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საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის
მინისტრს ბატონ ლევან დავითაშვილს
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსს
ქალბატონ თამარ ფიცხელაურს
ასლი:
საქართველოს პარლამენტის
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარეს
ბატონ კახაბერ კუჭავას
ბატონო ლევან,
როგორც მოგეხსენებათ, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული სკრინინგის,
სკოპინგისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებისას გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო ხელმძღვანელობს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის
IX თავით დადგენილი წესით.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 94ე მუხლის 1 პუნქტის თანახმად,
„ადმინისტრაციულ წარმოებაში ვადის გამოთვლისას გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 5969ე მუხლებით დადგენილი წესი“.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე60. მუხლის (საპროცესო ვადის გამოთვლა)
მე2 პუნქტის თანახმად, „წლებით, თვეებით ან დღეებით გამოსათვლელი საპროცესო ვადის დენა
იწყება იმ კალენდარული თარიღის ან იმ მოვლენის დადგომის მომდევნო დღიდან, რომლითაც
განსაზღვრულია მისი დასაწყისი“.
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე61. მუხლის (საპროცესო ვადის
დამთავრება) მე2 პუნქტის თანახმად, „თუ ვადის უკანასკნელი დღე ემთხვევა უქმე და დასვენების
დღეს, ვადის დამთავრების დღედ ჩაითვლება მისი მომდევნო პირველი სამუშაო დღე“. ამავე
მუხლის, მე3 პუნქტის თანახმად კი, „საპროცესო მოქმედება, რომლის შესასრულებლადაც
დადგენილია ვადა, შეიძლება შესრულდეს ვადის უკანასკნელი დღის ოცდაოთხ საათამდე“.
ნათელია, რომ მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოებაში ვადების ათვლისას გარემოს დაცვისა
და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ უნდა იხელმძღვანელოს ზემოთ მოყვანილი ნორმებით,
თუმცა, ვადების არასწორად გამოთვლისა და კანონის მოთხოვნის დარღვევაზე არაერთი (ამ
წერილის გარდა უკვე შვიდჯერ მოგმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით) მითითებისა,
სამინისტრო აგრძელებს ვადების გაურკვეველი პროცედურით ათვლას  თითქმის ყველა

შემთხვევაში ვადის ათვლა იწყება არა გამოქვეყნების მომდევნო დღიდან, არამედ იმავე დღიდან,
რაც ხშირად ვადების მნიშვნელოვან დარღვევასთან არის დაკავშირებული. მაგალითად,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG Copper“ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განხილვის შესახებ განცხადება სამინისტროს ვებგვერდზე
გამოქვეყნდა პარასკევს, 2018 წლის 26 ოქტომბერს. კომენტარების წარდგენისათვის უკანასკნელ
ვადად განისაზღვრა 2018 წლის 2 ნოემბერი, მაშინ როდესაც ზემოთმოყვანილი ნორმების
საფუძველზე ვადა 4 დღის შემდეგ, 2018 წლის 6 ნოემბერს იწურებოდა; იდენტური დარღვევა იყო
დმანისის მუნიციპალიტეტში, შპს „RMG GOLD“ის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის განხილვისას; დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „სოლო ენერჯის“
ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი სკოპინგის
ანგარიშის განხილვისათვის კანონით განსაზღვრულ ვადაზე 3 დღით ნაკლები ვადა განისაზღვრა.
თანდართულ დოკუმენტში, გთხოვთ, იხილოთ ჩვენს მიერ 2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 2019 წლის
28 იანვრამდე საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციაზე კომენტირებისათვის
დადგენილი ვადების კანონის დარღვევით დადგენის აღრიცხული შემთხვევების შესახებ
ინფორმაცია, რომელსაც პერიოდულად ვაწვდით სამინისტროს. უნდა აღნიშნოს, რომ
წარმოდგენილი ინფორმაცია მხოლოდ კომენტირებისათვის ვადის დადგენას ეხება; ამასთან
დარღვევები არის როგორც საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებისას, ისე,
მიღებული გადაწყვეტილების გამოქვეყნებისას. საგანგაშოა, რომ დარღვევებმა საკმაოდ დიდ
მასშტაბებს მიაღწია და უკვე დამკვიდრებული პრაქტიკის ფორმას იძენს.
კანონის მოთხოვნების მიმართ ამდენად უდიერი დამოკიდებულება, უკეთეს შემთხვევაში,
პასუხისმგებელი პირების კომპეტენციის ნაკლებობაზე, ხოლო, უარეს შემთხვევაში კანონის
მიზანმიმართულ დარღვევაზე უთითებს, რაც თქვენი, როგორც უწყების ხელმძღვანელის, მხრიდან
შესაბამისი ზომების მიღების საფუძველი უნდა გახდეს.
გთხოვთ, ჯეროვნად გამოიყენოთ კანონით თქვენთვის მონიჭებული უფლებამოსილება და თქვენს
დაქვემდებარებაში არსებულ უწყებაში უზრუნველყოთ კანონის სათანადო აღსრულება.
პატივისცემით,

