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მწვანე ალტერნატივას შენიშვნები და 

კომენტარები 
თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარაბდაში შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის 

საწარმოს მშენებლობის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე 

 

1 ივლისი, 2020    

 

წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს ვებ გვერდზე 2020 წლის 4 მაისს გამოქვეყნებულ შპს „თი 

ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიშზე.         

 

მიგვაჩნია, რომ შპს „თი ეს გრუპს“ უარი უნდა ეთქვას თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტის სოფ. მარაბდაში  ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვტილების გაცემაზე 

შემდეგი გარემოებების გამო: 

 

განსახილველად წარმოდგენილი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში 

(გზშ) უკიდურესად არაპროფესიონალურად არის შესრულებული. ანგარიშის 

არაერთი თავი მთლიანად ან ნაწილობრივ თითქმის სიტყვა-სიტყვით არის 

გადმოწერილი სხვადასხვა გზშ-ის ანგარიშებიდან (მაგ: შპს “მშენებელი 2019“ 

ასფალტის ქარხანა (ხაშურის რაიონი სოფელი აგარები, ს/კ 69.02.68.653) გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიდან; შპს “ჩირინა“ სართიჭალა-3, 672000 სადგომ 

ქათამზე ბროილერის კომპლექსის (გარდაბნის რაიონი, სოფელი სართიჭალა, ს/კ: 

81.12.08.785) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიდან).  

 

დოკუმენტის შესავალ ნაწილში წარმოდგენილია გარემოს დაცვის სფეროში 

არსებული კანონებისა და კონვენციების ჩამონათვალი, რომელიც უკვე 

მოძველებულია და ჩამოთვლილი აქტების ნაწილი ძალადაკარგულია (მაგ. 

საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ). ასევე, გზშ 

ანგარიშის არაერთ ნაწილში ციტირებულია საქართველოს კონსტიტუციის ძველი 

ვერსია.  

 

ალტერნატივების ანალიზი 
1. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის თანახმად, უმოქმედების ალტერნატივა 

გულისხმობს საქმიანობის განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს 

არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების აღწერას. მიუხედავად ამისა, 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაში წარმოდგენილი არაქმედების ალტერნატივა 

არ მოიცავს,  გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად განვითარების 

აღწერას. ქვეთავის სათაური მის შინაარსს არ პასუხობს და ის უფრო პროექტის 

საჭიროების დასაბუთებაა.  

 

2. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გზშ ანგარიში უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების 

ადგილის ალტერნატივების შესახებ. ადგილმდებარეობის ალტერნატივები 

მხოლოდ თეორიულად არის დოკუმენტში განხილული. როგორც ანგარიშიდან 

ირკვევა, შეფასების დროს განხილული იქნა მხოლოდ ორი ალტერნატიული 

ვარიანტი. ყურადსაღებია, რომ არჩეული ადგილი წარმოადგენს კომპანიის 

 
 

 

 

გარემოსდაცვითი და სოციალური 

სამართლიანობისთვის  

საქართველოში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი, 0179, საქართველო  

ფალიაშვილის ქ. 39b, IV სართ. 

ტელეფონი: (995 32) 222 38 74 

greenalt@greenalt.org 

www.greenalt.org 

 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25609
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კუთვნილ ტერიტორიას. შპს „თი ეს გრუპმა“ ჯერ შეისყიდა მიწის ნაკვეთი და შემდეგ განიხილა შესყიდული მიწის 

ნაკვეთი როგორც  ადგილმდებარეობის ალტერნატივა.   

 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ შპს „თი ეს გრუპი“ თეთრიწყაროს რაიონის, სოფელ მარაბდაში გეგმავს ცემენტის 

წარმოების საამქროს მოწყობას. როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, გასულ წლებში აქ ფუნქციონირებდა ღვინის 

საწარმო. საპროექტო ტერიტორია გარშემორტყმულია სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთებით. მსგავსი სახის 

საწარმოს ფუნქციონირებამ კი არსებული სასოფლო სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობაზე შესაძლოა 

მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს. რაც ალტერნატივის შერჩევის პროცესში საერთოდ არ 

იქნა მხედველობაში მიღებული.  

