
გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა საქართველოში
გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა საქართველოში
რა სახის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი გარემოს მდგომარეობის შესახებ? 
რა ინფორმაციის მოპოვება არის შესაძლებელი დამბინძურებლების შესახებ?





სარჩევი
შესავალი .............................................................................................................................................................2

1. ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ ..................................................................................................2

1.1 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ...........................................................................2

1.2 გარემოს ეროვნული სააგენტო ...................................................................................................................4

1.3 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი ...........................................................................5

2. მსხვილი დამბინძურებლების შესახებ ინფორმაცია ............................................................................................7

2.1 არემჯი გოლდი და არემჯი კოპერი .............................................................................................................7

2.1.1 „ჩვენს შესახებ“ ................................................................................................................................8

2.1.2 გარემოს დაცვა .................................................................................................................................9

2.1.3 სოციალური პროექტები ....................................................................................................................10

2.2 ჯორჯიან მანგანეზი .....................................................................................................................................11

2.2.1 რა ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას კომპანია .............................................................................12

2.3 საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) .......................................................................................................................12

2.3.1 „ჩვენს შესახებ“ ................................................................................................................................12

2.3.2 გარემოს დაცვა .................................................................................................................................13

2.3.3 სოციალური პროექტები ....................................................................................................................14

2.4 ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია .......................................................................................................................14

2.4.1 „ჩვენს შესახებ“ ................................................................................................................................15

2.4.2. გარემოს დაცვა ................................................................................................................................15

2.4.3 სოციალური პროექტები ....................................................................................................................16

3. დასკვნა ...........................................................................................................................................................16



2

შესავალი
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, „სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების 
გათვალისწინებით უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას, 
ქვეყნის მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ინტერესების შესაბამისად ადამიანის 
ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად.“ კონსტიტუციით დადგენილია საქართველოს 
მოქალაქეების უფლება - დროულად მიიღონ სრული და ობიექტური ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ.

1996 წლის საქართველოს კანონმა „გარემოს დაცვის შესახებ“ განსაზღვრა ის მექანიზმები, რომლითაც 
სახელმწიფოს უნდა უზრუნველეყო კონსტიტუციით დადგენილი გარემოსთან დაკავშირებული ადამიანის უფლებების 
დაცვა. ამ კანონის თანახმად, საზოგადოებისათვის გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მთავარი 
წყარო უნდა იყოს გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება. “გარემოს დაცვის შესახებ” კანონი 
მისი მიღებიდან 2007 წლამდე ავალდებულებდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, 
ყოველწლიურად გამოეცა გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება. კანონმდებლობაში შეტანილი 
ცვლილებების შედეგად, 2008 წლიდან სამინისტრო ვალდებულია მოხსენება სამ წელიწადში ერთხელ მოამზადოს. 
თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ უკანასკნელი ანგარიში, რომელიც 2011 წლის დეკემბერში დამტკიცდა, 2007-2009 
წლების გარემოს მდგომარეობას ასახავს. მას შემდეგ ანგარიში და შესაბამისად, ინფორმაცია ქვეყნის გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ, არ გამოქვეყნებულა.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, საჯარო დაწესებულებები 2013 წლის 1 
სექტემბრიდან ვალდებულნი არიან პროაქტიულად გამოაქვეყნონ საჯარო ინფორმაცია, ანუ საზოგადოებრივი 
ინტერესის მატარებელი საჯარო ინფორმაცია განათავსონ ელექტრონულ რესურსებზე. საზოგადოებისათვის 
(მოთხოვნის გარეშე) რაც შეიძლება მეტი გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
ვალდებულება საქართველომ ჯერ კიდევ 2000 წელს აიღო, როდესაც ქვეყნის პარლამენტმა „გარემოსდაცვით 
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ ე.წ. 
ორჰუსის კონვენციის რატიფიკაცირება მოახდინა.

გარდა ამისა, საქართველოში უკვე 16 წელია მოქმედებს ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობა, რომელიც 
გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან მიმართებაში საკმაოდ მაღალ სტანდარტებს აწესებს. თუმცა, მიუხედავად 
ამისა, სახელმწიფოს პრაქტიკაში ჯერ კიდევ არ არის განმსაზღვრელი ღიაობის პრინციპი. ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობის ტრადიციული, მოთხოვნაზე დამოკიდებული პრაქტიკა კი, უკვე აღარ არის საკმარისი 
მოქალაქეების ადექვატური ინფორმირებისათვის. 

