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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელ პირს 
ქალბატონ ნანა ჩინჩილაკაშვილს 

  
ქალბატონო ნანა,  
 
გთხოვთ, გადმოგვცეთ ჩვენი 2020 წლის 25 სექტემბერის №04/06-274 წერილით მოთხოვნილი 
საჯარო ინფორმაცია. კერძოდ: (1) „წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ენკა 
რინიუებლზის“ მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული 
სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) მშენებლობის და 
ექსპლუატაციის პროექტში ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებებზე (ქვედა ნამახვანი) 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის 2020 წლის 28 თებერვლის №2-191 ბრძანებით დადგენილი ქვემოთ ჩამოთვლილი 
პირობების შესრულების მიზნით შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების 
ასლები (წარდგენის წერილების თანხლებით) და  (2) სამინისტროს მიერ ამ დოკუმენტის 
შეთანხმების ამსახველი წერილების ასლი, კერძოდ: 
 
 პირობა №6. შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ მშენებლობის დაწყებამდე  სამინისტროში 

წარმოდგენილ იქნეს შესაბამის უწყებებთან შეთანხმებული მშენებლობის სატრანსპორტო 
სქემა ქ. ქუთაისის შემოვლით. 

 პირობა №7. შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ კაშხლის მშენებლობის დაწყებამდე  
წარმოდგენილ იქნეს სიღრმული წყალსაგდებებით გატარებული ნაკადის ენერგიის 
ჩაქრობის პირობები. 

 პირობა №8. შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ გვირაბის მშენებლობის დაწყებამდე 
წარმოდგენილ იქნეს ექსპლუატაციის პერიოდში სადერივაციო-სადაწნეო გვირაბიდან 
ფილტრაციული წყლების მონიტორინგის სისტემის პროექტი და პროგრამა. 

 პირობა №9. შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 
ორი თვის ვადაში წარმოდგენილ იქნეს სატურბინე ზეთების წყალში ავარიული ჩაღვრის 
პრევენციული და სალიკვიდაციო ღონისძიებების ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის 
საჭირო ინვენტარისა და მოწყობილობების ჩამონათვალი. 

 პირობა №10. შპს „ენკა რინიუებლზის“ მიერ კაშხლის მშენებლობის დაწყებამდე 
სამინისტროში წარმოდგენილ იქნეს წყალსაცავში წყალდიდობის ტრანსფორმირების 
პირობები და ქვემო ბიეფში წყალგაშვებების რეჟიმები (რაოდენობა, პერიოდულობა) მდ. 
რიონის ქვედა დინებაში არსებული ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმების 
გათვალისწინებით. 

 პირობა №11. შპს „ენკა რინიუებლზმა” გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემიდან 2 
თვის ვადაში უზრუნველყოს წყალსაცავის შევსების (პირველი შევსების) გრაფიკის 
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სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა ქვედა ბიეფში წყალგაშვების ოდენობის 
მითითებით. 

 პირობა №12. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” მშენებლობის დაწყებამდე და მშენებლობა-
ექსპლუატაციის ეტაპზე უზრუნველყოს ჰესის ინფრასტრუქტურული ობიექტების განლაგების 
და მათ მიმდებარედ არსებულ მეწყრულ უბნებზე პერიოდული ვიზუალური მონიტორინგის 
წარმოება (განსაკუთრებით წყალსაცავის მდგრადობაზე მათი გავლენის კონტროლის 
მიზნით) და მიღებული შედეგების 6 თვეში ერთხელ სამინისტროში განსახილველად 
წარმოდგენა. 

 პირობა №13. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” უზრუნველყოს N6 მეწყერზე (გონის მასივი) 
ინსტრუმენტული მონიტორინგის სისტემის მოწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი წინასწარი 
კვლევების ჩატარება და შედეგების სამინისტროში წარმოდგენა. აღნიშნული კვლევების 
განხორციელება დასაშვებია ჰესის მშენებლობის პარალელურად, ხოლო მონიტორინგის 
სისტემის ინსტალაცია უზრუნველყოფილი უნდა იქნას წყალსაცავის ექსპლუატაციაში 
შესვლამდე. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ მეწყრულ სხეულზე 
გათვალისწინებულია პიეზომეტრების და ინკლინომეტრების მოწყობა (რისთვისაც საჭირო 
გახდება ჭაბურღილების გაყვანა), მეწყრული სხეულის სიმძლავრის (ცოცვის სიბრტყე ან 
შესუსტების ზონის მდებარეობა სიღრმეში) დადგენის მიზნით, უზრუნველყოფილი უნდა 
იქნეს ჭაბურღილების გაყვანის შედეგად მიღებული ინფორმაციის სამინისტროში 
შესათანხმებლად წარმოდგენა. 

