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"ჭიათურაში ეკოლოგიური კატასტროფაა," _ ეს სიტყვები ჭიათურის მაჟორიტარ დეპუტატ მალხაზ წერეთელს
ეკუთვნის.
ჭიათურაში რომ სავალალო ეკოლოგიურ
მდგომარეობაა ამაზე თანხმდებიან
გარემოსდამცველები, ადგილობრივები,
პოლიტიკოსები და არასამთავრობო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
"გურია ნიუსმა" გადაწყვიტა აღნიშნული
პრობლემის გარშემო ჩაატაროს ვრცელი
მოკვლევა. პირველ რიგში, ჩვენ
დავუკავშირდით გარემოსდამცველებს და
მდგომარეობის შეფასება ვთხოვეთ.

8 საკითხი _ წულუკიანის
უწყებას არაეფექტური
მუშაობის შედეგებზე
მიუთითებენ

ვინ არიან ოზურგეთის
სოფლებში მაჟორიტარი
დეპუტატების კანდიდატები
და რატომ დატოვა
რესპუბლიკური პარტია
ერთ-ერთმა ლიდერმა?

აღდგება თუ არა
სამართლიანობა მიხეილ
სააკაშვილის დაჭერით

“მინდოდა ღირსეული
სიბერე მქონოდა...“

"ჯავახკი" სომხური
ენისთვის სტატუსის
მინიჭებას ითხოვს"

ზაზა ხატიაშვილი შსს-სგან
ბოდიშის მოხდას მოითხოვს

"მერაბიშვილის განცხადება
საფუძველს მოკლებულია"

პარლამენტს საჯარო
სამსახურის
მარეგულირებელი ახალი
კონცეფციის პროექტი
წარედგინა

"დავეხმაროთ პატიმრებს,
ნუ მივატოვებთ გასაჭირში"

"არხის მფლობელთან
დეზინფორმაცია
მიჰქონდათ და ივანიშვილი
საინფორმაციო ვაკუუმში
იყო"

კლუბ "გურიას"
დირექტორის შვილი
გარდაიცვალა

დღის ფოტო _ ბურჯანაძის
ოფისი ჩოხატაურში

წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
რეაბილიტაციის შემდეგ

სად გაქრა 91 833 ცალი
ჩამოწერილი წიგნი?

