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ზუგდი დი
ფ ო თში აე რ ო პო რ ტი ს მშე ნე ბლო ბა საში ში ა!

საქარ თველო ს პრ ეზიდენტმა თქვა, რ ო მ ფო თში რ ეგიო ნში ყველაზე დიდ აერ ო პო რ ტს ააშენებს.
ამან არ აერ თგვარ ო ვანი რ ეაქცია გამო იწვია, რ ო გო რ ც ადგილო ბრ ივ მო სახლეო ბაში, ისე
ეკო ლო გებში. ეკო ლო გებს მარ თებულად არ მიაჩნიათ მხო ლო დ რ ო მელიმე თანამდებო ბის
პირ ის, თუნდაც პრ ეზიდენტის მიერ , საკუთარ ი მო საზრ ების საფუძველზე ერ თპირ ო ვნულად
მიღ ებული გადაწყვეტილება.
ექსპერ ტებისაგან განსხვავებით, ადგილო ბრ ივი მო სახლეო ბის ნაწილი სიხარ ულით ელო დება
პრ ო ექტის განხო რ ციელებას, რ ადგან მიაჩნიათ, რ ო მ ეს სამუშაო ადგილებისა და ო ჯახის რ ჩენის
ერ თგვარ ი წყარ ო ა.
ჯერ ჯერ ო ბით, ფო თში აერ ო პო რ ტის აშენება-არ აშენების თაო ბაზე დაზუსტებით ვერ ავინ
საუბრ ო ბს, რ ადგან დო კუმენტს, რ ო მელიც დაგვიდასტურ ებდა აღ ნიშნულ ფაქტს, ვერ
მივაკვლიეთ.
ქალაქ ფო თის მერ მა ამ საკითხთან დაკავშირ ებით განმარ ტა – "აერ ო პო რ ტის ტერ იტო რ ია
ახლახან გადმო ეცა ადგილო ბრ ივ თვითმმარ თველო ბას საკუთრ ებაში. პრ ეზიდენტის
განკარ გულებით, აერ ო პო რ ტი პირ დაპირ ი მიყიდვის წესით 1 მლნ. დო ლარ ად მიეყიდება
არ აბულ საინვესტიციო კო მპანია `რ აკიას”. გარ იგება უნდა შემდგარ იყო 2010 წლის იანვარ ში,
თუმცა, გარ კვეული მიზეზების გამო , გადაიდო და ამჯერ ად მიმდინარ ე წლის მაისში შევა
კანო ნიერ ძალაში."
აერ ო პო რ ტის ყო ფილმა უფრ ო სმა ბო რ ის ლო ლუამ ჩვენთან სატელეფო ნო საუბრ ისას განაცხადა
– “ახალი აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბაზე არ აფერ ი ვიცი. თვის ბო ლო ს უნდა შედგეს მო ლაპარ აკება
ტენდერ ში გამარ ჯვებულ კო მპანიასთან და დაიდო ს ხელშეკრ ულება".
"კო ლხეთის ერ ო ვნულ პარ კში” განგვიცხადეს, რ ო მ ერ ო ვნული პარ კის დაცული ტერ იტო რ იები
აერ ო პო რ ტიდან სულ რ აღ აც 1 კმ-შია. თუმცა, მათ კო ნკრ ეტულად ვერ გვიპასუხეს ამ
მშენებლო ბის მიზანშეწო ნილო ბაზე, რ ადგან მათი თქმით, ეს ადგილო ბრ ივად ვერ გადაწყდება
და ჩვენს კითხვებზე პასუხებისთვის თბილისში, კერ ძო დ, `საქარ თველო ს დაცული
ტერ იტო რ იების სააგენტო ში” გადაგვამისამარ თეს. ექსპერ ტთა მო საზრ ებებისთვის ჩვენ
დავუკავშირ დით ბიო ლო გიის მეცნიერ ებათა კანდიდატს, ილია ჭავჭავაძის უნივერ სიტეტის
ასისტენტ-პრ ო ფესო რ ს, ასო ციაცია `მწვანე ალტერ ნატივას" ბიო მრ ავალფერ ო ვნების პრ ო გრ ამის
კო ო რ დინატო რ ს, ირ აკლი მაჭარ აშვილს:
-ფო თში იწყება რ ეგიო ნში ყველაზე დიდი აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბა. რ ა გარ ემო სდაცვით
საფრ თხეებს შეიძლება შეიცავდეს ეს პრ ო ექტი?
- საქარ თველო ს კანო ნის "გარ ემო ზე ზემო ქმედების ნებარ თვის შესახებ" აერ ო დრ ო მისა და
აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბა განეკუთვნება გარ ემო ზე ზემო ქმედების ნებარ თვას
დაქვემდებარ ებულ საქმიანო ბებს. ზო გადად, ასეთი მშენებლო ბა ბევრ გარ ემო სდაცვით
www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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სამეგრელო
დაქვემდებარ ებულ საქმიანო ბებს. ზო გადად, ასეთი მშენებლო ბა ბევრ გარ ემო სდაცვით
პრ ო ბლემასთან არ ის დაკავშირ ებული: გარ ემო ს უსაფრ თხო ება, ნარ ჩენების მარ თვა
მშენებლო ბისა და ექსპლუატაციის პრ ო ცესში, ბიო მრ ავალფერ ო ვნების დაკარ გვა და
ეკო სისტემების დეგრ ადაცია. ყველა ეს საკითხი გათვალისწინებული უნდა იყო ს პრ ო ექტის
შედგენისას, გამო ინახო ს ალტერ ნატივები, რ ო მლებიც საშუალებას მო გვცემს გარ ემო ზე
ზემო ქმედება იყო ს მინიმალურ ი, ასევე განისაზღ ვრ ო ს გარ ემო ზე ზემო ქმედების
შემარ ბილებელი და საკო მპენსაციო ღ ო ნისძიებები. ყო ველივე ამ ფაქტო რ ის გათვალისწინების
შედეგად უნდა მიიღ ო ნ დადებითი ან უარ ყო ფითი გადაწყვეტილება პრ ო ექტის განხო რ ციელების
თაო ბაზე. ვიმეო რ ებ, ასე არ ის მიღ ებული ცივილიზებულ და დემო კრ ატიულ ქვეყნებში.