ნინო გუჯარაიძე
აღმასრულებელი დირექტორი
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#

განცხადების დასახელება

1

სკრინინგის განცხადება  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში,
შპს „RMG GOLD“ის ნავთობპროდუქტების საცავის
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  დმანისის მუნიციპალიტეტში,
შპს „RMG GOLD“ის ნავთობპროდუქტების საცავის
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  დუშეთის
მუნიციპალიტეტში, შპს „სოლო ენერჯის“ ბუნებრივ
ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობის და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში,
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის
პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქ. ქუთაისში, შპს „კონსტანტას“
მდინარე ოღასკურას ნაპირსამაგრი სამუშაოების
პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქ. თბილისში, შპს „თბილსერვის
ჯგუფის“ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების
პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების
პროექტი
სგშ  სკრინინგის განცხადება  „საქართველოს
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის
20192023“ პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს
„ნენსკრა ჰიდრო“ს „ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების
თაობაზე
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  გარდაბნის
მუნიციპალიტეტში, შპს „პოლივიმის“ პოლიესტერის
სინთეზური ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობის და
ექსპლუატაციის პროექტი
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება 
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „აშკავეთი“ს გაჯის
საამქროს პროექტი

2
3

4

5
6

7
8

9

10

გამოქვეყნების
თარიღი
26.10.2018

სამინისტროს მიერ
განსაზღვრული თარიღი
მოსაზრებების
წარსადგენად
02.11.2018

26.10.2018

კოდექსით
განსაზღვრული
ვადა
7 სამუშაო დღე

კოდექსის
შესაბამისად
წარდგენის
თარიღი
06.11.2018

კანონით დადგენილ
ვადას აკლია

02.11.2018

7 სამუშაო დღე

06.11.2018

4 დღე

29.10.2018

16.11.2018

15 სამუშაო დღე

19.11.2018

3 დღე

29.10.2018

06.11.2018

7 სამუშაო დღე

07.11.2018

1 დღე

29.10.2018

06.11.2018

განთავსებიდან 7
დღე

07.11.2018

1 დღე

30.10.2018

07.11.2018

განთავსებიდან 7
დღე

08.11.2018

1 დღე

31.10.2018

08.11.2018

განთავსებიდან 7
დღე

09.11.2018

1 დღე

25.10.2018

02.11.2018

7 დღე

05.11.2018

3 დღე

24.10.2018

13.11.2018

15 დღე

14.11.2018

1 დღე

22.10.2018

20.11.2018

30 კალენდარული
დღე

21.11.2018

საწყისად 17.11.2018
იყო ვადა და 20
ნოემბრით შეცვალეს.
განცხადება არ
გამოუქვეყნებიათ
თარიღის
ცვლილებაზე.
საბოლოოდ
დარღვევა 1 დღე

4 დღე
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11

12
13
14

15

16

17

18

19
20

21

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება  ქ.
თელავში, ი/მ „სოსო არჩემაშვილი“ს თევზსაშენი
ტბორების საქმიანობა
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  გარდაბნის
მუნიციპალიტეტში, შპს „ჩირინას“ ბროილერის
კომპლექსის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება  ქ.
ბათუმში, შპს „გზები“ს ასფალტის საწარმოს პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერექვემო
ხევიუზუნთაშქმერიზუდალის 10.6კმ  20.6კმის
მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერექვემო
ხევიუზუნთაშქმერიზუდალის 20.6კმ  29.5კმის
მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერექვემო
ხევიუზუნთაშქმერიზუდალის 29.5კმ  40.9კმის
მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  საქართველოს
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერექვემო
ხევიუზუნთაშქმერიზუდალის 48.6კმ  52.3კმ  ის
მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება  ქ.
ხაშურში, შპს „ქსენიიას“ ფენოლფორმალდეჰიდური
ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბლის
დამამზადებელი საწარმოს მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ახალციხის მუნიციპალიტეტში,
შპს „მერიდიანი 2006“  ის ვულკანური წიდის (პემზის)
საფრქვევი დანადგარის ფუნქციონირების პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  ქ. ხაშურში, შპს
„ქსენიიას“ ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა
და მის ბაზაზე „ყვავილის“ ღრუბელის დამამზადებელი
საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის წესი  ურავის საავტომობილო გზის მე5
კმში დაზიანებული მონაკვეთის აღდგენის სამუშაოების
და მის მიმდებარედ მდინარის ნაპირსამაგრი
ნაგებობების მოწყობის პროექტი

