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ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შუშის ქუჩის მიმდებარედ, საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მდინარე გლდანულას ნაპირსამაგრი
(ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გზშ-ის ჩატარების
საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროში წარმოდგენილია ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შუშის ქუჩის
მიმდებარედ, მდინარე გლდანულას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების
სკრინინგის განცხადება.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, ავარიული უბანი მდებარეობს ქ. თბილისში,
გლდანის რაიონში, შუშის ქუჩის მიმდებარედ, მდინარე გლდანულას ორივე ნაპირზე.
მდინარის საპროექტო მონაკვეთი გაედინება ორ ქუჩას შორის. 2012 წელს მომხდარმა
ძლიერმა წყალმოვარდნამ დაანგრია ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდი და დააზიანა
მარცხენა ნაპირზე არსებული ნაპირდამცავი ბეტონის კედელი და ფრაგმენტულად
წარეცხა ხიდის ქვემოთ მარჯვენა ნაპირის ფლატე. საფრთხე შეექმნა ქუჩებისა და გზების
ფუნქციონირებას.
საპროექტო ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია მდინარე გლდანულას მარცხენა
ნაპირზე დაზიანებული ნაპირდამცავი კედლის ნაცვლად ახალი, 40 მ სიგრძის კედლის
(GPS კოორდინატები X-482828,984; Y-4628161,077 და X-482790,341; Y-4628158,39), ხოლო
მარჯვენა ნაპირზე ახალი, 90 მ სიგრძის კედლის (GPS კოორდინატები X-482841,091; Y4628182.289 და X-482752,358; Y-4628177,904) მოწყობა. კედლები დაპროექტებულია 10
მეტრის სიგრძის სექციებად. კედლების სექციებში გათვალისწინებულია განივი დრენაჟის
მოწყობა (პლასტმასის მილი დ=15 სმ). კედლების მიწასთან შეხების ადგილებში
დამუშავდება ჰიდროიზოლაციის 2 ფენით. ფასადის მხრიდან უნდა მოხდეს
სადეფორმაციო ნაკერის შელესვა ცემენტის ხსნარით.
საპროექტო ნაგებობა გაანგარიშებულია 1 %-იანი უზრუნველყოფის საანგარიშო ხარჯზე.
მდ. გლდანულას წყლის 100 წლიანი მაქსიმალური ხარჯი საპროექტო უბანზე შეადგენს
180 მ3/წმ-ს. მდინარის კალაპოტის ზოგადი წარეცხვის საშუალო სიღრმე აღწევს 3,73 მ-ს,
ხოლო კალაპოტის ზოგადი გარეცხვის მაქსიმალური სიღრმე-5,96 მ. საპროექტო
ტერიტორია საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით მიეკუთვნება I
(მარტივ) კატეგორიას.
სკრინინგის
განცხადების
თანახმად,
საპროექტო
ტერიტორიიდან
უახლოესი
საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 8,5 მეტრით. ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების
პერიოდში ტერიტორიაზე სამშენებლო ბანაკის მოწყობა არ არის გათვალისწინებული.

სამუშაოების ჩატარებისას გამოყენებული ტექნიკა სამუშაო დღის დამთავრების შემდეგ
დაუბრუნდება შერჩეული დისლოკაციის ადგილს.
სამშენებლო სამუშაოები გაგრძელდება დროის მოკლე მონაკვეთსა და წყალმცირობის
პერიოდში, რაც იძლევა ტექნიკის წყალში დგომის გარეშე ექსპლუატაციის
შესაძლებლობას.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების დროს წარმოიქმნება
როგორც სახიფათო ისე არასახიფათო ნარჩენები. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება
მოხდება შესაბამის კონტეინერებში და გატანილი იქნება ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე.
სახიფათო ნარჩენები (მაგ. ზეთებით დაბინძურებული ჩვრები და სხვ.) დროებით
დასაწყობდება სამშენებლო მოედანზე ცალკე გამოყოფილ სათავსოში და შემდგომი
მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. სამეურნეოფეკალური წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში.