რ აც შეეხება ფო თის მიდამო ებს, კო ლხეთის დაბლო ბს, უნდა აღ ინიშნო ს, რ ო მ ამ ტერ იტო რ იას
გლო ბალურ ი მნიშვნელო ბა აქვს ბიო მრ ავალფერ ო ვნების კო ნსერ ვაციის თვალსაზრ ისით და ამ
მნიშვნელო ბასთან ვერ ასო დეს ახლო ს ვერ მო ვა ამ ტერ იტო რ იის ეკო ნო მიკურ ი თუ
ინდუსტრ იული მნიშვნელო ბა. კო ლხეთის დაბლო ბი არ ის უნიკალურ ი რ ეფუგიუმი, სადაც
შემო რ ჩენილია გამყინვარ ების პერ იო დის რ ელიქტურ ი და ენდემურ ი სახეო ბები. მის ანალო გად
მხო ლო დ კასპიის ზღ ვის სანაპირ ო – ლენქო რ ანი – შეიძლება გამო დგეს. გარ და ამისა,
კო ლხეთზე გადის აფრ იკა-ევრ აზიის გადამფრ ენი ფრ ინველების ერ თ-ერ თ უმთავრ ესი
სამიგრ აციო გზა. აფრ იკასა და ევრ აზიას შო რ ის მიგრ ირ ებადი ფრ ინველების დაახლო ების 1/5
იყენებს ამ წყალჭარ ბ სავარ გულებს. ეს ნიშნავს, რ ო მ კო ლხეთის ეკო სისტემებზე და ამ
სამიგრ აციო გზის დაცვაზე დამო კიდებულია მთელი აფრ იკისა და ევრ აზიის
ბიო მრ ავალფერ ო ვნების მდგო მარ ეო ბა. აერ ო პო რ ტის პრ ო ექტი, რ ა თქმა უნდა, მნიშვნელო ვანი
უარ ყო ფითი ფაქტო რ ი იქნება ფრ ინველთა პო პულაციებისათვის. თუმცა, ამას მეო რ ე მხარ ეც
აქვს: თვით ფრ ინველები წარ მო ადგენენ სერ იო ზულ პრ ო ბლემას საჰაერ ო ნავიგაციის
უსაფრ თხო ებისათვის. ხშირ ად ფრ ინველები ხდებიან ავიალაინერ ების ავარ იების მიზეზი.
შესაბამისად, აერ ო პო რ ტის დაპრ ო ექტების დრ ო ს ერ თ-ერ თი პირ ველი ფაქტო რ ია ფრ ინველთა
სამიგრ აციო გზების არ იდება. ყველა აერ ო პო რ ტი მიმარ თავს ფრ ინველებისგან დაცვის
ღ ო ნისძიებებს. ამ კო ნკრ ეტულ ტერ იტო რ იას კი, ყო ველწლიურ ად მილიო ნო ბით ფრ ინველი
გადაკვეთს და საჰაერ ო ნავიგაციის უსაფრ თხო ების დაცვა სერ იო ზული, შეიძლება გადაუჭრ ელი
პრ ო ბლემაც კი იყო ს.
- საქარ თველო არ ის "საერ თაშო რ ისო მნიშვნელო ბის ჭარ ბტენიანი, განსაკუთრ ებით წყლის
ფრ ინველთა საბინადრ ო დ ვარ გისი ტერ იტო რ იების შესახებ" ანუ რ ამსარ ის კო ნვენციის მხარ ე.
რ ას ითვალისწინებს კო ნვენცია და რ ა ვალდებულებები აქვს აღ ებული ჩვენს ქვეყანას?
- ტერ მინში "ჭარ ბტენიანი ტერ იტო რ იები" კო ნვენციის ტექსტში იგულისხმება ჭაო ბები,
ჭანჭრ ო ბები, ტო რ ფიანი ტერ იტო რ იები, ყველა ტიპის წყალსატევები - რ ო გო რ ც ბუნებრ ივი, ისე
ხელო ვნურ ი, მუდმივი და დრ ო ებითი, დამდგარ ი და გამდინარ ე, მტკნარ ი, ნახევრ ად მარ ილიანი
და მარ იალიანი, აგრ ეთვე ზღ ვის აკვატო რ ია, სადაც წყლის სიღ რ მე უკუქცევის დრ ო ს არ
აღ ემატება 6 მეტრ ს. განსაკუთრ ებული მნიშვნელო ბა ენიჭება ამ სავარ გულების, რ ო გო რ ც
წყლის ფრ ინველთა საბინადრ ო ადგილის, მნიშვნელო ბას. ჩემის აზრ ით, უფრ ო სწო რ ი
იქნებო და, რ ო მ ქარ თულ ენაში დამკვიდრ ებულიყო ტერ მინი "წყალჭარ ბი", ვიდრ ე
"ჭარ ბტენიანი".
კო ნვენცია ხელმო მწერ მხარ ეებს გარ კვეულ ვალდებულებებს აკისრ ებს. მათ უნდა
უზრ უნველყო ნ წყალჭარ ბი ტერ იტო რ იების დაცვა და მდგრ ადი გამო ყენება ქვეყნის მთელ
ტერ იტო რ იაზე. 1971 წლიდან კო ნვენციის გეო გრ აფია თანდათან გაფარ თო ვდა. დღ ეისათვის იგი
159 ქვეყანას მო იცავს, საერ თაშო რ ისო მნიშვნელო ბის რ ამსარ ის ტერ იტო რ იად ე.წ. რ ამსარ ის
საიტად არ ის გამო ცხადებული 1900-ზე მეტი ტერ იტო რ ია. მათი საერ თო ფარ თო ბი 185 მლნ.
ჰექტარ ს აღ ემატება.
საქარ თველო რ ამსარ ის კო ნვენციას შეუერ თდა 1996 წელს. რ ამსარ ის საიტად გამო ცხადდა
კო ლხეთის დაბლო ბის წყალჭარ ბი სავარ გულები (კერ ძო დ, ჭურ იის ჭაო ბები, ნაბადას ჭაო ბები,
ფიჩო რ ა-პალიასტო მის ჭაო ბები, პალიასტო მის ტბა და შავი ზღ ვის აკვატო რ ია), ასევე ისპანის
ჭაო ბი ქო ბულეთთან. სამწუხარ ო დ, საქარ თველო ძალიან ცუდად იცავს ამ კო ნვენციის
www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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ჭაო ბი ქო ბულეთთან. სამწუხარ ო დ, საქარ თველო ძალიან ცუდად იცავს ამ კო ნვენციის
ვალდებულებებს. საზო გადო ებას კარ გად მო ეხსენება, რ ო მ ყულევის ტერ მინალის მშენებლო ბა
განხო რ ციელდა ამ კო ნვენციის უხეში დარ ღ ვევით. საქარ თველო ს დღ ემდე არ
დაუკმაყო ფილებია ამ კო ნვენციის ვალდებულებები და არ მო უხდენია ყულევის ტერ მინალის
მშენებლო ბით რ ამსარ ის საიტზე მიყენებული ზიანის კო მპენსაცია.
გარ და რ ამსარ ის კო ნვენციისა, არ სებო ბს სხვა გარ ემო სდაცვითი კო ნვენციები და შეთანხმებები,
რ ო მელთა მო თხო ვნების შესრ ულებაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამ პრ ო ექტის
განხო რ ციელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღ ებისას. ესენია კო ნვენცია ბიო ლო გიურ ი
მრ ავალფერ ო ვნების შესახებ (საქარ თველო მიუერ თდა 1994 წელს), კო ნვენცია მიგრ ირ ებადი
სახეო ბების შესახებ, ანუ ბო ნის კო ნვენცია (საქარ თველო მიუერ თდა 2000 წელს) აფრ იკაევრ აზიის მიგრ ირ ებადი წყლის ფრ ინველების დაცვის შესახებ (საქარ თველო მიუერ თდა 2001
წელს), ასევე კო ნვენცია გარ ემო სდაცვით საკითხებთან დაკავშირ ებული ინფო რ მაციის
ხელმისაწვდო მო ბის და ამ სფერ ო ში მარ თლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდო მო ბის
შესახებ (ო რ ჰუსის კო ნვენცია) (საქარ თველო მიუერ თდა 2000 წელს).

