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ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე (24 ოქტომბერი, 2013 წ.)     

 

 

მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები  

 

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  

საზოგადოებრივი განხილვისათვის წარმოდგენილი  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე 

 

24 ოქტომბერი, 2013 წ. 

 

 

 

 

პროექტის შესახებ  

 

აირტურბინული თბოელექტროსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (გზშ) თანახმად, დაგეგმილი პროექტი ითვალისწინებს ქ. 

გარდაბანში, თბილსრესის მიმდებარე ტერიტორიაზე 239 მგვტ სიმძლავრის აირტურბინული 

თბოელექტროსადგურის (შემდგომში - თესი) მშენებლობას და ექსპლუატაციას. გზშ ანგარიშის 

მიხედვით თეს-ის შემადგენლობაში იქნება: ორი აირტურბინული დანადგარი GTG, ორი 

თბოაღმდგენი ორთქლის გენერატორი (HRSG), ერთი ორთქლის ტურბინა (STG), ერთი 

ელექტროგენერატორი ორთქლის ტურბინისათვის. ელექტროენერგიის ქვეყნის ელექტროსისტემაში 

მიწოდება მოხდება 220 კვ.ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით. პროექტის განმახორციელებელია 

საქართველოს საპარტნიორო ფონდი. გზშ ანგარიში მომზადებულია შპს „გამა კონსალტინგი“ მიერ.  

 

უახლოესი დასახლებული პუნქტი სოფ. ქვემო კაპანახჩი საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია 

520 მეტრით.  

 

1. გზშ ანგარიშის ხარისხი 

 

გზშ ანგარიშში საკმაოდ კარგადაა განხილული ზოგიერთი საკითხი (მაგალითად, გეოლოგია, 

ნიადაგები), თუმცა, ამ საკითხებს შედარებით ნაკლები მნიშვნელობა ენიჭება ისეთი საქმიანობის 

განხორციელებისას და ისეთ ადგილზე, როგორიც წარმოდგენილი პროექტია. ამავდროულად, 

დოკუმენტში არასრულფასოვნადაა განხილული რეალურად მნიშვნელოვანი საკითხები - ნაწილი 

ძალზე ბუნდოვნად წარმოდგენილი, ნაწილი კი საერთოდ უგულებელყოფილია. 

თვალსაჩინოებისათვის რამოდენიმე მაგალითს მოვიყვანთ: 

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 4 ოქტომბრის №14 ბრძანებით 

დამტკიცებული „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულების“ მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის 

თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს: გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების მოკლე, არატექნიკური რეზიუმეს, გრაფიკული და სხვა საილუსტრაციო მასალის 

თანდართვით საზოგადოების მონაწილეობის პროცესისა და ინფორმირების უზრუნველსაყოფად; რაც 

გზშ ანგარიშში არ არის წარმოდგენილი.  
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2. ანგარიშში საერთოდ არ არის წარმოდგენილი პროექტის მიზანშეწონილობის დასაბუთება. 

სუსტადაა განხილული პროექტის საჭიროება; თუ რა მიზანს ემსახურება პროექტი და რა კონკრეტულ 

სარგებელს მოუტანს აღნიშნული საწარმოს ფუნქციონირება რეგიონს და ზოგადად, ქვეყანას. ეს 

საკითხი მეტად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საზოგადოებამ და გადაწყვეტილების მიმღებმა 

პირებმა უკეთ შეაფასონ პროექტის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.   

 

3. გზშ დოკუმენტში მეტად ზედაპირულადაა განხილული, თუ რა ზეგავლენა ექნება პროექტს 

გარემოზე, ახლომდებარე დასახლებულ არეალებზე და დაცულ ტერიტორიაზე; არ არის შეფასებული 

ზეგავლენის მნიშვნელობა, მასშტაბები და შესაბამისად არ არის დადგენილი შემარბილებელი 

ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია, რომ უკეთ იქნეს შეფასებული ზეგავლენა გარემოსა და მიმდებარე 

დასახლებულ ტერიტორიაზე, დადგენილ იქნეს შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები, ხოლო 

საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო ღონისძიებები. 