19.10.2018

16.11.2018

30 კალენდარული
დღე

19.11.2018

3 დღე

18.10.2018

07.11.2018

15 სამუშაო დღე

08.11.2018

1 დღე

18.10.2018

109.11.2018

30 კალენდარული
დღე

19.11.2018

9 დღე

17.10.2018

06.11.2018

15 სამუშაო დღე

07.11.2018

1 დღე

17.10.2018

06.11.2018

15 სამუშაო დღე

07.11.2018

1 დღე

17.10.2018

06.11.2018

15 სამუშაო დღე

07.11.2018

1 დღე

17.10.2018

06.11.2018

15 სამუშაო დღე

07.11.2018

1 დღე

10.10.2018

07.11.2018

30 კალენდარული
დღე

09.11.2018

2 დღე

05.11.2018

13.11.2018

7 სამუშაო დღე

14.11.2018

1 დღე

05.11.2018

23.11.2018

15 სამუშაო დღე

26.11.2018

3 დღე

05.11.2018

13.11.2018

7 სამუშაო დღე

14.11.2018

1 დღე

2
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სკრინინგის განცხადება  ქ. ბათუმში შპს „სან პეტროლიუმ
ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ყვარლის მუნიციპალიტეტში,
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი
წყლის მოპოვების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ხაშურის მუნიციპალიტეტში, შპს
„კავკაზ ცემენტ ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის
(ბუნებრივი კვარცის ქვიშის) სარეცხი დანადგარის
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქ. ბათუმში, შპს „სიგმატიქსის“
სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების საწარმოს
ექსპლუატაციის ცვლილება
სკრინინგის განცხადება  შპს „ჰაიდელბერგცემენტის“, ქ.
კასპში, ცემენტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების
ცვლილების სკრინინგის განცხადება
სკრინინგის განცხადება  ქ. სამტრედიის მიმდებარედ
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო
წიაღისეულის (ქვიშახრეში) მოპოვების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში,
შპს „ვერე გრუპი 2017“  ის სასარგებლო წიაღისეულის
(ქვიშა  ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში,
შპს „ვესთ სთარ“ ის ავტოგასამართი სადგურის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ტყიბულის მუნიციპალიტეტში,
ი/მ ნაუმი გოგოლაშვილის ქვის სამსხვრევ 
დამხარისხებელი საწარმოს მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
შპს „მაგმას“ მოსაპირკეთებელი ქვის გადამამუშავებელი
საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს
„მშენებელი XXI” ის მრავალფუნქციური კომპლექსის
მშენებლობის პროექტი
სკოპინგის განცხადება და ანგარიში  ქ.ქუთაისში, შპს “მ
ოილის” ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის
(2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქ.ახალციხეში, შპს “არქიტექსის”
ინერტული მასალების გადამამუშავებელი საწარმოს
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

07.11.2018

15.11.2018

7 სამუშაო დღე

16.11.2018

1 დღე

07.11.2018

15.11.2018

7 სამუშაო დღე

16.11.2018

1 დღე

08.11.2018

16.11.2018

7 სამუშაო დღე

19.11.2018

3 დღე

09.11.2018

19.11.2018

7 სამუშაო დღე

20.11.2018

1 დღე

09.11.2018

19.11.2018

7 სამუშაო დღე

20.11.2018

1 დღე

12.11.2018

20.11.2018

7 სამუშაო დღე

21.11.2018

1 დღე

12.11.2018

20.11.2018

7 სამუშაო დღე

21.11.2018

1 დღე

12.11.2018

20.11.2018

7 სამუშაო დღე

21.11.2018

1 დღე

12.11.2018

20.11.2018

7 სამუშაო დღე

21.11.2018

1 დღე

12.11.2018

20.11.2018

7 სამუშაო დღე

21.11.2018

1 დღე

13.11.2018

21.11.2018

7 სამუშაო დღე

22.11.2018

1 დღე

22.11.2018

14.12.2018

15 სამუშაო დღე

17.12.2018

3 დღე

22.11.2018

04.12.2018

7 სამუშაო დღე

05.12.2018

1 დღე

3
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42
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44

