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ადმინისტრაციული საჩივარი 
 
გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი: 
-   “შპს „RMG Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის 
ექსპლუატაციასა და  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო 
წიაღისეულის გადამუშავება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N2-71 ბრძანება.  
 
ადმინისტრაციული საჩივრის მოთხოვნა: 
- ბათილად იქნეს ცნობილი “შპს „RMG Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის 
საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე 
(სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N2-71 
ბრძანება. 
 
გარემოებანი, რომელსაც ეფუძნება საჩივრის მოთხოვნა: 
1. 2017 წლის 29 დეკემბერს შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა მიმართა საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს მოადგილეს და აცნობა რომ შპს შპს RMG Gold 
გეგმავს არსებული საყდრისის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების 
შეცვლას - მოედნების გაფართოებას. „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ კანონის 
მოთხოვნათა შესრულების მიზნით 2018 წლის 20 თებერვალს კომპანია გეგმავდა პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვას. ასევე, წერილის თანახმად, კომპანიამ 
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის შესაბამისად 
სამინისტროს საინფორმაციოდ წარუდგინა კანონით დადგენილი დოკუმენტაცია.  
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მტკიცებულება - დანართი #1 - შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელი დირექტორის 2017 წლის 29 
დეკემბრის წერილი.  
 
2. 2018 წლის 25 ოქტომბერს შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა წერილით მიმართა 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს, რომლითაც აცნობა, რომ  
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიზნით 
უგზავნიდა შპს RMG Gold-ის არსებულის საყდრისის გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის 
პირობების შეცვლის პროექტის დოკუმენტაციას. წერილით, შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელმა 
დირექტორმა მოითხოვა დოკუმენტაციის განხილვა და პროექტზე გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მიღება.  
 
მტკიცებულება - დანართი #2 - შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელი დირექტორის 2018 წლის 25 
ოქტომბრის წერილი.  
  
3. 2018 წლის 9 ნოებერს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 
გამოსცა ბრძანება #2-910 „შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის 
საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით საექსპერტო კომისიის შექმნის 
შესახებ“. ბრძანების თანახმად,  შპს „RMG Gold“-ის მიერ წარმოდგენილ, არსებული „საყდრისის“ 
გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების 
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე ექსპერტიზის ჩატარების მიზნით, საექსპერტო 
კომისია შეიქმნა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე.  
 
მტკიცებულება - დანართი #3 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
2018 წლის 9 ნოემბრის #2-910 ბრძანება.  
 
4. იმავე დღეს, 2018 წლის 9 ნოებერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრმა გამოსცა ბრძანება #2-911 „შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული 
გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტზე 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ“. 
 
ბრძანების თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით შპს „RMG Gold“-ის მიერ 
წარმოდგენილი იყო არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის 
პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში. 
წარმოდგენილი პროექტის სირთულის გათვალისწინებით, ასევე საჯარო განხილვის დროს 
სამინისტროს მიერ კომპანიისათვის წარდგენილი შენიშვნების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 
სამინისტროს პოზიციის თანახმად, აუცილებელი იყო სპეციალისტების მიერ მომხდარიყო პროექტისა და 
მისი განთავსების არეალის დეტალური შესწავლა. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით მინისტრმა 
მიიღო გადაწყვეტილება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-100 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილების 
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საფუძველზე ერთი თვის ვადით გაეგრძელებინა შპს „RMG Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული 
გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა-მოედნების გაფართოების პროექტზე 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ადმინისტრაციული წარმოების ვადა. 
 
მტკიცებულება - დანართი #4 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
2018 წლის 9 ნოემბრის #2-911 ბრძანება.  
 
5. 2019 წლის 23 იანვარს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 
გამოსცა ბრძანება №2-71. ბრძანების თანახმად, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის 48-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის და ამავე კოდექსის მეორე დანართის მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილისა და მეორე 
დანართის 5.1 ქვეპუნქტის საფუძველზე დამტკიცდა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება შპს „RMG 
Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და 
ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის 
გადამუშავება).  
 
მტკიცებულება - დანართი #5. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
2019 წლის 23 იანვრის №2-71 ბრძანება.  
 
6. ჩვენი 2019 წლის 29 იანვრის №09/01 -206 წერილის პასუხად, გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 2019 წლის 11 
თებერვლის N1389/01 წერილით გადმოგვეცა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის №2-71 ბრძანება და ბრძანების გამოცემისათვის 
ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ნაწილი.    
 
