გამოწვეული ხმაური;
 სატრანსპორტო
ოპერაციებით გამოწვეული
ხმაური;
 ტექ. მომსახურებისას/
სარემონტო სამუშაოებისას
წარმოქმნილი ხმაური.

პროექტის მუშახელი,
ახლომახლო
მაცხოვრებლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

მაღალი რისკი
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დაახლოებით 0.40.5 კმ რადიუსში

გრძელვადიანი

საშუალო

დაბალი. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი

გვ. 41
3.3. ზემოქმედება ნიადაგზე და გეოლოგიურ პირობებზე
ცხრილი 3.3.1. ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ხასიათი

მოხდენის ალბათობა

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლ.
არეალი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

ძირითადად
შექცევადი

დაბალი. შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

მოწყობის ეტაპი:

ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ.

 მიწის სამუშაოები;
 სამშენებლო და სამონტაჟო
სამუშაოები;
 სატრანსპორტო ოპერაციები,
მძიმე ტექნიკის გამოყენება

მიწისა და მიწაზე
არსებული ყველა
რესურსი

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი რისკი

სამუშაო უბნები
და
სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო გზების
დერეფნები

დაბალი რისკი

სამუშაო უბნები
და სამოძრაო
გზების
დერეფნები

საშუალო რისკი

მოსალოდნელია
ძირითადად
ლოკალური
დაღვრები

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დაკარგვა

მცენარეული საფარი,
ცხოველები,
მიწისქვეშა და
ზედაპირული
წყლები
ნიადაგის დაბინძურება
მცენარეული საფარი,
 ნავთობპროდუქტების ან სხვა
ცხოველები,
ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა,
მიწისქვეშა და
ნარჩენებით დაბინძურება.
ზედაპირული
წყლები
ექსპლუატაციის ეტაპი:
 მანქანებისა და სამშენებლო
ტექნიკის გადაადგილება და სხვ.

ეროზიის და სხვა გეოსაფრთხეების
გააქტიურება/ განვითარება და სხვ.



სატრანსპორტო ოპერაციები.

ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
დაზიანება:

 მანქანებისა და სამშენებლო
ტექნიკის გადაადგილება და სხვ.

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი,
უარყოფითი

მიწისა და მიწაზე
არსებული ყველა
რესურსი

პირდაპირი,
უარყოფითი

მცენარეული საფარი,
ცხოველები,
მიწისქვეშა და
ზედაპირული
წყლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი რისკი

დაბალი რისკი
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სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო
გზების
დერეფნები
სატრანსპორტო
საშუალებების
სამოძრაო გზების
დერეფნები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი.
ხანგრძლივობა
გამონაკლის
შემოიფარგლება
შემთხვევებში
მოწყობის
- შეუქცევადი
ფაზით

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

შექცევადი

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი ან ძალიან
დაბალი

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

გვ. 42
ნიადაგის დაბინძურება
 ნავთობპროდუქტების ან სხვა
ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა,
ნარჩენებით დაბინძურება.

მცენარეული საფარი,
ცხოველები,
მიწისქვეშა და
ზედაპირული
წყლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

დაბალი რისკი
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მოსალოდნელია
ძირითადად
ლოკალური
დაღვრები

მოკლევადიანი

შექცევადი

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
- ძალიან დაბალი.

გვ. 43
3.4. ზემოქმედება ზედაპირული წყლების ხარისხზე
 მოწყობის ეტაპზე:
 ზედაპირული წყლების ხარჯი არ იცვლება, გავლენას არ ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე /იქთიოფაუნაზე,. ნაპირების სტაბილურობის დარღვევა
მოსალოდნელი არ არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი;
 ნივთიერებათა კონცენტრაცია ან წყლის სიმღვრივე არ იზრდება დაა ზდკ-ზე გადაჭარბება მოსალოდნელი არ არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნებადაბალი;
 ექსპლუატაციისეტაპზე:
 ზედაპირული წყლების ხარჯი არ იცვლება, გავლენას არ ახდენს წყლის ჰაბიტატებზე /იქთიოფაუნაზე,. ნაპირების სტაბილურობის დარღვევა
მოსალოდნელი არ არის. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი;

ნივთიერებათა ფონური კონცენტრაცია და წყლის სიმღვრივე არ შეიცვლება. შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ნარჩენი ზემოქმედება
იქნება ძალიან დაბალი.

ცხრილი 3.4.1. ზედაპირულ წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

მოხდენის
ალბათობა

ხასიათი

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ზემოქმედების
ხანგრძლივობა
არეალი

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

მოწყობის ეტაპი:

ზედაპირული წყლების ხარჯის
ცვლილება

ცხოველები,
მიწისქვეშა
წყლებიდა სხვ.

ზედაპირული წყლების დაბინძურება
შეწონილი ნაწილაკებით,
ნახშირწყალბადებითა და სხვა
ნივთიერებებით


შეწონილი ნაწილაკებით
დაბინძურების წყარო დაბინძურებული ზედაპირული
ჩამონადენი;
 ნახშირწყალბადებით/ქიმიური
ნივთიერებებით დაბინძურების
წყარო - მათი დაღვრის შედეგად
დაბინძურებული ზედაპირული
ჩამონადენის ჩადინება, ან მათი
უშუალოდ წყლის ობიექტში ჩაღვრა;
 სხვა დაბინძურების წყარო სამშენებლო ან საყოფაცხოვრებო
მყარი/თხევადი ნარჩენები.

ცხოველთა
სამყარო,
მიწისქვეშა
წყლები და სხვ.

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი.
ზოგიერთ
შემთხვევაში ირიბი (მაგ.
დამაბინძურებ
ლე ბის
დაღვრის
შედეგად
დაბინძურებუ
ლი
ზედაპირული
ჩამონადენის
ჩადინება
მდინარეებში).
უარყოფითი

დაბალი რისკი

საშუალო
რისკი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - დაბალი
რისკი
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მდ.რიონის
აუზი

მდ.რიონის
აუზი

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შეუქცევადი

შექცევადი

დაბალი

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით ძალიან დაბალი

გვ. 44
(გაგრძელება)
ოპერირების ეტაპი:

მდინარის წყლის ხარჯის ცვლილება

ზედაპირული წყლების დაბინძურება
შეწონილი ნაწილაკებით,
ნახშირწყალბადებითა და სხვა
ნივთიერებებით

ცხოველები,
მიწისქვეშა
წყლები,
ნაპირების
სტაბილურობა

ცხოველთა
სამყარო,
მიწისქვეშა
წყლები და სხვ.

პირდაპირი,
უარყოფითი

პირდაპირი.
ზოგიერთ
შემთხვევაში ირიბი

დაბალი რისკი

დაბალი რისკი
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მდ.რიონის
აუზი

მდ.რიონის
აუზი

მოკლევადიანი

მოკლევადიანი

შეუქცევადი

შექცევადი

დაბალი

დაბალი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებით ძალიან დაბალი

გვ. 45
3.5. ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე
 მოწყობის ეტაპზე არ არსებობს გრუნტის წყლის დებიტზე ზემოქმედების რისკები, მოსალოდნელია გრუნტის წყლების დაბინძურება. შემარბილებელი
ღონისძიებების გათვალისწინებით (რომლებიც ძირითადად მიმართული იქნება ნიადაგისა და წყლის ხარისხის გაუარესების რისკების შემცირებისკენ)
ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი ან ძალიან დაბალი;
 ექსპლუატაციის ეტაპზე არ არსებობს გრუნტის წყლის დებიტზე ზემოქმედების რისკები. გრუნტის წყლებში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციების მატება
ნაკლებ სავარაუდოა.

ცხრილი 3.5.1. მიწისქვეშა წყლებზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი

ირიბი

დაბალი
რისკი

საწარმოს
ტერიტორია და
მიმდებარე
უბნები

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

შექცევადი

ძალიან დაბალი
ან ზემოქმედება
მოსალოდნელი
არ არის

მოწყობის ეტაპი:

მიწისქვეშა წყლების დებიტის
ცვლილება


წყლის ათვისება და წყლების
კვების არეს შეზღუდვა

გრუნტის წყლების ხარისხის
გაუარესება
 დამაბინძურებლების ღრმა
ფენებში გადაადგილების გამო

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
მქონე ზედაპირული
წყლები

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
მქონე ზედაპირული
წყლები

მოკლევადიანი

ირიბი ან
პირდაპირი

მაღალი
რისკი

საწარმოს
ტერიტორია და
მიმდებარე
უბნები

მოკლევადიანი

შექცევადი

ირიბი

დაბალი
რისკი

საწარმოს
ტერიტორია და
მიმდებარე
უბნები

მოკლევადიანი

შეუქცევადი

დაბალი.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - ძალიან
დაბალი

ექსპლუატაციის ეტაპი:

მიწისქვეშა წყლების დებიტის
ცვლილება

 შემცირებული ინფილტრაცია
 წყლის ათვისება და
წყლების კვების არეს
შეზღუდვა

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
მქონე ზედაპირული
წყლები
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გრუნტის წყლების ხარისხის
გაუარესება

 დამაბინძურებლების ღრმა
ფენებში გადაადგილების გამო

ცხოველები, მასთან
ჰიდრავლიკური კავშირის
მქონე ზედაპირული
წყლები

ირიბი ან
პირდაპირი

დაბალი
რისკი
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საწარმოს
ტერიტორია და
მიმდებარე
უბნები

მოკლევადიანი

შექცევადი

ძალიან დაბალი
ან ზემოქმედება
მოსალოდნელი
არ არის
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3.6. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედება



მოწყობის ეტაპზე მოსახლეობისთვის ხედის ცვლილება შეუმჩნეველია. ლანდშაფტის ცვლილება უმნიშვნელოა. ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი.
ექსპლუატაციის ეტაპზე ძირითადად მოსალოდნელია დადებითი ზემოქმედება. სატრანსპორტო ოპერაციების გამო ვიზუალური ცვლილება შეიძლება
შეფასდეს, როგორც დაბალი.

ცხრილი 3.6.1. ვიზუალურ-ლანდშაფტური ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების
აღწერა

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
ხასიათი

მოხდენის
ალბათობა

ზემოქმედების არეალი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

საშუალო
რისკი

სამშენებლო
მოედნების მიმდებარე
ტერიტორიები.
(გავრცელების არეალი
დამოკიდებულია
ადგილობრივ
რელიეფზე, ანუ
ხილვადობის
პირობებზე)

საშუალო
ვადიანი

შექცევადი

დაბალი

საშუალო
რისკი

საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორიები
(გავრცელების არეალი
დამოკიდებულია
ადგილობრივ
რელიეფზე, ანუ
ხილვადობის
პირობებზე)

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი

მოწყობის ეტაპი:

ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ზემოქმედება

 ნარჩენების განთავსება;
 სამშენებლო და
სატრანსპორტო ოპერაციები

მახლობლად მობინადრე
ცხოველები,
მაცხოვრებლები

პირდაპირი,
უარყოფითი

ოპერირების ეტაპი:

ვიზუალურ-ლანდშაფტური
ზემოქმედება
 აირგამწმენდი სისტემის
მშენებლობა;
 სატრანსპორტო ოპერაციები

მახლობლად მობინადრე
ცხოველები,
მაცხოვრებლები

პირდაპირი,
უარყოფითი
და
დადებითი
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3.7. ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე
 ხე-მცენარეულ საფარზე და ჰაბიტატის მთლიანობაზე ნარჩენი ზემოქმედება იქნება ძალიან დაბალი;
 შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით ხმელეთის ფაუნაზე ნარჩენი ზემოქმედება იქნება დაბალი;
 დაცულ ტერიტორიაზე ზემოქმედება იქნება ძალიან დაბალი.

