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როგორც გამიგია, პროექტით, მდინარის კალაპოტში წყლის ხარჯის ოდნავი შემცირების ხარჯზე,
ნელნელა ივსება 7 კილომეტრი სიგრძისა და 5 მეტრი დიამეტრის სადერივაციო, კლდეში გაყვანილი
გვირაბი, (შეიქმნება წყლის მარაგი )რომლიდანაც დახრილობის გამო წარმოშობილი მაღალი წნევით,
წყლის მცირე ხარჯით გენერატორები გამოიმუშავებენ ელექტრო ენერგიას.(უშუალოდ რუსეთის
სასაზღვრო პუნქტთან) გვირაბის წყლის შევსება მოხდება მდინარის კალაპოტში წყლის ისეთი დონის
შენარჩუნებით, რომელიც საკმარისია წითთელკოპლებიანი კალმახისა და ბიოსფეროს
შესანარჩუნებლად...მეორე–არც ერთი ჰესის წყლის სარკის ზედაპირიანი საგუბარის ფართი არ იქნება იმ
ზომის, რომ მას შეეძლოს კლიმატის შეცვლა არათუ რაიონში, არამედ უახლოეს დასახლებაშიც კი...
მესამე– ჰესების მავნეობის შესახებ ვარაუდის საფუძველზე ატეხილი ზეპირი აჟიოტაჟი საზოგადოების
უმწიფარობაზე მიუთითებს.... შედით ინტერნეტში, და გაეცანით დარიალი ჰესის პროექტის გარემოზე
ზემოქმედების შესახებ დასკვნას (თითქმის სამასგვერდიანია)....და მერე გამოთქვით მოსაზრებები...
მეოთხე– როგორც ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის არის დამახასიათებელი, ამ
შემთხვევაშიც ვერსად იპოვით მათ მიერ წარმოდგენილ რაიმე ანალიზს, კვლევის შედეგებს, რომლის
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