მტკიცებულება  -  დანართი #6 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო 
ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის 2019 წლის 11 თებერვლის N1389/01 წერილი.  
 
საჩივრის სამართლებრივი საფუძვლები: 
1. სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ა" ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა სახელმწიფო 
ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი, აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მაშასადამე, საქართველოს გარემოს დაცვისა 
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელზეც ამავე 
კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად, ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებანი. 

 
სზაკ-ის 2.1 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე 
გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს 
პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. გასაჩივრებული საქართველოს 
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გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის №2-71 ბრძანება - 
ფორმალურ-სამართლებრივი თვალსაზრისით, წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ 
სამართლებრივ აქტს, ვინაიდან გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ადმინისტრაციულ 
კანონმდებლობაზე მითითებით, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული ამ 
მმართველობითი ღონისძიების შედეგად დამტკიცებულია - გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, 
რომლითაც შპს „RMG Gold“-ს მიენიჭა არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის 
ექსპლუატაციასა და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის - მოედნების გაფართოების (სასარგებლო 
წიაღისეულის გადამუშავება) უფლება.  
 
სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არა აქვს კანონმდებლობის 
მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.  
 
სზაკ-ის 180.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილ უნდა იქნეს 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების ან ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 
ერთი თვის ვადაში. ამავე კოდექსის 178.2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანოს 
ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
თაობაზე წარდგენილ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო. 
ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს განსახილველ შემთხვევაში წარმოადგენს საქართველოს 
მთავრობა, სადაც ზემოაღნიშნული გასაჩივრების ვადის დაცვით წარმოდგენილია წინამდებარე 
ადმინისტრაციული საჩივარი. 
 
მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული -   “შპს „RMG Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის 
საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე 
(სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N2-71 
ბრძანება - გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, რის გამოც დასახელებული 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილად უნდა იქნას ცნობილი სზაკ-ის მე-
60 პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად შემდეგ გარემოებათა გამო: 
 
ადმინისტრაციულმა ორგანომ “შპს „RMG Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული 
გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - 
მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N2-71ბრძანების გამოცემისას დაარღვია:  
 
2. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი:  
2.1 არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და  
ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის 
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გადამუშავება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას 
ადმინისტრაციულმა ორგანომ სრულიად უსაფუძვლოდ გამოიყენა გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის 48-ე მუხლის პირველი ნაწილი.  
 
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კოდექსის“ 48 მუხლის თანახმად, „2018 წლის 1 იანვრამდე 
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული 
ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 
იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით“. 
 
მოცემულ შემთხვევაში არ არსებობდა ამ ნორმის გამოყენების საფუძველი, ვინაიდან, როგორც 
წარმოდგენილი ადმინისტრაციული წარმოების მასალებიდან ნათლად ჩანს, გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო შპს RMG Gold-ის 
აღმასრულებელი დირექტორის 2018 წლის 25 ოქტომბრის წერილის საფუძველზე.  
 
2.2 მე-5 მუხლის მე-12 ნაწილის თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით 
გათვალისწინებული საქმიანობის საწარმოო ტექნოლოგიის განსხვავებული ტექნოლოგიით შეცვლა 
ან/და ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა, ამ კოდექსით 
განსაზღვრული სკრინინგის პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა.  
 
2.3.  მე-6 მუხლის 1 ნაწილის (ა) ქვეპუნქტი, (გ) ქვეპუნქტი და (ე) ქვეპუნქტი. კერძოდ: 
ა) პროექტს უნდა გაევლო ამ კოდექსის მე-8 და მე-9 მუხლებით განსაზღვრული სკოპინგის პროცედურა 
(რომელიც განსაზღვრავს გზშ-ისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და 
ამ ინფორმაციის გზშ-ის ანგარიშში ასახვის საშუალებებს), რასაც ადგილი არ ქონია.  
გ) საზოგადოების მონაწილეობა - გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობა 
არ ყოფილა უზრუნველყოფილი.  
 
2.4. მე-6 მუხლის 2 ნაწილი, რომლის თანახმად, მინისტრი  გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას  
გასცემს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ეტაპების დასრულების შემდეგ - როგორც 
ზემოთ აღვნიშნეთ, პროექტს არ გაუვლია მე-6 მუხლის 1 პუნქტით დადგენილი ეტაპები.   
 