ამ ანგარიშში ჩვენ შევეცდებით წარმოვაჩინოთ, გარემოს მდგომარეობასთან დაკავშირებული რა სახის 
ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი მოქალეებისათვის მოთხოვნის გარეშე და რა სახის ინფორმაციის მიღება 
შეუძლია მოქალაქეს ქვეყანაში მოქმედი ე.წ. გარემოს მსხვილი დამაბინძურებელი საწარმოების შესახებ. 
 

1. ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ 
როგორც შესავალში უკვე აღვნიშნეთ, საქართველომ ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში 
ცხოვრების უფლების, გარემოს მდგომარეობის შესახებ მოქალაქეების სრული, ობიექტური და დროული 
ინფორმაციის მიღების უფლების უზრუნველყოფისა და გარემოს დაცვის ვალდებულება ჯერ კიდევ 1995 წელს, 
ქვეყნის კონსტიტუციის მიღებისას აიღო. 1996 წელს მიღებული იქნა კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, სადაც უფრო 
ვრცლად განიმარტა კონსტიტუციით დადგენილი უფლებები და განისაზღვრა პრინციპები, რომლითაც სახელმწიფომ 
უნდა იხელმძღვანელოს ამ უფლებების უზრუნველსაყოფად. მათ შორისაა „ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
პრინციპი“, რომლის თანახმად, „ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ ღია და ხელმისაწვდომია 
საზოგადოებრიობისათვის“. 

შემდეგ ქვეთავებში განხილულია, თუ რა სახის ინფორმაციას აწვდიან პასუხისმგებელი საჯარო უწყებები 
საზოგადოებას გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

1.1 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დებულების თანახმად, სამინისტროს შემდეგი 
მმართველობის სფერო და ძირითადი ამოცანები აქვს:

ა) გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორცი ელება;
ბ) გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით (გარდა ნავთობისა და გაზის) სარგებლობის სახელმწიფო მართვა;
გ) გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით (გარდა ნავთობისა და გაზის) სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო 

კონტროლის განხორცი ელება;
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დ) გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ორგანიზება;
ე) საქართველოს ტერიტორიაზე, მდინარეთა აუზებსა და წყალსატე ვებში, შავი ზღვის ტერიტორიულ წყლებში, 

კონტინენტურ შელფზე და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში არსებული და მოსალოდნელი ჰიდ-
რომეტეოროლოგიური და გეოდინამიკური პროცესების, გეოეკოლო გიური მდგომარეობის შეფასების და გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება;

ვ) ბირთვული და რადიაციული საქმიანობის რეგულირება;
ზ) გარემოში რადიაციული ფონის მონიტორინგი;
თ) დაცული ტერიტორიების სისტემის დაფუძნების, ფუნქციონი რებისა და მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის 

შემუშავება, მოქმედებათა კოორდინირება და კონტროლი;
ი) ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მონიტორინგი;
კ) სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით ცხოველთა სამყაროს ობიექტების გარემოდან ამოღების რეგულირება;
ლ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნ ველ ყოფა;
მ) გარემოსდაცვითი განათლებისა და გარემოსდაცვითი ცნობიე რების ამაღლების ხელშეწყობა;
ნ) გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენების მომზა დება;
ო) გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის მომზადება;
პ) გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემა;
ჟ) ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარება;
რ) „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის 

შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი ნაწილებისა და დე რივატების ექსპორტის, 
იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის გაცემა;

ს) საქართველოს ტერიტორიაზე ოზონდამშლელ ნივთიერებათა მონი ტორინგი;
ტ) კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციისა და კლიმატის ცვლი ლების შერბილების ღონისძიებების ორგანიზება;
უ) ნარჩენების მართვის ორგანიზება;
ფ) კომპეტენციის ფარგლებში ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრ თხეების და რისკების პროგნოზირების, მათი 

შედეგების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების უზრუნ ველ ყოფის მიზნით 
ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება;

ქ) წინადადებათა შემუშავება საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარე ობის ან ეკოლოგიური უბედურების ზონების 
გამოცხადებისა და მათი გაუქმების შესახებ;

ღ) კომპეტენციის ფარგლებში მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის ეროზიის 
წინააღმდეგ ზომების მიღება, ნაყოფიერების აღდგენისა და შენარჩუნების ღონისძიებების გან ხორციელება;

ყ) საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობის პრიორიტეტულ 
მიმართულებათა განსაზღვრა და საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებუ ლებათა 
შესრულების კოორდინირება და მონიტორინგი;

შ) კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფოს სახელით ურთიერთობა საერთაშორისო ინსტიტუტებთან, 
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელ მწიფო, არასამთავრობო, აკადემიურ და სხვა სახის ორგანიზაციებთან, 
საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ხელშეკრულებებისა და საერთაშო რისო პროცესების სამდივნოებთან;

ჩ) კომპეტენციის ფარგლებში სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავება, მიღება (გამოცემა);
ც) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა ამოცანათა შესრულება“.