 

ბიომრავალფეროვნება 
გზშ ანგარიში ფაქტიურად არ მოიცავს ბიომრავალფეროვნების შესახებ კვლევას. აშკარაა, რომ კვლევები 

მხოლოდ ლიტერატურულ წყაროზე დაყრდნობით არის მომზადებული. ფლორისა და ფაუნისადმი მიძღვნილი 

ქვეთავები ზოგად აღწერილობითია. ჩამოთვლილია მხოლოდ ის სახეობები რომლებიც, ზოგადად რეგიონშია 

გავრცელებული. ასევე ნათქვამია, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე გვხვდება გარკვეული სახეობები, 

რომლებიც წითელ ნუსხაში არ არის შესული, თუმცა რომელი სახეობებია ეს, მითითებული არ არის.   

 

კულტურული მემკვიდრება 
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ინფორმაციას ანგარიშის ორი ქვეთავი ეთმობა (2.8 და 4.9 ქვეთავები), 

თუმცა არსად არ არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის ჩატარდა კვლევა, კვლევის რა მეთოდოლოგია 

იქნა გამოყენებული, რა შედეგები იქნა მიღებული და ა. შ. ორივე ქვეთავში მხოლოდ ერთ წინადადებას 

ვკითხულობთ, რომ მიმდებარე ტერიტორიაზე არ ფიქსირდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და 

„მიწის სამუშაოების ჩატარების პერიოდში თუ აღმოჩნდება რაიმე კულტურული ან არქეოლოგიური ძეგლი, 

საამშენებლო სამუშაოები შეწყვეტილი იქნება, შეტყობინება გაეგზავნება შესაბამის სახელმწიფო უწყებას და 

ჩართული იქნება შესაბამისი კომპეტენციის სპეციალისტი“. 

 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედება  
ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებისადმი მიძღვნილ ქვეთავში (4.7) არ არის წარმოდგენილი სათაურის 

შესაბამისი ინფორმაცია. ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკები საერთოდ არ არის განხილული, ხოლო 

უსაფრთხოების საკითხები თეორიულად მიმოხილულია მხოლოდ დასაქმებული პერსონალის მიმართ. 

საერთოდ არ არის ზეგავლენა შეფასებული უახლოს დასახლებულ მაცხოვრებლებზე. ასევე, როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, საწარმოს გარშემო მდებარეობს სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. შეფასებული უნდა იყოს აქ 

დასაქმებულ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების საკითხიც.   

 

ემისიების ზეგავლენა 
საქმიანობის პროცესში გამოყოფილი ემისიების ზეგავლენასთან დაკავშირებული საკითხები თითქოს ვრცლად 

და დოკუმენტის სხვადასხვა ნაწილში არის წარმოდგენილი. ანგარიშის მიხედვით საქმიანობის პროცესში მავნე 

ნივთიერებებიდან გამოიყოფა არაორგანული მტვერი და ცემენტის მტვერი. 3.3.2 ქვეთავს თანდართული აქვს 

ცხრილი 3.2, სადაც ნაჩვენებია ამ ორი ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები (ზდკ) 

მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღე-ღამური. შემდეგ 4.1.1 ქვეთავში მოცემულია ცხრილი 4.4 სადაც 

მოცემულია მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის ძირითადი შედეგები. ამ ცხრილშიც მოცემულია ორივე 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების შესახებ მონაცემები. ცხრილის მიხედვით, გაურკევველია ზდკ მაქსიმალური 

ერთჯერადი იგულისხმება თუ საშუალო დღე-ღამური. რაც არ უნდა იგულისხმებოდეს, ნათელია რომ ყველა 

წყაროს ერთდროულად ფუნქციონირების შემთხვევაში ემისიები საგრძნობლად სცილდება ზდკ-ებს 

საწარმოდან 500 მეტრის დაშორებით. საწარმოს უშუალო სიახლოვეს (დაშორებები არ არის წარმოდგენილი) 

კი სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები მდებარეობს. იქ დასაქმებულ ადამინებზე ემისიების ასეთი 

ოდენობით გაფრქვევა, მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს იქ დასაქმებულ ადამიანების ჯანმრთელობას და 

იმოქმედებს ამ მიწაზე მოყვანილ პროდუქტის ხარისხზე. აღნიშნული საკითხები საერთოდ არ არის 

შესწავლილი ანგარიშში.  
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რაც შეეხება ემისიებთან დაკავშირებულ შემარბილებელ ღონისძიებებს, ვკითხულობთ, რომ საწარმო 

გამოიყენებს სახელოებიან ფილტრს, თუმცა არაფერია ნათქვამი რა სახის შემარბილებელ ღონისძიებებს 

მიმართავს ნედლეულის დასაწყობების დროს.    