2.5. მე-8 მუხლი - საქმიანობის განმახორციელებელს საქმიანობის დაგეგმვის შეძლებისდაგვარად 
ადრეულ ეტაპზე სამინისტროსათვის უნდა წარედგინა სკოპინგის განცხადება სკოპინგის ანგარიშთან 
ერთად. სკოპინგის განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში სამინისტრო უნდა უზრუნველეყო 
სკოპინგის განცხადებისა და სკოპინგის ანგარიშის თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე და შესაბამისი 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო 
დაფაზე განთავსება, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში – მათი ნაბეჭდი ეგზემპლარების ან ელექტრონული 
ვერსიების საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხელმისაწვდომობა. 
 
სკოპინგის ანგარიშს უნდა მოეცვა: 
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ა) დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას, კერძოდ, ზოგად ინფორმაციას: 
ა.ა) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად); 
ა.ბ) დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი, საწარმოო პროცესი, 
შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის ოდენობა და სხვა) შესახებ; 
ა.გ) დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატივების შესახებ; 
ბ) ზოგად ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, რომლებიც 
შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში, მათ შორის: 
ბ.ა) ინფორმაციას დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
ბ.ბ) ინფორმაციას შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
ბ.გ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე, სოციალურ 
გარემოზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლსა და სხვა ობიექტზე შესაძლო ზემოქმედების შესახებ; 
გ) ინფორმაციას ჩასატარებელი საბაზისო/საძიებო კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის 
საჭირო მეთოდების შესახებ; 
დ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილ საბადოს 
დამუშავების გეგმას (მათ შორის, რეკულტივაციის პროექტს), საჭიროების შემთხვევაში; 
ე) ზოგად ინფორმაციას იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება გარემოზე 
მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, შემცირებისათვის ან/და 
შერბილებისათვის. 
 
2.6. მუხლი 9. სამინისტროს უნდა განეხილა სკოპინგის განცხადება და სკოპინგის ანგარიში და 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის IX თავით დადგენილი წესით გაეცა სკოპინგის 
დასკვნას.  
 
საზოგადოებას უნდა მისცემოდა შესაძლებლობა, სკოპინგის განცხადების გამოქვეყნებიდან 15 დღის 
ვადაში, სამინისტროსათვის წარედგინა მოსაზრებები და შენიშვნები სკოპინგის ანგარიშთან 
დაკავშირებით. სამინისტროს კი, სკოპინგის დასკვნის გაცემისას უნდა უზრუნველეყო საზოგადოების 
მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების განხილვას და, შესაბამისი საფუძვლის არსებობის 
შემთხვევაში, გათვალისწინება. 
 
სკოპინგის განცხადების დადგენილი წესით განთავსებიდან არაუადრეს მე-10 დღისა და არაუგვიანეს 
მე-15 დღისა სამინისტროს უნდა უზრუნველეყო სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა.  
 
საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია  უნდა გამოქვეყნებული საჯარო განხილვის ჩატარებამდე 
არაუგვიანეს 10 დღისა, კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად (საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ 
ინფორმაცია უნდა განთავსებულიყო: სამინისტროსა და შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს 
ვებგვერდებზე და იმ საინფორმაციო დაფაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის; 
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გაზეთში, რომელიც შესაძლო ზემოქმედებისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ფართოდ არის 
გავრცელებული და ხელმისაწვდომია დაინტერესებული საზოგადოების უმრავლესობისთვის (ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში); შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და 
წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე ან/და ვებგვერდზე, აგრეთვე ინფორმაციის 
გავრცელების დამკვიდრებულ ადგილას (ტრანსპორტის გაჩერება, სკოლა, სკოლამდელი აღზრდის 
დაწესებულება, სავაჭრო ცენტრი, ფოსტის ოფისი ან/და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილი); 
საქმიანობის განხორციელების უახლოეს საჯარო ადგილას). 
 
ამასთან, საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ცნობის განთავსების დრო იმგვარად უნდა 
განსაზღვრულიყო, რომ უზრუნველყოფილიყო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების 
ეფექტიანი მონაწილეობა. 
 
