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შესავალი

,,კონსტიტუციის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტით დაცულია ინფორმაციის 
თავისუფლება, მისი თავისუფალი გავრცელება და მიღება საყოველთაოდ 

ხელმისაწვდომი წყაროებიდან, ინფორმაციის მატარებლებიდან, რომლებიც 
გამოსადეგია ინფორმაციის მოპოვებისა და გავრცელებისათვის. თავისუფალი 

ინფორმაციის გარეშე შეუძლებელია თავისუფალი აზრის ჩამოყალიბება. ეს არის 
ნორმა, რომელიც კრძალავს საზოგადოებისათვის, ადამიანის გონებისათვის 

,,ინფორმაციული ფილტრის’’ დაყენებას, რაც დამახასიათებელია არადემოკრატიული 
რეჟიმებისათვის’’.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს  
2007 წლის 26 ოქტომბრის #2/2-389

გადაწყვეტილება, II.პ.14.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოს მოქალაქეებს ქვეყნის 
კონსტიტუციით აქვთ გარანტირებული. აღსანიშნავია, რომ ზოგადად საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გარდა, საქართველოს კონსტიტუციით 
აღიარებულია ქვეყნის მოქალაქეების გარემოს მდგომარეობის შესახებ სრულ და 
ობიექტურ ინფორმაციაზე დროული (!) ხელმისაწვდომობის უფლება.    

საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა არის საჯარო უწყებების გამჭირვალობისა 
და ანგარიშვალდებულების უზრუველყოფის და კორუფციის რისკების შემცირების 
უმთავრესი საშუალება. ინფორმაციაზე სათანადო ხელმისაწვდომობის გარეშე 
შეუძლებელია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ეფექტური 
მონაწილეობის უზრუნველყოფა. ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ საჯარო 
ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობის ხარისხი ქვეყნის მდგრადი და დემოკრატიული 
განვითარებისაკენ სწრაფვის ერთ-ერთი უტყუარი მაჩვენებელია. სწორედ 
ამიტომ მწვანე ალტერნატივა თავის კვლევებსა თუ ანგარიშებში, რომელიც 
ეძღვნება გარემოსადცვითი მმართველოს სხვადასხვა ელემენტებს, თუ ზოგადად 
გარემოსდაცვით პოლიტიკას, ყოველთვის მიუთითებს იმ ნაკლოვანებებზე, 
რომლებიც დაკავშირებულია და/ან გამოწვეულია გარემოსდაცვითი ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის პრობლემებით. 

საქართველოში უკვე 16 წელია მოქმედებს ინფორმაციის თავისუფლების 
კანონმდებლობა, რომელიც გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან მიმართებაში 
საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს აწესებს. თუმცა, მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს 
პრაქტიკაში ჯერ კიდევ არ არის განმსაზღვრელი ღიაობის პრინციპი. ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის ტრადიციული, მოთხოვნაზე დამოკიდებული პრაქტიკა კი, უკვე 
აღარ არის საკმარისი მოქალაქეების ადექვატური ინფორმირებისათვის.  

ამ ანგარიშში ჩვენ შევეცდებით წარმოვაჩინოთ, გარემოს მდგომარეობის ამსახველი 
რა სახის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი მოქალეებისათვის მოთხოვნის გარეშე 



[ 5 ]

და რა სახის ინფორმაციის მიღება შეუძლია მოქალაქეს ქვეყანაში მოქმედი ე.წ. 
გარემოს მსხვილი დამაბინძურებელი საწარმოების შესახებ.

ეს ანგარიში არის მწვანე ალტერნატივას 2015 წლის ანგარიშის - „გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში1“, 
განახლებული ვერსია.
 

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, „სახელმწიფო ახლანდელი და 
მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს 
გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას, 
ქვეყნის მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
ინტერესების შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს 
უზრუნველსაყოფად“. კონსტიტუციით დადგენილია საქართველოს მოქალაქეების 
უფლება - დროულად მიიღონ სრული და ობიექტური ინფორმაცია გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ. „გარემოს დაცვის შესახებ“ 1996 წლის საქართველოს 
კანონში უფრო ვრცლად განიმარტა კონსტიტუციით დადგენილი უფლებები და 
განისაზღვრა პრინციპები, რომლითაც სახელმწიფომ უნდა იხელმძღვანელოს ამ 
უფლებების უზრუნველსაყოფად. მათ შორისაა „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
პრინციპი“, რომლის თანახმად, „ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ 
ღია და ხელმისაწვდომია საზოგადოებრიობისათვის“. 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, საჯარო 
დაწესებულებები 2013 წლის 1 სექტემბრიდან ვალდებულნი არიან პროაქტიულად 
გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ანუ საზოგადოებრივი ინტერესის მატარებელი 
საჯარო ინფორმაცია განათავსონ ელექტრონულ რესურსებზე. 

საზოგადოებისათვის (მოთხოვნის გარეშე) რაც შეიძლება მეტი გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ვალდებულება 
საქართველომ ჯერ კიდევ 2000 წელს აიღო, როდესაც ქვეყნის პარლამენტმა 
„გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ 
სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ე.წ. ორჰუსის 
კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა.

1 ხელმისაწვდომია: http://greenalt.org/wp-content/uploads/2015/07/state_of_env_info_2015.pdf 



[ 6 ]

ეროვნული მოხსენება

„გარემოს დაცვის შესახებ“ კანონმა განსაზღვრა ის მექანიზმები, რომლითაც 
სახელმწიფოს უნდა უზრუნველეყო კონსტიტუციით დადგენილი გარემოსთან 
დაკავშირებული ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ კანონის თანახმად, 
საზოგადოებისათვის გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მთავარი წყარო 
უნდა იყოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება. 

“გარემოს დაცვის შესახებ” კანონი მისი მიღებიდან 2007 წლამდე ავალდებულებდა 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, ყოველწლიურად 
გამოეცა გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება. კანონმდებლობაში 
შეტანილი ცვლილებების შედეგად, 2008 წლიდან სამინისტრო ვალდებული იყო 
მოხსენება სამ წელიწადში ერთხელ მოემზადებინა; ხოლო „გარემოს დაცვის 
შესახებ“ კანონში 2016 წელს შესული ცვლილების2 თანახმად, ანგარიში ოთხ 
წელიწადში ერთხელ უნდა მომზადდეს. 