სამინისტროს ამოცანებისა და მმართველობის სფეროების ვრცელი ჩამონათვალის ფონზე, სისტემატიზებული 
ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ არ არსებობს და შესაბამისად, ვერ იქნება საზოგადოებისათვის 
ხელმისაწვდომი. ამის ნათელი დასტურია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ვებ-გვერდი: 
www.moe.ge, რომელზეც მსგავსი ინფორმაცია არ მოიპოვება. 

სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფომაციიდან გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას 
შეიცავს მხოლოდ 2007-2009 წლების გარემოს მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება, რომელიც ვებ-
გვერდის ვიზიტორმა მხოლოდ შემთხვევით შესაძლოა ნახოს გვერდის დეტალური დათვალიერებისას, ან 
სამინისტროს პროირიტეტების შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას - ვინაიდან, ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე, 
სწორედ „სამინისტროს პრიოტიტეტების“ განყოფილებაშია განთავსებული ანგარიში. უნდა აღნიშნოს, რომ მწვანე 
ალტერნატივა წლების განმავლობაში უთითებს სამინისტროს ამ ხარვეზის შესახებ და სთხოვს გამოსწორებას, 
თუმცა ჩვენთვის აუხსნელი მიზეზით, პრობლემად რჩება მოხსენების განთავსება ვებ-გვერდის ადექვატურ, 
მომხმარებელთათვის ლოგიკურად მოძიებად განყოფილებაში. 
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1.2 გარემოს ეროვნული სააგენტო
საქართველოს ტერიტორიაზე გარემოში (ატმოსფერული ჰაერი, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ზღვა, 
ნიადაგი) მიმდინარე მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური, გეოდინამიკური პროცესების, გეოლოგიური და გარემოს 
ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგი; 
გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა დამუშავება, 
გარემოს მდგომარეობის შეფასება და 
შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელება 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს სსიპ-ის გარემოს ეროვნული 
სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა. 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს ვებ-გვერდის თანახმად, 
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდია 
www.meteo.gov.ge, რომელიც ძირითადად 
ამინდის პროგნოზის შესახებ ინფორმაციის 
მიმწოდებელია საზოგადოებისათვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ვებ-გვერდზე სხვადასხვა 
ხარისხის ოპერატიულობით (წინა წლების 
განმავლობაში მნიშვნელოვანი დაგვიანებით, 
ხოლო 2015 წლის განმავლობაში რამდენი-
მეთვიანი დაგვიანებით) ქვეყნდება გარემოს 
ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული 
ყოველთვიური საინფორმაციო ბიულეტენი 
„საქართველოს გარემოს დაბინძურების შესა-
ხებ“. მიუხედავად შთამბეჭდავი სათაურისა, 
ბიულეტენში ტრადიციულად ყოველგვარი 
განმარ ტე ბებისა და დასკვნების და/ან რეკო-
მენდაციების გარეშე, მოცემულია ძალიან 
შეზღუდული ტექნიკური ინფორმაცია:

1. თბილისში სამ ქუჩაზე და ქუთაისში, 
ზესტაფონში, ბათუმსა და რუსთავში ერთ 
ქუჩაზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
გაზომვების შესახებ;

2. სხვადასხვა მდინარეზე, ტბასა და 
წყალსაცავებზე ზედაპირული წყლის 
ხარისხის გაზომვების შედეგები;

3. ქუთაისის, ბათუმის, ბოლნისის, ახალციხის, 
თელავის, მესტიის, თბილისის, ფოთის, საჩხერის, ზესტაფონის, ფასანაურის, გორის, ლაგოდეხის, ახალქალაქის 
და დედოფლისწყაროს სადგურების რადიაციული ფონის მაჩვენებლები. 

მაგალითისთვის, 2015 წლის აპრილის საინფორმაციო ბიულეტენის1 თანახმად, „აპრილის თვეში ატმოსფერული 
ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგი ქ.რუსთავში წარმოებდა ბათუმის ქუჩაზე განთავსებულ სადამკვირვებლო 
პუნქტზე. განისაზღვრებოდა ატმოსფერული ჰაერის შემდეგი დამაბინძურებელი ნივთიერებების კონცენტრაციები: 
მტვერი, ნახშირჟანგი, აზოტის დიოქსიდი და ტყვია. განსაზღვრული მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალოთვიური 
კონცენტრაციები თითოეული დამაბინძურებელი ინგრედიენტისათვის მოცემულია ცხრილ 6-ში: 

