საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სკოპინგის დასკვნა № 87
27.10.2020
საერთო მონაცემები:
საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის
საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (მათ შორის წარმადობის გაზრდა);
საქმიანობის განმახორციელებელის დასახელება და მისამართი: სსიპ ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრი, ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N99;
საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N 2;
განაცხადის შემოსვლის თარიღი: 14.09.2020;
მონაცემები სკოპინგის ანგარიშის შემდგენლის შესახებ: შპს „გამა კონსალტინგი”

ძირითადი საპროექტო მონაცემები
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროში „სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა
და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ მიერ წარმოდგენილია, ქ.
ქუთაისში, ოცხელის ქ. N 2-ში სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის
საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (მათ შორის წარმადობის გაზრდა)
პროექტის სკოპინგის ანგარიში.
საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ 2005 წელს
სსიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმერეთის ცენტრის ეპიდემიოლოგიური მონიტორინგის
ცენტრის ნარჩენების უტილიზაციისათვის განკუთვნილი ინსინერატორის მოწყობასა და
ექსპლუატაციაზე (ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N2) გაიცა N114 (25.10.2005) სახელმწიფო
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა და გარემოსდაცვითი ნებართვა. საქართველოს
მთავრობის 2008 წლის 22 თებერვლის N36 დადგენილებით სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრს გადაეცა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმერეთის სამხარეო ცენტრის შესაბამისი ქონება. აღნიშნულის
გათვალისწინებით, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა ითხოვა 2005 წლის №114 (25.10.2005)
სახელმწიფო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების გაცემა. შესაბამისად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 6 აპრილის N 2-315 ბრძანებით გარემოსდაცვითი
შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, სსიპ ლ. საყვარელიძის
სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული
ცენტრის ნარჩენების უტილიზაციისთვის განკუთვნილი ინსინერატორის (ქ. ქუთაისი)
მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.
წარმოდგენილი სკოპინგის დოკუმენტაციის მიხედვით, ინსინერატორის არსებული შენობა
მდებარეობს სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
ეროვნული
ცენტრის
ქუთაისის
ფილიალის
ტერიტორიაზე, ქ. ქუთაისში, ოცხელის ქ. N 2-ში, (ს/კ 03.05.26.114). ინსინერატორის შენობა

