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ქ. კასპში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის საწარმოს (კასპის ცემენტის
საწარმოს ძველი ხაზის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (N1 და N2 ღუმელების
დემონტაჟი) პროექტზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის
მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
წარმოდგენილია ცემენტის საწარმოს (კასპის ცემენტის საწარმოს ძველი ხაზი)
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (N1 და N2 ღუმელების დემონტაჟი) სკრინინგის
განცხადება.
სამინისტროს მიერ ქ. კასპში, ფარნავაზის ქუჩა №2-ში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“
ცემენტის წარმოების მიმდინარე საქმიანობაზე 2009 წლის 9 სექტემბერს გაცემულია
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №79 (კლინკერის წარმოების ძველ ტექნოლოგიურ
ხაზზე (სველი მეთოდი)), რომლის საფუძველზეც გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის
შესაბამისად გაიცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება №2-677 (15.08.2018). ქ. კასპში, შპს
„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის წარმოებაზე გაცემულია, აგრეთვე 2017 წლის 10
მაისის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №32 (კლინკერის წარმოების ახალ
ტექნოლოგიურ ხაზზე (მშრალი მეთოდი)) და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება №2-654;
09.08.2018. 2017 წლის 10 მაისის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის №32 (2018 წლის 9
აგვისტოს №2-654 გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება) თანახმად, ახალი საწარმოს
ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ უნდა მომხდარიყო ძველი ხაზის (2009 წლის 9
სექტემბრის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №79) დემონტაჟი.
ქ. კასპში, ფარნავაზის ქუჩა №2-ში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის ქარხნის
ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე (კლინკერის წარმოების ძველი ტექნოლოგიური
ხაზის სარეზერვოდ შენარჩუნება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2019 წლის 14
იანვარს გაცემულია მინისტრის N 2-27 ბრძანება. ზემოაღნიშნული სკრინინგის
გადაწყვეტილების მიხედვით, ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა მდგომარეობს
შემდეგში: კლინკერის წარმოების ახალი ტექნოლოგიური ხაზის ექსპლუატაციის
პროცესში, საწარმო იმუშავებს იმ ტექნოლოგიით, რომელზეც გაცემულია ეკოლოგიური
ექსპერტიზის დასკვნა №32 (10.05.2017) და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება №2-654
(09.08.2018), ხოლო 2009 წლის 9 სექტემბრის N79 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით
გათვალისწინებული
კლინკერის
წარმოების
ძველი
ხაზის
დემონტაჟი
არ
განხორციელდება, კერძოდ ძველ ხაზში შენარჩუნდება N1 და N2 ღუმელები
სარეზერვოდ, რაც შეეხება N3 ღუმელს მოხდება მისი კონსერვაცია. ამასთან აღნიშნული
სკრინინგის გადაწყვეტილების შესაბამისად, კლინკერის ძველმა ხაზმა (№2 და № 1
ღუმელები) წელიწადში შეიძლება იმუშაოს არაუმეტეს 30 დღე, მხოლოდ კლინკერის

წარმოების ახალი ხაზის ღუმელის სარემონტო სამუშაოების ან ავარიული გაჩერების
შემთხვევაში.
ქ. კასპში, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის
პირობების ცვლილებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ 2020 წლის 23 აპრილს
გაცემულია
ასევე
მინისტრის
N2-352
ბრძანება.
აღნიშნული
სკრინინგის
გადაწყვეტილებით დგინდება, რომ შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ დაგეგმილი აქვს
კასპის ცემენტის ქარხანაში გაზარდოს წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ ცემენტისა და
კლინკერის წლიური წარმადობა. ამასთან, კომპანიას დაგეგმილი აქვს ძველი ხაზის
კლინკერის N3 ღუმელის დემონტაჟი.
წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადებით დგინდება, რომ კომპანია გეგმავს კლინკერის
წარმოების ძველი ტექნოლოგიური ხაზის (სველი მეთოდი) N 1 და N 2 მბრუნავი
ღუმელის დემონტაჟს, რომლებიც სარეზერვოდ იყო შენარჩუნებული და დღესდღეობით
ამის საჭიროება აღარ არსებობს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის შესაბამისად ძველი
ტექნოლოგიური ხაზის (სველი მეთოდი) N 1 და N 2 მბრუნავი ღუმელის დემონტაჟის
პროექტი წარმოადგენს 2018 წლის 15 აგვისტოს N2–677 გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების (ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N 79) ექსპლუატაციის
პირობების ცვლილებას. სკრინინგის განცხადების მიხედვით, დემონტაჟი ხორციელდება
მხოლოდ ძველი ხაზის ღუმელების, ამასთან არ ხდება სრულად სველი მეთოდის
კლინკერის ხაზის დემონტაჟი.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ საქმიანობის
განხორციელების ტერიტორია მდებარეობს ქ. კასპში, ფარნავაზის ქ. N2-ში (ს/კ
67.01.51.048). N1 და N2 ღუმელი მდებარეობს საწარმოს შუა ნაწილში, უშუალოდ
ღუმელებიდან უახლოეს მოსახლემდე მანძილი შეადგენს დაახლოებით 200 მეტრს.
წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადებით გათვალისწინებული ექსპლუატაციის
პირობების ცვლილება საწარმოს შიდა ტერიტორიაზე ხორციელდება. დაგეგმილი
საქმიანობა არ ითვალისწინებს მასშტაბურ ცვლილებებს.
დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს N1 და N2 ღუმელის შიდა ნაწილში და
ფუნდამენტებზე მუშაობას პნევმატური ტექნიკით, რაც შეესაბამება საწარმოში მუდმივად
მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებს. შესაბამისად, დემონტაჟის პროცესში წარმოქმნილი
ხმაური იქნება გეგმიური სარემონტო სამუშაოების დროს წარმოქმნილი ხმაურის დონის,
რომელიც არ გადააჭარბებს 95 დბა-ს. ამასთან, დემონტაჟი განხორციელდება დღის
საათებში. დემონტაჟში მონაწილე პერსონალი აღჭურვილი იქნება ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებებით. დემონტაჟის დროს მოსალოდნელია მცირე რაოდენობით
მტვერის წარმოქმნა. არსებული ტექნოლოგიური ხაზის ადგილმდებარეობა და მუშაობის
პრინციპი
არ
იცვლება.
ღუმელების
დემონტაჟით
შემცირდება
საწარმოს
ექსპლუატაციისას არსებული ემისიის წყაროები. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით,
დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება
მნიშვნელოვანი. ამასთან, ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე იქნება მინიმალური.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, ღუმელის დემონტაჟის შედეგად წარმოიქმნება
არასახიფათო, სამშენებლო ნარჩენები (ცეცხლგამძლე აგურები და ბეტონის ნამტვრევები),
რომლებიც ქარხნის ტერიტორიიდან გატანილი იქნება ნაგავსაყრელზე, ნარჩენების
მართვის გეგმის შესაბამისად. სკრინინგის განცხადების თანახმად, N1 და N2 ღუმელების
დემონტაჟის შემდგომ მოხდება მათი ნაწილებად გაყიდვა. შესაბამისად, წარმოქმნილი