 პირობა №14. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” უზრუნველყოს როგორც სადერივაციო, ასევე 
მიმყვანი გვირაბის მარშრუტის დეტალური საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა (გვირაბის 
მშენებლობის პარალელურად) და შედეგების წარმოდგენა სამინისტროში. 

 პირობა №15. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” უზრუნველყოს დეტალური მონიტორინგის გეგმის 
სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა, სადაც გათვალისწინებული იქნება 
მონიტორინგის სისტემის შექმნა მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ემისიების და 
მტვრის გავრცელებაზე. საჭიროების შემთხვევაში, შემუშავდეს დამატებითი 
შემარბილებელი ღონისძიებები და შეთანხმდეს სამინისტროსთან. 

 პირობა №20. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” უზრუნველყოს დამატებითი იქთიოლოგიური 
კვლევების წარმოება სეზონურად რაოდენობრივი ცვლილების დინამიკის შეფასებით, 
როგორც ჰესის მშენებლობამდე, ასევე ოპერირების პერიოდში და შედეგების 
სამინისტროში განსახილველად წარმოდგენა. 

 პირობა №21. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” უზრუნველყოს მდინარის წყლის ტემპერატურის 
მონიტორინგი წყალსაცავამდე, წყალსაცავის ზედაპირზე და სიღრმეში, კაშხლიდან 
გამომავალი წყლის ტემპერატურაზე უშუალოდ კაშხალთან და კაშხლის ქვედა დინებაში. 
წყლის ტემპერატურის მონიტორინგის სისტემა, ანგარიშგების ფორმა და სიხშირე 
შეთანხმდეს სამინისტროსთან. 

 პირობა №22. შპს ,,ენკა რინიუებლზმა” აგრომეტეოროლოგიური სადგურების მეშვეობით 
უზრუნველყოს ჰაერის და ნიადაგის ტემპერატურასა და ტენიანობაზე მუდმივი 
მონიტორინგი, ისევე როგორც ქარის სიჩქარეზე, მზის რადიაციასა და სხვა მეტეროლოგიურ 
პარამეტრებზე. აგრომეტეოროლოგიური სადგურების ტიპი, განთავსების ადგილი, 
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მონაცემთა შეგროვების სიხშირე და შედეგების წარმოდგენის პერიოდულობა შეათანხმოს 
სამინისტროსთან. მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით, საჭიროების შემთხვევაში, 
უზრუნველყოს დამატებითი შემარბილებელი/საკომპენსაციო ღონისძიებების 
სამინისტროსთან შესათანხმებლად წარმოდგენა. 

 პირობა №25. შპს „ენკა რინიუებლზმა“ მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ფუჭი 
ქანების სანაყაროს პროექტების სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა shape 
ფაილებთან ერთად. 

 პირობა №26. შპს „ენკა რინიუებლზმა“ მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს 
სამშენებლო მოედნების/ბანაკების პროექტების სამინისტროში შესათანხმებლად 
წარმოდგენა shape ფაილებთან ერთად. 

 პირობა №28. შპს „ენკა რინიუებლზმა“ მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ნარჩენების 
მართვის გეგმის შემუშავება და სამინისტროსთან შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 აგვისტოს N211 ბრძანების 
შესაბამისად. 

 პირობა №29. შპს „ენკა რინიუებლზმა“ სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვას 
დაქვემდებარებულ ფართობებზე, ნებისმიერი ქმედება განახორციელოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს 
აღნიშნული საკითხის სსიპ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან შეთანხმება. 

 
ასევე, გთხოვთ გადმოგვცეთ, ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტის ფარგლებში შესაძლო 
კანონდარღვევის შემთხვევებთან დაკავშირებით სამინისტროს 2020 წლის 5 ნოემბრის N10511/01 
წერილით დაპირებული საჯარო ინფორმაცია სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტის მიერ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის შესაბამისი ვალდებულებების შესრულების 
მდგომარეობის შემოწმების შედეგად გამოვლენილი კანონდარღვევებისა და კომპეტენციის 

ფარგლებში გატარებული ქმედითი ღონისძიებების შესახებ.  აღნიშნულთან დაკავშირებით, გთხოვთ, 
გადმოგცეთ თქვენს ხელთ არსებული სრული დოკუმენტაციის ასლი. 
 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის.  
 
ნინო გუჯარაიძე 
აღმასრულებელი დირექტორი 
 
 