ცხრილი 6. ქ. რუსთავში დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები 

დაკვირვების 
პუნქტი

მტვერი ნახშირჟანგი აზოტის დიოქსიდი

ბათუმის ქუჩა მაქსიმალური 
ერთჯერადი 

კონცენტრ., მგ/მ3

საშუალო- 
თვიური 

კონცენტრ., მგ/მ3

მაქსიმალური 
ერთჯერადი 

კონცენტრ., მგ/მ3

საშუალო- 
თვიური 

კონცენტრ., მგ/მ3

მაქსიმალური 
ერთჯერადი 

კონცენტრ., მგ/მ3

საშუალო- 
თვიური 

კონცენტრ., მგ/მ3

2,09 0,7 4,75 1,8 0,166 0,095

1 http://meteo.gov.ge/radiation_pdf/54.pdf 
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როგორც ცხრილი 6-დან ჩანს ქ. რუსთავის ჰაერში ნახშირჟანგისა და აზოტის დიოქსიდის დაფიქსირებული 
მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები არ აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს 
(ზდკ). ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა მხოლოდ მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი 
კონცენტრაცია და შეადგენდა 4.2 ზდკ-ს“. 

ცხრილში არ არის მითითებული, თუ რამდენია „ზდკ“. არავითარი დასკვნა, განმარტება ან რეკომენდაცია 
ზემოთმოყვანილ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს ის ფაქტი, რომ რუსთავის ერთ ქუჩაზე ზოგიერთი 
მაჩვენებლი ზღვრულად დასაშვებ ფარგლებში იყო, ხოლო მტვერის კონცენტრაცია ზღვრულად დასაშვებს ოთხჯერ 
აღემატებოდა - არ ახლავს. 

იგივე ბიულეტენის თანახმად, „აჭარის რეგიონის მდინარეებში ამონიუმის აზოტის მნიშვნელობა მერყეობდა 0.001-
1.29 მგ/ლ ის ფარგლებში. მისი უდიდესი კონცენტრაცია 1.29 მგ/ლ (3.3 ზდკ) დაფიქსირდა მდ. ქუბასწყალში. 
მომატებული იყო ამონიუმის აზოტი აგრეთვე მდ. ბარცხანასა (1.5 ზდკ) და მდ. მეჯინისწყალში (1.8 ზდკ). ჟბმ5-
ის კონცენტრაციები იცვლებოდნენ 1.19 მგლ-დან 5.99 მგ/ლ-მდე. უდიდესი კონცენტრაცია 5.63 მგ/ლ (1.9 ზდკ) 
დაფიქსირდა მდ. ჭოროხში, ხოლო მდ. აჭარისწყალში (ქედა) გაუტოლდა 1.1 ზდკ-ს. ასევე მომატებული იყო რკინის 
შემცველობა მდ. აჭარისწყალის ორივე კვეთზე და შესაბამისად ს. ქედასთან შეადგენდა 2.2 ზდკ-ს, ხოლო ს. 
დაბაძველთან - 4.8 ზდკ-ს. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტების კონცენტრაციები აჭარის რეგიონში ნორმის 
ფარგლებში იყო: მინერალიზაცია მერყეობდა 55.6 - 287.7 მგ|ლ-ის ფარგლებში, ნიტრიტები – 0.002 - 0.116 მგ/
ლ-ის ფარგლებში, ნიტრატები - 0.29 - 1.317 მგ/ლ-ის ფარგლებში, ხოლო ფოსფატები – 0.012 - 0.197 მგ/ლ-ის 
ფარგლებში“ - ეს ინფორმაციაც ყოველგვარი განმარტების გარეშეა მოცემული. 

ამდენად, ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული ყოველთვიური 
„საინფორმაციო ბიულეტენის“ პერიოდულად გამოქვეყნება არ შეიძლება ჩაითვალოს გარემოს მდგომარეობის 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებად. 

საგულისხმოა, რომ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ვებ-
გვერდზე მითითებული გვერდის გარდა, გააჩნია ასევე ოფიციალური ვებ-გვერდი www.nea.gov.ge, რომელიც არსად 
არის მითითებული, გარდა სოციალურ ქსელ facebook-ში სააგენტოს ოფიციალური გვერდისა2. www.meteo.gov.
ge-საგან განსხვავებით, ამ გვერდზე განახლებულია ინფორმაცია სააგენტოს ხელმძღვანელობის შესახებ; თუმცა, 
თუკი, უახლესი საინფორმაციო ბიულეტენი www.meteo.gov.ge-ზე 2015 წლის 30 ივნისით არის დათარიღებული, 
www.nea.gov.ge-ზე ბოლო ანგარიში 2015 წლის 30 აპრილის არის. 