სკრინინგის განცხადება  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში,
ი/მ ბაირამ გულიევის ზეთის მეორადი გადამამუშავებელი
საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  გორის მუნიციპალიტეტში, შპს
“გარანტი 2012”  ის ქვიშახრეშის სამსხვრევ
დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  მესტიის მუნიციპალიტეტში, ლახამი
საგერგილას 35 კვ იანი ელექტროგადამცემი ხაზის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

22.11.2018

04.12.2018

7 სამუშაო დღე

05.12.2018

1 დღე

26.11.2018

05.12.2018

7 სამუშაო დღე

06.12.2018

1 დღე

29.11.2018

28.01.2019

40 სამუშაო დღე

29.01.2019

სკოპინგის განცხადება შპს „საქართველოს
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ
მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების
სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობაექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის მიერ ქ. გორში (წმინდაწყლის
დასახლება) მდ. ლიახვის ნაპირსამაგრი სამუშაოების
განხორციელება
სკრინინგის განცხადება  საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის მიერ ვანის მუნიციპალიტეტში,
სოფელ დიხაშხოში მდ. სულორის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების განხორციელება
სკრინინგის განცხადება  საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის მიერ ონის მუნიციპალიტეტში, მდ.
ჭანჭახის (შოვის ტურბაზასთან) ნაპირსამაგრი
სამუშაოების განხორციელება
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირის N2 საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ძიმითის საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია

29.11.2018

19.12.2018

15 სამუშაო დღე

20.12.2018

გამოასწორეს
მხოლოდ ტექნიკური
შეცდომები რომელზეც
მივუთითეთ.
მოსაზრებების
წარდგენის ვადა
გაზარდეს და 23
იანვრის ნაცვლად,
შეცვალეს 28 იანვრის
ჩათვლით.
საბოლოოდ ვადას
აკლია 1 დღე.
1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

4
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სკრინინგის განცხადება  შპს „ლილო პროგრესის“ მიერ
ქ. თბილისში აეროდრომის მშენებლობის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  შპს „ავსტრიან ჯორჯიან
დეველოპმენტის“ ქვიშახრეშის სამსხვრევ
დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობის და
ექსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება შპს „ჯიპიპი რესაიქლინგის“ სახიფათო და
არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და
აღდგენის საწარმო
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის სოფელ დარჩელის N1 საჯარო
სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მოწყობა და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის დაბა ლაითურის საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ რაულ მჟავანაძის
სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ლეღვას N2 საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ქალაქ ვანის N2 საჯარო
სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მოწყობა და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის სოფელ კირცხის N1 საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს
„ოპტიკალ სისტემს ინკ“ის ქვიშრობული ოქროს
მომპოვებელი საწარმოს მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის
პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის საჩხერექვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 
10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროექტი
სკრინინგის განცხადება  კასპის მუნიციპალიტეტში სს
„კავკასიის ქარის კომპანიის“ ქარის ელექტროსადგურის
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

30.11.2018

10.12.2018

7 სამუშაო დღე

11.12.2018

1 დღე

03.12.2018

30.01.2019

40 სამუშაო დღე

31.12.2019

1 დღე

03.12.2018

11.12.2018

7 სამუშაო დღე

12.12.2018

1 დღე

03.12.2018

11.12.2018

7 სამუშაო დღე

12.12.2018

1 დღე

03.12.2018

11.12.2018

7 სამუშაო დღე

12.12.2018

1 დღე

03.12.2018

11.12.2018

7 სამუშაო დღე

12.12.2018

1 დღე

03.12.2018

11.12.2018

7 სამუშაო დღე

12.12.2018

1 დღე

05.12.2018

13.12.2018

7 სამუშაო დღე

14.12.2018

1 დღე

05.12.2018

13.12.2018

7 სამუშაო დღე

14.12.2018

1 დღე

1. 05.11.2018;
2.05.12.2018

1. 31.12.2018
2. 01.02.2018

40 სამუშაო დღე

1. 04.01.2018
2. 04.02.2019

05.12.2018

13.12.2018

7 სამუშაო დღე

14.12.2018

1. 4 დღე
2. 3 დღე

1 დღე
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სკრინინგის განცხადება  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში,
შპს „გეოკერამიკას“ კერამიკული კრამიტისა და
მოსაპირკეთებელი ფილების საწარმოს მშენებლობისა
და ექსპლუატაციის პროექტი