ცხრილი 3.7.1. ბიოლოგიურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და ზემოქმედების
წყაროების აღწერა

მცენარეული საფარის
განადგურება/დაზიანება. ჰაბიტატების
ფრაგმენტაცია.

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება
მოხდენის
ზემოქმედების
ალბათობა
არეალი

ხასიათი

საწარმოს
ინფრასტრუქტუ
რი სთვის
განკუთვნილი
ტერიტორიები,
ცხოველთა
სამყარო

პირდაპირი
უარყოფითი

საწარმოს
განთავსების
რაიონში
მობინადრე
ცხოველთა
სახეობები

პირდაპირი
და ირიბი,
უარყოფითი

ხანგრძლივობა

შექცევადობა

ნარჩენი
ზემოქმედება

გრძელვადიანი

შექცევადი

ძალიან
დაბალი

ძირითადად
შექცევადი

დაბალი

საშუალო
რისკი

მიმდებარე
ტერიტორიები

საშუალო
რისკი

საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორიები 1,0-2,0
კმ-ის რადიუსში

გრძელვადიანი

საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორიები 1,0-2,0
კმ-ის რადიუსში

გრძელვადიანი

ზემოქმედება ფაუნაზე, მ.შ.:
 პირდაპირიზემოქმედება:
o ტრანსპორტის დაჯახება და სხვ.
 ირიბიზემოქმედება:
o ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება
o აკუსტიკური ფონის შეცვლა
o განათებულობის ფონის შეცვლა ღამით;
o ზედაპირული და გრუნტის წყლების
შესაძლო დაბინძურება
o ნიადაგის დაბინძურება და ეროზია
o ვიზუალური ზემოქმედება

ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიაზე

დაცული
ტერიტორიის
ბიომრავალფეროვნ
ება

ირიბი
უარყოფითი

დაბალი რისკი
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3.8. ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედება
საწარმოს ნარჩენების მართვის სტრატეგია და გეგმა ითვალისწინებს საწარმოს ტექნოლოგიურ
თავისებურებებს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებულია საქართველოსა და
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი კანინმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით
და ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით.
წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობრივი და რაოდენობრივი აღწერა, ასევე მათი მართვის
პირობები მოცემულია გზშ-ს დანართში 13.2 - „ნარჩენების მართვის გეგმა“ .

3.9. ზემოქმედება კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე
საპროექტო ტერიტორიების მიმდებარედ ხილული ისტორიულ–კულტურული ძეგლების
არსებობა არ ფიქსირდება. ტერიტორიის მრავალწლიანი ტექნოგენური დატვირთვიდან
გამომდინარე, არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი გამოვლენის შესაძლებლობაც ძალზედ
მცირეა. საქმიანობის პროცესში რაიმე არტეფაქტის გვიანი გამოვლენის შემთხვევაში
საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია მოიწვიოს ამ საქმიანობაზე საქართველოს
კანონმდებლობით უფლებამოსილი ორგანოს სპეციალისტები, არქეოლოგიური ძეგლის
მნიშვნელობის დადგენისა და სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების
მიღებისათვის.
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3.10. ზემოქმედება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე
ცხრილი 3.10.1. სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე ზემოქმედების შეჯამება
ზემოქმედებისა და
ზემოქმედების წყაროების აღწერა
1

ზემოქმედების
რეცეპტორები

ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება

3

მოხდენის
ალბათობა
4

ზემოქმედების
არეალი
5

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი,
დადებითი

მაღალი
ალბათობა

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
დადებითი

მაღალი
ალბათობა

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

მოწყობაზე
დასაქმებული
პერსონალი და
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

2

ხასიათი

7

ნარჩენი
ზემოქმედება
8

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული
მასშტაბის

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის ფაზით.
რიგი

ხანგრძლივობა
6

შექცევადობა

მოწყობის ეტაპი:

შესაძლო დემოგრაფიული
ცვლილებები

 სამუშაო ადგილების შექმნის
გამო მოსახლების მიგრაციის
შენელება.

დასაქმებასთან დაკავშირებული
დადებითი ზემოქმედებები
დასაქმებასთან დაკავშირებული
ნეგატიური ზემოქმედებები:

 ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმების მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა უფლებების
დარღვევა;
 მშენებლობის დასრულებისას
ადგილების შემცირება და
უკმაყოფილება;
 უთანხმოება ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა შორის.

ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი

 სამშენებლო ბიზნესისა და
მისი სატელიტური ბიზნესსაქმიანობის გააქტიურება განვითარება;

რეგიონის
ეკონომიკური
საქმიანობა,

პირდაპირი,
დადებითი

საშუალო რისკი

მაღალი
ალბათობა

საშუალო
-
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(გაგრძელება)
1
 სამუშაო ადგილების შექმნა;
 საბიუჯეტო შემოსავლების
გაზრდა.

2

3

4

5

სამშენებლო და
სხვა ბიზნესსაქმიანობა,
ადგილობრივი
მოსახლეობა

6

7

8

ზემოქმედება
გრძელვადიანი
იქნება (მაგ.
ინფრასტრუქტუ
რის
გაუმჯობესება)

გზების საფარის დაზიანება

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

პროექტის
ფარგლებში
გამოყენებული
სატრანსპორტო
გზები, რომლებიც
ამავე დროს
გამოიყენება
მოსახლეობის მიერ.

ძირითადად
მოწყობაზე
დასაქმებული
პერსონალი,
ნაკლები
ალბათობით
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
ან ირიბი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - დაბალი
რისკი

სამშენებლო უბნები
და მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

დაბალი

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი,
დადებითი

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული
მასშტაბის

გრძელვადიანი

-

საშუალო

 მძიმე ტექნიკის გადაადგილება
სატრანსპორტო ნაკადების
ადგილობრივი
გადატვირთვა
ინფრასტრუქტურა,
 ყველა სახის სატრანსპორტო
მოსახლეობა,
საშუალებებისა და ტექნიკის
მგზავრები
გადაადგილება

ხანგრძლივობა
შემოიფარგლება
მოწყობის
ფაზით

შექცევადი

საშუალო.
შემარბილებელი
ღონისძიებების
გათვალისწინებით
– დაბალი

ჯანმრთელობის გაუარესების და
უსაფრთხოების რისკები:

 პირდაპირი (მაგ:
სატრანსპორტო საშუალებების
დაჯახება, დენის დარტყმა,
ტრავმატიზმი სამშენებლო
ტექნიკასთან მუშაობისას და
სხვ.)
 არაპირდაპირი
(ატმოსფერული ემისიები,
მომატებული აკუსტიკური
ფონი, წყლისა და ნიადაგის
დაბინძურება).

ოპერირების ეტაპი:

შესაძლო დემოგრაფიული
ცვლილებები

 სამუშაო ადგილების შექმნის
გამო მოსახლების მიგრაციის
შენელება.

მაღალი
ალბათობა
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(გაგრძელება)
1

დასაქმებასთან დაკავშირებული
დადებითი ზემოქმედებები

დასაქმებასთან დაკავშირებული
ნეგატიური ზემოქმედებები:
 ადგილობრივი მოსახლეობის
დასაქმების მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა უფლებების
დარღვევა;
 უთანხმოება ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა შორის.

ეკონომიკაში შეტანილი წვლილი
 სატელიტური ბიზნესსაქმიანობის გააქტიურება განვითარება;
 სამუშაო ადგილების შექმნა;
 საბიუჯეტო შემოსავლების
გაზრდა.

სატრანსპორტო ნაკადების
გადატვირთვა


ყველა სახის სატრანსპორტო
საშუალებებისა და ტექნიკის
გადაადგილება

ჯანმრთელობის გაუარესების და
უსაფრთხოების რისკები

2

3

ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
დადებითი

ოპერირებაზე
დასაქმებული
პერსონალი და
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი
უარყოფითი

4

6

7

8

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული
მასშტაბის

გრძელვადიანი

შექცევადი

მაღალი

საშუალო რისკი

სამშენებლო უბნები
და მიმდებარე
დასახლებული
ზონები

ძირითადად
მოკლევადიანი

შექცევადი

საშუალო

მაღალი
ალბათობა

ზემოქმედების
არეალი შესაძლოა
იყოს რეგიონული
ასევე სახელმწიფო
მასშტაბის

გრძელვადიანი

-

მაღალი

გრძელვადიანი

შეუქცევადი

დაბალი

გრძელვადიანი

შექცევადი

დაბალი

მაღალი
ალბათობა

5

რეგიონის
ეკონომიკური
საქმიანობა,
სამშენებლო და სხვა
ბიზნეს-საქმიანობა,
ადგილობრივი
მოსახლეობა

პირდაპირი,
დადებითი

მოსახლეობა,
მგზავრები

პირდაპირი,
უარყოფითი

საშუალო რისკი

ოპერირების დროს
გამოყენებული
სატრანსპორტო
გზები

ძირითადად
ოპერირებაზე
დასაქმებული
პერსონალი

პირდაპირი
ან ირიბი,
უარყოფითი

საშუალო
რისკი, შემარბ.
ღონისძიებების
გათვალისწინებ
ით - დაბალი

სამუშაო უბნები
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3.11. კუმულაციური ზემოქმედება
კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება განსახილველი პროექტის და საკვლევი
რეგიონის ფარგლებში სხვა პროექტების (არსებული თუ პერსპექტიული ობიექტების)
კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე, რაც ქმნის კუმულაციურ
ეფექტს.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოს გავლენის ზონაში მსგავსი
უნქციონირებს, კუმულაციური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ობიექტი