ამდენად, ორი ვებ-გვერდის არსებობის პირობებშიც კი, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო არ აქვეყნებს დროულად 
მოქალაქეთა ინფორმირების თვალსაზრისით ღირებულ ინფორმაციას გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

1.3 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის 
უზრუნველყოფის, საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებისა და შესაბამისი სპეციალისტების 
მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში 2013 წლის მაისიდან „ორჰუსის ცენტრის“ ბაზაზე შეიქმნა 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი.

აღსანიშნავია, რომ „ორჰუსის ცენტრი საქართველოში“, რომელიც 2005 წელს საქართველოში ეუთოს მისიისა 
და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ინიციატივით დაარსდა, წლების 
განმავლობაში საზოგადოებისათვის საჯარო უწყებებიდან გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მიღების ერთადერთი 
წყარო იყო. ორჰუსის ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული იყო გარემოს მდგომარეობის ამსახველი ყველა 
არსებული დოკუმენტი. სამწუხაროდ, 2013 წელს ცენტრის სსიპ-ად რეორგანიზაციის გადაწყვეტილების მიღებას 
მოყვა ვებ-გვერდის გაუქმება, ხოლო გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრს ვებ-გვერდი დიდი 
ხნის განმავლობაში არ ქონდა და დღესაც სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს. 

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 2013 წლის 10 მაისს დამტკიცებული დებულების 
თანახმად, ცენტრს საკმაოდ კონკრეტული და ორჰუსის კონვენციის მოთხოვნების შესრულებაზე მეტ-ნაკლებად 
მორგებული ფუნქციები ჰქონდა. კერძოდ, ცენტრის ფუნქციები და ამოცანები იყო: 

ა) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ერთიანი ბაზის შექმნა და ადმინისტრირება შესაბამის საჯარო 
დაწესებულებებთან, აკადემიურ, საგანმანათლებლო, არასამთავრობო, კერძო სექტორთან და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გზით; 

ბ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შეგროვება და გაცემა; 

2 https://www.facebook.com/nea.georgia 
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გ) გარემოს დაცვის ფუნქციის განმახორციელებელი უწყებებისა და დაწესებულებების, საქართველოში 
აკრედიტებული საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამეცნიერო და არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტთა 
შესახებ მონაცემთა ბაზების შექმნა და ადმინისტრირება; 

დ) გარემოსდაცვითი პროექტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, მონაცემთა ბაზის შექმნა და საჯაროობის 
უზრუნველყოფა; 

ე) გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება;
ვ) გარემოსდაცვითი ლიტერატურის შეგროვება და ბიბლიოთეკის (მათ შორის, ელექტრონული) შექმნა;
ზ) დამაბინძურებელ ნივთიერებებათა ემისიისა და მათი გავრცელების რეესტრის შექმნის ხელშეწყობა; 
თ) კომპეტენციის ფარგლებში ეკოლოგიურ ექსპერტიზის ჩატარებასა და გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

გაცემასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 
ი) ბუნებრივი რესურსების მოპოვებასა და სარგებლობასთან დაკავშირებული ლიცენზიებისა და ნებართვების 

შესახებ ინფორმაციის საჯაროობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; 
კ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზუნველყოფა ვებ-გვერდისა და სხვადასხვა 

საინფორმაციო საშუალებების (ინტერნეტ-საინფორმაციო ქსელი, მედია საშუალებები და სხვა) გზით; 
ლ) გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შესახებ მეტა ბაზების (ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებების შესახებ, 

რომლებიც ქმნიან და ფლობენ გარემოსთან დაკავშირებულ ინფორმაციას თემატური კატეგორიების მიხედვით) 
მომზადება და ადმინისტრირება;

მ) გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე საზოგადოების მოთხოვნის შესწავლა/ანალიზი;
ნ) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა; 
ო) გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან დაკავშირებული და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების 

მონაწილეობის შესახებ გზამკვლევების შემუშავება და კომპეტენციის ფარგლებში საზოგადოებისათვის 
შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა; 

პ) ანალიტიკური ანგარიშების მომზადება გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის შესახებ; 

ჟ) სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში, გარემოსდაცვითი განათლება მდგრადი განვითარებისათვის 
ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს: 

ჟ.ა) საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით გარემოსდაცვითი თემატური პუბლიკაციების მომზადებასა და 
გამოცემას;

ჟ.ბ) საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით კამპანიების მომზადებასა და განხორციელებას; 
ჟ.გ) გარემოს დაცვის სფეროში სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებისათვის (საჯარო მოხელეები, მათ შორის 