 

4. ანგარიშის 4.2 ქვეთავში ნათქვამია, რომ „საცხოვრებელი ზონებიდან დაცილების მანძილის 

გათვალისწინებით მნიშვნელოვნად მცირდება მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელებასთან 

დაკავშირებული ზემოქმედების ალბათობა, ასევე ტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის ზრდით 

გამოწვეული მოსახლეობის შეწუხების რისკი“. ასეთი დაშვება მეტად სადავო და არასანდოა, თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ დაშორება უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან მხოლოდ 520 მეტრს 

შეადგენს. აღნიშნული ასევე სადავოს ხდის იმას, რომ „მინიმუმამდე მცირდება აღნიშნული მავნე 

ფაქტორების შერბილების საჭიროება“.  

 

5. საერთოდ გაუგებარია, რას ემსახურება ანგარიშის 5.2.3.4 ქვეთავში წარმოდგენილი 

რეკომენდაციები. გაუგებარია, ვინ არის წარმოდგენილი რეკომენდაციების ადრესატი, მაშინ როდესაც 

საქართველოს საპარტნიორო ფონდი უნდა იღებდეს ვალდებულებებს და არა, გასცემდეს 

რეკომენდაციებს. 

 

6. დოკუმენტში მოცემული ზოგიერთი ნახაზი და ცხრილი აგრეთვე მეტად გაუგებარადაა 

წარმოდგენილი. მაგალითად 3.4.1 ნახაზი, საპროექტო თეს-ის ელექტრული სქემა არაკითხვადია, 

აგრეთვე, ცხრილი 3.4.2-დან მისი გარკვეული ნაწილი ინგლისურადაა წარმოდგენილი.  

 

7. მეტად ზედაპირულია სეისმოლოგიის ნაწილი; ის სულ რამოდენიმე წინადადებას მოიცავს. 

5.2.2.4 ქვეთავში ნათქვამია: „გამოკვლეული უბნის სეისმურობა, MSK64 სკალის შესაბამისად, არის 7 

ბალი“. ამასთან, გზშ ანგარიშში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს სეისმურობა 

საპროექტო გადაწყვეტაზე. 

 

8. ანგარიშის 3.4 ქვეთავში აღნიშნულია, რომ გამომუშავებული ელექტროენერგიის სახელმწიფო 

ენერგოსისტემაში მიწოდება 220 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის საშუალებით მოხდება. შემდეგ 

კი ნათქვამია, რომ ამისათვის დაგეგმილია „დაახლოებით 600მ სიგრძის 220 კვ ძაბვის საჰაერო 

ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა“. თუმცა, ეს პროექტი ცალკე განიხილება, თუ არსებულ 

პროექტთან ერთად, გაუგებარია. 

  

9. რეგიონში უკვე მდებარეობს სხვა თბოელექტროსადგური, ამდენად, გზშ ანგარიშში 

აუცილებლად უნდა იყოს განხილული და შეფასებული კუმულაციური ზემოქმედება და სხვა 

თანმდევი საკითხები (შემარბილებელი ღონისძიებები და ა.შ.).  
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10. დოკუმენტის დასასრულს მოცემულია 7.1 ქვეთავი - შემარბილებელი ღონისძიებები თეს-ის 

მშენებლობის პერიოდში. ქვეთავში, რამოდენიმე შემთხვევაში, მითითებულია ამა თუ იმ ღონისძიების 

გატარებაზე პასუხისმგებელი პირი/შემსრულებელი, თუმცა ღონისძიებების დიდ ნაწილზე 

პასუხისმგებელი პირი არ არის მითითებული.   

 

2. ალტერნატივების ანალიზი 

 

გზშ ანგარიშში მეტად არსრულყოფილადაა განხილული პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები. 