არ

4. გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები
4.1. ზოგადი მიმოხილვა
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 სამშენებლო სამუშაოების წარმოების და ექსპლუატაციისას
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 ღონისძიებების გეგმა.
გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო
პროცესში
მონიტორინგის/დაკვირვების
საფუძველზე.
პასუხისმგებლობა
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე ეკისრება დამკვეთის
გარემოსდაცვით
საკითხებზე
პასუხისმგებელ
პირს.
მშენებლობის
პროცესში
გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პასუხისმგებლობა ნაწილდება მშენებელ კონტრაქტორსა
და დამკვეთს შორის.
4.2.
მოწყობისა
და ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედებების
შემარბილებელი ღონისძიებები
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილეში წარმოდგენილია ინფორმაცია პროექტის განხორციელების
შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შემარბილებელი ღონისძიებების და საჭირო
მონიტორინგული სამუშაოების შესახებ, კერძოდ:
I. სვეტში მოცემულია: მოსალოდნელი ზემოქმედების აღწერა ცალკეული
რეცეპტორების
მიხედვით, რა სახის სამუშაოების შედეგად არის მოსალოდნელი
აღნიშნული ზემოქმედება და ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობა
(ზემოქმედების სავარაუდო მნიშვნელობის შეფასება მოხდა 5 ბალიანი
კლასიფიკაციის მიხედვით: „ძალიან დაბალი“, „დაბალი“, „საშუალო“, „მაღალი“ ან
„ძალიან მაღალი“);
II. სვეტი - გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებების ძირითადი
ამოცანების აღწერა;
III. სვეტი - შემარბილებელი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომლებიც შეამცირებს ან
აღმოფხვრის მოსალოდნელი ზემოქმედებების მნიშვნელობას (ხარისხს), ნარჩენი
(შემარბილებელი
ღონისძიებების
გატარების
შემდგომ
მოსალოდნელი)
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გვ. 54
სავარაუდო
მნიშვნელობა
(ნარჩენი
ზემოქმედების
მნიშვნელოვნება
ზემოქმედების
ასევე შეფასებულია ზემოთ აღნიშნული 5 ბალიანი კლასიფიკაციის მიხედვით;
IV.
სვეტი  შემარბილებელი ღონისძიებების გატარებაზე პასუხისმგებელი;
 პროექტის განხორციელების რომელ ეტაპებზე იქნება უფრო ეფექტური
შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიების გატარება;
 შემარბილებელი ღონისძიებების ჩატარებისთვის საჭირო ხარჯების
შეფასება.
(ხარჯების შეფასება მოხდა მიახლოებით, 3 ბალიანი
კლასიფიკაციის მიხედვით: „დაბალი“ - <25000$; „საშუალო“ - 25000-100000$;
„მაღალი“ - >100000$);
V.
სვეტი - საჭირო მონიტორინგული სამუშაოების ზოგადი აღწერა.

შპს "ჯეოკონი"

გვ. 55
4.2.1. შემარბილებელი ღონისძიებები - მოწყობის ეტაპი
ზემოქმედება/
ზემოქმედების
აღწერა
1
ატმოსფერულ
ჰაერში
არაორგანული
მტვერის
გავრცელება:
 მიწის
სამუშაოებისას
წარმოქმნილი
მტვერი;
 მანქანების
გადაადგილებისა
ს წარმოქმნილი
მტვერი;
 ინერტული
მასალების
მართვისას
წარმოქმნილი
მტვერი;
 სამშენებლო
სამუშაოების
დროს
წარმოქმნილი
მტვერი;
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

შემარბილებელი ღონისძიებები:
ამოცანა
2
მტვრის გამოყოფის
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
(ძირითადად
მომსახურე
პერსონალი) შეწუხება
და მის
ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 ცხოველების
დაფრთხობა და
მიგრაცია;
 მცენარეული საფარის
მტვრით დაფარვა და
მათი ზრდაგანვითარების
შეფერხება.

დახასიათება

პასუხისმგებლობა, ვადები და ხარჯები

3

4

ა. ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა
(განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე);
ბ. მაქსიმალურად შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში
გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა;
გ. სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა
გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრის
აკრძალვა);
დ. სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა;
ე. ადვილად ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირებისას
მანქანების ძარის სათანადო გადაფარვა;
ვ. ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გადატანის
პრევენციის მიზნით, მათი დასაწყობების ადგილებში
სპეციალური საფარის გამოყენება ან მორწყვა;
ზ. საჭიროებისამებრ (სპეციფიური სამუშაოების
შესრულებისას) პერსონალის უზრუნველყოფა
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით
(რესპირატორები);
თ. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ი. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

.
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პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი სამუშაო უბნის მენეჯერები
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ – მუდმივად სატრანსპორტო
ოპერაციების დროს;
გ - მიწის სამუშაოების წარმოების და
მასალების დატვირთვაგადმოტვირთვისას;
დ, ე, ვ- პერიოდულად,
განსაკუთრებით მშრალ და ქარიან
ამინდებში;
ზ,თ – სამუშაოების დაწყებამდე
და შემდგომ პერიოდულად;
ი - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დ, ვ, ზ - პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება დაკავშირებული იქნება
მცირე ხარჯებთან.

მონიტორინგი
5
საქმიანობის
განმახორციელებე
ლის მიერ
გამოყოფილი
გარემოს დაცვისა
და უსაფრთხოების
მენეჯერი
ჩაატარებს
ყოველდღიურ
ვიზუალურ
შემოწმებას,
მოახდენს
სატრანსპორტო
ოპერაციების
ინსპექტირებას.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული
არ არის.

გვ. 56
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

ატმოსფერული
ჰაერში წვის
პროდუქტების
გავრცელება:
 მანქანების,
სამშენებლო
ტექნიკის
გამონაბოლქვი;
 დანადგარმექანიზმების
გამონაბოლქვი;
 შედუღების
აეროზოლები.
მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

გამონაბოლქვის
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზეისეთისსახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება;
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს გაუარესება
და მიგრაცია.

ხმაურის
გავრცელება
სამუშაო უბნებზე,
საცხოვრებელ
ზონაში
 სატრანსპორტო
საშუალებებით
გამოწვეული
ხმაური და
ვიბრაცია;
 სამშენებლო
ტექნიკით და
სამ შენებლო
ოპერაციებით
გამოწვეული

 ხმაურის და ვიბრაციის
გავრცელების
დონეების
მინიმუმამდე დაყვანა
და მომსახურე
პერსონალის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედების
შემცირება;
 მოსახლეობის
მინიმალური
შეშფოთება.

3
ა. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე
რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი
ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით;
გ. მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის
და სიჩქარის შერჩევა;
დ. მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე
მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება;
ე. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ვ. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიან დაბალი“

ა. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარების განლაგება
მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი
ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით;
გ. საჭიროებისამებრ აკუსტიკური დამცავი საშუალებების
(ხმაურჩამხშობი გარსაცმი, ხის ფარები და სხვ.) გამოყენება
ხმაურ წარმომქმნელი დანადგარებისთვის;
დ. შესაძლებლობისამებრ ხმაურიანი სამუშაოების
წარმოება მხოლოდ დღის საათებში;
ე. ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდის განსაზღვრა,
ეკოლოგიური (მაგ. ცხოველთა გამრავლების სეზონი)
საკითხების გათვალისწინებით;
ვ. მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების
შემსრულებელი პერსონალის ხშირი ცვლა;

შპს "ჯეოკონი"

4

5

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი სამუშაო უბნის მენეჯერები
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ – სამუშაოების დაწყებამდე მოსამზადებელ ეტაპზე, პერიოდულად;
გ, დ- მუდმივად სატრანსპორტო ოპერაციების
შესრულებისას;
ე – სამუშაოების დაწყებამდე და
შემდგომ პერიოდულად.;
ვ - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

გარემოს დაცვისა
და უსაფრთხოების
მენეჯერი
ჩაატარებს
მანქანების
შემოწმებას ორ
კვირაში ერთხელ;
აწარმოებს
ჩატარებული
ტექმომსახურების
ჩანაწერებს;
მოახდენს
სატრანსპორტო
ოპერაციების
ინსპექტირებას.
მონიტორინგი
ხარჯებთან
დაკავშირებული
არ არის.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი უბნის
მენეჯერები
შემარბილებელი
ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ– მოსამზადებელ ეტაპზე;
დ, ე, ვ , ზ - ინტენსიური ხმაურის
გამომწვევი სამუშაოების შესრულების
პროცესში;
თ, ი - ინტენსიური ხმაურის
გამომწვევი სამუშაოების დაწყებამდე;
კ - საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში;

მანქანა/
დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
საჭიროების
შემთხვევაში
ინსტრუმენტალურ
ი გაზომვები.
მონიტორინგი
მნიშვნელოვან
ხარჯებთან
დაკავშირებული
არ არის.

გვ. 57
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

ხმაური და
ვიბრაცია.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ნიადაგის/გრუნტის
სტაბილურობის
დარღვევა და
ნაყოფიერი ფენის
განადგურება:
 სტაბილურობის
დარღვევა
სამშენებლო
სამუშაოების
დროს;
 ნაყოფიერი ფენის
განადგურება
სამშენებლო
მოედნების
მომზადების
ტერიტორიების
გაწმენდის დროს.

 ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის შენარჩუნება და
გამოყენება
სარეკულტივაციო
სამუშაოებში;
 ნიადაგის/გრუნტის
ეროზიული
პროცესების პრევენცია.
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ზ. ხმაურის დონეების მონიტორინგი;
თ. საჭიროებისამებრ პერსონალის უზრუნველყოფა
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ყურთსაცმები);
ი. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
კ. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
გ, თ - პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება დაკავშირებული იქნება
„დაბალ“ ხარჯებთან.

ა. დაგეგმილი სამუშაოებისას დაწესებული უსაფრთხოების
ნორმების დაცვა;
ბ. გზების და სამშენებლო მოედნების საზღვრების მკაცრი
დაცვა ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების პრევენციის
მიზნით;
გ. გზების ზედაპირის მთლიანობის შენარჩუნება
ტექმომსახურების მეშვეობით;
დ. შეძლებისდაგვარად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა
და დროებითი დასაწყობება შესაბამისი წესების დაცვით:
 ნაყარის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს 2 მ-ს;
 ნაყარის ფერდებს უნდა მიეცეს შესაბამისი დახრის (450)

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ – რეგულარულად სამშენებლო
სამუშაოებისას;
დ - სამშენებლო მოედნების
მომზადებისას;
ე – სამუშაოების დაწყებამდე და
შემდგომ პერიოდულად;
ვ - სამშენებლო სამუშაოების
დასრულების შემდგომ.

კუთხე;
 ნაყარების პერიმეტრზე მოეწყოს წყალამრიდი არხები და
დაცული უნდა იყოს ქარით გაფანტვისაგან.
ე. პერსონალის ინსტრუქტაჟი.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიან დაბალი“

მნიშვნელოვნება:
„მაღალი“
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შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დ - პუნქტით
გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
დაკავშირებული იქნება
„დაბალ“ ხარჯებთან.
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სამშენებლო
მოედნების,
გზების
ზედაპირის,
მოხსნილი
ნიადაგის ფენის
სანაყაროების
რეგულარული
ვიზუალური
დაკვირვება.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული
არ არის.