- რ ას ითვალისწინებს ო რ ჰუსის კო ნვენცია, შესაძლებელია თუ არ ა კო ლხეთის ერ ო ვნული
პარ კის მიმდებარ ე ტერ იტო რ იაზე აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბით მისი მო თხო ვნების დარ ღ ვევა?
-ო რ ჰუსის კო ნვენცია უზრ უნველყო ფს საზო გადო ების უფლებას დაუბრ კო ლებლად მიიღ ო ს
გარ ემო სდაცვითი ინფო რ მაცია, მიიღ ო ს მო ნაწილეო ბა გადაწყვეტილების პრ ო ცესში და
გაასაჩივრ ო ს სასამარ თლო ში ნებისმიერ ი გადაწყვეტილება, რ ო მლითაც ირ ღ ვევა
გარ ემო სდაცვითი კანო ნმდებლო ბა, მიუხედავად იმისა, უშუალო დ აქვს მასზე გავლენა თუ არ ა.
მაგალითად, თელავში მცხო ვრ ებ ადამიანს შეუძლია მიმარ თო ს სასამარ თლო ს, თუ ჩათვლის
ფო თში ირ ღ ვევა გარ ემო სდაცვითი კანო ნმდებლო ბა. კო ნვენციაში აღ ნიშნულია, რ ო მ გარ ემო ზე
ზემო ქმედების შეფასება (გზშ-ს) უნდა დაექვემდებარ ო ს აერ ო პო რ ტების მშენებლო ბა,
რ ო მელთა ძირ ითადი ასაფრ ენი ბილიკი 2100 მეტრ ი და მეტი სიგრ ძისაა. ასე, რ ო მ სანამ
პრ ო ექტი არ იქნება და არ გვეცო დინება რ ა ტიპისა და მასშტაბის მშენებლო ბა იგეგმება,
ო რ ჰუსის კო ნვენციასთან შესაბამისო ბაზე მეტს ვერ აფერ ს მო გახსენებთ.
– არ სებო ბს თუ არ ა სანქციები საერ თაშო რ ისო შეთანხმებებისა და კო ნვენციების
დარ ღ ვევისათვის და რ ა სახისაა ისინი?
– სხვადასხვა კო ნვენციის მიხედვით სხვადასხვა სანქციები არ სებო ბს, შესაძლებელია
კო ნვენციიდან გარ იცხვაც. საერ თო დ, საერ თაშო რ ისო კო ნვენციებისა და შეთანხმებების
დარ ღ ვევისათვის ქვეყნები ძალიან სერ იო ზულ პო ლიტიკურ საფასურ ს იხდიან. მით უმეტეს,
რ ო დესაც საუბარ ია გაერ ო ს კო ნვენციაზე. გარ ემო სდაცვითი კო ნვენციების შესრ ულება ძალზე
სერ იო ზული წინაპირ ო ბაა ევრ ო კავშირ ის სტრ უქტურ ებში ინტეგრ აციისათვის. მაგალითად,
გარ ემო სდაცვითი კო ნვენციების შესრ ულება არ ის პირ დაპირ ი წინაპირ ო ბა იმისა, რ ო მ
საქარ თველო მ მიიღ ო ს შეღ ავათიანი საბაჟო რ ეჟიმით სარ გებლო ბის უფლება. მთელ
მსო ფლიო ში, გარ ემო ს დაცვას უდგებიან, რ ო გო რ ც უსერ იო ზულეს პრ ო ბლემას, რ ასაც ვერ
ვიტყვით საქარ თველო ზე. მაგალითად, წელს გამარ თულ დავო სის ეკო ნო მიკურ ფო რ უმზე ერ თერ თი ძირ ითადი თემა იყო გარ ემო ს დაცვა. ასევე უნდა გავიხსენო თ, მსო ფლიო ს ყველა
ლიდერ მა თავი მო იყარ ა გაერ ო ს კლიმატის ცვლილების კო ნფერ ენციაზე. სასიამო ვნო ა, რ ო მ
საქარ თველო მ, რ ო მელსაც კო ნფერ ენციაზე ქვეყნის პრ ეზიდენტი წარ მო ადგენდა, განაცხადა
მზადყო ფნა კლიმატის ცვლილების შემცირ ებისა და ბიო მრ ავალფერ ო ვნების შენარ ჩუნებასთან
დაკავშირ ებით. მინდა იმედი ვიქო ნიო , რ ო მ პრ ეზიდენტის ამ გამო სვლას მო ჰყვება გარ დატეხა,
შემო ბრ უნება ჩვენი ქვეყნის გარ ემო სდაცვით პო ლიტიკაში. კარ გი გარ ემო სდაცვითი