 

ნარჩენების მართვა 
ანგარიშის 1.3 ქვეთავში აღნიშნულია, რომ საქმიანობა გულისხმობს საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული 

სამეურნეო-სამრეწველო ფუნქციის შენობა-ნაგებობების რესტავრაცია-რეაბილიტაციას, რეკონსტრუქციას, 

ავარიული შენობების დემონტაჟს და ახალ მშენებლობას. მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელია გარკვეული 

ოდენობის ნარჩენების არსებობა, რაც ნარჩენების მართვის გეგმაში საერთოდ არ არის ასახული.  

 

8.1 ცხრილში წარმოდგენილია, მხოლოდ ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი 

რაოდენობა წლების მიხედვით და მათი განთავსების / აღდგენის ოპერაციები.    

 

შემარბილებელი ღონისძიებები 
5.3 ქვეთავში განხილულია საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში ფიზიკურ და სოციალურ გარემოზე 

ნეგატიურ ზემოქმედების შერბილების ღონისძიებათა გეგმა. ამავე ქვეთავს დართულ აქვს ცხრილი (ცხრილი 

5.3.1) სადაც ჩამოთვლილია სხვადასხვა ზემოქმედებების აღწერა და მოცემულია სათანადო შემარბილებელი 

ღონისძიებები. თუმცა, ის განსაზღვრულია მხოლოდ ექსპლუატაციის ეტაპზე. საერთოდ არ მოიცავს 

ინფორმაციას, მშენებლობის ეტაპზე რა ზემოქმედებებია მოსალოდნელი და რა ღონისძიებებს გაატარებს 

კომპანია მის შესამცირებლად ან  თავიდან ასარიდებლად.  

 

ასევე, არ არის წარმოდგენილი რა ღონისძიებები გამოყენება ხმაურის ზემოქმედების შესამცირებლად. 

მხოლოდ აღნიშნულია, რომ მოხდება ხმაურის დონეების მონიტორინგი.  

 

საჯარო განხილვა 
2020 წლის 4 მაისს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული 

განცხადების თანახმად,  საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში 

მოქმედი საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე, შპს „თი ეს გრუპის“ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტის გზშ განცხადებაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოება საჯარო განხილვის 

ჩატარების გარეშე განხორციელდება.   

 

აღსანიშნავია, რომ გადაწყვეტილების მიღება საჯარო განხილვის გარეშე მნიშვნელოვნად აზარალებს 

პროცესს, ვინაიდან ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მოსახლეობისათვის პროექტის შესახებ ინფორმაციის 

მიღების ერთადერთი საშუალება სწორედ საჯარო განხილვაა. საჯარო განხილვის გაუქმებით სამინისტრო 

ზღუდავს არა მარტო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობაზე მოქალაქეების უფლებას, არამედ 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე უფლებასაც.  

 

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს რომ საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის მოქმედება 2020 წლის 22 მაისს 

დასრულდა. საგანგებო მდგომარეობის დასრულებიდან თითქმის თვენახევრის შემდეგ საგანგებო 

მდგომარეობით განპირობებული შეზღუდვები დაუშვებელია გახდეს გადაწყვტილების საჯარო განხილვის 

გარეშე მიღების საფუძველი.  

 

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიუთითებს, რომ განსახილველად წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არ 

აკმაყოფილებს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მოთხოვნებს და „თეთრიწყაროს 

მუნიციპალიტეტში შპს ,,თი ეს გრუპის’’ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე 

სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

მინისტრის 2020 წლის 16 აპრილის N2-348 ბრძანებით დამტკიცებული დასკვნის სავალდებულო პირობებს. 

ამდენად, შპს „თი ეს გრუპს“ უარი უნდა ეთქვას დადებითი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25609
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