მოსამართლეები, ასევე ჟურნალისტები, პედაგოგები, სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, კერძო სექტორის 
წარმომადგენლები და ა.შ.) კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსებისა და ტრენინგების ორგანიზება; 

ჟ.დ) სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სასერტიფიკატო პროგრამებში გარემოსდაცვით საკითხებთან 
დაკავშირებული კომპონენტების ჩართვის ხელშეწყობა; 

ჟ.ე) გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებით, კონფერენციების, სემინარების, სამუშაო შეხვედრებისა და 
კონკურსების ორგანიზება; 

ჟ.ვ) სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებებისთვის სტაჟიორთა 
პროგრამის ორგანიზება; 

ჟ.ზ) სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებულებების თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით შესაბამისი თემატური კურსების ორგანიზება; 

ჟ.თ) სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და მის სისტემაში შემავალი დაწესებელებების დამწყები 
თანამშრომლების წვრთნისათვის საბაზისო ტრენინგ-პროგრამების ორგანიზება;

რ) საგრანტო პროგრამების ორგანიზება; 
ს) კადრების შერჩევაში და ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებთან დაკავშირებულ სხვა პროცესებში 

მონაწილეობა; 
ტ) კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტების 

შემუშავება და დადგენილი წესით სამინისტროსათვის წარდგენა; 
უ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების დეპარტამენტისათვის საერთაშორისო წყაროებით დაფინანსებული პროექტების 
მიმდინარეობის, პროექტების ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით 
ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელების და საერთაშორისო ორგანიზაციების/პროცესების ეგიდით 
საქართველოში მიმდინარე ქმედებების შესახებ ინფორმაციის, ასევე შესაბამის სამდივნოებში წარდგენილი 
ეროვნული ანგარიშების ასლების მიწოდება;

ფ) საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით განსაზღვრული სხვა ფუნქციების განხორციელება.
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2015 წლის 5 თებერვალს მინისტრ ელგუჯა ხოკრიშვილის ბრძანებით დამტკიცდა სსიპ გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ახალი დებულება, რომლის მიხედვითაც ცენტრის ფუნქციებში აღარ არის:

 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შეგროვება და გაცემა;
 გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება;
 გარემოსდაცვითი ინფორმაციის შესახებ მეტა მომზადება და ადმინისტრირება;
 გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე საზოგადოების მოთხოვნის შესწავლა/ანალიზი;
 გარემოსდაცვით ინფორმაციასთან დაკავშირებული და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

საზოგადოების მონაწილეობის   შესახებ გზამკვლევების შემუშავება და კომპეტენციის ფარგლებში 
საზოგადოებისათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა; 

 ანალიტიკური ანგარიშების მომზადება გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და მართლმსაჯულებაზე 
ხელმისაწვდომობის შესახებ;

ასევე, ცენტრის დებულებიდან ამოღებული იქნა საკმაოდ დეტალურად გაწერილი განმარტება იმისა, თუ რა 
იგულისხმება მდგრადი განვითარებისათვის გარემოსდაცვითი განათლების ხელშეწყობის ფუნქციაში. სამაგიეროდ, 
ცენტრს დაემატა ორი საკმაოდ ბუნდოვანი და ზოგადი ფუნქცია/ამოცანა:

 „მწვანე ეკონომიკისა” და ,,მწვანე ბიზნესის” პრინციპების დანერგვა;
 ეკო-მარკირების სისტემებისა და ეკო-სტანდარტების დანერგვა და ოპერირება;

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებ-გვერდზე განთავსებული უახლესი გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ეროვნული მოხსენება 2006 წლით თარიღდება, ხოლო გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
მიერ მომზადებული „საინფორმაციო ბიულეტენი“ 2014 წლის ნოემბრით. პრაქტიკულად, მოქალაქისათვის გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით, სხვა გარემოსდაცვითი უწყებების მსგავსად, 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ვებ-გვერდიც უსარგებლოა. 

2. მსხვილი დამბინძურებლების შესახებ ინფორმაცია
შემდეგ ქვეთავებში განვიხილავთ, თუ რა სახის ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი ქვეყნის ე.წ მსხვილი 
დამბინძურებლების შესახებ - საწარმოს საქმიანობის, მოხმარებული რესურსის ოდენობის, ადგილობრივ და 
ცენტრალურ ბიუჯეტში შეტანილი თანხის ოდენობის, მესაკუთრეების, საქმიანობის შედეგად ბუნებრივი და 
სოციალური გარემოსათვის მიყენებული ზიანის და ამ ზიანის შემცირებისათვის დაგეგმილი და/ან განხორციელებული 
ქმედებების შესახებ და ა.შ. მაგალითისთვის განხილული გვაქვს საქმიანობის მასშტაბითა და გარემოსა და 
ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით ოთხი გამორჩეული საწარმო: 1. არემჯი გოლდი (RMG 
Gold) და არემჯი კოპერი (RMG Copper) - ყოფილი „კვარციტი“ და „მადნეული“; 2. ჯორჯიან მანგანეზი - ყოფილი 
ჭიათურმანგანუმი, ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანა და ვარციხეჰესების კასკადი; 3. საქნახშირი ჯი აი ჯი 
ჯგუფი; 4. ჰაიდელბერგცემენტი. 