სკოპინგის განცხადება შპს „ანაკლიის განვითარების
კონსორციუმის“ მიერ სოფელ ანაკლიაში, მშრალი,
ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის სოფელ დილიკაურის საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკოპინგის განცხადება  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში,
შპს „TOPGEO“ს მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  შპს „გრინ პიკის“
პოლიეთილენის ფენების გადამუშავების (ნარჩენების
აღდგენა) პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქ. თბილისში, შპს „რეალ
ინვესტის“ ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული
განვითარების) პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სამტრედიის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ბაღდათის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი

13.12.2018

7 სამუშაო დღე

14.12.2018

05.12.2018

25.12.2018

15 სამუშაო დღე

26.12.2018

დამატებითი
ინფორმაციის
წარმოდგენის გამო,
შენიშვნებისა და
მოსაზრებების
წარდგენის ძველი
თარიღი  2018 წლის
27 ნოემბერი,
შეიცვალა 2018 წლის
13 დეკემბრის
ჩათვლით
1 დღე

06.12.2018

14.12.2018

7 სამუშაო დღე

17.12.2018

3 დღე

06.12.2018

26.12.2018

15 სამუშაო დღე

27.12.2018

1 დღე

06.12.2018

14.12.2018

7 სამუშაო დღე

17.12.2018

3 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

05.12.2018
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სკრინინგის განცხადება  სამტრედიის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სიღნაღის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ჭიათურის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ხონის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  გორის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  კასპის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სსიპ მარტვილის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ინჩხურის საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ხვიჩა ბიძინაშვილის
სახელობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ტიბაანის საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების
გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ვანის მუნიციპალიტეტის
სოფელ ამაღლების საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე
წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და
ექსპლუატაცია

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე

07.12.2018

17.12.2018

7 სამუშაო დღე

18.12.2018

1 დღე
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82

83

84
85

86
87
88
89
90

91
92
93

94

სკრინინგის განცხადებასსიპ პროფესორ ავთანდილ
პოპიაშვილის სახელობის დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა
და ექსპლუატაცია
სკოპინგის განცხადება  ახალციხებათუმის 220 კვიანი
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და
ესპლუატაციის პროექტში შუახევი ახალციხის
მონაკვეთის ( 90 კმ სიგრძე) ექსპლუატაციის პირობების
ცვლილება
სკოპინგის განცხადება შპს „კერამიკა ელ ტორენტეს“
კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს
მშენებლობა და ექსპლუატაცია
სკრინინგის განცხადება  ცაგერის მუნიციპალიტეტში,
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას 220 კვ
ეგხ. ქ/ს „ლაჯანურილაჯანური ჰესის“ მშენებლობის
პროექტი
სკოპინგის განცხადება  220კვ ეგხ. „წყალტუბონამახვანი
ტვიშილაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროექტი
სკოპინგის განცხადება  500კვ ეგხ. „წყალტუბო
ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება  220კვ ეგხ. „ონილაჯანურის“
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება  220კვ ეგხ. „ხელედულა
ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“
ქარის ელექტროსადგურის მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სსიპ ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიგვზიანის საჯარო სკოლის
მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის
მოწყობისა და ქსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება შპს „საბა777“ ასფალტის საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  დუშეთის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
მიერ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვებისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება შპს „ჯონოული 2“ს მიერ
დაგეგმილი მდ. ჯონოულზე ჰიდროელექტოსადგური