კანო ნმდებლო ბა, გარ ემო სთან დაკავშირ ებული გადაწყვეტილების მიღ ების პრ ო ცესში
მო სახლეო ბის ჩარ თვა და გარ ემო ს ექსპლუატაციის შედეგად მიღ ებული სარ გებლის
სამარ თლიანი გადანაწილება ისეთივე დემო რ კატიულო ბის ტესტია სახელმწიფო სათვის,
რ ო გო რ ც, მაგალითად, სამარ თლიანი არ ჩევნები.
– რ ო გო რ რ ეგულირ დება ბუნებრ ივ გარ ემო ზე ზემო ქმედების საკითხები დიდი ო ბიექტების
მშენებლო ბისას? რ ამდენად ეფექტურ ია ეს მექანიზმები საქარ თველო ში?
www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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– გარ ემო ზე ზემო ქმედების შეფასება (გზშ) არ ის დაგეგმილი პრ ო ექტის ან საქმიანო ბის
გარ ემო ზე შესაძლო ზემო ქმედების შეფასების პრ ო ცესი, რ ო მლის დრ ო საც, გარ ემო ს ბუნებრ ივ
კო მპო ნენტებზე ზემო ქმედებასთან ერ თად და მასთან მჭიდრ ო კავშირ ში, გათვალისწინებული
უნდა იყო ს ისეთი ასპექტებიც, რ ო გო რ იცაა სო ციალურ -ეკო ნო მიკურ ი, კულტურ ული
ზემო ქმედება, აგრ ეთვე, ზემო ქმედება ადამიანის ჯანმრ თელო ბაზე – რ ო გო რ ც დადებითი, ასევე
- უარ ყო ფითი კუთხით. აღ სანიშნავია, რ ო მ არ სებო ბს რ ამსარ ის კო ნვენციის სპეციალურ ი
რ ეზო ლუცია (ვალენსია, 2002, N VIII.9), რ ო მელიც არ ეგულირ ებს გზშ კანო ნმდებლო ბაში
წყალჭარ ბი ტერ იტო რ იების შენარ ჩუნების საკითხების ჩარ თვას.
საქარ თველო ში ამ საკითხებს არ ეგულირ ებს გარ ემო სდაცვითი კო ნვენციები და შეთანხმებები,
ასევე ერ ო ვნული კანო ნმდებლო ბა. ესაა კანო ნი გარ ემო ზე ზემო ქმედების ნებარ თვის შესახებ,
ეკო ლო გიურ ი ექსპერ ტიზის შესახებ და ა.შ. თუმცა უნდა აღ ინიშნო ს, რ ო მ ამ კანო ნებით
დადგენილი მექანიზმები არ შეესაბამება არ ც საერ თაშო რ ისო შეთანხმებებით და კო ნვენციებით
ნაკისრ ვალდებულებებს, არ ც საუკეთესო საერ თაშო რ ისო პრ აქტიკას, არ ც ევრ ო კავშირ ის
კანო ნმდებლო ბას.
პრ აქტიკა კიდევ უფრ ო უარ ესია, ვიდრ ე კანო ნმდებლო ბა. რ ო გო რ ც წესი, ჩვენთან გზშ
პრ ო ცედურ ების დაწყებამდე მთავრ ო ბას უკვე გადაწყვეტილი აქვს ხო ლმე პრ ო ექტის
განხო რ ციელება და არ ელო დება ბუნებრ ივ და სო ციალურ გარ ემო ზე ზემო ქმედების შეფასების
შედეგებს. ხშირ ად არ ათუ გზშ, მშენებლო ბის პრ ო ექტიც კი არ არ სებო ბს, ისე იწყება
მშენებლო ბა. გზშ-ს პრ ო ცესის აუცილებელი და უმნიშვნელო ვანესი კო მპო ნენტია
საზო გადო ების ინფო რ მირ ება და მისი გადაწყვეტილების მიღ ების პრ ო ცესში ჩარ თვა.
ჩვენთან კი საერ თო დ არ არ სებო ბს გადაწყვეტილების მიღ ების პრ ო ცესში საზო გადო ების
ინფო რ მირ ებისა და მო ნაწილეო ბის დადგენილი პრ ო ცედურ ები. ძალზე დაბალია
საზო გადო ების გარ ემო სდაცვითი ცნო ბიერ ებაც, ასევე ცო დნა ამა თუ იმ საქმიანო ბის
განხო რ ციელებასთან დაკავშირ ებული ჯანმრ თელო ბისა და სო ციალურ ი რ ისკების შესახებ.