2.1 არემჯი გოლდი და არემჯი კოპერი
ბოლნისის რაიონში ოქრო-სპილენძ-ბარიტ-პოლიმეტალების საბადოს შესწავლა გასული საუკუნის 40-იან 
წლებში დაიწყო. ფერადი ლითონების ერთ-ერთი უდიდესი საწარმოს – მადნეულის კომბინატის მშენებლობას 
1959 წელს ჩაეყარა საფუძველი. 1975 წელს ექსპლუატაციაში შესული კომბინატი ახორციელებდა სპილენძის, 
ბარიტის, ოქრო-ვერცხლის შემცველი კვარციტებისა და პოლიმეტალური მადნების მოპოვებას, მოპოვებული 
სპილენძის და ბარიტის მადნების პირველად გადამუშავებას, გამდიდრებას და მიღებული პროდუქტის 
რეალიზაციას. ბარიტის მოპოვება 1990 წელს შეწყდა. 1994 წელს შეიქმნა “კვარციტი”, რომელმაც დაიწყო 
ცალკე დასაწყობებული ოქროსშემცველი კვარციტის მადნებიდან ოქროსა და ვერცხლის დორეს მიღება 
გროვული გამოტუტვის მეთოდით. 2005 წელს „მადნეულისა“ და „კვარციტის“ პრივატიზების შედეგად 
საწარმოების მფლობელი გახდა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე (ოფშორულ ზონაში) რეგისტრირებული 
კომპანია „სთენთონ იქვითიზ ქორფორეიშენს“ რუსული „პრომიშლენი ინვესტორის“ შვილობილი კომპანია. 
2007 წლის დეკემბერში „პრომიშლენიე ინვეტორმა“ “მადნეულსა” და „კვარციტში“ წილები კომპანია 
GeoProMining-ს მიყიდა, რომლის მფლობელი „პრომიშლენიე ინვეტორის“ დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე 
და თანამფლოებელი, სიმან პოვარენკინი იყო. 2012 წლიდან კი საწარმოების მფლობელი კვლავ რუსული 
კომპანია „კაპიტალ ჯგუფი“ გახდა. 2012 წელს მფლობელის გამოცვლასთან დაკავშირებით სს“მადნეულს“ 
დაერქვა - არემჯი კოპერ (RMG Copper), ხოლო შპს „კვარციტს“ - არემჯი გოლდ (RMG Gold). 

საქართველოს მეწარმეთა და არამეწარმეო იურიდიულ პირთა საჯარო რეესტრის მონაცემების თანახმად, შპს RMG 
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Gold-ის მესაკუთრეა: კერძო შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია Rich Metals Group B.V., რეგისტრირებული 
ნიდერლანდებში (წილის 96.21%) და სს RMG Copper (წილის 3.79%); ხოლო სს RMG Copper-ის მფლობელების 
შესახებ ინფორმაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრში არ არის წარმოდგენილი, 
ვინაიდან აქციის მფლობელების შესახებ ინფორმაციის საჯაროობას საქართველოს კანონმდებლობა არ 
უზრუნველყოფს. 

„მადნეული“ და „კვარციტი“ ერთ-ერთი პირველი საწარმოები იყო, სადაც 2003 წლის “ვარდების რევოლუციის” 
შემდეგ მთავრობამ კორუფციის აღმოფხვრასა და მმართველობის გაუჯობესებაზე დაიწყო ზრუნვა. დღეისათვის ამ 
საწარმოებში კორუფციის არსებობაზე აღარავინ საუბრობს, თუმცა, კომპანიების მიმართ სახელმწიფო უწყებების 
განსაკუთრებული „კეთილგანწყობა“ და ლოიალური დამოკიდებულება ელიტური კორუფციის არსებობის ეჭვს აჩენს. 
მაგალითისათვის, საყდრისი-ყაჩაღიანის მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროსათვის ეროვნული მნიშვნელობის 
ძეგლის სტატუსის მოხსნისა და კომპანიისათვის ძეგლის აფეთქების ნებართვის მიცემის ფაქტიც3 კმარა. 