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ანგარიშის მომზადების პერიოდულობის ცვლილების 
დასაბუთებისათვის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
მიერ  წარმოდგენილი კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული იყო: 
„მოქმედი კანონით დადგენილია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს მიერ, საზოგადოების ინფორმირების მიზნით, გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ეროვნულ მოხსენების მომზადების პერიოდულობა - 3 წელიწადში ერთხელ. 
ეროვნული მოხსენება წარმოადგენს საქართველოს გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ არსებული ინფორმაციის შემაჯამებელ დოკუმენტს, რომელიც კომპლექსურ 
შეფასებას აძლევს შესაბამისი პერიოდისათვის საქართველოში გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების მდგომარეობას. ბოლო ეროვნული მოხსენება, რომელიც 
2011 წელს დამტკიცდა, აანალიზებს 2007-2009 წლების მდგომარეობას. 
გამომდინარე იმ გარემოებიდან, რომ გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული 
მოხსენების მომზადება მოითხოვს საკმაოდ დიდ ადამიანურ/ფინანსურ რესურსებს, 
ასევე, ქვეყნის თითქმის ყველა სამთავრობო უწყების ჩართულობას და საკმაოდ 
დიდი მოცულობის მასალების მოძიებასა და ანალიზს, მიზანშეწონილია, ქვეყნის 
მასშტაბით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მდგომარეობის შესახებ სრული 
ანალიტიკური და შეფასებითი სახის დოკუმენტის მომზადება მოხდეს ყოველ 4 
წელიწადში ერთხელ, ხოლო შუალედურ პერიოდში შესაძლებელია მომზადდეს 
სხვადასხვა თემატური და სექტორული სახის ანგარიშები გარემოს დაცვის 
ცალკეული მიმართულებების მიხედვით. შესაბამისად, ცვლილების თანახმად, 
ეროვნული მოხსენება გარემოს მდგომარეობის შესახებ, დამტკიცდება 4 წელიწადში 
ერთხელ, ნაცვლად 3 წლისა. აქვე აღსანიშნავია, რომ „გარემოსდაცვით საკითხებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების 

2 საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 4955-
IIს, 26 აპრილი 2016
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პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების 
საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ორჰუსის კონვენციის მე-5 მუხლის 
(გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შეგროვება და გავრცელება) მე-4 პუნქტის 
შესაბამისად, ეროვნული მოხსენების გამოქვეყნება უნდა მოხდეს რეგულარულად, 
არაუმეტეს 3-4 წლის ინტერვალით“3.

გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნულ ანგარიშებს შორის პერიოდში გარემოს 
დაცვის ცალკეული მიმართულებების მიხედვით თემატური და სექტორული 
ანგარიშების მომზადების შესაძლებლობა, რომელიც ანგარიშების ოთხ წელიწადში 
ერთხელ მომზადების არგუმენტად იქნა გამოყენებული არ ასახულა კანონპროექტში 
და არც მიღებულ კანონში.  შესაბამისად, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო არ იწუხებს თავს გარემოს ცალკეული ელემენტების 
მდგომარეობის შესახებ ანგარიშების მოსამზადებლად (მიუხედავად ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნისა საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად 
გამოქვეყნების თაობაზე და ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნისა რაც შეიძლება მეტი 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის თაობაზე) და 
ინფორმაციის ერთადერთ წყაროდ ეროვნული მოხსენებები რჩება.  
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა იმისა, რომ კანონში შესული ცვლილებებით 
გაიზარდა ანგარიშებს შორის პერიოდი, ანგარიშები მნიშვნელოვანი დაგვიანებით 
მზადდება. ასე მაგალითად, უკანასკნელი ანგარიში, რომელიც 2016 წლის 
სექტემბერში დამტკიცდა 2010-2013 წლების პერიოდში გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ინფორმაციას მოიცავს. 2007-2009 წლების ანგარიში კი მხოლოდ 
2011 წლის დეკემბერში დამტკიცდა. თუკი ბოლო ათი წლის გამოცდილებას 
გავითვალისწინებთ, შემდეგი ანგარიში, რომელიც 2014-2017 წლებს უნდა 
მოიცავდეს, სავარაუდოდ, 2020 წელს გამოქვეყნდება.  

2010-2013 წლების ეროვნული მოხსენება

2016 წლამდე საქართველოს მოქალაქეებისთვის გარემოს მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის უახლესი წყარო იყო 2011 წელს გამოქვეყნებული ეროვნული 
მოხსენება გარემოს მდგომარეობის შესახებ, რომელიც 2007-2009 წლების 
მდგომარეობას ასახავს.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, „გარემოს დაცვის შესახებ“ კანონის თანახმად, 2016 
წლის აპრილამდე გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება 3 წლიანი 
პერიოდულობით უნდა მომზადებულიყო. შესაბამისად, შემდეგი ანგარიში უნდა 
დათმობოდა 2010-2012 წლებს, მომდევნო კი - 2013-2015 წლების მდგომარეობის 
ამსახველი უნდა ყოფილიყო; ანუ, 2016 წლის დასაწყისისთვის, 2011 წლის 
შემდეგ, საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი უკვე ორი ანგარიში უნდა ყოფილიყო. 

3 განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე ,,გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“. 4955-IIს, 13/04/2016 
http://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/106945 
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ნაცვლად ამისა, 2016 წლის 15 სექტემბერს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის #462 ბრძანებით დამტკიცდა 2010-2013 წლების - 
ანუ, ოთხი წლის მდგომარეობის ამსახველი ეროვნული მოხსენება. 

„გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის 
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 მაისის №337 
დადგენილების 43-ე მუხლის თანახმად, გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული 
მოხსენების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება და გარემოს მდგომარეობის შესახებ 
ეროვნული მოხსენების სრული ტექსტი ექვემდებარება გამოქვეყნებას.

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 15 სექტემბრის 
#462 ბრძანებისა და ბრძანებით დამტკიცებული მოხსენების არსებობის შესახებ 
მწვანე ალტერნატივამ მხოლოდ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის ბძანებების რეესტრის მოპოვების შემდეგ შეიტყო. მინისტრის ბრძანება 
არ გამოქვეყნებულა არც სამინისტროს ვებ-გვერდზე და არც საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე. ამჟამად, ბრძანებით დამტკიცებული 2010-
2013 წლების მოხსენება განთავსებულია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე4 და სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებ-გვერდზე5. უცნობია როდის გამოქვეყნდა 
ანგარიში, ვინაიდან არც სამინისტროს და არც გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა 
და განათლების ცენტრს ანგარიშის გამოქვეყნების თაობაზე განცხადება არ 
გაუვრცელებია; უწყებების ვებ-გვერდზე „სიახლეების“ განყოფილებაშიც კი არ 
იძებნება რაიმე ცნობა ანგარიშის გამოქვეყნების თაობაზე.  

„გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების შედგენის წესის 
დამტკიცების თაობაზე“ მთავრობის დადგენილების თანახმად (მუხლი 34.), გარემოს 
მდგომაროების შესახებ ეროვნული მოხსენება არის ოფიციალური სახელმწიფო 
დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ქვეყანაში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
მდგომარეობას. მიუხედავად ასეთი საპასუხისმგებლო სტატუსისა, შეიძლება, ითქვას 
რომ მოხსენება უფრო მიმოხილვითი ხასიათისაა, შეიცავს ძალიან ზედაპირულ და 
ზოგად ინფორმაციას გარემოს მსხვილი დამბინძურებლების მიერ გარემოსათვის 
მიყენებული ზიანის თაობაზე და შესაბამისად, პრობლემების გადაჭრისათვის საჭირო 
ღონისძიებების შესახებ. 

მაგალითად, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მიზეზების შესახებ ქვეთავში 
აღნიშნულია „საქართველოში განსაკუთრებით დიდი მტვერგაფრქვევით 
ხასიათდება მრეწველობის ისეთი ქვედარგები, როგორიცაა: ცემენტის, გაჯის, 
ასფალტ-ბეტონის წარმოებები. დღეისათვის სამრეწველო სექტორი ატმოსფერული 
ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით წარმოდგენილია რამდენიმე მსხვილი 
ობიექტით: ქვემო ქართლში – სს ”ენერჯინვესტის” საწარმო “აზოტი” და 

4 http://www.moe.gov.ge/ - სამინისტროს შესახებ → სამინისტროს სტრატეგიული დოკუმენტები → 
შეფასებითი დოკუმენტები
5 http://www.eiec.gov.ge/ - დოკუმენტები → ეროვნული მოხსენებები
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შპს “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” რუსთავცემენტი,  შიდა ქართლში – შპს 
,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” კასპიცემენტი, ხოლო აჭარაში – შპს “ბათუმის 
ოილ ტერმინალი”. აღსანიშნავია შპს “ჯორჯიან მანგანეზის” ზესტაფონის 
ფეროშენადნობთა ქარხანა, რომელსაც, ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით, 
იმერეთში წამყვანი ადგილი უჭირავს“. თუმცა, რა ტიპის ზეგავლენა აქვს ამ 
საწარმოებს გარემოს მდგომარეობაზე და რა საფრთხის შემცველი შეიძლება იყოს ეს 
ზემოქმედება ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობისათვის არ არის აღწერილი. 

მსხვილი დამბინძურებლების შესახებ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მოცემულია, 
ასევე, ქვეთავში - „მინერალური რესურსების მოპოვების ზემოქმედება გარემოზე“: 

- „საქართველოში ამჟამად მოქმედი სამთო-მომპოვებელი საწარმოებიდან გარემოს 
ერთ-ერთი ძლიერი დამაბინძურებელია მანგანუმის მოპოვება. მას თან ახლავს მდ. 
ყვირილას დაბინძურება მანგანუმის იონებით“ -  აღნიშნულის დასაბუთებისთვის 
2010-2013 წლების ანგარიშში რატომღაც 2009 წლის მონაცემია გამოყენებული.

- „გარემოსთვის დიდი ზიანის მომტანია, აგრეთვე, ბოლნისის ჯგუფის პოლიმეტალური 
საბადოების  მადნების მოპოვებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. აქ მადნის 
მოპოვება ღია კარიერული წესით ხდება. კარიერის დამუშავების სიღრმემ 300 მ-ს 
მიაღწია. კარიერზე წარმოებს ბურღვა-აფეთქებითი სამუშაოები, რასაც ემატება 
კარიერის ტერასებზე და კარიერზე მისასვლელ გზებზე ავტოთვითმცლელების 
აქტიური ორმხრივი მოძრაობა, რაც ჰაერში მტვრისა და სხვა დამბინძურებელი 
ნივთიერებების მნიშვნელოვან გაფრქვევას იწვევს. ჰაერში მოხვერდილი მავნე 
ნივთიერებების გადატანა ემისიის ცენტრიდან დიდ მანძილზე ხდება, განსაკუთრებით 
– წვრილი, წმინდა ფრაქციებისა. ატმოსფერული ნალექების ზეგავლენით ამ 
მტვრიდან გამოტუტული მძიმე ლითონების გარემოში მოხვედრა სერიოზულ ზიანს 
აყენებს ნიადაგსა და გრუნტის წყლებს“ - აქაც, უცნობია კონკრეტულად რა სახის 
ზიანზეა საუბარი. 

გარემოს ეროვნული სააგენტო 

გარემოს ეროვნული სააგენტო არის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი. სააგენტო წარმოადგენს სახელმწიფო მმართველობის 
ორგანოებისაგან დამოუკიდებელ ორგანიზაციას, რომელიც სახელმწიფო 
კონტროლის ქვეშ დამოუკიდებლად ახორციელებს საქმიანობას. 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიზნები, ამოცანები, ფუნქციები და უფლება-
მოვალეობანი ვრცელ ჩამონათვალს მოიცავს. მათ შორის არის:

 საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე მეტეოროლოგიური, 
ჰიდროლოგიური, გეოლოგიური პროცესების და გარემოს (ატმოსფერული 
ჰაერი, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ზღვა, ნიადაგი) ხარისხობრივი 
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მდგომარეობის მონიტორინგის სისტემების შექმნა და მათი ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფა;
 გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა შეკრება და ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეებზე, მათ შორის გლობალურ ინფორმაციულ ქსელებში, გავრცელება;
 გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა დამუშავება, გარემოს მდგომარეობის 
შეფასება და შესაბამისი  ინფორმაციის გავრცელება;
 სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი 

პროგნოზების, მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების და გარემოს 
ექსტრემალურად მაღალი დაბინძურების შესახებ გაფრთხილებების შედგენა, 
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისათვის და 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის მიწოდება;
 არახელსაყრელ ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ  მოვლენებზე 

მონიტორინგის განხორციელება;
 შავი ზღვისა და მდინარეთა აუზების ჰიდრო და ლითოდინამიკური კვლევა 

და პროცესების პროგნოზირება; შავი ზღვის სანაპირო ზოლის, სანაპირო 
ზონისა და შიდა წყალსატევების ჰიდრობიოლოგიური კვლევების წარმოება, 
რეკომენდაციების, წინადადებების,  მეთოდური  და სხვა სახის მასალების 
მომზადება;
 სარგებლობის ლიცენზიების მიხედვით შემუშავებული მართვის გეგმების 

(გარდა ტყითსარგებლობისა და სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმების) 
განხილვაში მონაწილეობის მიღება;
 ჰიდრომეტეოროლოგიის, გეოლოგიის  და გარემოს ხარისხობრივი 

მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციული ფონდების შევსება და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენებით მონაცემთა ბაზების ფორმირება;
 ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური  და გარემოს ხარისხობრივი 

მდგომარეობის ამსახველ მიმდინარე და მრავალწლიურ  მონაცემთა 
სტატისტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების, ბიულეტენების, 
მიმოხილვების და სხვა სახის საცნობარო მასალების მომზადება;
 სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების (ან გამოვლინების)  შესაბამისი 