სანებარ თვო პირ ო ბებისა და გზშ ანგარ იშით აღ ებული ვალდებულებების კო ნტრ ო ლი და
მო ნიტო რ ინგიც მეტად არ ასრ ულყო ფილია. ამის გამო , გზშ ანგარ იშიც და გარ ემო ზე
ზემო ქმედების ნებარ თვაც უბრ ალო ქაღ ალდებია და მეტი არ აფერ ი. გარ და ამისა, საქარ თველო ს
კანო ნმდებლო ბაში ჩადებულია ისეთი დებულებები, რ ო მლებიც აკნინებენ გზშ მნიშვნელო ბას
ან საერ თო დ უგულებელყო ფენ მის საჭირ ო ებას. მაგალითად, "ლიცენზიებისა და ნებარ თვების
შესახებ" კანო ნის თანახმად, თუ საქმიანო ბის განხო რ ციელებას გეგმავს სახელმწიფო ო რ განო
(გზშ–ს დაქვემდებარ ებულ საქმიანო ბათა უმეტესო ბა კი, პრ ინციპში, მხო ლო დ სახელმწიფო
ო რ განო მ შეიძლება დაგეგმო ს), ის თავისუფლდება გზშ-ს ჩატარ ების ვალდებულებისგან;
"ინვესტიციების სახელმწიფო ხელშეწყო ბის შესახებ" კანო ნი შესაძლებელს ხდის საქმიანო ბის
დაწყებას გზშ-ს ჩატარ ებისა და ნებარ თვის მო პო ვების გარ ეშე, იმ პირ ო ბით, რ ო მ ის მო მავალში
მო იპო ვებს ნებარ თვას. ამგვარ დებულებას აბსურ დულ სიტუაციამდე მივყავარ თ – ინვესტო რ ი
ვალდებული ხდება შეადგინო ს მიმდინარ ე ან უკვე დასრ ულებული საქმიანო ბისთვის გზშ
ანგარ იში და განიხილო ს მასში საქმიანო ბის შესაძლო ზეგავლენა და განხო რ ციელების
ალტერ ნატივები. გარ ემო სდაცვითი მო თხო ვნების უგულვებელყო ფა ხშირ ად სახელმწიფო
ინტერ ესებით ინიღ ბება, მაგრ ამ რ ო გო რ ც წესი, ამის უკან კო ნკრ ეტული კერ ძო ინტერ ესები
დგას ხო ლმე. არ ცთუ იშვიათად, გარ ემო სდაცვითი ნო რ მების შესუსტების ავტო რ ი ჩინო ვნიკები
სასათბურ ე სიტუაციას ქმნიან სწო რ ედ იმ ბიზნესისთვის, რ ო მელშიც პირ დაპირ აგრ ძელებენ
მო ღ ვაწეო ბას საჯარ ო სამსახურ ის დატო ვების შემდეგ.
ხშირ ია შემთხვევა, რ ო დესაც ნებარ თვა გაიცემა ისეთი საქმიანო ბისათვის, რ ო მელსაც ძალზე
დესტრ უქციული გავლენა აქვს გარ ემო ზე და/ან გზშ ანგარ იში ძალზე დაბალი ხარ ისხისაა,
მაგრ ამ ნებარ თვა მაინც გაიცემა პო ლიტიკურ -ეკო ნო მიკურ ი ინტერ ესებისა თუ "სამუშაო
ადგილების შექმნის" მო მიზეზებით (ე.წ. თვითცენზურ ა). ჩინო ვნიკების ამგვარ ი ქცევა
განაპირ ო ბებს, რ ო მ გარ ემო ს დაცვისა და ბუნებრ ივი რ ესურ სების სამინისტრ ო დღ ემდე რ ჩება
დაბალი ავტო რ იტეტის მქო ნე უწყებად. მაგალითად, თბილისის აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბის
ნებარ თვა გაიცა 1 დღ ეში, ყო ვლად უხარ ისხო ანგარ იშის საფუძველზე.
– რ ა შედეგები შეიძლება მო ჰყვეს მშენებლო ბას და რ ა შეიძლება მო ჰყვეს გარ ემო სდაცვითი
www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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– რ ა შედეგები შეიძლება მო ჰყვეს მშენებლო ბას და რ ა შეიძლება მო ჰყვეს გარ ემო სდაცვითი
საკითხების იგნო რ ირ ებას?