11.12.2018

19.12.2018

7 სამუშაო დღე

20.12.2018

1 დღე

12.12.2018

03.01.2019

15 სამუშაო დღე

04.01.2019

1 დღე

12.12.2018

03.01.2019

15 სამუშაო დღე

04.01.2019

1 დღე

13.12.2018

21.12.2018

7 სამუშაო დღე

24.12.2018

3 დღე

13.12.2018

04.01.2019

15 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

13.12.2018

04.01.2019

15 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

13.12.2018

04.01.2019

15 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

13.12.2018

04.01.2019

15 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

13.12.2018

21.12.2018

7 სამუშაო დღე

24.12.2018

3 დღე

13.12.2018

21.12.2018

7 სამუშაო დღე

24.12.2018

3 დღე

14.12.2018

12.02.2019

40 სამუშაო დღე

13.02.2019

1 დღე

14.12.2018

24.12.2018

7 სამუშაო დღე

25.12.2018

1 დღე

14.12.2018

24.12.2018

7 სამუშაო დღე

25.12.2018

1 დღე

18.12.2018

10.01.2019

15 სამუშაო დღე

11.01.2019

პირველად
გამოქვეყნებულ
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„ჯონოული ჰესი 2“ს (32 მგვტ) მშენებლობა და
ექსპლუატაცია

95
96

97
98
100
101

102
103

104
105
106

სკრინინგის განცხადება  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში,
შპს "ლითეს" ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა
და ექსპლუატაცია.
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება ქ. სამტრედიაში სს „ვისოლ პეტროლიუმ
ჯორჯიას“ ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის
საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება
სკრინინგის განცხადება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება თერჯოლის მუნიციპალიტეტში,
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკრინინგის განცხადება  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის
სოფ.კალაურში მდ.ალაზნის ნაპირსამაგრი სამუშაოების
პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადებასართიჭალა3, 672000 სადგომ ქათამზე
ბროილერის კომპლექსის მოწყობისა და ექსპლუატაციის
პროექტი
სკრინინგის განცხადება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება
სკრინინგის განცხადებასსიპ წიაღის ეროვნული
სააგენტოს, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ
გამარჯვებაში სასარგებლო წიაღისეულის (თიხა
თაბაშირის) მოპოვება
სკრინინგის განცხადება  გორის მუნიციპალიტეტში,
სოფელ ქვახვრელში მდინარე მტკვრის ნაპირსამაგრი
სამუშაოების პროექტი
სკოპინგის განცხადება კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს
„ამპერაქს ენერჯი ჯორჯია“ ქარის ელექტროსადგურის
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადებაგარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს
„ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის
სხმულების წარმოების პროექტი

18.12.2018

26.12.2018

7 სამუშაო დღე

27.12.2018

განცხადებაში
შენიშვნებისა და
მოსაზრებების
წარდგენის ვადა 15
იანვარი, ჩაასწორეს
10 იანვრით. კვლავ
აკლია 1 დღე
1 დღე

18.12.2018

14.02.2019

40 სამუშაო დღე

15.02.2019

1 დღე

19.12.2018

27.12.2018

7 სამუშაო დღე

28.12.2018

1 დღე

19.12.2018

27.12.2018

7 სამუშაო დღე

28.12.2018

1 დღე

19.12.2018

27.12.2018

7 სამუშაო დღე

28.12.2018

1 დღე

19.12.2018

15.02.2019

40 სამუშაო დღე

18.02.2019

3 დღე

20.12.2018

28.12.2018

7 სამუშაო დღე

31.12.2018

3 დღე

20.12.2018

28.12.2018

7 სამუშაო დღე

31.12.2018

3 დღე

20.12.2018

28.12.2018

7 სამუშაო დღე

31.12.2018

3 დღე

20.12.2018

14.01.2019

15 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

21.12.2018

19.02.2019

40 სამუშაო დღე

20.02.2019

1 დღე
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113
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სკრინინგის განცხადება  სსიპ ქალაქ ბაღდათის N2
საჯარო სკოლის მიერ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი
ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია
სკოპინგის განცხადება შპს „სოლო ენერჯის” 8.35 მგვტი
სიმძლავრის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე
ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და
ექსპლუატაცია
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  ქ. თბილისში, შ.პ.ს. "ბიოდიზელი ჯორჯია"ს
ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა)
პროექტი
სკოპინგის განცხადება ხონის მუნიციპალიტეტში,
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის
პროექტი
სკოპინგის განცხადება ხონის მუნიციპალიტეტში,
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მდ. ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქალაქ ბათუმში მოქალაქე
თეიმურაზ ვარშანიძეს მიერ ნავთობპროდუქტების
საცავების მოწყობა და ექსპლუატაცია.
სკრინინგის განცხადება  ქალაქ ფოთში შპს ,,ვესტ
ჯგუფის’’ მიერ ნავთობპროდუქტების საცავების მოწყობა
და ექსპლუატაცია.
სკრინინგის განცხადება  საჩხერის მუნიციპალიტეტში,
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მდ.ყვირილას მარცხენა სანაპიროს ორ უბანზე
ნაპირსამაგრი კედლის მშენებლობის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შ.პ.ს.
"ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას" ფეროშენადნობების
საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების შეცვლისა და
აგლომერაციის საამქროს მოწყობაექსპულატაციის
პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  ქ. თბილისში, შ.პ.ს. "ჯორჯიან
პეტროლიუმის" საავიაციო საწვავის ტერმინალის
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  ქ. რუსთავში, შპს „ეკო ოილის“
ინდუსტრიული ზეთების მეორადი გადამამუშავებელი
საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  ქ. რუსთავში, შპს “ბულატის“

