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მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და კომენტარები 
  ქ. რუსთავში შპს „რუსთავის აზოტის“ მიმდინარე საქმიანობის 
(ქიმიური მრეწველობა) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების 

პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე  
 

 5 თებერვალი, 2020    
 
 
 
წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ გვერდზე განხილვისათვის 
გამოქვეყნებულ შპს “რუსთავის აზოტის” მიმდინარე საქმიანობის 
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიშზე.  
 
განსახილველი სკოპინგის ანგარიშიდან ირკვევა, რომ შპს “რუსთავის აზოტი” 
ცდილობს სკოპინგის დასკვნა ერთდროულად მოიპოვოს დაგეგმილ და უკვე 
მიმდინარე უკანონო საქმიანობაზე. კერძოდ, ანგარიშში აღნიშნულია: 
„პროდუქციაზე მოთხოვნილების გაზრდის და ასევე კლების შესაბამისად, 
საწარმოში განხორციელდა ზოგიერთი საამქროს წარმადობის გაზრდა და 
ზოგიერთი პროდუქციის წარმოების შეჩერება, ამასთან, საწარმო დღეის 
მდგომარეობით, ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის პროცესში 
წარმოქმნილი ნარჩენების მართვას ახორციელებს შესაბამისი 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე და ნარჩენების მართვასთან 
დაკავშირებით ასევე გეგმავს ახალი საქმიანობის, კერძოდ, სახიფათო 
ნარჩენების ინსინერაციის და განთავსების უბნების და ტარა-შესაფუთი 
მასალების წარმოების საამქროსთან 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის 
დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობას. 
 
ზემოთ ჩამოთვლილი მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობები, კერძოდ, 
ზოგიერთი ქიმიური საამქროს წარმადობის გაზრდა და 10 ტონაზე მეტი 
სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა საქართველოს 
კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ მე-5 მუხლის მე-13 ნაწილის 
და მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სკრინინგის პროცედურისადმი 
დაქვემდებარებულ საქმიანობებად განიხილება და საჭიროებს ამავე კოდექსის 
მე-7 მუხლით დადგენილი პროცედურების გავლას. სკრინინგის პროცედურას 
ექვემდებარება ასევე N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის მე-5 და მე-6 
პირობებით გათვალისწინებული საქმიანობა, რომელიც ეხება საწარმოში 
წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო და სამშენებლო ნარჩენების 
განსათავსებლად საწარმოს ტერიტორიაზე ნაგავსაყრელის მოწყობას, ხოლო, 
სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის და განთავსების უბნების მოწყობა, 
ზემოაღნიშნული კოდექსის პირველი დანართის მე-16 პუნქტისა და მე-5 მუხლის 
თანახმად ექვემდებარება გზშ-ს პროცედურას. 
 
გარდა ამისა, საწარმოში განთავსებულია და ექსპლუატაციაში ისეთი დამხმარე 
მეურნეობები, როგორიც არის: 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი 
შენახვის ობიექტი; 1000 მ3 ან მეტი ჯამური მოცულობის წიაღისეული საწვავის 
ან/და ქიმიური პროდუქტების საცავები (საწარმოში წარმოებული პროდუქციის 
საცავები, საწარმოში შემოტანილი ნედლეულის საცავები და ზეთების 
მეურნეობა); ნარჩენების აღდგენის ობიექტები (ზეთების გაფილტვრის და 
რეგენერაციის პუნქტი; ტარა-შესაფუთი მასალების დამამზადებელი საამქრო). 

 
 

 

 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სამართლიანობისთვის  

საქართველოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 0179, საქართველო  

ფალიაშვილის ქ. 39b, IV სართ. 

ტელეფონი: (995 32) 222 38 74 

ელ.ფოსტა: greenalt@greenalt.org 

ვებ-გვერდი: www.greenalt.org 

 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/19317
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აღნიშნული საქმიანობები არ იყო განხილული არც 2008 და არც 2015 წლის გზშ-ს ანგარიშებში, ამიტომ, 
მათი საქმიანობა მიჩნეული იქნა შესაბამისი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე მიმდინარე 
საქმიანობად და საჭიროებს კანონთან შესაბამისობაში მოყვანას“. 
 
აღსანიშნავია, რომ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი არ ითვალისწინებს უკანონო საქმიანობის 
„კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის“ შესაძლებლობას.   
 
კოდექსის 47-ე მუხლი ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გარეშე მიმდინარე  
საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას; თუმცა, კოდექსის 
თანახმად, ეს შესაძლებლობა მხოლოდ იმ საქმიანობებს შეეხებოდა რომელთა განხორციელებაც 2015 
წლის 1 ივნისამდე დაიწყო. გარდა იმისა, რომ ასეთ შემთხვევებში გადაწყვეტილების მიღება სულ სხვა 
პროცედურის საფუძველზე ხდებოდა (მზადდებოდა ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში და მიმდინარე 
საქმიანობით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი), 
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად სამინისტროსათვის მიმართვის 
შესაძლებლობით სარგებლობის ვადა 2019 წლის 1 ივნისს ამოიწურა. 
 
ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, წარმოდგენილ სკოპინგის ანგარიშზე შეუძლებელია 
გაიცეს დადებითი დასკვნა.  