ნი ნო გუჯარ აი ძე . "მწვანე ალტე რ ნატი ვა"
"საერთო სურათის დახატვა ცოტა რთულია,
რადგან არ არსებობს ოფიციალური მონაცემი,
რაც თავისთავად პრობლემაა. მანგანუმის
მოპოვების მონიტორინგი და კონტროლი არ
ხდება. გარემოსდაცვის სამინისტრო
ეყრდნობა მეწარმეების მიერ მოწოდებული
თვითმონიტორინგის ანგარიშებს, რომელშიც შეგვიძლია ეჭვი შევიტანოთ, თუნდაც იმიტომ რომ მეწარმე
ყოველთვის დაინტერესებულია, უფრო მსუბუქი სურათი დახატოს.
ჭიათურა ის ადგილია, სადაც შეუიარაღებელი თვალითაც შეგვიძლია დავინახოთ გარემოზე ზემოქმედება.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ზემოქმედება არის მიყენებული წიაღის მოპოვების შედეგად ნიადაგზე. ნანახი
მაქვს სახლები, მაგალითად რგანში, ადამიანებს ღობეების გარშემო უთხრიან მიწას და ეუბნებიან, რომ მათ
საკუთრებას არ ეხებიან. აქ არავითარ კომპენსაციაზე და არც დაზიანებულის აღდგენაზე არაა საუბარი. თხრიან
და მიდიან.
ნიადაგთან ერთად ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ჰაერის დაბინძურება მანგანუმის მტვრის გამო.
ყვირილაც ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა. ნიადაგი, მტვერი და მდინარე ყვირილა ძალიან თვალხილულ
პრობლემას წარმოადგენს ჭიათურაში, ეს შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს.
მანგანუმის მოპოვებაზე გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა აქვს გაცემული.
ნებართვის პირობების შესრულება კიდევ სხვა თემაა. ეკოლოგიური მოთხოვნები არის კომპანიის მიმართ,
მაგრამ გააჩნია შინაარსს. თუკი არ იქნება დეტალურად გაწერილი ქმედებები და არ იქნა გაწერილი მისი
შესრულებისთვის ვადა, ასეთ შემთხვევაში მის დაწერას ნებართვაში აზრი არ აქვს. ძალიან ზოგადი და
მრავალაზროვანი ჩანაწერებია, რომლის შესრულების თავის არიდებასაც ინვესტორი ძალიან კარგად ახერხებს.
მე ვფიქრობ, სამინისტროს აქვს ბევრი ბერკეტები იმისა, რომ ეს პირობები შეცვალოს, გაამკაცროს, გადახედოს.
უამრავი მიმართვაა სამინისტროზე, ჩვენთან მოდის ეს წერილები . ეს სოფლები არიან კატასტროფულ
მდგომარეობაში. მტვერი, გზის დაზიანება, უამრავი სახიფათო ნაპრალები, ადამიანებს საქონელი ეღუპებათ და
ბავშვებისთვის საშიშია.
არ აქვს მნიშვნელობა რა პირობებით გაიყიდა საწარმო. გარემოს დაცვის სამინისტროს გზა ხსნილი აქვს,
უბრალოდ მონდომებაა საჭირო. პრობლემები ძალიან დიდი ხანია დაგროვილია, და დროთა განმავლობაში
გამწვავებული. პრობლემის მოგვარების გადავადება, სიტუაციას უფრო გაართულებს.
აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ დაჯარიმებით სული ამოხადო საწარმოს, უბრალოდ სამინისტრო კონტროლი
უნდა აიღოს იმაზე, როგორ ასრულებს ის თავის სამუშაოებს.
ბევრი მივიდა უკვე იმ აზრამდე, რომ ეს არ არის ცალკეული ორგანიზაციების პრობლემა, კომპანიისთვისაც
მომგებიანია ამ პრობლემების გადაჭრა. ბუნებრივია მოსახლეობისთვის და დასაქმებულთათვისაც
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
ყოველ ჯერზე, როდესაც ვითხოვთ ნებართვების, ლიცენზიების შესრულების ანგარიშებს, სამწუხაროდ, ამ
დოკუმენტებიდან ჩანს, რომ ბევრი არაფერი კეთდება. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პრიორიტეტულად არ
განიხილება ეს საკითხი. პირველ რიგში, სამინისტრომ გაცემული ნებართვის მონიტორინგი უნდა აწარმოოს და
ყველა შედეგი საჯარო გახადოს".
კავკასი ი ს გარ ე მო სდაცვი თი არ ასამთავრ ო ბო ო რ განი ზაცი ე ბი ს ქსე ლი (CENN)
"ჩვენი ორგანიზაცია CENN ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარკვეთში ახორციელებს პროექტს სამხრეთ
კავკასიის ქვეყნებში სოფლად მცხოვრებ ქალთა გაძლიერება და მათი ჩართვა ბუნებრივი რესურსების მდგრად
მართვაში. პროექტის მიმდინარეობის განმავლობაში ხშირად გვიწევს ადგილზე ჩასვლა და ადგილობრივ
მოსახლეობასთან შეხვედრა. როგორც ცნობილია, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი მდიდარია მანგანუმით, რომლის
დამუშავება და მოპოვება დაიწყო მეცხრამეტე საუკუნის 60–იანი წლებიდან, ბოლო 2 ათეული წლის
განმავლობაში მანგანუმის მოპოვება ნაწილობრივ მიმდინარეობს ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების
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დაცვის გარეშე. აღნიშნულის შედეგად მუნიციპალიტეტის მთელ რიგ ტერიტორიებზე განსაკუთრებით კი
სოფელ დარკვეთის მიდამოებში უარყოფითი შედეგები მოიტანა მანგანუმის მოპოვება–დამუშავების პროცესმა.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სერიოზული ეკოლოგიური პრობლემებია შექმნილი, რაც გამოიხატება რეგიონში
მოქმედი საწარმოო პროცესის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების არასათანადო განთავსებით, დაავადებების
ლოკალიზაციაში და შრომითი პირობების დარღვევით გამოწვეულ გახშირებულ ტრაგიკულ შემთხვევებში.
მაღაროებში არსებობს აზოტით მოწამვლის საშიშროება. ხშირია უბედური შემთხვევები, რაც მაღაროს
პერსონალის სიკვდილიანობით მთავრდება.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში განთავსებულია მანგანუმის მიტოვებული კარიერები, რომელთა რეკულტივაცია
უკვე დიდი ხანია აღარ ჩატარებულა და საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას, განსაკუთრებით დიდი ნალექების
მოსვლის დროს ჩნდება საფლობები და დიდია სიცოცხლის რისკი, რაც რამდენჯერმე ტრაგიკული შემთხვევებით
დამთავრდა. უნდა აღინიშნოს სოფ. დარკვეთის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სხვადასხვა ფორმის და სიღრმის
დეპრესიები, რომელთა გენეზისი სწორედ აღნიშნულ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული.

შსს-მ თბილისში მომხდარი
მკვლელობა ცხელ კვალზე
გახსნა

"საქართველოს
მოსამართლეთა ერთობა"
კოტე კუბლაშვილს
თავშეკავებისკენ
მოუწოდებს

სოფელ დარკვეთის მანგანუმის მაღაროში მოპოვებული მადნის პირველადი გადამუშავება მდინარე
ჯრუჭულაზე განლაგებულ ქარხანაში ხდება. მანგანუმი მოძველებული ტექნოლოგიებით მექანიკურად
გადამუშავდება, პირდაპირ მდინარეში ირეცხება, რაც მდინარის სერიოზულ დაბინძურებას იწვევს (ხანდახან ის
ფერსაც კი იცვლის და შავი ფერის ხდება). გამომდინარე იქიდან, რომ მდინარე ჯრუჭულა ყვირილას უერთდება
ეს უკანასკნელიც ბინძურდება და საფრთხე მხოლოდ სოფელ დარკვეთს კი არა, არამედ უკვე ჭიათურის მთელი
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას ემუქრება.
"სენის" მიერ ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზების საფუძველზე გამოირკვა რომ მანგანუმის ღია
კარიერული წესით მოპოვება იწვევს ჰაერის და სასმელი წყლის დაბინძურებას. აღნიშნულის გამო ერთად
საყურადღებოა რომ ბოლო ხანებში ჭიათურის მუნიციპალიტეტში საგრძნობლად მოიმატა სასუნთქი და
გულსისძარღვთა დაავადებების შემთხვევებმა.
ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა ჭიათურის მარგანეცის საბადოების მესვეურებმა აღნიშნულ ფაქტებს
ყურადღება მიაქციონ და აუცილებლად დანერგონ მარგანეცის მოპოვების და დამუშავების თანამედროვე
ტექნოლოგიები და შესაბამისად, გათვალისწინებული იქნეს ლიცენზიის პირობები გარემოსდაცვითი კუთხით".
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