21.12.2018

31.12.2018

7 სამუშაო დღე

03.01.2019

3 დღე

24.12.2018

16.01.2019

15 სამუშაო დღე

17.01.2019

1 დღე

24.12.2018

20.02.2019

40 სამუშაო დღე

21.02.2019

1 დღე

25.12.2018

17.01.2019

15 სამუშაო დღე

18.01.2019

1 დღე

25.12.2018

17.01.2019

15 სამუშაო დღე

18.01.2019

1 დღე

25.12.2018

04.01.2019

7 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

25.12.2018

04.01.2019

7 სამუშაო დღე

08.01.2019

4 დღე

26.12.2018

08.01.2019

7 სამუშაო დღე

09.01.2019

1 დღე

26.12.2018

22.02.2019

40 სამუშაო დღე

25.02.2019

3 დღე

26.12.2018

22.02.2019

40 სამუშაო დღე

25.02.2019

3 დღე

27.12.2018

25.02.2019

40 სამუშაო დღე

26.02.2019

1 დღე

28.12.2018

26.02.2019

40 სამუშაო დღე

27.02.2019

1 დღე
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ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება ქ. სამტრედიაში სს „ვისოლ პეტროლიუმ
ჯორჯიას“ ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის
საცავების) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება
სკრინინგის განცხადება  ქ. თბილისში ს.ს. `თელასი”ს
ქვესადგურ “ნავთლუღის„ 35კვ ღ.გ.მდან ქვესადგურ
„აეროპორტის“ 35კვ ღ.გ.მმდე საკაბელო ხაზის
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება  ახალციხებათუმის 220 კვიანი
ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება  220კვ ეგხ. „წყალტუბონამახვანი
ტვიშილაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის
პროექტი
სკოპინგის განცხადება  500კვ ეგხ. „წყალტუბო
ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკოპინგის განცხადება  220კვ ეგხ. „ონილაჯანურის“
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის“ ნაპირდამცავი გაბიონის მშენებლობის
პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
განცხადება  ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში,
სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“
„ადიგენიგოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობის და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქალაქ ქუთაისში „ქ. ქუთაისის
მერიის“ ნარჩენების კომპოსტირების ცენტრის
(საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადებასსიპ წიაღის ეროვნული
სააგენტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ
საყულიაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის)
მოპოვება
სკრინინგის განცხადებასსიპ წიაღის ეროვნული
სააგენტოს, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ
საყულიაში სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის)
მოპოვება
სკრინინგის განცხადება  გარდაბნის მუნიციპალიტეტში,
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიწისქვეშა მტკნარი
წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი
სკოპინგის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემის’’ 110 კვ. ელექტრო გადამცემი ხაზის

