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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს  
ბატონ ლევან დავითაშვილს 

 

ბატონო ლევან,  

გვსურს, თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ სამინისტროს მიერ გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მიღებისათვის გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით 2018 წლის 1 
იანვრიდან ამოქმედებული პროცედურების მნიშვნელოვან დარღვევებზე. ამჯერად, ქვემოთ 
განვიხილავთ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ შემთხვევას, რომელიც თქვენს დაუყოვნებლივ 
რეაგირებას საჭიროებს, თუმცა, აქვე მოგახსენებთ, რომ ასეთივე უხეში დარღვევები არის უამრავ 
სხვა შემთხვევაში, რომლთა შესახებ მოგვიანებით გაცნობებთ.    

1. 2018 წლის 10 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ვებ-გვერდზე  გამოქვეყნდა განცხადება  - ონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჭიორა ჰესის“ 
15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება და ანგარიში.  

როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 
პუნქტის თანახმად,  საზოგადოებას უფლება აქვს, სკოპინგის განცხადების  განთავსებიდან 15 დღის 
ვადაში, სამინისტროს წარუდგინოს მოსაზრებები და შენიშვნები სკოპინგის ანგარიშთან 
დაკავშირებით. ამასთანავე, კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად „დღე“ – საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამუშაო დღეს ნიშნავს.  

განცხადების თანახმად, დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული 
წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები დაინტერესებულ პირებს უნდა წარედგინათ  
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არაუგვიანეს 2018 წლის 
30 ოქტომბრისა. გამოქვეყნების თარიღიდან (10.10.2018) მე-15 სამუშაო დღე 31 და არა 
30 ოქტომბერია.  

2. 2018 წლის 17 ოქტომბერს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება სკოპინგის ანგარიშის საჯარო 
განხილვის ჩატარების თაობაზე. განცხადების თანახმად, საჯარო განხილვა უნდა გამართულიყო   
2018 წლის 25 ოქტომბერს ონის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ღების საჯარო სკოლის შენობაში. 

როგორც ასევე მოგეხსენებათ, საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-9 მუხლის 
თანახმად, სკოპინგის განცხადების განთავსებიდან არაუადრეს მე-10 დღისა და არაუგვიანეს მე-15 
დღისა სამინისტრო უზრუნველყოფს სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვას. 

http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/149
http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/168?fbclid=IwAR2w-ch05Y3JyrYZnex9pgRinMYQSHjXcbD2YILM2zWAX8bgA327BkOlzNg
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ამდენად, საჯარო განხილვა უნდა ჩატარებულიყო არაუადრეს 2018 წლის 31 ოქტომბერისა 
(მე-10 სამუშაო დღე 17 ოქტომბრის შემდეგ).   

3. 2018 წლის 25 ოქტომბერს სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება - შპს „ჭიორა 
ჰესის“ ონის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ჩვეშურაზე 15,85 მგვტ სიმძლავრის 
ჰიდროელექტროსადგურის (ჭიორა ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის 
ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე.  

განცხადების თანახმად, „2018 წლის 24 ოქტომბერს შპს „ჭიორა ჰესმა“ წერილობით მომართა 
სამინისტროს ჰიდროელექტროსადგურის დამატებითი ჰიდროლოგიური კვლევების 
განხორციელების თაობაზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს გარკვეული ცვლილებები პროექტის 
ტექნიკურ დიზაინში და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეჩერდეს ადმინისტრაციული 
წარმოება“. 

საგულისხმოა, რომ განცხადებას, ყოველგვარი განმარტებისა და გაუგებარი მიზეზით ერთვის 
დოკუმენტების რომელთა განხილვისთვისაც მიმდინარეობდა ადმინისტრაციული წარმოება; თუმცა, 
არ ერთვის კომპანიის განცხადება წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნის თაობაზე და სამინისტროს 
გადაწყვეტილება ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ.   

4.  2018 წლის 29 ოქტომბერს სამინისტროს ვებ-გვერდზე კვლავ გამოქვეყნდა განცხადება 
სათაურით - სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განახლებული თარიღი - ონის 
მუნიციპალიტეტში შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის 
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.  

განცხადებაში, კვლავ აღნიშნულია, რომ მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ 
სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნულ 
სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, 2018 წლის 8 ნოემბერს სოფელ ღების საჯარო სკოლის 
შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. ხოლო, პროექტის დოკუმენტაციასთან 
დაკავშირებული  შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარუდგინა შესაძლებელია არაუგვიანეს 2018 
წლის 9 ნოემბრისა.  

განცხადებას, კვალავ ყოველგვარი განმარტების გარეშე თან ერთვის კომპანიის 2018 წლის 9 
ოქტომბრის განცხადება, რომლის განხილვა მისივე მოთხოვნის საფუძველზე შეწყდა 2018 წლის 
25 ოქტომბერს სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად. ასევე, 
წარმოდგენილია ანგარიში, რომელშიც უცნობია შევიდა თუ არა ცვლილებები რომელსაც კომპანია 
გეგმავდა.  

ნებისმიერ შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, საჯარო განხილვა უნდა  
გაიმართოს არაუადრეს 12 ნოემბრისა (მე-10 სამუშაო დღე 29 ოქტომბრის შემდეგ), ხოლო 

http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/190?fbclid=IwAR2r4-4zBqZ_9-TxtToUxaDHGUOBm671dFv5uGdDgoeM6n5hEGyvXixhdP8
http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/200?fbclid=IwAR1NB0RitTH0ZqgsxOF28m8I_qKGynqtGRIykrNevtjieVbvr8G2LQryS74
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კომენტარების წარდგენისათვის ბოლო ვადა უნდა იყოს 19 ნოემბერს (მე-15 სამუშაო დღე 29 
ოქტომბრის შემდეგ).  

მიგვაჩნია, რომ გადაწყვეტილების მიღებისა პროცესისა და ამ პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად კანონით დადგენილი პროცედურების მიმართ მსგავსი, 
უკიდურესად არასერიოზული და უპატივცემულო დამოკიდებულება დაუშვებელია და საჭიროებს 
ქმედითი ღონისძიებების გატარებას.  

ამასთანავე, დაუყოვნებლივ გამოსწორებას საჭიროებს, ამ კონკრეტული პროექტის განხილვის 
პროცესი, რომელიც ვიმედოვნებთ, რომ ხელახლა დაიწყება განცხადებების და დოკუმენტების 
სათანადო გამოქვეყნებით და საჯარო განხილვისა და კომენტირებისათვის ვადის კანონით 
დადგენილი წესის ათვლით.   

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის. 

პატივისცემით,  

 

ნინო გუჯარაიძე 

აღმასრულებელი დირექტორი 