რუკების მომზადება, სასარგებლო წიაღისეულის საბადოების და 
გამოვლინებების აღრიცხვა, სახელმწიფო ბალანსისა და საკადასტრო 
მონაცემთა ბაზის შექმნა და მათი განახლების სამუშაოთა ორგანიზება;
 უწყებრივი სალიცენზიო რეესტრის(ების) წარმოება;
 სარგებლობის ლიცენზიის მფლობელისთვის დადგენილი წესით ბუნებრივი 

რესურსების მოპოვების კვოტების დამტკიცება;
 წიაღის შესახებ ერთიანი სახელმწიფო ფონდის მართვის ორგანიზაციული 

უზრუნველყოფა;
 საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მის ტერიტორიულ წყლებში, 

კონტინენტურ შელფსა და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში ყველა 
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სახის ჩატარებული და მიმდინარე საწარმოო და სამეცნიერო გეოლოგიური 
სამუშაოების აღრიცხვა;
 საქართველოს შავი ზღვის კონტინენტური შელფის, ტერიტორიული ზღვისა და 

განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის იქთიოლოგიური, ჰიდრობიოლოგიური, 
მიკრობიოლოგიური და ზღვის ძუძუმწოვრების  კვლევა და მონიტორინგი;
 საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს და შიგა წყალსატევების თევზების 

მარაგების შეფასება და კვოტების განსაზღვრა.

როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტოს კომპეტენციაში ფარგლებში არსებული 
საკითხების არასრული ჩამონათვალიდან ჩანს, გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა 
დამუშავება, გარემოს მდგომარეობის შეფასება და შესაბამისი ინფორმაციის 
გავრცელება სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ვებ-გვერდზე სულ უფრო მეტი ოპერატიულობით ქვეყნდება 
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული ყოველთვიური საინფორმაციო 
ბიულეტენი „საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესახებ“. მიუხედავად 
შთამბეჭდავი სათაურისა, ბიულეტენში ტრადიციულად ყოველგვარი განმარტებებისა 
და დასკვნების და/ან რეკომენდაციების გარეშე, მოცემულია ძალიან შეზღუდული 
ტექნიკური ინფორმაცია:

1. თბილისში სამ ქუჩაზე, ბათუმში ორ ქუჩაზე, ქუთაისში, ზესტაფონში, ჭიათურასა 
და რუსთავში ერთ ქუჩაზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაზომვების 
შესახებ;

2. სხვადასხვა მდინარეზე, ტბასა და წყალსაცავებზე ზედაპირული წყლის 
ხარისხის გაზომვების შედეგები;

3. ქუთაისის, ბათუმის, ბოლნისის, ახალციხის, თელავის, მესტიის, თბილისის, 
ფოთის, საჩხერის, ზესტაფონის, ფასანაურის, გორის, ლაგოდეხის, 
ახალქალაქის და დედოფლისწყაროს სადგურების რადიაციული ფონის 
მაჩვენებლები. 

მონიტორინგის შედეგები არ არის წარმოდგენილი მომხმარებლისთვის გასაგებ 
ფორმატში. არ არის გაანალიზებული კვლევის შედეგები და მნიშვნელობა. არ 
არის მოყვანილი გაზომილი ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის 
(ზდკ) ოდენობა, არ არის ახსნილი ნივთიერების შემცველობის ზდკ-ს გადაჭარბების 
მნიშვნელობა, მიზეზები (მათ შორის გარემოს დამაბინძურებელი საწარმოების 
ოპერირება) და საფრთხეები. არ არის ახსნილი რა ღირებულების არის მოცემული 
ინფორმაცია; შესაძლებელია თუ არა მოყვანილი მონაცემების განზოგადება, 
ქალაქის, რაიონის და ან თუნდაც ქვეყნის მასშტაბით. 

ბიულეტენების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების პრაქტიკა (არ არის დაცული 
ქრონოლოგია, ყოველთვიურ ბიულეტენებს შორის ალაგ-ალაგ განთავსებულია 
თბილისის ჰაერის დაბინძურების მზომი ავტომატური სადგურების ყოველდღიური 
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მონაცემები) მიუთითებს სააგენტოს საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდების 
„მონდომებაზე“.  

გარდა ყოველთვიური ბიულეტენისა, გარემოს ეროვნული სააგეტოს ვებ-გვერდზე 
გამოქვეყნებულია რადიაციის, წყლის და ატმოსფერული ჰაერის 2015 წლის 
წელიწდეულები, რომლებშიც ზემოაღწერილი პრინციპით შეკრებილია ყოვეთვიური 
მონაცემები.   

სააგენტოს ვებ-გვერდზე ცალკე განყოფილებაში 2016 წლის 24 ნოემბრიდან 
ვრცელდება „ჰაერის დაბინძურების ყოველდღიური ბიულეტინი“, რომელიც კიდევ 
უფრო ნაკლებ განმარტებებსა და ინტერპრეტაციებს მოიცავს ვიდრე ყოველთვიური 
ბიულეტენი. 

ასევე, სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებულია 2016 წლის პირველ და მეორე 
დეკადაში მომზადებული აგრომეტეოროლოგიური ბიულეტენი. ბიულეტენში 
აღწერილია განვლილი დეკადის ძირითადი მეტეოროლოგიური პირობები. 
დოკუმენტის სიმბოლურად წარმოდგენილი ტექსტური ნაწილის აზრი პირველივე 
წინადადებაშია მოცემული: „დეკემბრის პირველი დეკადა ქვეყნის ტერიტორიაზე 
ძალზე ცივი და უხვნალექიანი ამინდით ხასიათდებოდა“.  

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე არ მოიპოვება გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ინფორმაციის შემცველი რაიმე სხვა დოკუმენტი, რომ აღაფერი ვთქვათ 
გარემოს მსხვილი დამბინძურებელი საწარმოების მიერ გარემოსთვის მიყენებულ 
ზიანზე.  

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის, საზოგადოების 
გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისა და შესაბამისი სპეციალისტების 
მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში 
2013 წლის მაისიდან „ორჰუსის ცენტრის“ ბაზაზე შეიქმნა საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი (სსიპ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.

აღსანიშნავია, რომ „ორჰუსის ცენტრი საქართველოში“, რომელიც 2005 წელს 
საქართველოში ეუთოს მისიისა და  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს ერთობლივი ინიციატივით დაარსდა, წლების განმავლობაში 
საზოგადოებისათვის საჯარო უწყებებიდან გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მიღების 
ერთადერთი წყარო იყო. ორჰუსის ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული იყო  
გარემოს მდგომარეობის ამსახველი ყველა არსებული დოკუმენტი. სამწუხაროდ, 
2013 წელს ცენტრის სსიპ-ად რეორგანიზაციის გადაწყვეტილების მიღებას მოყვა 
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ვებ-გვერდის გაუქმება, ხოლო გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრს ვებ-გვერდი  დიდი ხნის განმავლობაში არ ქონდა და დღესაც ვებ-გვერდზე 
წარმოდგენილი განყოფილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ შეიცავს ინფორმაციას. 