გვ. 58
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1
ნიადაგის
დაბინძურება:
 ნიადაგის
დაბინძურება
ნარჩენებით;
 დაბინძურება
საწვავის,
ზეთების ან სხვა
ნივთიერებების
დაღვრის
შემთხვევაში.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

საშიში
გეოდინამიკური
პროცესების
(ეროზია და სხვ.)
გააქტიურება:

2
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ნიადაგის დაბინძურების
პრევენცია და
შესაბამისად გარემოზე
ისეთი სახის
არაპირდაპირი
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს გაუარესება;
 მცენარეულ საფარზე
არაპირდაპირი
ზემოქმედება;
 მიწისქვეშა და
ზედაპირული წყლების
დაბინძურება;

ა. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები,
საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ
შენახვა/დაბინავება;
გ. სამარაგო რეზერვუარის მოწყობის შემთხვევაში, საწვავის
სამარაგო რეზერვუარს უნდა გააჩნდეს ბეტონის
ან თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება
რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები;
დ. საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს ხრეში
ფენით;
ე. სამშენებლო მოედნების შესაბამისი ტექნიკური
საშუალებებით და ინვენტარით აღჭურვა (კონტეინერები,
დაღვრის შემკრები საშუალებები და ა.შ);
ვ. ნარჩენების სათანადო მართვა;
ზ. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური
დამაბინძურებელი მასალის გატანა;
თ. საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის ხარისხის
ლაბორატორიული კონტროლი;
ი. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის ლოკალიზაცია და
გაწმენდა. დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი
შემდგომი რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი
უნდა იქნას ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე
კონტრაქტორის მიერ;
კ. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი უბნის მენეჯერები
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ, დ, ე – მოსამზადებელ ეტაპზე,
პერიოდულად;
ვ - ნარჩენების მართვის პროცესში;
ზ – სამუშაოების დასრულების შემდგომ;
თ,ი - დაბინძურების შემთხვევაში
უმოკლეს ვადებში;
კ - სამუშაოების დაწყებამდე და
შემდგომ პერიოდულად.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
გ,დ, ე, თ, ი პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან.

ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი;
ნიადაგის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი და
საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიული
კონტროლი.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს
ლაბორატორიულ
კონტროლთან.

ქანების სტაბილურობის
შენარჩუნება. ეროზიული
და სხვა საშიში
პროცესების ააქტიურების
რისკების შემცირება.
მშენებარე ობიექტების
დაცვა დაზიანებისგან.

ა. ობიექტების მშენებლობისას საპროექტო
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობების
დაცვა;
ბ. ეროზიული პროცესების განვითარების პრევენცია.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ – მშენებლობის პროცესში;

მშენებლობის
ეტაპზე ინჟინერგეოლოგის მიერ
რეგულარული
დაკვირვება
ქანების
მდგრადობაზე.
დამატებითი
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გვ. 59
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

ეროზიული
პროცესების
გააქტიურება
ნაგებობების
ფუნდამენტების
მომზადებისას და
სხვა საექსკავ.
სამუშაოებისას;
 ტერიტორიის
დატბორვის
რისკები.
მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
ზედაპირული
წყლების
დაბინძურება:
 დაბინძურება
მყარი და
თხევადი
ნარჩენების
არასწორი
მენეჯმენტის
გამო;
 დაბინძურება
საწვავის/ზეთის
დაღვრის
შედეგად.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

3
გ. დაჭაობების პრევენცია.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიან დაბალი“

ზედაპირული წყლების
დაბინძურების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 წყლის
ბიომრავალფეროვნება
ზე ზემოქმედება;
 მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება;
 წყლის რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(ცხოველები,
მოსახლეობა)
ზემოქმედება.

ა. მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. მანქანა/დანადგარების და პოტენციურად
დამაბინძურებელი მასალების განთავსება ზედაპირული
წყლის ობიექტიდან არანაკლებ 50 მ დაშორებით (სადაც
ამის საშუალება არსებობს). თუ ეს შეუძლებელია, მუდმივი
კონტროლის და უსაფრთხოების ზომების გატარება წყლის
დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად;
გ. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
დ. წარმოქმნილი, დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების
სათანადო მართვა-სანიაღვრე წყლების პოტენციურად
დამაბინძურებელი უბნები დაცული უნდა იყოს
ატმოსფერული ნალექებისგან;
ე. მასალების და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი;
ვ. მდინარეთა კალაპოტების სიახლოვეს მანქანების რეცხვის
აკრძალვა;
ზ. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური
დამაბინძურებელი მასალის გატანა;
თ. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში
დაღვრილი პროდუქტის ლოკალიზაცია/გაწმენდა;
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
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4

5

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან.

პერსონალის
აყვანა
დაკავშირებული
იქნება მცირე
ხარჯებთან.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
- უბნის მენეჯერები
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ,– სამუშაოების დაწყებამდე;
დ - მშენებლობის საწყის
ეტაპზე;
ე, ვ,– სამუშაოების შესრულების
პროცესში;
ზ – სამუშაოების დასრულების
შემდგომ;
თ - დაბინძურების შემთხვევაში
უმოკლეს ვადებში და საჭიროების
შემთხვევაში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დ, თ - პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „საშუალო“
ხარჯებთან.

ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი;
ნიადაგის და
წყლის და
ჩამდინარე წყლის
მდგომარეობის
კონტროლი.

გვ. 60
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

ზემოქმედება
მიწისქვეშა/გრუნტის
წყლებზე
 ხარისხის
გაუარესება
დაბინძურებული
ზედაპირული
წყლით ან
ნიადაგით;
 სამშენებლო
სამუშაოების
დროს
საწვავის/საპოხი
მასალის დაღვრის
შედეგად.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

მიწისქვეშა წყლის
რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(ზედაპირული წყლები,
ბიომრავალფეროვნება)
ზემოქმედების შემცირება

ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება:
 სამშენებლო
მოედნების
არსებობის გამო.
 სატრანსპორტო
ნაკადის მატების
გამო;
 ხე-მცენარეული
საფარის გაჩეხვის
გამო;
 ნარჩენების და
მასალების
დასაწყობების
გამო
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“


 ადამიანთა
უკმაყოფილების
შემცირება;

 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს ცვლილების
და ცხოველთა
მიგრაციის პრევენცია.

5

3

4

 ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა
ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი);
 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტი).
 შეიზღუდოს მიწის სამუშაოების შესრულების პერიოდი
(ორმოები და ტრანშეები შეივსოს შეძლებისდაგვარად
მოკლე ვადებში),

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
სამშენებლო სამუშაოების შესრულების
პროცესში
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

ნაგებობების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი;
ნიადაგის და
წყლის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი;
საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიული
კონტროლი.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ - მოსამზადებელ ეტაპზე და
შემდგომ მუშაობის პროცესში;
გ – სამუშაოების დასრულების შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

ვიზუალური
მონიტორინგი
ტერიტორიის
სანიტარულეკოლოგიური
მდგომარეობის
კონტროლის
მიზნით.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

ა. დროებითი ნაგებობების მოწყობისას შეძლებისდაგვარად
ბუნებრივი მასალის გამოყენება, ფერების სათანადო
შერჩევა;
ბ. შეძლებისდაგვარად მასალებისა და ნარჩენების
დასაწყობება ვიზუალური რეცეპტორებისთვის
შეუმჩნეველ ადგილებში;
გ. ტერიტორიის გაწმენდა და რეკულტივაცია.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
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გვ. 61
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

3

4

5

ზემოქმედება
სახეობათა ქცევაზე:
 გამრავლების
უნარის და
ნორმალური
ცხოველმოქმედე
ბის დაქვეითება.
ცხოველთა
მიგრაცია;
 პირდაპირი
ზემოქმედება ცხოველთა
დაღუპვა,
დაზიანება.
მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

 ცხოველთა სახეობებზე
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ზემოქმედების
მინიმუმამდე
შემცირება.

ა. აღირიცხოს ფრინველთა ბუდეები და აიკრძალოს მათთან
მისვლა გამრავლების პერიოდში;
ბ. ტრანსპორტის მოძრაობის მარშრუტის და სამშენებლო
უბნების საზღვრების მკაცრი დაცვა;
გ. მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის შერჩევა ცხოველებზე
უშუალო ზემოქმედების ალბათობის (დაჯახება)
შესამცირებლად;
დ. ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას
რაიმე წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის
თავიდან ასაცილებლად;
ე. მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის
გავრცელების შემცირების მიზნით;
ვ. ისეთი სამუშაოები, რაც იწვევს ცხოველების ზედმეტად
შეშფოთებას, უნდა განხორციელდეს რაც შეიძლება მოკლე
ვადებში, შესაძლებლობების მიხედვით არაგამრავლების
პერიოდში.
ამასთან,
 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;
 წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტ.).
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა - სამუშაოების დაწყებამდე;
ბ, გ - სატრანსპორტო ოპერაციებისას;
დ, ე, ვ - მშენებლობის
ეტაპზე
შემარბილებელი
ღონისძიებების
რეგულარულად.
ჩატარების
ხარჯები:
შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს
დაბალ ხარჯებთან

ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი;
მძღოლების
პერიოდული
ინსპექტირება.
მონიტორინგი
დამატებით
ხარჯებთან
დაკავშირებული არ
არის.

ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურების
რისკები:
 სამშენებლო
ნარჩენები, ფუჭი
ქანები და სხვა;

ნარჩენების გარემოში
უსისტემოდ გავრცელების
პრევენცია და
შესაბამისად გარემოზე
ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:

ა. სამშენებლო და სხვა საჭირო მასალების შემოტანა იმ
რაოდენობით, რაც საჭიროა პროექტის მიზნებისათვის;
ბ. ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო
მომზადების მქონე პერსონალი;
გ. ნარჩენების წარმოქმნის, დროებითი დასაწყობების და
შემდგომი მართვის პროცესებისთვის სათანადო
აღრიცხვის მექანიზმის შემოღება და შესაბამისი ჟურნალის
წარმოება;
დ. ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება;
ე. დემონტირებული სამშენებლო ნარჩენების განთავსება
მხოლოდ წინასწარ გამოყოფილ ტერიტორიაზე, შესაბამისი
წესების დაცვით;

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი სპეციალურად გამოყოფილი პერსონალი.

ნარჩენების
მართვისათვის
სპეციალურად
გამოყოფილი
პერსონალის მიერ
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი,
ნარჩენების
რაოდენობის და
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შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ, ვ - მოსამზადებელ
ეტაპზე;
დ, ე, ზ, თ – ნარჩენების მართვის
პროცესში;
ი - სამუშაოების დაწყებამდე
და შემდგომ პერიოდულად.

გვ. 62
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1
 სახიფათო
ნარჩენები
(საწვავ-საპოხი
მასალების
ნარჩენები და
სხვ.);
 საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები.
მნიშვნელოვნება:
„მაღალი“

ზემოქმედება
ისტორიულკულტურულ და
არქეოლოგიურ
ძეგლებზე:
• კულტურული
მემკვიდრეობის
ობიექტების
დაზიანება;
 არქეოლოგიური
მემკვიდრეობის
აღურიცხავი
ობიექტების
დაზიანება, მიწის
სამუშაოების
შესრულებისას.

2

3

 ადამიანის
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 წყლის გარემოს
დაბინძურება;
 ცხოველებზე
პირდაპირი
უარყოფითი
ზემოქმედება;
 უარყოფითი
ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება;
 და სხვ.

ვ. სახიფათო ნარჩენების დროებითი ტერიტორიაზე მოეწყოს
სპეციალური სასაწყობო სათავსი, ხოლო სამშენებლო
მოედნებზე განთავსდეს მარკირებული, ჰერმეტული
კონტეინერები;
ზ. ნარჩენების ტრანსპორტირებისას უსაფრთხოების წესების
მაქსიმალური დაცვა (მანქანების ძარის გადაფარვა და სხვ.);
თ. სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი მართვის
მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე სათანადო
ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით;
ი. პერსონალის ინსტრუქტაჟი.