ნარჩენებიდან რკინის კონსტრუქციები დაიჭრება, დროებით დასაწყობდება საწარმოში და
შემდეგ გაიყიდება.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, დაგეგმილი საქმიანობა არ არის დაკავშირებული
მასშტაბურ ავარიასთან ან/და კატასტროფის რისკთან. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
თანახმად, ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში მოხდება სამუშაოების შეჩერება და ყველა
სადემონტაჟო კონსტრუქციის გამაგრება. ამასთან, ყველა რისკის შემცველი ადგილი
იქნება შემოღობილი.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, საპროექტო ტერიტორია მობეტონებულია და
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არ არსებობს. ამასთან, დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან
გამომდინარე მცენარეულ საფარზე და წითელი ნუსხის სახეობებზე ზემოქმედება არ არის
მოსალოდნელი.
დაგეგმილი ცვლილების სპეციფიკიდან გამომდინარე არ არის გათვალისწინებული
ახალი, დამატებითი ტერიტორიების ათვისება ან გათხრითი სამუშაოების ჩატარება,
შესაბამისად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებთან და სხვა ობიექტებთან
დაკავშირებული ზემოქმედების რისკი არ არსებობს.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. ამასთან
განცხადება გადაიგზავნა ქ. კასპის მუნიციპალიტეტის მერიაში საინფორმაციო დაფაზე
განთავსების მიზნით. ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე დაინტერესებული
საზოგადოების
მხრიდან
წერილობითი
შენიშვნები/მოსაზრებები
პროექტთან
დაკავშირებით სამინისტროში არ წარმოდგენილა.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“
ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (N1 და N2 ღუმელების
დემონტაჟი) გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებასთან დაკავშირებული არ იქნება.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ქ. კასპში, შპს
„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის საწარმოს (კასპის ცემენტის საწარმოს
ძველი ხაზის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (N1 და N2 ღუმელების
დემონტაჟი) პროექტი არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ ვალდებულია საქმიანობა განახორციელოს
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 15
აგვისტოს (ბრძ. N2–677) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი
(ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N79 09.09.2009) პირობების დაცვით,
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების გათვალისწინებით;
3. შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიამ“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებამდე
უზრუნველყოს განახლებული ,,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტის’’ სამინისტროსთან
შეთანხმება (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გათვალისწინებით);

4. შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიამ“ ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებამდე
უზრუნველყოს განახლებული ნარჩენების მართვის გეგმის სამინისტროსთან
შეთანხმება ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გათვალისწინებით;
5. ზემოაღნიშნული პირობები წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 15 აგვისტოს N2–677 ბრძანებით
(ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა N 79) შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“
ცემენტის
წარმოებაზე
გაცემული
გარემოსდაცვითი
გადაწყვეტილების
განუყოფელ ნაწილს და მათი შესრულება სავალდებულოა;
6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ქ. კასპში, ფარნავაზის ქუჩა №2-ში, შპს
„ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების
შეცვლაზე (კლინკერის წარმოების ძველი ტექნოლოგიური ხაზის სარეზერვოდ
შენარჩუნება) სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ” საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 14 იანვრის N 2-27
ბრძანება;
7. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას’’;
8. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას’’ მიერ ამ ბრძანების
გაცნობისთანავე;
9. ბრძანების ძალაში შესვლიდან 5 დღის ვადაში სკრინინგის გადაწყვეტილება
განთავსდეს
სამინისტროს
ოფიციალურ
ვებგვერდზე
და
კასპის
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე;
10. ბრძანება
შეიძლება
გასაჩივრდეს
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.
ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