– რ ო გო რ ც გითხარ ით, თბილისის აერ ო პო რ ტის მშენებლო ბის ნებარ თვა გაიცა 1 დღ ეში,
უხარ ისხო ანგარ იშის საფუძველზე. დო კუმენტში არ ც გარ ემო ზე ზემო ქმედების საკითხები იყო
ასახული სათანადო დ და არ ც გარ ემო პირ ო ბები. ყველას მო ეხსენება, რ ო მ ეს აერ ო პო რ ტი
ყო ველი წვიმისა და ქარ ის მერ ე შეკეთებას საჭირ ო ებს.
ეს ხუმრ ო ბით, სინამდვილეში კი თუ გადაწყვეტილება პრ ო ექტის განხო რ ციელების თაო ბაზე
მიღ ებული იქნება გარ ემო სდაცვითი საკითხების იგნო რ ირ ებით, ეს გამო იწვევს გარ ემო ს
შეუქცევად დეგრ ადაციას და იმო ქმედებს ფრ ენების უსაფრ თხო ებაზეც. ალბათ, საჭირ ო ა
სერ იო ზული წინასწარ ი ეკო ნო მიკურ ი ანალიზიც.
ასეთ მშენებლო ბას აუცილებლად მო ჰყვება საერ თაშო რ ისო რ ეზო ნანსი. რ ო გო რ ც ზემო თ
აღ ვნიშნე, რ ამსარ ის კო ნვენციის სამდივნო სერ იო ზული პრ ეტენზიები აქვს საქარ თველო სთან
ყულევის ტერ მინალთან დაკავშირ ებული უკანო ნო ბის გამო . ამ სკანდალურ პრ ო ექტზე თავის
დრ ო ზე სერ იო ზული გამო ძიება ჩაატარ ა გადაცემამ "60 წუთი". უნდა აღ ვნიშნო თ, რ ო მ ამა წლის
26 აპრ ილიდან 1 მაისამდე ქო ბულეთში გაიმარ თება რ ამსარ ის კო ნვენციის მუდმივმო ქმედი
კო მიტეტის 41–ე შეხვედრ ა. ტრ ადიციულად, შეხვედრ ები შვეიცარ იაში იმარ თება და ეს
გამო ნაკლისი შემთხვევაა. ეს გადაწყვეტილება მნიშვნელო ვანი მიღ წევა და ნდო ბის
გამო ცხადებაა საქარ თველო სთვის, რ ო მელიც კო ნვენციის მმარ თველმა ო რ განო მ მიიღ ო
ევრ ო კავშირ ის ქვეყნებისა და აშშ-ს წარ მო მადგენლების მხარ დაჭერ ის საფუძველზე. რ ეგიო ნში
ჩამო ვა დაახლო ებით 100 მაღ ალი დო ნის გადაწყვეტილების მიმღ ები პირ ი, რ ო მელთან
შეუძლიათ მნიშვნელო ვანი გადაწყვეტილებები მიიღ ო ნ რ ეგიო ნისათვის დაფინანსების
გამო ყო ფის საკითხებზე. შესაძლო ა, ამან მნიშვნელო ვანი სტიმული მისცეს შავი ზღ ვის
სანაპირ ო ზო ლში ტურ იზმის განვითარ ებას, რ ადგან კო ნვენციის ერ თ–ერ თი მიმარ თულება
ეკო ტურ იზმის განვითარ ების ხელშეწყო ბაა. ამასთანავე, ისინი გამადიდებელი ლუპით
დააკვირ დებიან კო ნვენციის დარ ღ ვევის ყველა ფაქტს და გადაწყვეტილებებს იმის მიხედვით
მიიღ ებენ, თუ რ ო გო რ ასრ ულებს ქვეყანა გარ ემო სდაცვით ვალდებულებებს. იმედია
საქარ თველო ს მთავრ ო ბისთვის სულერ თი არ არ ის ევრ ო კავშირ ისა და აშშ–ს მხარ დაჭერ ის და
სანაპირ ო ზო ლში ეკო ტურ იზმის განვითარ ების პერ სპექტივის დაკარ გვა. ჩვენის მხრ ივ
შევეცდებით სრ ულყო ფილი ინფო რ მაცია მივაწო დო თ საერ თაშო რ ისო ო რ განიზაციებს
საქარ თველო ში გარ ემო ს მდგო მარ ეო ბისა და საერ თაშო რ ისო კანო ნმდებლო ბის მო თხო ვნათა
შესრ ულების შესახებ.