ცენტრის ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ბიულეტენები 
(რომლებიც სააგენტოს ვებ-გვერდზე არის წარმოდგენილი), სამინისტროს წლიური 
ანგარიშები და გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენებები (რომლებიც 
სამინისტროს ვებ-გვერდზე არის წარმოდგენილი). ერთადერთი დამატებითი 
ღირებულება, რაც გააჩნია ცენტრის ვებ-გვერდს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის 
თვალსაზრისით, ეს არის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების რუკა/
რეესტრი, რომელზეც გაცემული ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვანასთან ერთად 
წარმოდგენილია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშები, რომლის 
საფუძველზეც გაიცა დასკვნა; ასევე, საწარმოების ადგილმდებარეობა დატანილია 
რუკაზე. იგივე სახის ინფორმაცია რუკის გარეშე განთავსებულია გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდზე (წინა წლებში გაცემულ 
ეკოლოგიური ექსპეტიზის დასკვნებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ჯერ კიდევ არ 
არის სრული, თუმცა ვებ-გვერდი თანდათან ივსება). 

მსხვილი დამბინძურებლების შესახებ ხელმისაწვდომი 
ინფორმაცია

ერთადერთი უახლესი გამოქვეყნებული დოკუმენტი, რომელშიც გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია გარემოს მსხვილ დამბინძურებელთა 
საქმინობასთან კავშირშია განხილული, არის -  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მიერ მომზადებული 
2014 წლის ბიულეტენი საქართველოში სტაციონარული ობიექტებიდან ატმოსფერულ 
ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების შესახებ .  

ბიულეტენის თანახმად, „საქართველოში გაფრქვევების რაოდენობის მიხედვით 
ყველაზე დაბინძურებულ რეგიონებს მიეკუთვნება იმერეთის (37,4%), ქვემო 
ქართლის (28,0%) და შიდა ქართლის (19,4%) რეგიონები, რომლებზეც მოდის 
საქართველოში მთლიანი გაფრქვევების 84,8%.   

მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინების შემთხვევაშიც, ქვემო 
ქართლის, იმერეთის და შიდა ქართლის რეგიონებს უკავიათ მნიშვნელოვანი 
წილი ქვეყნის დაბინძურებაში (91,4%). დანარჩენი რეგიონების წილი ქვეყნის 
დაბინძურებაში არ არის დიდი და შეადგენს გაფრქვევების რაოდენობის მიხედვით 
15,2%-ს და მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის მიხედვით 8,6%-ს. 

გაფრქვევების ასეთი მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი განპირობებულია 
იმით, რომ სწორედ ამ რეგიონებშია განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის 
დამაბინძურებელი ისეთი დიდი საწარმოები, როგორიცაა: იმერეთის რეგიონში 
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- შპს ”ჯორჯიან მანგანეზი” (ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა), შპს 
”საქნახშირი ჯი-აი-ჯი ჯგუფი”; ქვემო ქართლის რეგიონში - შპს ”საქართველოს 
საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია” (თბილსრესი), შპს ”მტკვარი-
ენერგეტიკა”, შპს ”რუსთავის აზოტი”, შპს ”რუსმეტალი”, შპს ”რუსთავის ფოლადი”, 
შპს ”ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია” (რუსთავცემენტი), შპს ”ქართული ცემენტი”, 
შპს ”ჯეოსთილი”; შიდა ქართლის რეგიონში - შპს ”ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია” 
(კასპიცემენტი). საქართველოში მსხვილი დამაბინძურებელი ობიექტების წილი 
ქვეყნის მთლიან გაფრქვევებში რაოდენობის მიხედვით შეადგენს 83,2%-ს, ხოლო 
მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინებით - 81,7%-ს.

გაფრქვევების რაოდენობის მიხედვით,  საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის 
ძირითადი დამაბინძურებელი საქმიანობებია ცემენტის (33,1%) და ფეროშენადნობთა 
(25,7%) წარმოებები, რომლთა ჯამური წილი ქვეყნის მთლიანი გაფრქვევის  
58,8%-ს შეადგენს. მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინებით კი 
ქვეყნის დაბინძურების 79,4% ცემენტის (39,2%), ფეროშენადნობთა (19,4%), 
მეტალურგიული (11%) და ელ. ენერგიის გამომუშვების (9,8%) წარმოებებზე მოდის“.

მსხვილი დამბინძურებლების მიერ საზოგადოებისთვის 
მიწოდებული ინფორმაცია

„გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ 
სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ე.წ. 
ორჰუსის კონვენციის მე-5 მუხლის თანახმად, მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ  
ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 
მქონე საწარმოების მიერ ანგარიშგების სავალდებულო სისტემების შექმნა, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას ხელისუფლების ორგანოებისათვის ზუსტი ინფორმაციის 
მიწოდება იმ მიმდინარე ან დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ, რომელმაც საგრძნობი 
ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს გარემოზე. კონვენციის იმავე მუხლის თანახმად, 
სახელმწიფოებმა უნდა მოუწოდონ მწარმოებლებს, რომელთა საქმიანობა 
მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს გარემოზე, ეკოლოგიური აუდიტის ან სხვა 
საშუალებების მეშვეობით, რეგულარულად მიაწოდონ საზოგადოებას ინფორმაცია 
მათი საქმიანობის და პროდუქციის გარემოზე ზემოქმედების შესახებ. ამასთან, 
კონვენციის მხარე ქვეყნები, ვალდებულნი არიან სულ უფრო მეტი ასეთი სახის 
ინფორმაცია განათავსონ ელექტრონულ რესურსებზე. 

შემდეგ ქვეთავებში განვიხილავთ, თუ რა სახის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი 
ქვეყნის ე.წ მსხვილი დამბინძურებლების შესახებ - საწარმოს საქმიანობის, 
საქმიანობის შედეგად ბუნებრივი და სოციალური გარემოსათვის მიყენებული ზიანის 
და ამ ზიანის შემცირებისათვის დაგეგმილი და/ან განხორციელებული ქმედებების 
შესახებ და ა.შ. მაგალითისთვის განხილული გვაქვს საქმიანობის მასშტაბითა და 
გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით ოთხი 
გამორჩეული საწარმო: 1. Rich Metals Group არემჯი - ყოფილი „კვარციტი“ და 
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„მადნეული“; 2. ჯორჯიან მანგანეზი - ყოფილი ჭიათურმანგანუმი, ზესტაფონის 
ფეროშენადნობთა ქარხანა; 3. საქნახშირი ჯი აი ჯი ჯგუფი; 4. ჰაიდელბერგცემენტი.
 