სკოპინგის ანგარიშის განხილვის შედეგად სამინისტროს უნდა გაეცა სკოპინგის დასკვნას, რომელიც 
მტკიცდება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით. სკოპინგის 
დასკვნით უნდა განსაზღვრულიყო გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, 
მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. სამინისტროს მიერ გაცემული 
სკოპინგის დასკვნა სავალდებულო იქნებოდა საქმიანობის განმახორციელებლისთვის გზშ-ის 
ანგარიშის მომზადებისას. 
 
ამასთან, თუ სკოპინგის პროცედურის განხორციელებისას დადგინდებოდა, რომ დაგეგმილი 
საქმიანობის განხორციელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება, უნდა 
გამოყენებულიყო ამ კოდექსის V თავით გათვალისწინებული პროცედურა.  
 
2.7. მუხლი 10.  
მხოლოდ სამინისტროს მიერ სკოპინგის დასკვნის დამტკიცების შემდეგ საქმიანობის 
განმახორციელებელს უნდა მოემზადებინა გზშ-ის ანგარიში. 
 
გზშ-ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა ყოფილიყო იმ პირის/პირების მიერ, რომლებიც 
მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის, კონსულტანტის მიერ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 
ხოლო გზშ-ს ანგარიშს უნდა მოეცვა: 
 
ა) დაგეგმილი საქმიანობის აღწერას, კერძოდ: 
ა.ა) საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერას, GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატების მითითებით  (shp-ფაილთან ერთად), აგრეთვე დაგეგმილი საქმიანობისთვის გარემოს 
არსებული მდგომარეობის აღწერას; 
ა.ბ) ინფორმაციას მიწის კატეგორიისა და მიწათსარგებლობის ფორმის შესახებ, როგორც 
მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე; 
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ა.გ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის ფიზიკური მახასიათებლების (სიმძლავრე, მასშტაბი და 
საწარმოო პროცესი, მათ შორის, შესაძლო საწარმოებელი პროდუქციის ოდენობა, მოთხოვნილი 
ენერგია, წარმოებისას გამოსაყენებელი მასალა და ბუნებრივი რესურსები და სხვა) შესახებ; 
ა.დ) ინფორმაციას სადემონტაჟო სამუშაოებისა და მეთოდების შესახებ (საჭიროების შემთხვევაში); 
ა.ე) ინფორმაციას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე შესაძლო უარყოფითი შედეგების და  
ემისიების (როგორებიცაა წყლის, ჰაერის, მიწის და წიაღისეულის დაბინძურება, ხმაური, ვიბრაცია, 
ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, სითბური გამოსხივება, რადიაცია) შესახებ; 
ა.ვ) ინფორმაციას იმ ნარჩენების სახეების, მახასიათებლებისა და რაოდენობის შესახებ, რომლებიც 
შესაძლოა წარმოიქმნას მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპებზე, აგრეთვე, საჭიროების 
შემთხვევაში, ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრულ დამატებით 
ინფორმაციას; 
ბ) ინფორმაციას გარემოს დაცვის მიზნით შემოთავაზებული დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი 
განხორციელების ადგილის ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით, მათ 
შორის, უმოქმედობის (ნულოვანი) ალტერნატივის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქმიანობის 
განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების 
აღწერას, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია არსებული ინფორმაციის გამოყენებით და მეცნიერულ 
ცოდნაზე დაყრდნობით; 
გ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებისას გარემოზე შესაძლო მნიშვნელოვანი 
ზემოქმედების შესახებ, მათ შორის, მოსახლეობაზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე, 
ბიომრავალფეროვნებაზე (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები, 
ეკოსისტემები), წყალზე (მათ შორის, ჰიდრომორფოლოგიური ცვლილებები, რაოდენობა, ხარისხი), 
ჰაერზე,  ნიადაგზე (მათ შორის, ნიადაგის მოხსნა), მიწაზე (მათ შორის, ორგანული ნივთიერებები, 
ეროზია, დატკეპნა, დეგრადაცია), კლიმატზე (მათ შორის, სათბურის გაზების ემისია), ლანდშაფტზე, 
კულტურულ მემკვიდრეობაზე (მათ შორის, არქიტექტურული და არქეოლოგიური ასპექტები) და 
მატერიალურ ფასეულობებზე ზემოქმედების შესახებ; 
დ) ინფორმაციას ამ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კომპონენტებსა და მათ 
ურთიერთქმედებაზე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით შესაძლო პირდაპირი და 
არაპირდაპირი, კუმულაციური, ტრანსსასაზღვრო, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, პოზიტიური და 
ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ, რომელიც გამოწვეულია: 
დ.ა) დაგეგმილი საქმიანობისთვის საჭირო სამშენებლო სამუშაოებით, მათ შორის, საჭიროების 
შემთხვევაში, სადემონტაჟო სამუშაოებით; 
დ.ბ) ბუნებრივი რესურსების (განსაკუთრებით – წყლის, ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების) 
გამოყენებით, ამ რესურსების ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით; 
დ.გ) გარემოს დამაბინძურებელი ფაქტორების ემისიით, ხმაურით, ვიბრაციით, რადიაციით, ნარჩენების 
განთავსებითა და აღდგენით; 
დ.დ) გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ან კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზემოქმედების რისკებით 
(მაგალითად, ავარიის ან კატასტროფის შემთხვევაში); 
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დ.ე) სხვა, არსებულ საქმიანობასთან ან დაგეგმილ საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედებით; 
დ.ვ) საქმიანობის კლიმატზე ზემოქმედებით და კლიმატის ცვლილებით განპირობებული საქმიანობის 
მოწყვლადობით; 
დ.ზ) გამოყენებული ტექნოლოგიით, მასალით ან/და ნივთიერებით; 
ე) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების შედეგად შესაძლო ინციდენტების 
განსაზღვრისა და მათი შედეგების შეფასების შესახებ, მათ შორის, ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების 
სამოქმედო გეგმას; 
ვ) სამოქმედო გეგმას დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქმედების შედეგების, მათი თავიდან აცილების, შემცირების, 
შერბილებისა და კომპენსაციის ღონისძიებათა შესახებ. ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს როგორც 
საქმიანობის განხორციელების, ისე შემდგომი ექსპლუატაციის ეტაპებს; 
ზ) გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასებას და მისი აუცილებლობის დასაბუთებას, რაც გულისხმობს 
გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედებით გამოწვეული დანაკარგისა და მიღებული სარგებლის 
ურთიერთშეწონას გარემოსდაცვით, კულტურულ, ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში; 
თ) ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში ამ საქმიანობის დაწყებამდე 
არსებული გარემოს მდგომარეობის აღდგენის საშუალებების შესახებ; 
ი) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 
აღწერას, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის მიმართ საქმიანობის 
მოწყვლადობით; 
კ) სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და 
შენიშვნების შეფასებას; 
ლ) ინფორმაციას კვლევების მეთოდოლოგიის და გარემოს შესახებ ინფორმაციის წყაროების თაობაზე; 
მ) ამ ნაწილის „ა“–„ლ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაციის მოკლე არატექნიკურ 
რეზიუმეს, საზოგადოების ინფორმირებისა და მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად. 
 