აღ ნიშნულ მშენებლო ბასთან დაკავშირ ებით თავისი პო ზიცია აქვს ეკო ლო გ ანზო რ ტყებუჩავას:
ამ საკითხთან დაკავშირ ებით მაქვს, რ ო გო რ ც დადებითი, ისე უარ ყო ფითი შეხედულება. რ ა თქმა
უნდა, საერ თაშო რ ისო მნიშვნელო ბის მშენებლო ბის წამო წყება მნიშვნელო ვანია რ ო გო რ ც
ქვეყნისთვის, ისე ფო თის მო სახლეო ბისთვის ეკო ნო მიკურ ი თვალსაზრ ისით, რ ადგან ამ
შემთხვევაში ქალაქში დაახლო ებით 500-600 ადამიანი დასაქმდება მშენებლო ბის პირ ველ
ეტაპზე. ასევე, სტრ ატეგიული მნიშვნელო ბაც აქვს – ტურ იზმის და ბიზნესის, თუნდაც
თავდაცვის თვალსაზრ ისით. გარ და ამისა, სასიამო ვნო ა ფაქტია, რ ო მ ჩვენი ქალაქიც ჩადგება
საქარ თველო ს დიდი ქალაქების სიაში, რ ო გო რ ებიცაა – თბილისი, ქუთაისი, რ უსთავი, ბათუმი და
სო ხუმი. თუმცა, ყო ველ დიდ წამო წყებას აქვს თავისი გარ კვეული უარ ყო ფითი მხარ ეები.
პირ ველ რ იგში – ამ აერ ო პო რ ტში უნდა დაჯდეს ბო ინგის ტიპის თვითმფრ ინავები.
თვითმფრ ინავის დაჯდო მისას, მისი მიწასთან პირ ველი შეხებისას თვითმფრ ინავის სრ ული
მასის 10-ჯერ გაზრ დილი წო ნა აწვება ასაფრ ენ ზო ლს, რ ისთვისაც აღ ნიშნული ტერ იტო რ იის
გრ უნტი სრ ულად გამო უსადეგარ ია. ჩვენ გვაქვს მაგალითი და გამო ცდილებაც, რ ო მელმაც
ცხადყო , რ ო მ ფო თის გრ უნტი ვერ უძლებს არ ა თუ უზარ მაზარ ი ბო ინგების, არ ამედ მცირ ე
ზო მის თვითმფრ ინავების აფრ ენა-დაფრ ენას. რ ამდენიმე ათეული წლის წინ აშენებული
აერ ო პო რ ტი სულ რ აღ აც 1 წელიწადში გამო უსადეგარ ი გახდა. ყველას ძალიან კარ გად გვახსო ვს,
რ ო გო რ ი ბზარ ები გაჩნდა აქ არ სებულ შენო ბა ნაგებო ბებზე. სწო რ ედ ამიტო მ ვერ იმუშავა
ფო თში აერ ო პო რ ტმა და დაიხურ ა. თუმცა, არ გამო ვრ იცხავ აერ ო პო რ ტის წარ მატებებს,
www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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ფო თში აერ ო პო რ ტმა და დაიხურ ა. თუმცა, არ გამო ვრ იცხავ აერ ო პო რ ტის წარ მატებებს,
დღ ევანდელ დღ ეს ბევრ ად განვითარ და არ ქიტექტურ აც და ის მასალებიც, რ ო მლის
მეშვეო ბითაც ხდება მშენებლო ბა, თუმცა ეს დიდ ხარ ჯებთან იქნება დაკავშირ ებული, იმ დრ ო ს,
რ ო ცა სხვაგან იმავე ო ბიექტის მშენებლო ბა დაჯდებო და გაცილებით იაფი.