ანგარიშის მე-4 ქვეთავში მოცემულია არაქმედების, თბოელექტროსადგურის განთავსებისა და 

ტექნოლოგიური ალტერნატივები. 

 

მეტად არასრულყოფილად და მკითხველისათვის არადამაჯერებლადაა წარმოდგენილი არაქმედების 

ალტერნატივა. 

 

განთავსების ალტერნატივებზე ანგარიშის 4.2 ქვეთავში ნათქვამია, რომ „განიხილებოდა თეს-ის 

განთავსების რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, მათ შორის ქ. რუსთავის მიმდებარე ტერიტორია 

და თბილსრესის მიმდებარე ტერიტორია“; თუმცა, თავად ეს ალტერნატივები არ არის განხილული 

ანგარიშში (წარმოდგენილია მხოლოდ შერჩეული ადგილმდებარეობის დადებითი მხარეები). 

 

ანალოგიურად, ტექნოლოგიურ ალტერნატივებშიც განხილულია თბოელექტროსადგურისათვის უკვე 

არჩეული ტექნოლოგიები და არაა განხილული სხვა ალტერნატივები.  

 

ყურადსაღებია, რომ დოკუმენტში საერთოდ არ არის განხილული ელექტროენერგიის გამომუშავების 

სხვა გზები (მზის, ქარის, ჰიდროელექტროსადგურების და ა.შ.), ანუ პროექტის მიზნის 

ალტერნატიული გზებით მიღწევის საშუალებები, რაც წარმოდგენილი დოკუმენტის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ნაკლოვანებად უნდა ჩაითვალოს (გასათვალისწინებელია, რომ დღეისათვის 

დაგეგმილია დიდი, მცირე და საშუალო ჰესების მშენებლობა საქართველოში, ამასთან რამოდენიმეს 

მშენებლობა უკვე დაწყებულია; დაგეგმილია ასევე ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა).  

 

3. პროექტის ფინანსური ეფექტურობა  

 

გზშ ანგარიში საერთოდ გვერდს უვლის პროექტის ფინანსურ ეფექტურობას. დოკუმენტში არ არის 

წარმოგენილი პროექტის სრული ღირებულება (რაც ასევე უნდა მოიცავდეს კომპენსაციებს); არ არის 

დათვლილი მიღებული ელექტროენერგიის თვითღირებულება და უკუგების მაჩვენებელი; არ არის 

განხილული, როგორ იმოქმედებს პროექტის განხორციელება საერთო ელექტროენერგიის ტარიფზე; 

გამოიწვევს, თუ არა მისი ღირებულება ტარიფის ზრდას ან პირიქით კლებას; რა ზემოქმედება ექნება 

მოსახლეობის ელექტროენერგიისადმი ხელმისაწვდომობისა და ენერგო-სიღარიბის მაჩვენებლებზე. 

 

4. ემისიები 

 

ემისიების საკითხი მეტად გაურკვევლად და დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილშია წარმოდგენილი. გზშ 

ანგარიშის 6.4 ქვეთავში წარმოდგენილია ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოების შესრულების 

პროცესში  ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესახებ. ეს ინფორმაცია წარმოდგენილია 
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ექსპლუატაციის პროექტის საზოგადოებრივი განხილვისათვის წარმოდგენილი  გარემოზე  

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე (24 ოქტომბერი, 2013 წ.)     

როგორც ცხრილის, ისე ტექსტური სახით; ჩამოთვლილია ნივთიერებები და ჯამური გაფქვევა, თუმცა 

არაა წარმოდგენილი, რამდენია ზღვრულად დასაშვები კონცენტარაციები თითოეულ ნივთიერებაზე. 

შემდეგ 6.4.1.2 ქვეთავის დასასრულს ნათქვამია, რომ „საკონტროლო წერტილში ფორმირებული 

მაქსიმალური კონცენტრაციების სავარაუდო მნიშვნელობები გაცილებით ნაკლებია 1 ზდკ-ზე“. 