გზშ-ს ანგარიშზე თანდართული უნდა ყოფილიყო: 
ა) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილი საბადოს 
დამუშავების გეგმა (მათ შორის, რეკულტივაციის პროექტი), საჭიროების შემთხვევაში; 
ბ) ინფორმაცია იმ კონსულტანტის დასახელებისა და იურიდიული მისამართის შესახებ, რომელიც 
მონაწილეობდა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
გ) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის გენერალური გეგმა, GIS (გეოინფორმაციული 
სისტემები) კოორდინატების მითითებით (shp-ფაილთან ერთად), რომელშიც აღნიშნულია დაგეგმილი 
საქმიანობის განხორციელების ადგილი, დროებითი ნაგებობები და კომუნალური სისტემები; 
დ) კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ინდივიდუალური მეწარმისთვის – საჯარო რეესტრიდან 
ამონაწერი, ფიზიკური პირისთვის – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
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იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის – 
სადამფუძნებლო დოკუმენტის ასლი; 
ე) ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობით გათვალისწინებული მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი 
გამონამუშევრის განთავსების ტერიტორიის (სანაყარო) ალტერნატივების შესახებ, GIS 
(გეოინფორმაციული სისტემები) კოორდინატების მითითებით, აგრეთვე ინფორმაცია აღნიშნული 
გამონამუშევრის განთავსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 
 