წარმოადგენს ერთსართულიან კაპიტალურ ნაგებობას საერთო ფართობით 42 მ2 (შენობის
ზომებია 7X6X4მ). შენობა შედგება ორი სათავსოსაგან, რომელთაგან ერთში იგეგმება
ინსინერატორის განთავსება, ხოლო მეორეს გამოყენება სასაწყობო სათავსოდ. შენობაში
შეყვანილია წყალი, ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. ინსინერატორის შენობა
მდებარეობს ქალაქის მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიის ფარგლებში, საიდანაც
უახლოესი საცხოვრებელი სახლი დაშორებულია 40 მეტრით, ხოლო იმერეთის რეგიონული
კლინიკური საავადმყოფოს შენობა 25 მეტრით.
წარმოდგენილი სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, დაგეგმილია ფილიალის ტერიტორიაზე
არსებული ინსინერატორის ნაცვლად, რომლის წარმადობა შეადგენს 25 კგ/სთ-ს და მუშაობს
დიზელის საწვავზე, ახალი, მოდერნიზებული და უფრო მაღალი წარმადობის, „PYROLYTIC“
ფირმის, CP-50-A ტიპის ინსინერატორის დამონტაჟება. ახალი ინსინერატორის წარმადობა
შეადგენს 50-60 კგ/სთ. ინსინერატორი იმუშავებს წელიწადში 150 სამუშაო დღე 8 საათიანი
რეჟიმით, მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობის შემთხვევაში მასში დაიწვება 250 კგ/დღ
სახიფათო ნარჩენი. ინსინერატორის მუშაობისათვის მომზადება (გახურება) და სამუშაოს
დამთავრების შემდეგ გაგრილება საჭიროებს გარკვეულ დროს, შესაბამისად ნარჩენების წვის
პროცესი მიმდინარეობს დაახლოებით 5 საათის განმავლობაში. ინსინერატორი მუშაობს
ბუნებრივი აირის გამოყენებით, რომლის ხარჯიც შეადგენს 17 მ3/სთ-ს. საპროექტო
ინსინერატორი შედგება ნარჩენების წვის კამერის, აირის შემდგომი წვის კამერისა და სრული
მართვის პანელისაგან, რომელიც ავტომატურად უზრუნველყოფს სრულ ციკლს.
საპროექტო
ინსინერატორის
წინასწარი
გაცხელების
პროცედურის
დაწყებამდე
განხორციელდება ღუმელის დარჩენილი ფერფლისგან გასუფთავება. წინასწარი გაცხელების
სისტემის მუშაობა იწყება ციკლის ქრონომეტრის ჩართვით და ღილაკზე დაჭერით. როგორც
კი ინსინერატორი აღწევს განსაზღვრულ ტემპერატურას, ნარჩენების ჩატვირთვა ხდება
ჩასატვირთი კარიდან ან ავტომატური ჩატვირთვის სისტემის საშუალებით. უსაფრთხოების
მიზნით, ნარჩენების ჩატვირთვის დროს ხდება წვის სანთურის და ჰაერის ვენტილატორის
გამორთვა. ინსინერაციის პროცესი იწყება ნარჩენების ჩატვირთვისა და კარის
დახურვისთანავე. ციკლის დროის ხანგრძლივობა წინასწარ არის განსაზღვრული ნარჩენების
მახასიათებლების შესაბამისად და რეგულირდება ტაიმერით 10-დან 30 წუთამდე. წვის ციკლი
უზრუნველყოფს საჰაერო ვენტილატორის ავტომატურ ჩართვას. წვის კამერის სანთურის
ანთება ხდება ავტომატურად და უზრუნველყოფს ნარჩენების პიროლიზის დაწყებას.
ინსინერაციის ციკლის დასასრულს სიგნალიზაცია აცნობებს ოპერატორს ციკლის
დასრულების შესახებ. წვის ციკლის დასასრულს, პირველადი და მეორადი საჰაერო
ვენტილატორი განაგრძობს მუშაობას მინიმუმ 2 საათით მეტ ხანს, რათა დაიცვას სანთურები
და მთლიანად დაიწვას ფერფლი, მხოლოდ აღნიშნულის შემდეგ ავტომატურად წყვეტს
პროგრამა მუშაობას და ინსინერატორი იწყებს გაგრილებას.
ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის (ფერფლის) საშუალო რაოდენობა სხვადასხვა
სახის ნარჩენების (იგეგმება მხოლოდ ქუთაისის ფილიალში წარმოქმნილი ნარჩენების
ინსინერაცია) დაწვის დროს სხვადასხვაა და საშუალოდ შეადგენს 5%-ს. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დაახლოებით 6000 კგ ნარჩენი ფერფლის
წარმოქმნა. სკოპინგის განცხადების თანახმად, ლაბორატორიაში წარმოქმნილი სახიფათო
ნარჩენების წვის შედეგად წარმოქმნილი ნაცარი (ფერფლი) მიეკუთვნება არასახიფათო
ნარჩენებს. ღუმელიდან ამოღებული გაცივებული ფერფლი ჯერ განთავსდება
პოლიეთილენის ტომრებში, ხოლო შემდეგ, 100 ან/და 200 ლიტრი მოცულობის, სპეციალურ
ჰერმეტულ კონტეინერებში. ნარჩენების დროებითი დასაწყობება მოხდება ინსინერატორის
შენობაში ამისათვის გამოყოფილ ცალკე კუთხეში. ფერფლის შემდეგი მართვის მიზნით,
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი აცხადებს ტენდერს და შესაბამისი ნებართვის

