


ტყიბულში ქვანახშირის საბადო
 1825 წელს აღმოაჩინეს;
 1847 წლიდან საბადოს ექსპლუატაცია დაიწყო;
 1950-იან წლებში, 4 შახტაში ქვანახშირის მოპოვებამ 

წელიწადში 3 მილიონ ტონას გადააჭარბა;
 2 შახტა - მინდელის და ძიძიგურის სახ.;
 2006 - წიაღისეულის მოპოვების უფლებას და 

ქვანახშირის გამამდიდრებელ ფაბრიკას შპს 
„საქნახშირი“ ფლობს. 



საქნახშირის მფლობელი

 შპს “ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული 
ჯგუფია”- GIG

 მარშალის კუნძულების ოფშორულ ზონაში 
რეგისტრირებული შპს „ჩემექსიმ ინტერნეშენალი“

 მართავს და განაგებს საქართველოს ოთხი 
მოწვევის პარლამენტის წევრი დავით ბეჟუაშვილი

 კომპანიის არა-აღმასრულებელი დირექტორია 
დავით ბეჟუაშვილის ძმა, გელა ბეჟუაშვილი 



მეშახტეთა დაშავების საგანგაშო სტატისტიკა

 2018 წლის 16 ივნისს4 მუშის იმავე 
შახტში დაღუპვის შემდეგ, სადაც ორი 
თვით ადრე 6 ადამიანი დაიღუპა და 3 
დაშავდა, კომპანიამ განაცხადა, რომ 
ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულთათვის 
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს. 



ცვლილებები
შპს საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)  - შპს 

საქნახშირი 
posta@gig.ge - info@saqnakhshiri.ge
საქნახშირის სამეწარმეო რეესტრში 

დაფიქსირებულ მონაცემებიდან ამოღებულ 
იქნა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის 
მისამართი

mailto:posta@gig.ge
mailto:info@saqnakhshiri.ge


„ჩვენს შესახებ“  - WWW.GIG.GE

კომპანიის შესახებ, ქვანახშირის მოპოვების 
ისტორიისა და მასშტაბის შესახებ და 
გამამდიდრებელი ქარხნის შესახებ;

2017 წლის ფინანსური ანგარიშები 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე;

წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის 
ფარგლებში არსებული მარაგების შესახებ. 

http://www.gig.ge/


გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია

ვებ-გვერდზე არის სპეციალური 
განყოფილება „გარემო“ - არაფერი 
აქვს საერთო კომპანიის საქმიანობის 
ზემოქმედების ქვეშ არსებულ 
გარემოსთან და აღწერს სხვადასხვა 
დროს კომპანიის ინიციატივით და/ან 
მონაწილეობით ჩატარებულ ე.წ. 
გამწვანების აქციებს. 



გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია

„დატოვე შენი კვალი“
 6 რამდენიმეწამიანი აუდიო-რგოლებია 

განთავსებული
 2 მუშაობს 
 პირველ რგოლში თეატრმცოდნე ნიკა წულუკიძე 

ქაღალდის ხელსახოცის, ხოლო მეორე აუდიო-
რგოლში ჟურნალისტი ნანუკა გოგიჩაიშვილი 
სიგარეტის ნამწვის ურნაში ჩაგდებისკენ 
მოუწოდებენ მოქალაქეებს.   

https://youtu.be/P5mv06giCJg
https://youtu.be/77FCPDI71Vg


გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია

„დატოვე შენი კვალი“
 6 რამდენიმეწამიანი აუდიო-რგოლებია 

განთავსებული
 2 მუშაობს 
 პირველ რგოლში თეატრმცოდნე ნიკა წულუკიძე 

ქაღალდის ხელსახოცის, ხოლო მეორე აუდიო-
რგოლში ჟურნალისტი ნანუკა გოგიჩაიშვილი 
სიგარეტის ნამწვის ურნაში ჩაგდებისკენ 
მოუწოდებენ მოქალაქეებს.   

https://youtu.be/P5mv06giCJg
https://youtu.be/77FCPDI71Vg


გარემოსთვის მიყენებული ზიანი

 სამი ძირითადი ობიექტი: შახტა, გამამდიდრებელი 
საწარმო და  თბოელექტროსადგური - სამივე 
პრობლემური

 მარტო გამამდიდრებელი საწარმოს ნებართვის 
პირობების დარღვევით ფუნქციონირების შედეგად 
გარემოსათვის მიყენებულმა ზიანმა 2013-2014წ.წ. 
3 170 760 ლარი შეადგინა. 



კომპანია არ აქვეყნებს
 წიაღით სარგებლობის ლიცენზიისა და საწარმოს
ნებართვის პირობების შესახებ;

 პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ;
 გარემოსათვის მიყენებული ზიანის, ამ ზიანის
გამოსწორების და/ან შემცირებისათვის დაგეგმილი
და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ;

 კომპანიის საქმიანობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული
გარემოს მდგომარეობის შესახებ.
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