არ ის კიდევ ერ თი ხელისშემშლელი გარ ემო ებაც – აერ ო პო რ ტის ტერ იტო რ ია უშუალო დ
ემიჯნება `კო ლხეთის ერ ო ვნული პარ კის” დაცულ ტერ იტო რ იებს. ფაქტო ბრ ივად, დაცულ
ტერ იტო რ იებს ზედ უნდა გადაუარ ო ს ამო დენა ხმაურ ის, ვიბრ აციის და წნევის გამო მწვევმა
ბო ინგმა. აერ ო პო რ ტი განლაგებულია საცხო ვრ ებელ ზო ნაში, რ აც ყო ვლად დაუშვებელია.
ყველასთვის ცნო ბილია, რ ო მ ზედმეტი ხმაურ ი იწვევს სხვადასხვა სახის ნერ ვულ აშლილო ბებს
და გამანადგურ ებლად მო ქმედებს ზო გადად ადამიანის ნერ ვულ სისტემაზე. ქალაქის
ცენტრ იდან აერ ო პო რ ტამდე კი 1 ან 1,5 კმ. იქნება. ხმაურ ის გარ და, თვითმფრ ინავების
დაჯდო მისას, რ ო დესაც საჭირ ო ხდება მუხრ უჭების გამო ყენება, ძრ ავიდან ხდება ტო ქსიკურ ი
ნივთიერ ებების ჭარ ბი რ აო დენო ბით გამო ყო ფა, რ ო მელშიც შედის დაახლო ებით 80 სახის
მო მწამვლელი გაზი. ესე იგი, ხმაურ ის, ვიბრ აციის, ბიო -ეკო ლო გიურ ი სისტემისთვის საფრ თხის
შექმნის გარ და ჰაერ ის დაბინძურ ებასთან გვაქვს საქმე.
მინდა გავიხსენო ერ თი ფაქტი, ერ თ დრ ო ს კო ლხეთის ერ ო ვნული პარ კის მიერ გამო იცა კანო ნი,
რ ო მლითაც აიკრ ძალა პალიასტო მის ტბაზე ძრ ავიანი ნავით სარ გებლო ბა გასეირ ნების
მიზნითაც კი. ძრ ავიანი ნავის შედარ ება ბო ინგთან, ვფიქრ ო ბ, არ ასერ იო ზულია.
ჩვენ, ქალაქის ხელისუფლებაც და მო სახლეო ბაც ვალდებულნი ვარ თ რ აციო ნალურ ი არ ჩევანი
გავაკეთო თ აერ ო პო რ ტსა და ერ ო ვნულ პარ კს შო რ ის, გავაანალიზო თ, რ ო მელი უფრ ო დიდ
სიკეთეს მო გვიტანს. თავის დრ ო ზე მე ვიყავი კო ლხეთის ერ ო ვნული პარ კის შექმნის ერ თ-ერ თი
მო მხრ ე და იდეის ავტო რ ი. რ ისთვის ვქმნიდით მაშინ დაცულ ტერ იტო რ იებს?! იმისთვის, რ ო მ
აგვეცილებინა ნაკრ ძალები ანთრ ო პო გენული ზემო ქმედებისაგან. თუმცა, დღ ეს მიმაჩნია, რ ო მ
"კო ლხეთის ერ ო ვნული პარ კი”, რ ო გო რ ც ნაკრ ძალი – ფო რ მალო ბაა.
ამასთან, ჩვენ დავარ ღ ვევთ მთელ რ იგ საერ თაშო რ ისო ხასიათის კო ნვენციებს, რ აზეც
შესაბამისი პასუხი იქნება მო თხო ვნილი მათი მხრ იდან.

მარ ი დიაკო ვა
31.03.2010
ინფო რ მაცია მო წო დებულია: გ ა ზე თი ”თა ვ ის უფ ა ლ ი ს იტყ ვ ა ”
სტატიაში გამო ქვეყნებულ მასალაზე პასუხისმგებელია ავტო რ ი გაზეთი.
ინფო რ მაციის გავრ ცელებას უზრ უნველყო ფს სააგენტო REGIONS.GE
კო მენტარ ის დამატება

:

Apprecatiion for this information is over 9000-thank you!

:

სჯო ბს იხვებმა იფრ ინო ნ, ბატო ნო , ვიდრ ე ხალხი დარ ცჰეს უსახლკარ ო დ :)))))))

:
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:

Very nice site!

:

Hello! daadbeb interesting daadbeb site!

:

კარ გი ბატო ნო , არ არ ის საჭირ ო აერ ო პო რ ტი. დაე იხვებმა იფრ ინო ს ფო თის თავზე
მუდამ )))

www.regions.ge/samegrelo&newsid=3439&year=2010&position=news_category
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