Rich Metals Group (RMG) - ყოფილი „კვარციტი“ და 
„მადნეული“

„ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვაზე და გავაგრძელებთ 
მუშაობას, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედება“ 
- ეს სლოგანი www.richmetalsgroup.com-ის თავფურცელზეა წარმოდგენილი. 

კომპანიების ვებ-გვერდზე საკმაოდ ვრცელი (კომპანიების წინა ვებ-გვერდზე 
წარმოდგენილ ინფორმაციასთან შედარებით) მასალაა წარმოდგენილი 
განყოფილებაში სათაურით „გარემოს დაცვა“. კომპანიის ინფორმაცით, მას შემდეგ, 
რაც საწარმოების მფლობელი არემჯი ჯგუფი გახდა, „კომპანიაში ჩამოყალიბდა 
ჯანდაცვის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სამსახურის ახალი 
სტრუქტურა. შემუშავდა ახალი გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. კომპანიის ქიმიური 
ლაბორატორია აღიჭურვა თანამედროვე ექსპრეს ანალიზატორებით ხსნარებში მძიმე 
მეტალების, ციანიდებისა და სულფატის იონების შემცველობის და ატმოსფერული 
ჰაერის სიმღვრივის განსასაზღვრად. ყოველდღიურად მიმდინარეობს შემდეგი სახის 
მონიტორინგი:

 წყლის ჩაშვებაზე; 
 ატმოსფეროში მტვრის გაფრქვევებზე; 
 HCN გაზის რაოდენობაზე; 
 სანაყაროებზე; 
 მილსადენების გამართულობაზე; 
 კუდსაცავზე;
 კარიერული მჟავე წყლის აღწერა“.

ვებ-გვერდზე ნაკლებად გასაგებად და ბევრი ტექნიკური ტერმინის გამოყენებით  
(მაგ. „საბადოს კარიერული მჟავე წყლები წარმოადგენს მძიმე ლითონების 
სულფატურ წყალხსნარებს, რაც განპირობებულია საბადოს ჰიდროგეოლოგიური 
მახასიათებლებით და საბადოზე განვითარებული ეგზოგენური და მიკრობიოლოგიური 
ფაქტორებით“) აღწერილია, თუ როგორ ხდება კარიერული მჟავე წყლების 
შეგროვება და გაუვნებელყოფა. 

ვებ-გვერდის თანახმად, „კომპანიის გარემოს დაცვის დეპარტამენტი ყოველდღიურად 
ახორციელებს წყლის ხარისხის შემოწმებას, რომლის ძირითადი მიზანია იმის 
ჩვენება, რომ წყალში არ აღინიშნება თავისუფალი ციანიდის ან ციანიდის სხვადასხვა 
მეტალოკომპლექსების შემცველობა“. ვებ-გვერდზე მითითებულია სინჯების აღების 
წერტილები მდებარეობა, თუმცა არაფერია ნათქვამი ყოველდღიური შემოწმებების, 
თუნდაც განზოგადებული შედეგის შესახებ.



[ 16 ]

ასევე, ვებ-გვერდზე მოცემულია არემჯი გოლდისა და არემჯი კოპერის „წყლის 
ცირკულაციის სქემის აღწერა“ და რა უნდა კეთდებოდეს მტვერის წარმოქმნის 
თავიდან ასაცილებლად. 

საგულისხმოა, რომ ვებ-გვერდზე 2015 წლის 12 სექტემბერს განთავსებულია 
სიახლე შემდეგი სათაურით: „გარემოსდაცვითი აუდიტი დასრულდა“6. 
კომპანიის ინფორმაციის თანახმად, „6 თვიანი მუშაობის შემდეგ ააიპ “გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების დამოუკიდებელმა კომისიამ” შპს “არემჯი გოლდისა” და 
სს “არემჯი კოპერის” კუთვნილ სამთო-მოპოვებით საწარმოებში გარემოსდაცვითი 
მაჩვენებლების დამოუკიდებელ შეფასებაზე მუშაობა დაასრულა. საერთაშორისო 
გარემოსდაცვითმა აუდიტორებმა პროფ. გრიგორი შმატკოვმა და ირინა ნიკოლაევამ 
პრეზენტაციაზე მოწვეულ სტუმრებს და მედიის წარმომადგენლებს აუდიტის 
მიმდინარეობის შესახებ სრული ინფორმაცია მიაწოდეს“.

სამწუხაროდ, კომპანიას არ გამოუქვეყნებია არც გარემოსდაცვითი აუდიტის 
ანგარიშის დოკუმენტი და არც აუდიტის ძირითადი მიგნებების შესახებ ინფორმაცია. 
აუდიტის ანგარიში მოთხოვნის საფუძველზე ხელმისაწვდომია გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში. სამინისტროს ინფორმაციით, 
დოკუმენტი გადაეცა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს 
საწარმოების შემოწმების პროცესში. 

ამრიგად, ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ, საწარმოების საქმიანობით გარემოსთვის მიყენებული 
ზიანისა და მისი შემსუბუქებისთვის დაგეგმილი და/ან მიმდინარე ღონისძიებების 
შესახებ. საწარმოების საქმიანობის შედეგად ადგილობრივი ბუნებრივი და 
სოციალური გარემოსათვის ზიანის მიყენების საფრთხეების და ამ საფრთხეების 
თავიდან აცილებისათვის გატარებული და/ან გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. 
წარმოდგენილი ინფორმაცია კი იმდენად ტექნიკური ენით არის დაწერილი, რომ 
საეჭვოა, მოქალაქეების ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის ყოფილიყო გამიზნული.