 კულტურული და
არქეოლოგიური
ძეგლების
დაზიანების/განადგურ
ების რისკების
მინიმუმამდე დაყვანა

 რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის შემთხვევაში მშენებლობის
პროცესის შეჩერება. აღმოჩენის შესახებ დაუყოვნებლივ
უნდა ეცნობოს საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის ეროვნულ სააგენტოს. ექსპერტარქეოლოგების მიერ აღმოჩენის შესწავლა,
კონსერვაცია/გადატანა საცავში.
ნებართვის მიღების შემდეგ-მუშაობის განახლება.
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შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „საშუალო“
ხარჯებთან.

სახეების აღრიცხვა,
შესაბამისი
ჟურნალის
წარმოება.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს დამატებითი
პერსონალის
აყვანასთან.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
რაიმე არტეფაქტის აღმოჩენის
შემთხვევაში.

მიწის
სამუშაოების
პროცესის
ვიზუალური
კონტროლი.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიან დაბალი“.

მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

შპს "ჯეოკონი"

შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ხარჯებთან დაკავშირებული არ
არის.

გვ. 63
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

დასაქმებადამასთან
დაკავშირებული
უარყოფითი
ზემოქმედების
რისკები, კერძოდ:
 დასაქმების
მოლოდინი და
უკმაყოფილება;
 დასაქმებულთა
უფლებების
დარღვევა;
 მშენებლობის
დასრულებასთან
დაკავშირებით
სამუშაო
ადგილების
შემცირება და
უკმაყოფილება;
 უთანხმოება
ადგილობრივ
მოსახლეობასა და
დასაქმებულთა
(არა
ადგილობრივები)
შორის.
მნიშვნელოვნება:
“ საშუალო“

 პროექტში
დასაქმებული
პერსონალის და
ადგილობრივი
მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.

ზემოქმედება
სატრანსპორტო
ინფრასტრუქტურაზე
 გზების საფარის
დაზიანება;
 სატრანსპორტო
ნაკადების
გადატვირთვა;

 გზების საფარის
შენარჩუნება და
თავისუფალი
გადაადგილების
ხელშეწყობა;
 საგზაო საფრთხეების,
საცობების მინიმუმადე
დაყვანა;
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ა. პერსონალის აყვანის პოლიტიკის შემუშავება და
გამოქვეყნება ადგილობრივ (ოფისში), მუნიციპალურ
(გამგეობის შენობა და სხვ.) და რეგიონალურ დონეზე;
ბ. პერსონალის აყვანა შესაბამისი ტესტირების საფუძველზე;
გ. თითოეულ პერსონალთან ინდივიდუალური სამუშაო
კონტრაქტის გაფორმება;
დ. პერსონალთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში
მუხლების ჩართვა ყველა გეგმის, პროცედურის და
შემარბილებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, აგრეთვე,
იმ მუხლების ჩართვა, რომლებიც ეხება უსაფრთხოების
გეგმების მონიტორინგსა და უბედური შემთხვევების
შესახებ ანგარიშებს.
ე. ყველა პერსონალის უზრუნველყოფა ინფორმაციით მათი
სამსახურის შესახებ - სამუშაო ქცევის კოდექსის
შემუშავება;
ვ. ყველა არა ადგილობრივი პერსონალის ინფორმირება
ადგილობრივი უნარ-ჩვევების და კულტურის შესახებ;
ზ. სხვადასხვა მასალების შესყიდვისას
უპირატესობის მინიჭება ადგილობრივი
პროდუქციისთვის და ადგილობრივი საწარმოების
მხარდაჭერა;
თ. პერსონალის საჩივრების განხილვის მექანიზმის
შემუშავება და პრაქტიკულად გამოყენება;
ი. პერსონალის საჩივრების ჟურნალის წარმოება.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ, დ, ე, ვ, - სამუშაოების
დაწყებამდე (პერსონალის აყვანამდე და
აყვანის პროცესში). ასევე სამუშაოების
მიმდინარეობისას ახალი პერსონალის
აყვანის გადაწყვეტილების მიღების
შემთხვევაში;
ზ, თ, იi - სამუშაოების წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ზ- პუნქტით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „დაბალ“
ხარჯებთან (სხვაობა ფასებში).

საჩივრების და
გადაჭრის
აღრიცხვის
სათანადო
მექანიზმის
შემოღება.
დისციპლინარული
ჩანაწერების
წარმოება.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ - სამუშაოების წარმოებისას სატრანსპორტო ოპერაციებისას;
დ - სამუშაოების დასრულების
შემდგომ;

გზის ხარისხის
მუდმივი
მონიტორინგი.
სატრანსპორტო
ოპერაციების
კონტროლი.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
ა. უზრუნველყოფილი იქნას მოსახლეობის გადაადგილების
მინიმალური შეფერხება;
ბ. საზოგადოებრივი გზებზე მუხლუხოიანი ტექნიკის
გადაადგილების შეძლებისდაგვარად შეზღუდვა;
გ. საჭიროების შემთხვევაში საავტომობილო საშუალებების
მოძრაობას უნდა აკონტროლებდეს სპეციალურად
გამოყოფილი პერსონალი (მედროშე);

შპს "ჯეოკონი"

გვ. 64
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
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 გადაადგილების
შეზღუდვა.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

 მოსახლეობის
უკმაყოფილების
გამორიცხვა.

დ. გზის ყველა დაზიანებული უბნის მაქსიმალური აღდგენა,
რათა ხელმისაწვდომი იყოს მოსახლეობისთვის;
ე. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

ე - საჩივრების შემოსვლის შემდგომ.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „დაბალ“ ხარჯებთან.

ჯანმრთელობასადა
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
რისკები:
 მოსახლეობის
ჯანმრთელობასა
და
უსაფრთხოებაზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედება;

 ადამიანის
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა.

ა. პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება
უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის საკითხებზე;
ბ. პერსონალის სამედიცინო დაზღვევის უზრუნველყოფა
(რეკომენდირებულია);
გ. პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით;
დ. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში და გზებზე
შესაბამისი გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და
ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;
ე. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა;
ვ. ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე
სტანდარტული სამედიცინო ყუთების არსებობა;
ზ. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური
გამართულობის უზრუნველყოფა;
თ. სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების
წესების მაქსიმალური დაცვა, სიჩქარეების შეზღუდვა;
იi. დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზებით
სარგებლობის მინიმუმამდე შეზღუდვა;
კ. სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან
სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე მოხვედრის
და გადაადგილების კონტროლი;
ლ. რისკის შეფასება ადგილებზე, მოსახლეობისათვის
კონკრეტული რისკ-ფაქტორების დასადგენად და ასეთი
რისკების შესაბამისი მართვის მიზნით;
მ. სიმაღლეზე მუშაობისას პერსონალის დაზღვევა
თოკებით და სპეციალური სამაგრებით;

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა - პერსონალის აყვანისას და შემდგომ
წელიწადში რამდენჯერმე;
ბ - სამუშაოების დაწყებამდე;
გ, დ, ე, ვ - სამუშაოების დაწყებამდე
და მუდმივი განახლება;
ზ, თ, ი, კ, ლ, მ, ნ –
მუდმივად სამუშაოების
წარმოებისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „საშუალო“ ან „მაღალ“
ხარჯებთან.

მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

შპს "ჯეოკონი"

5

მანქანადანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.
ინციდენტებსა და
უბედურ
შემთხვევებზე
ჩანაწერების
წარმოება.
პერსონალის
დაუგეგმავი
შემოწმება ინსპექტირება.

გვ. 65
ცხრილი 4.2.1 (გაგრძელება)
1

2

4

3
ნ. ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო
ჟურნალის წარმოება.
ამასთან,
 ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის
გაუარესების თავიდან აცილების ყველა ღონისძიების
გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტები);
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
შპს "ჯეოკონი"

5

გვ. 66
4.2.2.

შემარბილებელი ღონისძიებები - ექსპლუატაციის ეტაპი

ზემოქმედება/
ზემოქმედების
აღწერა
1
ატმოსფერულ
ჰაერში
არაორგანული
მტვერის
გავრცელება:
 საწარმოო
პროცესში
წარმოქმნილი
მტვერი;
 მანქანების
გადაადგილები
სას
წარმოქმნილი
მტვერი;
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ატმოსფერული
ჰაერში წვის
პროდუქტების
გავრცელება:
 სატრანსპორტო
საშუალებების
გამონაბოლქვი;

შემარბილებელი ღონისძიებები:
ამოცანა
2

დახასიათება

პასუხისმგებლობა, ვადები და ხარჯები

3

4

მტვრის გამოყოფის
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის შეწუხება
და მის
ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება;
 ცხოველების
დაფრთხობა და
მიგრაცია;
 მცენარეული საფარის
მტვრით დაფარვა და
მათი ზრდაგანვითარების
შეფერხება.

ა.

აირგამწმენდი სისტემების დამონტაჟება, მისი ტექნიკური
გამართულობის უზრუნველყოფა და მისი მუშაობის
ეფექტურობის კონტროლი;
ბ. ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა
(განსაკუთრებით გრუნტიან გზებზე). მაქსიმალურად
შეიზღუდოს დასახლებულ პუნქტებში
გამავალი საავტომობილო გზებით სარგებლობა;
გ. სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა
გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის
დაყრის აკრძალვა);
დ. სამუშაო უბნების და გზის ზედაპირების მორწყვა;
ე. ადვილად ამტვერებადი მასალების
ტრანსპორტირებისას მანქანების ძარის სათანადო
გადაფარვა;
ვ. ადვილად ამტვერებადი მასალების ქარით გადატანის
პრევენციის მიზნით, მათი დასაწყობების
ადგილებში სპეციალური საფარის გამოყენება ან
მორწყვა;
ზ. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
თ. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი

გამონაბოლქვის
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
 ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება;

ა. აირგამწმენდი სისტემისა და მანქანადანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. დანადგარ-მექანიზმების განლაგება მგრძნობიარე
რეცეპტორებისგან (მუშათა მოსასვენებელი ოთახები,
საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით;
გ. მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის
და სიჩქარის შერჩევა;

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, გ, დ- მუდმივად ;
ბ – მშენებლობის ეტაპზე;

შპს "ჯეოკონი"

შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ – მუდმივად;
გ - მასალების/ნარჩენების
დატვირთვა-გადმოტვირთვისას;
დ, ე, ვ - პერიოდულად,
განსაკუთრებით მშრალ და ქარიან
ამინდებში;
ზ – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე და
შემდგომ პერიოდულად.;
თ - საჩივრების
შემოსვლის შემთხვევაში;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ა - პუნქტთ გათვალისწინებული
ღონისძიების შესრულება
დაკავშირებული იქნება საშუალო
ხარჯებთან.
დ, ვ, ზ - პუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
დაკავშირებული იქნება მცირე
ხარჯებთან.

