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16 ნოემბერი,  2018 
#04/03-678 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს  
ბატონ ლევან დავითაშვილს 

 

ბატონო ლევან,  

კვლავ მოგმართავთ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისათვის გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსით დადგენილი პროცედურების დარღვევების თაობაზე. მიუხედავად, ჩვენი 
არაერთი მომართვისა სამინისტრო განაგრძნობს ამ მეტად მნიშვნელოვანი პროცესის კანონით 
დადგენილი ვადების დარღვევით წარმართვას.  

დანართში წარმოგიდგენთ 8 ნოემბრის შემდებ დაწყებული პროცესების (კომენტირებისათვის 
დოკუმენტების გამოქვეყნებისა და საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ განცხადების 
გამოქვეყნების) დარღვევით მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაციას.   

გთხოვთ, მიიღოთ შესაბამისი ზომები კანონის მოთხოვნის პერმანენტული დარღვევის 
აღმოსაფხვრელად.  

  

დანართი: 2 ფურცელი 

 

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის. 

პატივისცემით,  

 

ნინო გუჯარაიძე 

აღმასრულებელი დირექტორი 
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დოკუმენტების გამოქვეყნება განსახილველად 

განცხადების დასახელება გამოქვეყნების 
თარიღი 

სამინისტროს 
მიერ 

განსაზღვრული 
 თარიღი 

მოსაზრებების 
წარსადგენად 

კოდექსით 
განსაზღვრული 

ვადა 

კოდექსის 
შესაბამისად 
წარდგენის 

თარიღი 

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის 
მუნიციპალიტეტში, შპს „კავკაზ 
ცემენტ ჯორჯიას“ სასარგებლო 
წიაღისეულის (ბუნებრივი კვარცის 
ქვიშის) სარეცხი დანადგარის 
მოწყობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტი  

08.11.2018 16.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 

19.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - ქ.ბათუმში, 
შპს „სიგმატიქსის“ სახიფათო 
ნარჩენების წინასწარი დამუშავების 
საწარმოს ექსპლუატაციის 
ცვლილება  

09.11.2018 19.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 

20.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - შპს 
„ჰაიდელბერგცემენტის“, ქ.კასპში, 
ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის 
პირობების ცვლილების სკრინინგის 
განცხადება  

09.11.2018 19.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 

20.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - ქ. 
სამტრედიის მიმდებარედ სსიპ 
წიაღის ეროვნული სააგენტოს 
სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-
ხრეში) მოპოვების პროექტი  

12.11.2018 20.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 21.11.2018 

სკრინინგის განცხადება -  მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, შპს „ვერე გრუპი 
2017“ - ის სასარგებლო 
წიაღისეულის (ქვიშა - ხრეში) 
გადამამუშავებელი საწარმოს 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტი  

12.11.2018 20.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 21.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, შპს 
„ვესთ სთარ“- ის ავტოგასამართი 
სადგურის მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პროექტი  

12.11.2018 20.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 21.11.2018 
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სკრინინგის განცხადება - ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, ი/მ ნაუმი 
გოგოლაშვილის ქვის სამსხვრევ - 
დამხარისხებელი საწარმოს 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტი  

12.11.2018 20.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 21.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - 
მარნეულის მუნიციპალიტეტში, შპს 
„მაგმას“ მოსაპირკეთებელი ქვის 
გადამამუშავებელი საწარმოს 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტი  

12.11.2018 20.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 21.11.2018 

სკრინინგის განცხადება - მცხეთის 
მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი 
XXI”- ის მრავალფუნქციური 
კომპლექსის მშენებლობის პროექტი  

13.11.2018 21.11.2018 განთავსებიდან 
7 დღე 22.11.2018 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 
მიღების თაობაზე განცხადება - 
დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს 
„RMG Gold” - ის არსებული 
„საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის 
საწარმოო უბნის ექსპლუატაციის 
პირობების შეცვლა - მოედნების 
გაფართოების პროექტი  

16.11.2018 29.12.2018 განთავსებიდან 
40 დღე 

18.01.2019 

 
საჯარო განხილვები 

 

განცხადების დასახელება გამოქვეყნების 
თარიღი 

საჯარო 
განხილვის 

სამინისტროს 
განსაზღვრული  

თარიღი  

გამოქვეყნების 
კოდექსით 

განსაზღვრული 
ვადა 

ჩატარების 
კოდექსის 

შესაბამისად 
წარდგენის 

თარიღი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო 
განხილვა - ადიგენის და ხულოს 
მუნიციპალიტეტებში სს 
„საქართველოს ნავთობისა და გაზის 
კორპორაციის“ „ადიგენი-
გოდერძის“ 33 კმ გაზსადენის 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტი  

16.11.2018 3.12.2018 ჩატარებამდე 
არაუგვიანეს 10 
დღისა 

4.12.2018 
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