მოცემული წინადადებიდან მკითხველისათვის გაუგებარია, რას ნიშნავს 1 ზდკ-ია? 1ტ/წელ, 1გ/წელ? 

თუ რა. ასევე ყველა ნივთიერებისათვის ზდკ-ის რაოდენობა ერთი და იგივეა, თუ არა. 

 

გზშ ანგარიშის ბოლოს ისევ მოცემულია დანართის სახით „გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები“ (გვ. 

147-169), სადაც მოცემულია ასევე ნივთიერებები, მათი გაფრქვევის რაოდენობა და აქვე 

წარმოდგენილი ზდკ-ებიც. ამ დანართში მოცემული ცხრილის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, 

საწარმოდან გაფრქვეულ ნივთიერებათა რაოდენობები მეტად გადააჭარბებს ზდკ-ებს. აქვე აგრეთვე 

ნათლად არაა მოცემული რას ნიშნავს Cm -Xm -Um ზდკ-ები (ნებისმიერ აბრევიატურა, ნიშანი - 

აუცილებლად უნდა იყოს ახსნილი). რა რაოდენობაზეა აქ საუბარი? თუკი მავნე ნივთიერებათა 

გაბნევის რაოდენობა აჭარბებს ზდკ-ებს, მაში სრულიად გაუგებარია რის საფუძველზე დაყრდნობით 

საუბრობს გზშ ავტორი, რომ „საცხოვრებელი ზონების საზღვარზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 

მახასიათებლების კონცენტრაციების დადგენილ ნორმებზე გადაჭარბება არ არის მოსალოდნელი“ 

(6.4.1.2 ქვეთავი).  საბოლოოდ, გაუგებარია, რა რაოდენობის ემისიების წარმოქმნაა მოსალოდნელი, 

გადააჭარბებს თუ არა ზდკ-ებს და იქნება თუ არა ახლომდებარე დასახლებებისა და  საწარმოში 

დასაქმებულ პირთათვის ზიანის მომტანი. სწორედ ამ ინფორმაციის წარმოდგენის შემდეგ იქნება 

შესაძლებელი მსჯელობა იმაზე, თუ რა ზეგავლენას იქონიებს თბოელექტროსადგურის მშენებლობა 

საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარე დასახლებების მაცხოვრებლებზე. 

 

პროექტის ემისიებთან დაკავშირებით, ჩვენი აზრით, სასარგებლო იქნება, ასევე, გათვალისწინებულ 

იქნეს შემდეგი გარემოება: 2013 წლის იანვარში საქართველოს მთავრობამ ოფიციალურად მიმართა  

ევროპის ენერგეტიკულ თანამეგობრობას (European Energy Community, EEC) სრულუფლებიანი წევრის 

სტატუსის მოსაპოვებლად. სრულუფლებიანი წევრის სტატუსის მისაღებად, საქართველომ უნდა 

შეასრულოს თანამეგობრობის ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობა, მათ შორის, ევროკავშირის 2001/80/EC დირექტივა - Directive 2001/80/EC on the 

limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (the LCP Directive). 

ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ თბოელექტროსადგურის პროექტის დაგეგმვისას, თავიდანვე იყოს 

აღებული ორიენტაცია აღნიშნული დირექტივის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე.  

 

5. ნარჩენების მართვა 

 

ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები აგრეთვე მეტად არასრულყოფილადაა 

წარმოდგენილი. დოკუმენტში მითითებულია მხოლოდ მყარი ნარჩენების განთავსების ადგილები. 

სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ: „ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა და 

შემდგომი მართვა უნდა განხორციელდეს ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე 

კონტრაქტორის საშუალებით“. ვინ არის პასუხისმგებელი პირი? სად და როგორ მოხდება ამ სახის 

ნარჩენების საბოლოო განთავსება? - გაუგებარია.  