სამუშაოების განხორციელების პროცესში წყლის და გრუნტის დაბინძურება
დაკავშირებულია ძირითადად გაუთვალისწინებელ შემთხვევებთან: ნარჩენების
არასწორი მართვა, ტექნიკის ან/და სატრანსპორტო საშუალებების გაუმართაობის გამო
ნავთობპროდუქტების დაღვრა და სხვა. მსგავსი შემთხვევების თავიდან აცილების
მიზნით დაწესდება შესაბამისი კონტროლი.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარებისას ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედება
მოსალოდნელია გამოყენებული ტექნიკის ძრავების მუშაობით გამოწვეული ემისიით.
რაც შეეხება სტაციონარულ ობიექტებს, სამუშაოების განხორციელების პროცესში მათი
გამოყენება არ არის დაგეგმილი. ზემოქმედების წყაროები წარმოდგენილი იქნება
მხოლოდ სამშენებლო ტექნიკით, რომლებიც იმუშავებენ მონაცვლეობით. სამუშაოები
გაგრძელდება მხოლოდ შეზღუდული დროის განმავლობაში. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მნიშვნელოვან ნეგატიურ ზემოქმედებას
არ მოახდენს.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, საპროექტო ტერიტორიაზე ხმაურის
გავრცელების ძირითადი წყაროა სამშენებლო ტექნიკა. განსახორციელებელი
ღონისძიებების მასშტაბებიდან გამომდინარე ხმაურისა და ვიბრაციის დონეები დაბალია.
ხმაურის გავრცელებას ადგილი ექნება მხოლოდ სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში.
სამშენებლო ტექნიკის მუშაობა რეგლამენტირებული იქნება დღის სამუშაო დროით და
შესაბამისად ზემოქმედება ამ კუთხით არ იქნება მნიშვნელოვანი.
წარმოდგენილი ინფორმაციით სამუშაოს განხორციელების ტერიტორიაზე არ გვხვდება
„წითელი ნუსხის“ სახეობები. საქმიანობისთვის გამოყოფილი ტერიტორიის შემოგარენში,
ასევე მის სიახლოვეს არ ფიქსირდება დაცული ტერიტორიები.
ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარების ადგილი არ ხვდება ტყით მჭიდროდ დაფარულ
ტერიტორიაზე და განცხადების მიხედვით არ ითვალისწინებს ზემოქმედებას მცენარეულ
საფარზე. საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს არ ფიქსირდება არქეოლოგიური ან
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. წარმოდგენილი განცხადების შესაბამისად
კუმულაციური ზემოქმედება სამუშაოების განხორციელების ეტაპზე არ არის
მოსალოდნელი.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდსა და გლდანის
რაიონის გამგეობის საინფორმაციო დაფაზე. საზოგადოების მხრიდან აღნიშნულ
საქმიანობასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები არ ყოფილა
წარმოდგენილი.

წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადებიდან ირკვევა, რომ საპროექტო სამუშაოები
შემოიფარგლება მარტივი კონსტრუქციის ნაპირგასწვრივი რკინაბეტონის საყრდენი
კედლების აგებით და მისი მოწყობის ეტაპზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არ არის
მოსალოდნელი. პროექტის დასრულების შემდეგ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება
არსებული მდგომარეობა და რეაბილიტირებული საპროექტო მონაკვეთი დადებითად
შეერწყმება გარემოს.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსი“-ს მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის საფუძველზე,
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მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის მიერ ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, შუშის ქუჩის
მიმდებარედ, მდინარე გლდანულას ნაპირსამაგარი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების
განხორციელება არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
საქართველოს
საავტომობილო
გზების
დეპარტამენტი
ვალდებულია
,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-7 მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად
უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტებით დადგენილი
მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების დაცვა;
ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტს;
ბრძანება ძალაში შევიდეს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება
განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და გლდანის რაიონის
გამგეობის საინფორმაციო დაფაზე;
ბრძანება
შეიძლება
გასაჩივრდეს
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12
კმ. N 6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