2.8. მუხლი 12. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული 
ადმინისტრაციული წარმოება - ამ მუხლით დადგენილი არცერთი მოთხოვნა დაცული არ ყოფილა. 
 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ წარმოებას უნდა  
მოეცვა: 
ა) ექსპერტიზას; 
ბ) საზოგადოებისა და უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოების მონაწილეობას; 
გ) შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შემთხვევაში – ამ კოდექსის V თავით გათვალისწინებული 
პროცედურა. 
 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადების რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში, 
გზშ-ის ანგარიშის განხილვის მიზნით მინისტრს უნდა შეექმნა საექსპერტო კომისია, რომლიც  
მოამზადებდა და შექმნიდან 40 დღის ვადაში  (და არა 7 დღის ვადაში, როგორც ეს მინისტრის 2-910 
ბრძანებით განისაზღვრა) სამინისტროს წარუდგენდა ექსპერტიზის დასკვნას გზშ-ის ანგარიშის შესახებ. 
საზოგადოებას შესაძლებლობა უნდა მისცემოდა ესარგებლა თავისი უფლებით და განცხადების 
გამოქვეყნებიდან 40 დღის ვადაში სამინისტროსთვის წარედგინა მოსაზრებები და შენიშვნები გზშ-ის 
ანგარიშთან, დაგეგმილ საქმიანობასთან და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გასათვალისწინებელ 
პირობებთან დაკავშირებით. ხოლო, სამინისტროს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისას ან 
საქმიანობის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემისას 
უზრუნველეყო წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების განხილვა და შესაბამისი საფუძვლის 
არსებობის შემთხვევაში, მხედველობაში მიღება.  
 
განცხადების ამ კოდექსის მე-11 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით განთავსებიდან არაუადრეს 
25-ე დღისა და არაუგვიანეს 30-ე დღისა სამინისტროს უნდა ჩაეტარებინა გზშ-ის ანგარიშის საჯარო 
განხილვა საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნებულიყო დეს საჯარო განხილვის 
ჩატარებამდე არაუგვიანეს 20 დღისა, ამ კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის 
შესახებ ინფორმაცია  უნდა გამოქვეყნებული საჯარო განხილვის ჩატარებამდე არაუგვიანეს 10 დღისა, 
კოდექსის 32-ე მუხლის შესაბამისად (საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია უნდა 
განთავსებულიყო: სამინისტროსა და შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს ვებგვერდებზე და იმ 
საინფორმაციო დაფაზე, რომელიც ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის; გაზეთში, რომელიც შესაძლო 
ზემოქმედებისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე ფართოდ არის გავრცელებული და 



 
11 

 

ხელმისაწვდომია დაინტერესებული საზოგადოების უმრავლესობისთვის (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში); შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან/და წარმომადგენლობითი 
ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე ან/და ვებგვერდზე, აგრეთვე ინფორმაციის გავრცელების 
დამკვიდრებულ ადგილას (ტრანსპორტის გაჩერება, სკოლა, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, 
სავაჭრო ცენტრი, ფოსტის ოფისი ან/და საზოგადოებრივი თავშეყრის სხვა ადგილი); საქმიანობის 
განხორციელების უახლოეს საჯარო ადგილას). 
 
საჯარო განხილვა უნდა ჩატარებულიყო დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილთან ყველაზე 
ახლოს მდებარე სათანადო ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში ან მის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე. საჯარო განხილვა ღია უნდა ყოფილიყო და  მასში მონაწილეობის უფლება  
საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს უნდა ჰქონოდა. 
 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების შესახებ სამართლებრივი აქტის გამოცემის პროცესში 
სამინისტროს უნდა განეხილა და,  შესაბამისი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, მხედველობაში უნდა 
მიეღო საზოგადოების და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებები და 
შენიშვნები, გზშ-ის ანგარიშის შესწავლის შედეგები, შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების 
შემთხვევაში – ამ კოდექსის V თავის შესაბამისად განხორციელებული გარემოზე ტრანსსასაზღვრო 
ზემოქმედების შეფასების პროცედურის შედეგები. 
 
2.9. სრულად უგულებელყოფილია კოდექსის IV თავის მოთხოვნები ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით.   
 
3.  „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი, რომლის თანახმად მოქალაქეს 
უფლება აქვს: ვ) მონაწილეობა მიიღოს გარემოს დაცვის სფეროში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების 
განხილვისა და მიღების პროცესში. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, საზოგადოებას არ მიეცა 
გასაჩივრებული აქტის გამოცემის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა.  
 
4. „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის პირველი, მესამე და 
მეექვსე მუხლების მოთხოვნა. კერძოდ: „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 
კონვენციის 1. მუხლის თანახმად, „იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ახლანდელი და მომავალი 
თაობების ყოველი ადამიანის უფლება იცხოვროს საკუთარი ჯანმრთელობის და კეთილდღეობისათვის 
შესაფერის გარემოში, ამ კონვენციის დებულების შესაბამისად ყველა მხარე იძლევა 
საზოგადოებისათვის გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მასთან დაკავშირებულ მართლმსაჯულების 
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საკითხებზე ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის 
უფლების გარანტიას“.  
 