მონიტორინგი
5
ოპერატორი
კომპანიის მიერ
გამოყოფილი
გარემოს
დაცვისა და
უსაფრთხოების
მენეჯერი
მოახდენს
საწარმოო
დანადგარების
და
სატრანსპორტო
ოპერაციების
ინსპექტირებას,
ხოლო
საჭიროებისას
ლაბორატორიულ
კონტროლს.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს
ლაბორატორიულ
კონტროლთან.
გარემოს დაცვისა
და უსაფრთხოების
მენეჯერი
აწარმოებს
საწარმოო
დანადგარებისა და
მანქანების
პარიოდულ

გვ. 67
ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
1
მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

2
 ცხოველთა
საცხოვრებელი
გარემოს გაუარესება
და მიგრაცია.

3
დ. მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე
მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება;
ე. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ვ. საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო
რეაგირება.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:„დაბალი“

ხმაურის
გავრცელება
სამუშაო ზონაში.
ზემოქმედება სხვა
რეცეპტორებზე
(ცხოველთა
სამყარო):
 ოპერირების
პროცესში
ტექნოლოგიური
დანადგარების
მუშაობის დროს
წარმოქმნილი
ხმაურის
გავრცელება;
 სატრანსპორტო
ოპერაციების
შედეგად
წარმოქმნილი
ხმაური.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ხმაურის გავრცელების
მინიმუმამდე დაყვანა.
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
ადამიანის (ძირითადად
მომსახურე პერსონალი)
ჯანმრთელობაზე
ზემოქმედება;
ცხოველთა შეშფოთება და
მიგრაცია.

ა. მუშათა მოსასვენებელი ოთახების მოწყობა
სპეციალური ხმაურ საიზოლაციო მასალისგან;
ბ. ხმაურიანი დანადგარ-მექანიზმების
განლაგება მგრძნობიარე რეცეპტორებისგან
(მუშათა მოსასვენებელი ოთახები,
საცხოვრებელი ზონა) მოშორებით;
გ. შესაძლებლობისამებრ მნიშვნელოვანი ხმაურის წყაროსა და
მგრძნობიარე რეცეპტორებს (მუშათა მოსასვენებელი
ოთახები, საცხოვრებელი ზონა) შორის ხმაურდამცავი
ბარიერების (ეკრანების) განთავსება, გამწვანების ზოლის
მოწყობა;
დ. პერსონალის უზრუნველყოფა სპეციალური ყურსაცმებით
(საჭიროების შემთხვევაში);
ე. დანადგარ-მექანიზმების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ვ. ხმაურიან დანადგარებთან მომუშავე პერსონალის
ხშირი ცვლა.
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

.
.
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ბ, ე – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე და
შემდგომ პერიოდულად;
ვ - საჩივრების შემოსვლის
შემთხვევაში;
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები: დამატებით
ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.

პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, გ – მშენებლობის ეტაპზე;
დ – ექსპლუატაციაში გაშვებამდე;
ე, ვ - ექსპლუატაციისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ა, ბ, გ, დ პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებები
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ ხარჯებთან.

5
შემოწმებას,
პერიოდულ
ლაბორატორიულ
კონტროლს.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს
ლაბორატორიულ
კონტროლთან.
დანადგარების
ტექნიკური
მდგომარეობის
კონტროლი.
საჭიროების
შემთხვევაში
ინსტრუმენტალურ
ი გაზომვები.

გვ. 68
ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
1
ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენის დაზიანება:
 მანქანებისა და
ტექნიკის
გადაადგილება და
სხვ.

2
ნიადაგის/გრუნტის
დატკეპნის, ეროზიის
პრევენცია.

3
ა. გზების და სამუშაო მოედნების საზღვრების მკაცრი დაცვა
ნიადაგის ზედმეტად დაზიანების პრევენციის მიზნით;
ბ. გზების ზედაპირის მთლიანობის შენარჩუნება
ტექმომსახურების მეშვეობით;
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“

მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
ნიადაგის
დაბინძურება:
 ნიადაგის
დაბინძურება
ნარჩენებით;
 დაბინძურება
საწვავის, ზეთების ან
სხვა ნივთიერებების
დაღვრის
შემთხვევაში.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ნიადაგის
დაბინძურების
პრევენცია და
შესაბამისად გარემოზე
ისეთის სახის
არაპირდაპირი
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
ცხოველთა
საცხოვრებელი გარემოს
გაუარესება;
მცენარეულ საფარზე
არაპირდაპირი
ზემოქმედება;
მიწისქვეშა და
ზედაპირული წყლების
დაბინძურება.

ა. მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის
უზრუნველყოფა;
ბ. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები,
საპოხი მასალების და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება;
გ. საწვავის სამარაგო რეზერვუარს უნდა გააჩნდეს ბეტონის ან
თიხის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ტევადობა არ იქნება
რეზერვუარის მოცულობის 110%-ზე ნაკლები;
დ. საწვავით გამართვის უბნები დაფარული უნდა იყოს
ხრეში ფენით;
ე. სამუშაო მოედნების შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით
და ინვენტარით აღჭურვა (კონტეინერები, დაღვრის შემკრები
საშუალებები და ა.შ);
ვ. ნარჩენების სათანადო მართვა;
ზ. საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის
ხარისხის ლაბორატორიული კონტროლი;
თ. საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის ლოკალიზაცია და
გაწმენდა. დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი
რემედიაციისათვის ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას
ამ საქმიანობაზე ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ;
ი. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება: „დაბალი“
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4
პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
მუდმივად ექსპლუატაციისას.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
ხარჯებთან დაკავშირებული არ არის.
პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულების ვადები:
ა, ბ, ი –ექსპლუატაციაში
გაშვებამდე და შემდგომ
პერიოდულად;
გ, დ, ე - მშენებლობის ეტაპზე;
ვ - ნარჩენების მართვის პროცესში;
– სამუშაოების დასრულების
შემდგომ;
ზ, თ - დაბინძურების შემთხვევაში
უმოკლეს ვადებში.
შემარბილებელი ღონისძიებების
ჩატარების ხარჯები:
შემარბილებელი ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან.

5
სამუშაო
მოედნების,
ფერდობების,
გზების
ზედაპირის
რეგულარული
ვიზუალური
დაკვირვება.
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი;
ნიადაგის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი და
საჭიროების
შემთხვევაში
ლაბორატორიულ
ი კონტროლი.
მონიტორინგის
ხარჯები შეიძლება
დაკავშირებული
იყოს
ლაბორატორიულ
კონტროლთან.

გვ. 69
ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
1
საშიში გეოდინამიკური
პროცესების
(ეროზია
და სხვ.) გააქტიურება:
 მისასვლელი გზების
და საწარმოს სხვა
ინფრასტრუქტურუ
ლი ობიექტების
ფარგლებში
ეროზიული
პროცესების
გააქტიურება;

2
ქანების სტაბილურობის
შენარჩუნება. ეროზიული
პროცესების
გააქტიურების რისკების
შემცირება. საწარმოს
ნაგებობების დაცვა
დაზიანებისაგან.

3
ა.

ბ.
გ.

საწარმოს ნაგებობების ფუნდირება უნდა მოხდეს
საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების საფუძველზე
გაცემული რეკომენდაციების გათვალისწინებით;
სენსიტიური უბნების გეოლოგიური მდგრადობის
მონიტორინგი;
მონიტორინგის შედეგებით გამოვლენილ სენსიტიურ
უბნებში შესაბამისი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება;

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

მნიშვნელოვნება:
„მაღალი“

ზედაპირული წყლების
დაბინძურება:
 ზედაპირული
წყლების
დაბინძურება
ნარჩენებით,
გაუწმენდავი
ჩამდინარე წყლებით.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ზედაპირული წყლების
დაბინძურების პრევენცია
და შესაბამისად
გარემოზე ისეთის სახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურება;
წყლის რესურსებზე

ა. სამეურნეო-ფეკალური ნახმარი წყლების გამყვანი
კოლექტორის მოწყობა და მისი მუშაობის კონტროლი;
ბ. სამეურნეო-ფეკალური მართვის კონტროლი;
გ. საწვავის/ზეთების ავარიულ დაღვრის შემთხვევაში
დაბინძურების ლოკალიზაცია და ზედაპირულ წყლებში
მოხვედრის პრევენციის ღონისძიებების გატარება;
დ. საწვავის/ზეთების შენახვისა და გამოყენების წესების
დაცვაზე სისტემატური ზედამხედველობა;
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4
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე:
საქმიანობის
განმახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ა – პროექტირებისა და მშენებლობის
ეტაპებზე;
ბ,გ - მშენებლობის დასრულების
შემდგომ და ექსპლუატაციის ფაზაზე
განსაკუთრებით საწყისი წლების
განმავლობაში.
გეოდინამიკური პროცესების
გააქტიურების რისკის
შემთხვევაში).
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: შემარბილებელი
ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება დაკავშირებული
იყოს „საშუალო“ ხარჯებთან.
პასუხისმგებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გატარებაზე:
საქმიანობის განმახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ა,ბ – მშენებლობის ეტაპზე;
დ,ე - ზეთების დაღვრის
შემდგომ უმოკლეს ვადებში.

5
სენსიტიური
უბნების
გეოლოგიურ
მდგრადობაზე
სისტემატიური
დაკვირვება.
მონიტორინგის
ხარჯები
შეიძლება
შეფასდეს,
როგორც
„დაბალი“.

ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი.
საწვავის და
ზეთების შენახვის
და გამოყენების
წესების

გვ. 70
ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
1

მიწისქვეშა/გრუნტის
წყლების დაბინძურება
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“ან
„დაბალი“

ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება:
 სატრანსპორტო
ოპერაციები;

2

3

დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(ცხოველები,
მოსახლეობა)
ზემოქმედება.

პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვის და
უსაფრთხოების საკითხებზე.
ამასთან,
 ნარჩენების მენეჯმენტის გეგმით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულების სისტემატური კონტროლი (იხ.
შესაბ. პუნქტი).;
 ნიადაგის დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით გაწერილი
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბ.
პუნქტი).
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“ ან „ძალიან დაბალი“

ე - ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად;

მიწისქვეშა წყლის
რესურსებზე
დამოკიდებულ
რეცეპტორებზე
(მოსახლეობა,
ბიომრავალფეროვნება)
ზემოქმედების შემცირება



პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე: საქმიანობის
განმახორციელებელი

ცხოველთა
საცხოვრებელი გარემოს
ცვლილების და
ცხოველთა მიგრაციის
მინიმუმამდე შემცირება.

ე.

4



ნიადაგის ხარისხის გაუარესების თავიდან აცილების ყველა
ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი პუნქტი);
ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუარესების თავიდან
აცილების ყველა ღონისძიების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტი).

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიან დაბალი“ ან ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის

ა.

ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
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შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
ა, ბ- პუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებების შესრულება
შეიძლება დაკავშირებული იყოს
„საშუალო“ ხარჯებთან.

შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
მუდმივად ექსპლუატაციის
ეტაპზე
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული
არ არის.
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე:
საქმიანობის
განმახორციელებელი

5
შესრულების
კონტროლი.
ნიადაგის და
წყლის
მდგომარეობის
ვიზუალური
კონტროლი.

ნიადაგების და
ზედაპირული
წყლების
დაცვასთან
დაკავშირებული
შემარბ.
ღონისძიებების
გატარების
მონიტორინგი.

ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი.
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ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
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 ნარჩენების მართვა.
მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

4

5

შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ნარჩენების მართვის პროცესში
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.

ადგილობრივი
ჰაბიტატის
ფრაგმენტაცია,
ზემოქმედება
მცენარეულ საფარზე

ჰაბიტატების
დაკარგვის,
დაზიანების,
ფრაგმენტაციის
რისკების მინიმუმამდე
დაყვანა.

მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

ა.

ბ.

მაშტაბური სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების
შესრულებისას მშენებლობის ეტაპისთვის შემუშავებული
მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების შემარბილებელი
ღონისძიებების განხორციელება;
ჩამდინარე წყლების გამყვანი კოლექტორის რამდენიმე
მონაკვეთზე ხელოვნური გადასასვლელების მოწყობა (მაგ.
ფიცრების გადება), რათა მინიმუმამდე დავიდეს
ჰაბიტატის ფრაგმენტაციის რისკი და ხმელეთის
ცხოველებს არ შეეზღუდოთ თავისუფალი გადაადგილება.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„ძალიანდაბალი“

ზემოქმედება
სახეობათა ქცევაზე,
სახეობათა დაღუპვა.
მნიშვნელოვნება:
„საშუალო“

ცხოველთა სახეობებზე
პირდაპირი და
არაპირდაპირი
ზემოქმედების
მინიმუმამდე შემცირება.

ა. აღირიცხოს ფრინველთა ბუდეები და აიკრძალოს მათთან
მისვლა გამრავლების პერიოდში;
ბ. ორმოები, ტრანშეები და სხვა შემოზღუდულ იქნას რაიმე
წინააღმდეგობით ცხოველების შიგ ჩავარდნის თავიდან
ასაცილებლად;
გ. ღამის განათების სიტემების ოპტიმიზაცია;
ასევე,
 ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი;

.
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პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე: საქმიანობის
განმახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ა – სარემონტო-პროფილაქტიკური
სამუშაოების დროს;
გ - მშენებლობის ეტაპზე.

მონიტორინგი
სამუშაო
საზღვრების
დაცვის
მიზნით.

შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
დამატებით ხარჯებთან
დაკავშირებული არ არის.
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე: საქმიანობის
განმახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ა, ბ, გ – ექსპლუატაციის ფაზაზე.

ნიადაგების და
ზედაპირული
წყლების
დაცვასთან
დაკავშირებული
შემარბ.
ღონისძიებების
გატარების
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ცხრილი 4.2.2 (გაგრძელება)
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 წყლის, ნიადაგის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების
შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება (იხ. შესაბამისი
პუნქტ.).

ნარჩენებით გარემოს
დაბინძურების
რისკები:
სახიფათო ნარჩენები;
საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები.
მნიშვნელოვნება:
„მაღალი“

დასაქმება და მასთან
დაკავშირებული
უარყოფითი
ზემოქმედების რისკები
ზემოქმედება
სატრანსპორტო
ინფრაქტრუქტურაზე
ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული

ნარჩენების გარემოში
უსისტემოდგავრცელების
პრევენციადაგარემოზე
ისეთისსახის
ზემოქმედებების
შემცირება, როგორიცაა:
ადამიანის
ჯანმრთელობაზე
ნეგატიური
ზემოქმედება; წყლის
გარემოს დაბინძურება;
ცხოველებზე
უარყოფითი
ზემოქმედება;
უარყოფითი ვიზუალურლანდშაფტური
ცვლილება და სხვ.

ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“
ა. ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის საწარმოო
ტერიტორიაზე შესაბამისი სასაწყობო ინფრასტრუქტურის
მოწყობა;
ბ. საწარმოო ტერიტორიაზე შესაბამისი კონტეინერების
დადგმა სახიფათო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
განთავსებისთვის;
გ. ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო
მომზადების მქონე პერსონალი, რომელსაც ჩაუტარდება
სწავლება და ტესტირება და რომელიც აწარმოებს შესაბამის
ჟურნალს;
დ. პერსონალის ინსტრუქტაჟი;
ე. ნარჩენების შეძლებისდაგვარად ხელმეორედ გამოყენება;
ვ. ტერიტორიებიდან სახიფათო ნარჩენების გატანა შემდგომი
მართვის მიზნით მოხდეს მხოლოდ ამ საქმიანობაზე
სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით;
ნარჩენი ზემოქმედების მნიშვნელოვნება:
„დაბალი“

მოწყობის ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია.

მოწყობის ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია.

მოწყობის ეტაპისთვის წარმოდგენილი შემარბილებელი ღონისძიებების ანალოგიურია.
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4
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები: მნიშვნელოვან
ხარჯებთან დაკავშირებული
არ არის.
პასუხისმგებელი
შემარბილებელი ღონისძიებების
გატარებაზე: საქმიანობის
განმახორციელებელი
შემარბილებელი
ღონისძიებების შესრულების
ვადები:
ა,ბ,ც,დ – მშენებლობის ეტაპზე და
ექსპლუატაციაში გაშვებამდე;
ე, ვ - ექსპლუატაციის ფაზაზე
რეგულარულად.
შემარბილებელი
ღონისძიებების ჩატარების
ხარჯები:
ა, ბ, გ, ვ- პუნქტებით
გათვალისწინებული ღონისძიებების
შესრულება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს „საშუალო“
ხარჯებთან.

5
მონიტორინგი.
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი.
ნარჩენების
მართვისათვის
სპეციალურად
გამოყოფილი
პერსონალის მიერ
ნარჩენების
მენეჯმენტის
გეგმის
შესრულების
კონტროლი,
ნარჩენების
რაოდენობის და
სახეების
აღრიცხვა,
შესაბამისი
ჟურნალის
წარმოება.
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5. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა
საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელების ფარგლებში
ეკოლოგიური მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას:
 სამშენებლო სამუშაოების და ექსპლუატაციის დროს მოქმედი გარემოსდაცვითი
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება;
 რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა;
 დაინტერესებული
პირების
უზრუნველყოფა
სათანადო
გარემოსდაცვითი
ინფორმაციით;
ზემოქმედების
შემამცირებელი/შემარბილებელი
ღონისძიებების
 ნეგატიური
განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის
შემთხვევაში მათი კორექტირება;
 პროექტის განხორციელების (სამშენებლო სამუშაოები და ექსპლუატაცია) პერიოდში
პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.
მონიტორინგის დროს შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ვიზუალური დაკვირვება,
ინსპექტირება/შემოწმება გამოვლენილი დარღვევის დოკუმენტური დაფიქსირებით,
კონკრეტული პარამეტრების ინსტრუმენტული გაზომვა. გაზომვების ჩასატარებლად
გამოყენებული
მოწყობილობები
დაკალიბრებული
უნდა
იყოს
და
სათანადო
ტექმომსახურებას გადიოდეს.
მონიტორინგის შედეგები გამოყენებული იქნება გარემოსდაცვით გეგმაში საჭიროების
შემთხვევაში შესწორების შესატანად და დაინტერესებული პირების მიმდინარე
ინფორმირებისთვის. მენეჯერის მოვალეობაა უზრუნველყოს მონიტორინგის შესრულება.
მონიტორინგის შედეგები შედის ორგანიზაციის წლიურ ანგარიშში. თუ მონიტორინგი
განსაზღვრავს რაიმე დარღვევას, უნდა ჩატარდეს შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიება.
საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა
მოცემულია პარაგრაფებში 5.1. და 5.2. უნდა აღინიშნოს, რომ წარმოდგენილ გეგმას ზოგადი
სახე გააჩნია და საქმიანობის განხორციელების პროცესში შესაძლებელია მისი დეტალიზება და
გარკვეული მიმართულებით კორექტირება.
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გვ. 74
5.1 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - მოწყობის ეტაპი
კონტროლის საგანი/
საკონტროლო ქმედება
1
ჰაერი (მტვერი და
გამონაბოლქვი)

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი
2
• სამშენებლო მოედნები;
• სამშენებლო
მოედნამდე
მისასვლელი გზები;
• უახლოესი რეცეპტორი
(საცხოვრებელი ზონა).

ხმაური და ვიბრაცია

ნიადაგი

მეთოდი

სიხშირე/დრო

3
• ვიზუალური;
• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
• ინსტრუმენტალური
გაზომვა.

4
• მიწის სამუშაოების წარმოების
პროცესში, პერიოდულად მშრალ
ამინდში;
• სამშენებლო სამუშაოების დროს;
• ინტენსიური სატრანსპორტო
ოპერაციებისას მშრალ ამინდში;
• ტექნიკის გამართულობის შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე;
• გაზომვა - საჭიროების შემთხვევაში
(საჩივრების შემოსვლის შემდეგ).

• სამშენებლო მოედნები;
• უახლოესი რეცეპტორი
(საცხოვრებელი ზონა)

• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
• ინსტრუმენტალური
გაზომვა.

• ტექნიკის გამართულობის შემოწმება
ყოველდღიურად სამუშაოს
დაწყებამდე;
• ინსტრუმენტალური გაზომვა პერიოდულად და/ან საჩივრების
შემოსვლის შემდეგ.

• სამშენებლო მოედნები;
• მასალების და
ნარჩენების
დასაწყობების
ადგილები;
• მისასვლელი გზების
დერეფანი.

• კონტროლი,
მეთვალყურეობა;
• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
• ლაბორატორიული
კონტროლი

• პერიოდული შემოწმება;
• შემოწმება სამუშაოს დასრულების
შემდეგ;
• ლაბორატორიული კვლევა
დამაბინძურებელი ნივთიერებების
დაღვრის შემთხვევაში.
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მიზანი
5
• ატმოსფერული ჰაერის
ხარისხის ნორმატიულთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა;
• მოსახლეობის მინიმალური
შეშფოთება;
• პერსონალის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა;
• მცენარეული
საფარის/ფლორის და
ფაუნის მინიმალური
შეშფოთება.
• ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა;
• პერსონალისთვის
კომფორტული სამუშაო
პირობების შექმნა;
• შენობა-ნაგებობების
მდგომარეობის
შენარჩუნება;
• ფაუნის /მოსახლეობის
მინიმალური შეშფოთება.
ნიადაგის სტაბილურობის და
ხარისხის შენარჩუნება

პასუხისმგებელი
პირი
6
საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

გვ. 75
წყალი

• სამშენებლო მოედნები

• სამუშაო მოედნის მოწყობის დროს.
• სამუშაოების წარმოების პროცესში.
• მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების/
დასაწყობების დროს.
• ტექნიკის გამართულობის შემოწმება სამუშაოს დაწყებამდე;
• ლაბორატორიული კვლევა დამაბინძურებელი ნივთიერებების
დაღვრის შემთხვევაში.

წყლის ხარისხის დაცვის
უზრუნველყოფა

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

მცენარეული საფარი

• სამშენებლო მოედნების
ტერიტორია;
• მიმდებარე
ტერიტორიები;
• მისასვლელი გზის
დერეფნები.