მქონე, გამარჯვებული კომპანია მოახდენს ფერფლის ტერიტორიიდან გატანას და შემდგომ
მართვას.
სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, ახალი ინსინერატორის განთავსება დაგეგმილია არსებულ
შენობაში, ინსინერატორი შემოტანილია ტერიტორიაზე და დამონტაჟდება ძველი
ინსინერატორის სათავსში. ინსინერატორის მონტაჟი რაიმე სამშენებლო, მათ შორის მიწის ან
შედუღების სამუშაოებთან დაკავშირებული არ იქნება და შესაბამისად მოწყობის ეტაპზე
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ემისიების გავრცელებას ადგილი არ ექნება. ხოლო
ექსპლუატაციის ფაზაზე, სამედიცინო ნარჩენების წვის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში
ადგილი ექნება მავნე ნივთიერებების გაფრქვევას, როგორიცაა კადმიუმი, სპილენძი, ნიკელი,
ვერცხლისწყალი, ტყვია, ქრომი, აზოტის დიოქსიდი, დარიშხანი, ჭვარტლი, ნახშირბადის,
მონოქსიდი, ააონ და შეწონილი ნაწილაკები. მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა მოხდება
ინსინერატორის საკვამლე მილიდან. სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, ახალი ინსინერატორის
გაუმჯობესებული ტექნიკური მახასიათებლები უზრუნველყოფს ნარჩენების სრულყოფილ
წვას და მცირდება გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების რაოდენობა. გზშ-ის ფაზაზე
დაზუსტდება გაფრქვევის წყაროების რაოდენობა, მათი ადგილმდებარეობა და მომზადდება
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების ანგარიში.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, ინსინერატორის განთავსების ეტაპი
მოკლევადიანია და არ არის გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება.
შესაბამისად, მოწყობის ეტაპზე მაღალი დონის ხმაურის წარმოქმნა არ არის მოსალოდნელი.
საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ხმაურის გავრცელების წყაროს წარმოადგენს
ინსინერატორის ელექტროძრავების მუშაობა, რაც ხმაურის გავრცელების მაღალ დონეებთან
დაკავშირებული არ იქნება. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ ინსინერატორის მონტაჟი და
ექსპლუატაცია დაგეგმილია დახურულ შენობაში.
საწარმოო ტერიტორიის სიახლოვეს არცერთი ზედაპირული წყლის ობიექტი არ გვხდება.
ახალი დანადგარის მოწყობა არ ითვალისწინებს მიწის სამუშაოებს, შესაბამისად ნიადაგის და
გრუნტის ხარისხზე და გრუნტის წყლებზე ზემოქმედების რისკების ზრდა მოსალოდნელი არ
არის. საწარმოს ეზოს ტერიტორია მდებარეობს ქალაქის ურბანულ ზონაში, სადაც
წარმოდგენილია მხოლოდ ხელოვნურად გაშენებული ხე-მცენარეები. საწარმოს მოწყობაექსპლუატაციის პერიოდში ხე-მცენარეებზე ზემოქმედება არ არის გათვალისწინებული.
ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სამინისტრომ უზრუნველყო წარმოდგენილი
სკოპინგის ანგარიშის განთავსება, როგორც სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის საინფორმაციო
დაფაზე. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ახალი კორონავირუსის
გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა
სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად
ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში”
განხორციელდა
ცვლილება
(https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0),
რომელიც
ითვალისწინებს
საქართველოს
კანონმდებლობით
განსაზღვრული
პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის
გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე,
აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით 2020 წლის 8 ოქტომბერს საჯარო განხილვა გაიმართა
დისტანციურად, ZOOM-ის აპლიკაციის მეშვეობით. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვას
ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
წარმომადგენელი, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი წარმომადგენლები, სკოპინგის

ანგარიშის შემდგენელი კომპანიის შპს „გამა კონსალტინგის“ წარმომადგენელი და ქ. ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენელი. საჯარო განხილვის ფარგლებში პროექტთან
დაკავშირებით შენიშვნები და მოსაზრებები არ გამოთქმულა. ადმინისტრაციული წარმოების
ეტაპზე, პროექტთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები არ ყოფილა წარმოდგენილი.
სკოპინგის პროცედურის შედეგად განსაზღვრული და დადგენილი იქნა დაგეგმილი
საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და
შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი და გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესასწავლი
ზემოქმედებები.
გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი
ინფორმაციის ჩამონათვალი
1. გზშ-ს ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10
მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას;
2. გზშ-ს ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის
მეოთხე ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია;
3. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული
(განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი
ინფორმაცია, გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და
შესაბამისი შემცირების/შერბილების ღონისძიებები;
3.1 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, გზშ-ის
ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს იმ პირის/პირების მიერ, რომელიც/რომლებიც
მონაწილეობდა/მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის კონსულტანტის მიერ.

4. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს:
● ცვლილების საჭიროების დასაბუთება;
● საწარმოში არსებული (მიმდინარე) საქმიანობის დეტალური აღწერა;
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დაგეგმილი ცვლილებების დეტალური აღწერა;
პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები, მათ შორის ტერიტორიის, შესაბამისი
დასაბუთებით. არაქმედების ალტერნატივა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით
ოპტიმალური და შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივა;
საქმიანობის განხორციელების ადგილის GPS კოორდინატები Shp ფაილებთან ერთად;
საწარმოს გენ-გეგმა ექსპლიკაციით;
საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით,
ფოტო მასალა);
დეტალური ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიის შესახებ (მანძილი საცხოვრებელ
სახლამდე, საავტომობილო ტრასამდე, ზედაპირული წყლის ობიექტამდე და სხვა
უახლოეს სამრეწველო ობიექტამდე);
ტერიტორიის მიმდებარედ და 500 მ-იანი რადიუსის მანძილზე არსებული ობიექტების
შესახებ ინფორმაცია, დანიშნულების მითითებით;
საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესების დეტალური აღწერა;
საწარმოს ძირითადი ფიზიკური მახასიათებლები (საწარმოში არსებული
დანადგარების სიმძლავრე, წარმადობა და მასშტაბი);
საპროექტო CP-50-A ინსინირატორის ინსინერაციის პროცესების დეტალური აღწერა;
დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი;
საწარმოს წყალმომარაგების, სამეურნეო-ფეკალური, სანიაღვრე, საწარმოო ჩამდინარე
წყლების მართვის საკითხები;
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საწარმოს მოწყობის ეტაპზე და ფუნქციონირების დროს შესაძლო ავარიული
სიტუაციების აღწერა და მათი მართვის გეგმა;
ნარჩენების მართვის გეგმა. მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი
ნარჩენების სახეობებისა და რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია და მათი შემდგომი
მართვის ღონისძიებები;
დასამუშავებლად მიღებული ნარჩენების კოდები და დასახელებები, საქართველოს
მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების ,,სახეობებისა და
მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხისა და კლასიფიკაციის“ შესაბამისად;
დასამუშავებელი ნარჩენების რაოდენობა და წარმოშობა;
ნარჩენების დამუშავების აღდგენის ან განთავსების ოპერაციების კოდები და
აღწერილობა, საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის I ან II დანართის
შესაბამისად;
ნარჩენების დამუშავებისას გამოსაყენებელი საშუალებები და მოწყობილობები,
აგრეთვე მათი წარმადობა;
ინსინერატორის ექსპლუატაციის შედეგად წარმოქმნილი ნაცრის დროებითი
დასაწყობების და საბოლოო მართვის საკითხები;
ინსინერატორის შედეგად მიღებული ნაცრის სახიფათობის (მათ შორის
ტოქსიკურობისა) ან/და შემადგენლობის და მისი შესაბამისი კვლევების შესახებ
დეტალური ინფორმაციის წარმოდგენა;
დეტალური ინფორმაცია სახიფათო ნარჩენების დროებითი დასაწყობების უბნის
შესახებ;
საწარმოს ტერიტორიის საკუთრების ან იჯარის ხელშეკრულების დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია;

5. გარემოზე
მოსალოდნელი
ზემოქმედების
შეფასება
გარემოს
თითოეული
კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი
ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის:
● ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე,
გაფრქვევის წყაროები, გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში;
● განსახორციელებელი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა-გრაფიკი, სადაც
ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების და ხმაურის გავრცელების მინიმიზაციის მიზნით,
გათვალისწინებული იქნება ინსტრუმენტული მონიტორინგი უახლოეს მოსახლესთან
(სიხშირის და კოორდინატების მითითებით);
● ხმაურის გავრცელება (შესაბამისი გაანგარიშებითა და მოდელირებით) და
მოსალოდნელი ზემოქმედება ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებები;
● ზემოქმედება ზედაპირულ და მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე, შესაბამისი
შემარბილებელი ღონისძიებები;
● კუმულაციური ზემოქმედება და ზემოქმედების შედეგების შეფასება მიმდებარე
ობიექტების გათვალისწინებით (ატმოსფერული ჰაერი, ხმაური და სხვა);
● ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკებსა და შესაბამისი შემარბილებელი
ღონისძიებების შესახებ;
● ნარჩენების წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება;
● ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე;
● მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი
ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკი;

●
●

მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი გარემოსდაცვითი
მენეჯმენტის გეგმა;
გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში
განსახორციელებელი ძირითადი ღონისძიებები;

გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია სკოპინგის
გათვალისწინებული საკითხების შესაბამისად (ერთიანი ცხრილის სახით)

დასკვნით

დასკვნითი ნაწილი:
სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით ქ. ქუთაისში, სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ
წარმოდგენილ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (მათ შორის წარმადობის გაზრდა)
პროექტზე სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიში მომზადდეს წინამდებარე სკოპინგის დასკვნით
გათვალისწინებული კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის მიხედვით.