28.12.2018

26.02.2019

40 სამუშაო დღე

27.02.2019

1 დღე

28.12.2018

10.01.2019

7 სამუშაო დღე

11.01.2019

1 დღე

31.12.2018

23.01.2019

15 სამუშაო დღე

24.01.2019

1 დღე

31.12.2018

23.01.2019

15 სამუშაო დღე

24.01.2019

1 დღე

31.12.2018

23.01.2019

15 სამუშაო დღე

24.01.2019

1 დღე

31.12.2018

23.01.2019

15 სამუშაო დღე

24.01.2019

1 დღე

03.01.2019

14.01.2019

7 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

03.01.2019

28.02.2019

40 სამუშაო დღე

01.03.2019

1 დღე

03.01.2019

14.01.2019

7 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

03.01.2019

14.01.2019

7 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

03.01.2019

14.01.2019

7 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

03.01.2019

14.01.2019

7 სამუშაო დღე

15.01.2019

1 დღე

04.01.2019

25.01.2019

15 სამუშაო დღე

28.01.2019

3 დღე
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135

136

137
138

139

140

141

142

,,ახმეტათელავიწინანდალიმუკუზანიგურჯაანის’’
მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  შპს „ლილო პროგრესის“ მიერ
ქ. თბილისში აეროდრომის მშენებლობის პროექტი
სკოპინგის განცხადება სს ,,RMG Cooper’’ის სპილენძის
მადნის გადამამუშავებელი (გამამდიდრებელი) ქარხნის
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი
სკოპინგის განცხადება  შპს ,,ჯორჯია შენკე ფაუერ
ინვესტმენტი’’ის 23 მგვტ სიმძლავრის
ჰიდროელქტროსადგურის (აკავერთა ჰესი) მშენებლობა
და ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
ქ. ქუთაისში, შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანას“ 2.6
ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის
ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სგშ  სკრინინგის განცხადება  „გუდაურის სარეკრეაციო
ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის
მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმა“
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
ქ. თბილისში შპს „ლიდერ პლასტიკის“ პლასტმასის
ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქალაქ ბათუმში, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო
მიზნით) მოპოვების პროექტი
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე
ქ. თბილისში, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“
სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი
განცხადება დამატებითი ინფორაციის წარდგენის
შესახებ  მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „მშენებელი
XXI“ის მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის
პროექტის სკრინინგის განცხადების შესახებ
სკრინინგის განცხადება  ქ.ბათუმში შპს „ნოვას“
პოლიეთილენის ავზების დამამზადებელი საწარმოს
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

08.01.2019

16.01.2019

7 სამუშაო დღე

17.01.2019

1 დღე

08.01.2019

28.01.2019

15 სამუშაო დღე

29.01.2019

1 დღე

08.01.2019

28.01.2019

15 სამუშაო დღე

29.01.2019

1 დღე

10.01.2019
(ადმინისტრაციული
წარმოება
გაგრძელდა)

18.01.2019

7 სამუშაო დღე

21.01.2019

შენიშვნებისა და
მოსაზრებების
წარდგენის ვადა
14.01.2019 შეცვალეს
18.01.2019ით.

11.01.2019

07.03.2019

40 სამუშაო დღე

11.03.2019

15.01.2019

23.01.2019

7 სამუშაო დღე

24.01.2019

18.01.2019

15.03.2019

40 სამუშაო დღე

18.03.2019

3 დღე

21.01.2019

29.01.2019

7 სამუშაო დღე

30.01.2019

1 დღე

22.01.2019

19.03.2019

40 სამუშაო დღე

20.03.2019

1 დღე

22.01.2019

30.01.2019

7 სამუშაო დღე

31.01.2019

1 დღე

23.01.2019

31.01.2019

7 სამუშაო დღე

01.02.2019

1 დღე

აკლია 3 დღე
4 დღე
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2018 წლის 26 ოქტომბრიდან 2019 წლის 28 იანვრამდე საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებულ დოკუმენტაციაზე კომენტირებისათვის
დადგენილი ვადების კანონის დარღვევით დადგენის შემთხვევები
143
144
145
146

147

სკრინინგის განცხადება  ქ.ბათუმში შპს „ზუგოს“
პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების
აღდგენა) პროექტი
სკრინინგის განცხადება  სს ,,ნამახვანის’’ მდ.რიონზე
ნამახვანის ჰესების კასკადის პროექტში შეტანილი
ცვლილებები (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება)
სკრინინგის განცხადება  ქ. თბილისში, შპს „რეალ
ინვესტის“ ინდივიდუალური განაშენიანების (ურბანული
განვითარების) პროექტი
სკრინინგის განცხადება  ქალაქ ქობულეთში, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტროს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო
დანიშნულებით) მოპოვების პროექტი
სკრინინგის განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში,
სოფ. კრწანისის მიმდებარე ტერიტორიაზე 11 2500 ტონა
სასარგებლო წიაღისეულის თიხათაბაშირის (გაჯის)
მოპოვების პროექტი

23.01.2019

31.01.2019

7 სამუშაო დღე

01.02.2019

1 დღე

23.01.2019

31.01.2019

7 სამუშაო დღე

01.02.2019

1 დღე

28.01.2019

05.02.2019

7 სამუშაო დღე

06.01.2019

1 დღე

28.01.2019

05.02.2019

7 სამუშაო დღე

06.01.2019

1 დღე

28.01.2019

05.02.2019

7 სამუშაო დღე

06.02.2019

1 დღე
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