• ვიზუალური;
• მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი;
• მყარი ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი;
• სამეურნეო-ფეკალური
და საწარმოოსანიაღვრე წყლების
მენეჯმენტის
კონტროლი;
• ლაბორატორიული
კონტროლი.
• ვიზუალური
კონტროლი;
• ინსპექტირება;
• ზედამხედველობა
სამუშაო საზღვრების
დაცვაზე.

• მუდმივად - მცენარეული საფარის
გასუფთავების სამუშაოების
შესრულებისას (შესაბამისი
კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის
მიერ);
• პერიოდული ინსპექტირება სამუშაო
საზღვების დაცვის მიზნით.

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

ცხოველთა სამყარო

• სამშენებლო მოედნების • ცხოველთა სახეობებზე
მიმდებარე ტერიტორია;
დაკვირვება და ფონურ
• მისასვლელი გზის
მდგომარეობასთან
დერეფნები.
შედარება;
• საძირკვლების
განთავსებისთვის
მოწყობილი
თხრილების და
მილებისთვის
ტრანშეას ვიზუალური
შემოწმება.

• ცხოველთა სახეობებზე (მ.შ. წყალთან
ახლოს მობინადრე სახეობები)
დაკვირვება - პერიოდილად
სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში
და სამუშაოების დამთავრების
შემდგომ;
• თხრილების და ტრანშეების შემოწმება
- მათი ამოვსების წინ.

• მცენარეული საფარის
ზედმეტად დაზიანების
პრევენცია;
• წითელ ნუსხაში შეტანილი
სახეობების გამოვლენა,
დაფიქსირება და მათი
ბუნებრივი გარემოდან
ამოღება საქართველოს
კანონმდებლობის
მოთხოვნების
გათვალისწინებით;
• შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტურობის შეფასება.
• ცხოველთა სამყაროზე
ნეგატიური ზემოქმედების
მინიმიზაცია;
• შემარბილებელი
ღონისძიებების
ეფექტურობის შეფასება.
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საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

გვ. 76
ნარჩენები

შრომის უსაფრთხოება

• სამშენებლო მოედნების
მიმდებარე
ტერიტორია;
• ნარჩენების
განთავსების
უბნები.
სამუშაოთა წარმოების
ტერიტორია

• ტერიტორიის
ვიზუალური
დათვალიერება;
• ნარჩენების
მენეჯმენტის
კონტროლი.
ინსპექტირება პირადი
დაცვის საშუალებების
არსებობა და
გამართულობის
პერიოდული კონტროლი

პერიოდულად, განსაკუთრებით ქარიანი
ამინდის დროს

ნიადაგის, წყლის ხარისხის
დაცვა

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

პერიოდული კონტროლი სამუშაოს
წარმოების პერიოდში

ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
ტრავმატიზმის თავიდან
აცილება/მინიმიზაცია

საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი
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გვ. 77
5. 2.

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - ექსპლუატაციის ეტაპი

კონტროლის საგანი/
საკონტროლო ქმედება
1
ჰაერი (მტვერი და
გამონაბოლქვი)

კონტროლის/სინჯის
აღების წერტილი
2
• საწარმოს მიმდებარე
ტერიტორიები;
• სატრანსპორტო
ოპერაციებისთვის
გამოყენებული
გზების დერეფნები.

მეთოდი

სიხშირე/დრო

3
•
•

•

ვიზუალური
მანქანა-დანადგარების
ტექნიკური
გამართულობის
კონტროლი.
ლაბორატორიული კვლევა.

•

•

•

ხმაური

• საწარმოს ტერიტორია;
• უახლოეს
რეცეპტორთან
(საცხოვრებელი ზონა)

• მოწყობილობების ტექნიკური
გამართულობის
უზრუნველყოფა;
• ინსტრუმენტალური გაზომვა.

4
ვიზუალური
კონტროლი
ინტენსიური
სატრანსპორტო
ოპერაციებისას მშრალ
ამინდში;
ტექნიკის
გამართულობის
შემოწმება პერიოდულად;
ლაბორატორიული
კვლევა კვარტალში
ერთხელ.

მიზანი
5
• პერსონალის
უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა;
• მცენარეული
საფარის/ფლორის
და ფაუნის
მინიმალური
შეშფოთება.

• მოწყობილობების
• ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
ტექნიკური
შესაბამისობის
გამართულობის
უზრუნველყოფა;
პერიოდული
• მოსახლეობის მინიმალური
კონტროლი;
• ინსტრუმენტალური
შეწუხება;
• ფაუნაზე მინიმალური
გაზომვა:
გავლენა.
o კვარტალში ერთხელ;
o საჩივრების
შემოსვლის
შემთხვევაში ან/და
სარემონტო
სამუშაოების
ჩატარების შემდეგ.
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პასუხისმგებელი
პირი
6
საქმიანობის
განმახორციელ
ებელი

საქმიანობის
განმახორციელებე
ლი

გვ. 78
ნიადაგის ხარისხი

• საწარმოს
ტერიტორია;
• ნარჩენების
განთავსების უბნები.

• ვიზუალური კონტროლი
• საჭიროების შემთხვევაში
ლაბორატორიული ანალიზის
ჩატარება

• ლაბორატორიული
კვლევა დამაბინძურებელი
ნივთიერებების
ავარიული დაღვრის
შემთხვევაში

• ნიადაგის ხარისხის დაცვა;
• ზედაპირული
ჩამონადენით
ზედაპირული წყლის
დაბინძურების რისკის
თავიდან აცილება;
• მიწისქვეშა წყლების
დაბინძურების თავიდან
აცილება.

საქმიანობის
განმახორციელებე
ლი

ნარჩენები

• საწარმოს ტერიტორია;
• ნარჩენების
განთავსების
ტერიტორიები.

• ტერიტორიის ვიზუალური
დათვალიერება;
• ნარჩენების მენეჯმენტის
კონტროლი

• პერიოდულად

• ნიადაგის, წყლის გარემოს
დაცვა.

საქმიანობის
განმახორციელებე
ლი

შრომის უსაფრთხოება

• სამუშაოთა წარმოების
ტერიტორია

• ინსპექტირება
• პირადი დაცვის საშუალებების
არსებობა და გამართულობის
პერიოდული კონტროლი

• პერიოდული
კონტროლი სამუშაოს
წარმოების პერიოდში

• ჯანდაცვის და
უსაფრთხოების ნორმებთან
შესაბამისობის
უზრუნველყოფა
• ტრავმატიზმის თავიდან
აცილება/მინიმიზაცია

საქმიანობის
განმახორციელებე
ლი

შპს "ჯეოკონი"
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6. დასკვნები და რეკომენდაციები
შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს სახიფათო მეორადი ნედლეულიდან ფერადი ლითონების
საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
წინამდებარე ანაგარიშის საფუძველზე
მომზადებულია შემდეგი დასკვნები და
რეკომენდაციები:
დასკვნები:
 შ.პ.ს. „ფოთი ფაუნდრი”-ს საპროექტო საწარმოს ტექნოლოგიური რეგლამენტი
გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ითვალისწინებს "საუკეთესო ხელმისაწვდომი
ტექნოლოგიების" გამოყენებას;
 ჩატარებული გამოთვლის და მავნე ნივთიერებათა გავრცელების მოდელირების
შედეგების მიხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საწარმოს ექსპლუატაციის
პერიოდში
ატმოსფერული
ჰაერის
ხარისხის
მნიშვნელოვანი
გაუარესება
მოსალოდნელი არ არის;
 საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში მოსალოდნელი, მავნე ნივთიერებათა
მნიშნელოვანი
გაფრქვევების
მინიმიზაციის
მიზნით
გათვალისწინებულია
თანამედროვე ორსაფეხურიანი აირგამწმენდი სისტემის დამონტაჟება (ეფექტურობა
97,0%). აღნიშნულის გათვალისიწინებით ჩატარებული მოდელირების შედეგების
მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება
მნიშვნელოვანი;
 საწარმოს ტერიტორიის საცხოვრებელი ზონიდან დაცილების მანძილის და
ექსპლუატაციის პერიოდში მოსალოდნელი ხმაურის გავრცელების გაანგარიშების
შედეგების გათვალისწინებით ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი;
 საწარმოში დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების პირობებში
ნიადაგსა და გრუნტზე, ასევე წყლის
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ არის;
 საწარმოს განთავსების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით (მნიშნელოვანი
ტექნოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორია), ფლორასა და ფაუნაზე მნიშვნელოვანი
ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის;
 საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპებზე წარმოქმნილი სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე
წყლები ჩართული იქნება
ქალაქის საკანალიზაციო სისტემაში. აღნიშნული
ღონისძიებები მინიმუმამდე ამცირებს წყლის გარემოს დაბინძურების რისკებს;
 საწარმოს მოწყობა (შენობა-ნაგებობები, აირგამწმენდი სისტემა, საკვამლე მილი)
დაკავშირებული იქნება გარკვეულ ვიზუალურ-ლანდშაფტურ ცვლილებებთან;
 საწარმოს ექსპლუატაციის პერიოდში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და
ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობის გათვალისწინებით
პროექტის განხორციელების სოციალური ზემოქმედება დადებით ხასიათს ატარებს;
რეკომენდაციები:
 მოსახლეობის შეწუხების თავიდან აცილების მიზნით სხვადასხვა მასალების,
ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ
დღის საათებში;
 მტვრის გავრცელების შემცირების მიზნით, აირგამწმენდი სისტემიდან ამოღებული
მტვერი უნდა განთავსდეს სპეციალურ დახურულ კონტეინერებში-ბიგბეგებში, ხოლო
სადნობ ღუმელებში ჩატვირთვა უნდა მოხდეს მექანიზებული წესით;
 მტვრის
გავრცელების
მინიმიზაციის
მიზნით
საწარმოს
ტერიტორიის
შეძლებისდაგვარად დიდი ნაწილი უნდა დაიფაროს მყარი საფარით და მოირეცხოს
პერიოდულად;
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ატმოსფერული ნალექებისაგან დაცვის და მტვრის გავრცელების აღკვეთის მიზნით
წიდასაყარის ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს მსუბუქი კონსტრუქციის გადახურვა,
რომელიც ასევე დახურული იქნება სამი (ან/და მინიმუმ ორი) მხრიდან;
საწარმოს ხელმძღვანელობა ვალდებულია უზრუნველყოს მომსახურე პერსონალის
წინასწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ორგანიზება;
საწარმოო
ტრავმატიზმის, უბედური შემთხვევების და მწვავე და ქრონიკული
მოწამვლების რისკების მინიმიზაციის მიზნით აუცილებელია მომსახურე პერსონალის
პერიოდული სწავლების ორგანიზება შრომის უსაფრთხოების და საწარმოო
სანიტარიის
საკითხებზე.
განსაკუთრებული
ყურადღება
უნდა
მიექცეს
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენების წესების დაცვას და პირადი და
პროფესიული ჰიგიენის ჩვევების გამომუშავებას;
საწარმოში ნედლეულის მიღება უნდა მოხდეს მხოლოდ, რადიაციული უსაფრთხოების
დამადასტურებელი თანმხლები დოკუმენტაციის არსებობის შემთხვევაში ან/და
შესაბამისი კვლევის შემდგომ.