ჯორჯიან მანგანეზი

ჯორჯიან მანაგანეზის (რომელიც ყოფილ ჭიათურმანგანუმს და ზესტაფონის 
ფეროშენადნობ ქარხანას აერთიანებს) შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია 
მფლობელის - “ჯორჯიან ემერიქენ ელოის” (Georgian American Alloys) ვებ-
გვერდზე - http://www.gaalloys.ge/

ვებ-გვერდზე წარმოდგენილია ზოგადი ინფორმაცია კომპანიების შესახებ და 
კომპანიების მმართველი გუნდის წევრების შესახებ. კომპანიის სიახლეები ქვეყნდება 
ყოველთვიურ კორპორატიულ გაზეთში „ინდუსტრიული მაცნე“, რომელიც კომპანიის 
მიერ აქტიურად ვრცელდება სოციალური ქსელის მეშვეობით. ასევე, კორპორატიულ 
გაზეთში მითითებული ინფორმაციის თანახმად, ადგილობრივ ტელეარხებზე 
(იმერვიზია, არგო TV და დრო) გადის ყოველკვირეული გადაცემა „ინდუსტრიული 

6 http://www.richmetalsgroup.com/index.php?a=main&pid=99&lang=geo 
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მაცნე“, რომელიც ასევე, ვრცელდება youtube-ის და facebook-ის მეშვეობით. 
კომპანიის ვებ-გვერდზე „გარემოს დაცვა“ ნახსენებიც კი არ არის. ამასთან, 
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა დღემდე გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვის გარეშე ოპერირებს. ჭიათურაში მანგანუმის მოპოვებისას კანონის 
მოთხოვნების დარღვევისა და გამამდიდრებელი საწარმოს ნებართვის პირობების 
დარღვევის გამო კი, კომპანია არაერთხელ დაჯარიმდა, ხოლო გარემოსთვის 
მიყენებულმა ზიანმა 350 მილიონ ლარს (2014 წლის მდგომარეობით) გადააჭარბა.    
 
ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი რაიმე სახის ინფორმაცია გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ; ისევე, როგორც არემჯის შემთხვევაში, ჯორჯიან მანგანეზის 
საკუთრებაში არესებული საწარმოების გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის და/ან 
ლიცენზიის შესახებ ინფორმაცია და/ან თავად დოკუმენტები არ არის ხელმისაწვდომი 
კომპანიის ვებ-გვერდზე. კომპანიის ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი 
საკონტაქტო ინფორმაცია.

საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)

შპს „საქნახშირის“ შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია მფლობელის - 
საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის (GIG) ვებ-გვერდზე - www.gig.ge.

ჩვენს 2015 წლის ანგარიშში ვწერდით, რომ შპს „საქნახშირი“ ერთადერთი 
გამონაკლისი იყო განხილულ კომპანიებს შორის და იშვიათი გამონაკლისი 
საქართველოში მოქმედ ინდუსტრიულ საწარმოებს შორის, რომლის ვებ-გვერდზე 
განთავსებული იყო ყოველწლიური ფინანსური აუდიტის დასკვნები (2007-2014წწ). 
დაინტერესებულ პირს შეეძლო მიიღო ინფორმაცია: 

 კომპანიის მფლობელის შესახებ; 
 კომპანიის საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ;
 კომპანიის საკუთრებაში არსებული წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების 

შესახებ და ლიცენზიების ფარგლებში მოპოვებული რესურსის ოდენობის 
შესახებ; 

 განხორცილებული ინვესტიციებისა და აღებული სესხების შესახებ;
 კომპანიის მიერ დასაქმებულ პირებზე გაცემული თანხების შესახებ;
 კონტრაქტორებზე გაცემული თანხების შესახებ;
 მფლობელების სარგებელის ოდენობის შესახებ;
 გადასახადების ოდენობის შესახებ და ა.შ.

ასევე, ვებ-გვერდის ინვესტორებისათვის განკუთვნილ განყოფილებაში წარმოდგენი-
ლი იყო უახლესი ინფორმაცია კომპანიის  ტექნიკური და ფინანსური მდგომარეობისა 
და პერსპექტივის შესახებ. პრეზენტაცია კომპანიის არსებული წიაღით სარგებლობის 
ლიცენზიის ფარგლებში არსებული მარაგების შესახებ ინფორმაციასაც შეიცავს. 
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ეს ინფორმაცია კომპანიის ვებ-გვერდზე აღარ არის წარმოდგენილი. 

თავშივე უნდა აღინიშნოს, რომ სხვა კომპანიების მსგავსად, საქნახშირიც არ აწვდის 
საზოგადოებას ინფორმაციას საწარმოს საქმიანობის შედეგად გარემოსათვის 
მიყენებული ზიანის და/ან გარემოს მდგომარეობის შესახებ. კომპანიის ვებ-გვერდზე 
არის სპეციალური განყოფილება სახელწოდებით „გარემო“. უკანასკნელი სიახლე ამ 
განყოფილებაში ასე გამოიყურება: „“დატოვე შენი მწვანე კვალი” - ‘საქნახშირი ჯი-
აი-ჯის” მწვანე აქცია  ტყიბულშია, 24 ოქტომბერს “ტყიბულის თესის” ტერიტორიაზე 
50 ძირი კიპარისი დავრგეთ. მიმდინარე წლის განმავლობაში 250 ნერგი გავახარეთ 
ტყიბულში. კომპანიისთვის ქალაქის სხვადასხვა უბნის გამწვანების აქციები 
უკვე ტრადიციაა“7. დანარჩენი რამდენიმე სიახლეც კვიპაროსების დარგვას ან 
მაკულატურის შეგროვებას ეხება. 

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას არ გააჩნია ქართული ვებ-გვერდი. კომპანიის შესახებ 
ინფორმაცია განთავსებულია ჰაიდელბერგცემენტ ჯგუფის მთავარ ვებ-გვერდზე, 
სპეციალურად გამოყოფილ განყოფილებაში8. ინფორმაცია წარმოდგენილია 
მხოლოდ ინგლისურად.  

ზემოთგანხილული კომპანიების მსგავსად, ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიაც არ აწვდის 
საზოგადოებას ინფორმაციას საწარმოს საქმაინობის შედეგად გარემოსათვის 
მიყენებული ზიანის და/ან გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას ინგლისურენოვან გვერდზე სათაურით „კლიმატის 
დაცვა“ წარმოდგენილია შემდეგი ინფორმაცია: „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
სერიოზულად უდგება თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას საქართველოში, 
განსაკუთრებით იმ რეგიონებში სადაც საწარმოებია განთავსებული. კასპსა და 
რუსთავში ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისათვის უზარმაზარი ინვესტიციები 
იქნა განხორციელებული. ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობა და პასუხისმგებლობა 
მოიცავს კასპისა და რუსთავის მოსახლეობასთან შეხვედრებს მუდმივი კომუნიკაციისა 
და პრობლემების დროულად გამოვლენისა და მოგვარებისათვის. კლიმატის 
დაცვა, ემისიების შემცირება და წარმოების ადგილებში გარემოზე ზემოქმედების 
მინიმუმამდე შემცირება არის ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას მიზნები გარემოს 
დაცვისათვის. ეს მოითხოვს მაღალ ტექმიკურ სტანდარტებს, რომელიც მიიღწევა 
ჯგუფის წევრებს შორის ცოდნის გაცვლით და გარემოსდაცვითი მართვის დანერგვით 
ჰაიდელბერგცემენტის ობიექტებზე. გარემოს დაცვისათვის 12 მილიონ ევროზე მეტის 
ინვესტირება მოხდა საქართველოში ჰაიდელბერგცემენტის ქარხნებში ფილტრების 
გამოცვლის პროექტისათვის. ფილტრების გამოცვლის პროექტი 2007 წელს დაიწყო 
და 2008 წლის ბოლოს დასრულდა. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 