 

ანგარიშში ასევე ნათქვამია: „საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში, დაღვრის მოცულობის/მასშტაბის 

შესაბამისად დაბინძურებული ნიადაგის ფენა მოიხსნება, მოხდება დაბინძურებული მასის 

ტერიტორიიდან გატანა დასამუშავებლად და ტერიტორიის რეკულტივაცია“. დოკუმენტში არაა 

დაზუსტებული სად მოხდება დაბინძურებული ნიადაგის გატანა და დამუშავება.  
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ექსპლუატაციის პროექტის საზოგადოებრივი განხილვისათვის წარმოდგენილი  გარემოზე  

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის თაობაზე (24 ოქტომბერი, 2013 წ.)     

 

დოკუმენტის დასასრულს, დანართის სახით, მოცემულია „ნარჩენების მართვის პრინციპები“ 

(დანართი #6), თუმცა, სახიფათო ნარჩენების საბოლოო განთავსების საკითხთან დაკავშირებით აქაც 

არაფერია ნათქვამი.   

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ გადაიხედოს საწარმოო ნარჩენების 

საბოლოო განთავსების ადგილები, პირობები და გამოვლინდეს გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

უფრო მისაღები ვარიანტები. საჭიროა ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და დეტალური გაწერა.  

 

6. ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 

 

ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების საკითხი ანგარიშში მეტად ზერელედაა განხილული და არ 

იძლევა დასკვნის გამოტანის საშუალებას. ანგარიშში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ძირითად 

რისკებად დასახელებულია ხმაურის გავრცელება და სატრანსპორტო ნაკადების ზრდა და 

იგნორირებულია ზეგავლენის ისეთი მეტად მნიშვნელოვანი სახე როგორიცაა ატმოსფერული 

ემისიები. გასათვალისწინებელია, რომ საპროეტო ტერიტორიიდან უახლოესი დასახლებული 

პუნქტები სოფელი ქვემო კაპანახჩი - 520 მეტრით, ხოლო გარდაბანი 1.9 კმ-ითაა დაშორებული. 

მოსახლეობაზე მუდმივი ზემოქმედება, აღნიშნულიდან გამომდინარე, გარდაუვალი იქნება. გარდა 

ამისა, მეტად მწირი ინფორმაციაა იმაზე, თუ რა ღონისძიებების გატარებაა დაგეგმილი კონკრეტულად 

ენერგობლოკის მომსახურე პერსონალის ჯანმთელობის დასაცავად; არ არის ნათელი საერთოდ 

დაგეგმილია თუ არა რაიმე ღონისძიების გატარება.  

 

8. ბიომრავალფეროვნება  

 

გზშ ანგარიშში მოცემული ქვეთავები - ფლორა, ფაუნა და დაცულ ტერიტორიებთან სიახლოვე - 

მეტად ზედაპირულადაა მომზადებული. ასევე, ფლორისა და ფაუნის ქვეთავებში სახეობები 

წარმოდგენილია მხოლოდ ქართულად, ლათინური სახელწოდებების გარეშე.  

 

5.2.6.2 ქვეთავში ნათქვამია „საპროექტო არეალის მიმდებარე ტერიტორიები მიეკუთვნება სტეპს, სადაც 

შეიძლება გავრცელებული იყოს მისთვის დამახასიათებელი ხმელეთის ფაუნის სახეობები“. შემდეგ კი, 

ჩამოთვლილია აქ სავარაუდოდ გავრცელებული სახეობები, რომელთაც არ აქვთ მითითებული 

ლათინური სახელწოდებები.   

 

ანგარიშში დახასიათებულია გარდაბანის აღკვეთილი, თუმცა, არაფერია ნათქვამი, რა ზეგავლენას 

იქონიებს პროექტი აღკვეთილზე. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ გარდაბანის აღკვეთილიდან 

საპროექტო ტერიტორიამდე დაშორება მხოლოდ 1.2 კმ-ია, ვფიქრობთ, სწორი იქნებოდა მინიმუმ 

ხმაურის გავლენის განხილვა მშენებლობის ეტაპზე მაინც.  

 

 