კონვენციის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „ყოველი მხარე ეცდება უზრუნველყოს, რომ 
ოფიციალურმა პირებმა და ხელისუფლების ორგანოებმა წარმართონ და ხელი შეუწყონ საზოგადოებას, 
რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახადონ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია, გაუადვილონ გარემოს 
დაცვის სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა და ხელმისაწვდომი გახადონ 
სამართალწარმოება“; ხოლო იმავე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, „წინამდებარე კონვენციის 
შესაბამისი დებულებების ფარგლებში საზოგადოებას ექნება გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და 
მართლმსაჯულების საკითხების მოპოვების და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის 
შესაძლებლობა მიუხედავად მისი მოქალაქეობისა, ეროვნებისა და საცხოვრებელი ადგილისა, ხოლო 
იურიდიული პირის შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, სად არის რეგისტრირებული მათი სამყოფელი ან 
სად ეწევიან ფაქტიურ საქმიანობას“. 
 
კონვენციის მე-6 მუხლის თანახმად, დაინტერესებული საზოგადოება ადეკვატურად, დროულად და 
ეფექტურად უნდა იყოს ინფორმირებული საზოგადოებრივი თუ ინდივიდუალური შეტყობინების 
მეშვეობით (გარემოებათა გათვალისწინებით) გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის საწყის ეტაპზე.  
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს 
ზემოთჩამოთვლილი დებულებების არ გამოყენების შესაძლებლობას - „თუ ეს გათვალისწინებულია 
ეროვნული კანონმდებლობით, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება არ 
გამოიყენოს ამ მუხლის დებულებები იმ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ეროვნულ 
თავდაცვას, თუ ეს მხარე მიიჩნევს, რომ ეს უარყოფით ზეგავლენას იქონიებს ამ მიზნებზე“. როგორც 
ადმინისტრაციული წარმოების მასალებიდან ირკვევა, დაგეგმილ საქმიანობას არაფერი აქვს საერთო 
ეროვნულ თავდაცვასთან.  
 
5. წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივარი აკმაყოფილებს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
დადგენილ მოთხოვნებს, დაცულია ამ კოდექსის 181-ე მუხლით გათვალისწინებული საჩივრის ფორმა, 
მისი წარდგენის კანონით გათვალისწინებული 30 დღიანი ვადა (გასაჩივრებული აქტი და მისი 
გამოცემისთვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები გადმოგვეცა 2018 წლის 12 
თებერვალს), არ არსებობს ამავე კოდექსის 182-ე მუხლით დადგენილი ადმინისტრაციული საჩივრის 
მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლები, ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოდგენილია უფლებამოსილ 
ორგანოში.  
 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე გთხოვთ:  

• მიიღოთ ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოებაში; 
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• ბათილად ცნოთ  “შპს „RMG Gold“-ის  არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის 
საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების 
გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება) გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N2-71 ბრძანება. 
 

საჩივარზე დართული დოკუმენტების ნუსხა: 
დანართი #1 - შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელი დირექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის წერილი - 
ელექტრონული ვერსია;  
დანართი #2 - შპს RMG Gold-ის აღმასრულებელი დირექტორის 2018 წლის 25 ოქტომბრის წერილი - 
ელექტრონული ვერსია; 
დანართი #3 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 9 
ნოემბრის #2-910 ბრძანება - ელექტრონული ვერსია; 
დანართი #4 - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 9 
ნოემბრის #2-911 ბრძანება - ელექტრონული ვერსია; 
დანართი #5. - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 
იანვრის №2-71 ბრძანება - ელექტრონული ვერსია; 
დანართი #6 - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე 
პასუხისმგებელი პირის 2019 წლის 11 თებერვლის N1389/01 წერილი - ელექტრონული ვერსია; 
დანართი #7. - ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივას“ ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან - 2 ფურცელი; 
დანართი #8. - რწმუნებულება - 1 ფურცელი. 
დანართი სულ: 3 ფურცელი და 1 კომპაქტური დისკი.   
 
 
 
ნინო გუჯარაიძე 
აღმასრულებელი დირექტორი 
 
 
 