7 http://www.gig.ge/?page=soc-environment
8 http://www.heidelbergcement.com/ge/en/country/home.htm 
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კომპანიას შესაძლებლობა ექნება შეამციროს მოსახლეობასა და გარემოზე 
უარყოფითი ზემოქმედება. ქარხნები მიაღწევენ მტვერის 99%-ის დაჭერას, რაც 
ნიშნავს, რომ გარემოს დაბინძურების პრობლემა აღარასოდეს შეაწუხებს კასპისა და 
რუსთავის მოსახლეობას9“. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, დროდადრო მედიაში ჩნდება ცნობები საწარმოების 
ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის უკმაყოფილებისა და საპროტესტო 
აქციების შესახებ (განსაკუთრებით კასპში). მოსახლეობა ძირითადად სასოფლო-
სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ცემენტით დაბინძურებსა და ქარხნებიდან 
გამონაბოლქვის შესახებ ჩივის. 

დასკვნა

სამწუხაროდ, ყოველივე ზემოაღნიშნული ნათლად წარმოაჩენს, რომ არც 
პასუხისმგებელი საჯარო უწყებები და არც ანგარიშში განხილული ქვეყნის ოთხი 
უმსხვილესი დამაბინძურებელი კომპანია არ უზრუნველყოფს საქართველოს 
მოქალეებისათვის გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობას. 

მოქალაქეებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი საწარმოების ოპერირების 
ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე გავლენის, ამ 
გავლენის შემსუბუქებისათვის გათვალისწინებული ქმედებების და/ან გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია; არ არის ხელმისაწვდომი საწარმოების 
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმები, რაიმე სახის რჩევები ან მითითებები 
მოსახლეობისთვის საწარმოების მიერ წარმოებული სამუშაოების შესახებ. არც 
საჯარო უწყებების ვებ-გვერდზე და არც კომპანიების ვებ-გვერდებზე არ არის 
წარმოდგნელი ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მოიქცეს საწარმოების საქმიანობის 
ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოქალაქე პრომლემური საკითხის მოგვარებისათვის, 
ვის უნდა მიმართოს საწარმოს საქმიანობის შედეგად დაზარალების შემთხვევაში. 

მოქალაქეებს შეუძლიათ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა 
და სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალი სსიპ-ებიდან გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ცალკეული მონაცემების მოპოვება, მაგრამ სისტემატიზებული ინფორმაციის 
მიღება, რომელიც ასახავს ამა თუ იმ კონტრეტული ტერიტორიული ერთეულის და/ან 
თუნდაც მთლიანად ქვეყნის გარემოს მდგომარეობას - შეუძლებელია.

9 http://www.heidelbergcement.com/ge/en/country/about_us/social_responsibility.htm 



ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივა არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 
2000 წელს დაარსდა. მწვანე ალტერნატივას მისიაა საქართველოს გარემოს, ბიოლოგიური 
და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა ეკონომიკურად ხელსაყრელი და გარემოსდაცვითი და 
სოციალური თვალსაზრისით მისაღები ალტერნატივების ხელშეწყობის, გარემოსდაცვითი და 
სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებისა და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის გზით. 

ორგანიზაცია მუშაობს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ენერგეტიკა - მოპოვებითი მრეწველობა - 
კლიმატის ცვლილება; ტრანსპორტის სექტორის მდგრადი განვითარება; ბიომრავალფეროვნების 
შენარჩუნება და ხე-ტყის არალეგალური ჭრის აღკვეთა, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების 
პროცესში ადგილობრივი მოსახლეობის გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური 
უფლებების დაცვა; ნარჩენებისა და წყლის მართვა. ამ თემატური მიმართულებების გარდა, მწვანე 
ალტერნატივას პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორისაა: გარემოსდაცვითი მმართველობის 
ხელშეწყობა; ინფორმაციაზე, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებსა და მართლმსაჯულებაზე 
საზოგადოების ხელმისაწვდომობის უზრუნველოფა; გარემოსდაცვითი მართვისა და მდგრადი 
განვითარების ინსტრუმენტების გაუმჯობესება; ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა; საერთაშორისო 
საფინანსო ინსტიტუტების საქმიანობის და საქართველოსთვის გაწეული საერთაშორისო ფინანსური 
დახმარების მონიტორინგი.

მწვანე ალტერნატივა თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან როგორც 
საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. 2001 წელს მწვანე ალტერნატივამ, საქართველოს 
სხვა წამყვან ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, 
დააფუძნა საქართველოში სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის შემუშავებაზე დამკვირებელთა 
ქსელი. 2002 წლიდან მწვანე ალტერნატივა, ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ერთად, მონიტორინგს უწევს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტის განხორციელებას, 
მის შესაბამისობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოლიტიკასა და სახელმძღვანელო 
პრინციპებთან, პროექტის ზეგავლენას ადგილობრივ მოსახლეობასა და გარემოზე. 2005 
წლიდან ორგანიზაცია ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 
კოალიციის წევრია. 2006 წელს მწვანე ალტერნატივამ საფუძველი ჩაუყარა ტყის დამოუკიდებელი 
მონიტორინგის ქსელს. დაარსების დღიდან ასოციაცია არის „ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში ბანკების საქმიანობაზე დამკვირვებელთა ქსელის“ წევრი; ორგანიზაცია ასევე მჭიდროდ 
თანამშრომლობს “დედამიწის მეგობრების” საერთაშორისო ფედერაციასთან, „კლიმატის 
ცვლილების ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქსელთან“, მდგრადი ენერგეტიკის 
საერთაშორისო ქსელთან, სხვადასხვა საერთაშორისო და ეროვნულ გარემოსდაცვით, 
სოციალურ და ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციასთან; მწვანე 
ალტერნატივა 2008 წელს დაარსებული კოალიციის “გამჭვირვალე საერთაშორისო დახმარება 
საქართველოსთვის” წევრიცაა. 2010 წელს მწვანე ალტერნატივას ინიციატივით დაფუძნდა 
„საქართველოს მწვანე ქსელი“ - საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ექსპერტების 
არაფორმალური გაერთიანება, რომელიც მოწოდებულია დაიცვას გარემო, ხელი შეუწყოს მდგრად 
განვითარებას და გარემოსდაცვითი და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების დამკვიდრებას 
საქართველოში.

2004 წელს მწვანე ალტერნატივა დაჯილდოვდა გოლდმანის გარემოსდაცვითი ფონდის პრიზით 
ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის პროექტზე მიმართული კამპანიის ფარგლებში გარემოს 
დაცვის, სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის გაწეული წარმატებული 
საქმიანობისათვის.
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