2008 წელს აღნიშნული საწარმოების მიერ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების მოპოვებისას, მათი ბუნებრივ და 
სოციალურ გარემოზე ზემოქმედება უნდა გამხდარიყო დეტალური შესწავლის საგანი, თუმცა პროცესი უკიდურესად 
ფორმალურად და კომპანიებისათვის უმტკივნეულოდ წარიმართა; ნებართვის მოსაპოვებლად, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის ნაცვლად, წარდგენილი იყო ათი წლის წინ მომზადებული დოკუმენტი, 
რომელშიც მხოლოდ თარიღები იყო შეცვლილი. სამწუხაროდ, ნებართვის გაცემისას, გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მაშინდელმა მინისტრმა, გოგა ხაჩიძემ არ ჩათვალა მნიშვნელოვან კანონდარღვევად ეს 
ფაქტი და ხელი მოაწერა ნებართვის გაცემის შესახებ ბრძანებას. ამდენად, საწარმოების საქმიანობის ბუნებრივ 
და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების კომპლექსური კვლევა არ არსებობს. თუმცა, არსებობს ფრაგმენტული 
მონაცემები და კვლევები საწარმოების მიერ სხვადასხვა დროს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის შესახებ. 

არსებულ კვლევებს შორის აღსანიშნავია ქართველ და გერმანელ მკვლევართა ჯგუფის (გისენის უნივერსიტეტისა 
და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი) ნაშრომი. მათი კვლევის მიზანს წარმოადგენდა 
ბოლნისის რაიონის ეკოსისტემაზე და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი 
კომბინატის გავლენის შეფასება. მეცნიერთა დასკვნა საგანგაშო აღმოჩნდა: კვლევამ, რომელიც 2001-2011 წლებს 
მოიცავდა, აჩვენა, რომ ტერიტორიის ნახევარზე მეტი სერიოზულად არის დაბიძურებული მძიმე მეტალებით, კერძოდ, 
სპილენძით, კადმიუმით და თუთიით. ზოგიერთ უბანზე ამ მხრივ კატასტროფული მდგომარეობა აღმოჩნდა4. კვლევის 
დასკვნების თანახმად: “მდ. მაშავერას ხეობის მორწყული ნიადაგების დიდი ფართობი ძლიერადაა გადატვირთული 
მძიმე ლითონებით; დაბინძურების პრობლემა არსებობს, მაგრამ არ არსებობს აქედან გამოსავალი - პოლიტიკური 
და ეკონომიკური გზები; გამოკვლეული მაჩვენებლები ევროპის ნიადაგების დაცვის წესდებით გათვალისწინებული 
ნორმის ზღვარს ბევრად აღემატებიან; სპილენძი და კადმიუმი საკვები მცენარეებისგან ადვილად შეიწოვებიან. ამის 
შედეგად ხდება პირდაპირი კონტამინაცია; ნიადაგის დანამატების საშუალებით შესაძლებელია მძიმე მეტალების 
დაფიქსირება და მცენარების მიერ მათი მიღების შემცირება; მაგრამ მაინც, მდ. მაშავერას ხეობაში მძიმე მეტალებით 
დაბინძურებული ნიადაგები ადამიანებისთვის, ცხოველებსა და საკვებისთვის ხანგრძლივ პრობლემას წამოადგენენ; 
აუცილებელია მოსახლეობის დაცვისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება, რაც მზარდი დატვირთვის წინააღმდეგ 
იქნება მიმართული“. სამწუხაროდ, შექმნილ მდგომარეობაზე პასუხისმგბელობას არც სახელმწიფო იღებს და არც 
კომპანია; შესაბამისად, არც ვითარების გამოსწორებისთვის კეთდება რაიმე. 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 
2013-2014 წლების ანგარიშის თანახმად, შპს RMG Gold-ის მიერ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გარეშე 
მადნის გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის მშენებლობისას მიწის დაბინძურებისა და დეგრადირების შედეგად 
გარემოსათვის მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 29 153 880 ლარი; ხოლო სს RMG Copper-ის გამამდიდრებელი 
საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულ 5000 კუბ.მ მოცულობის ე.წ. შემასქელებელი რეზერვუარიდან 500 კუბ.მ 
მოცულობის მჟავე კარიერული წყლის მდ. კაზრეთულაში ჩაღვრის შედეგად გარემოსათვის მიყენებულმა ზიანმა 1 
078 188 ლარი შეადგინა5. 

2.1.1 „ჩვენს შესახებ“
შპს RMG Gold-სა და სს RMG Copper-ს აქვთ საერთო ვებ-გვერდი - www.richmetalsgroup.com, რომელმაც სულ ცოტა 
ხნის წინ დაიწყო ფუნქციონირება. მანამდე, კომპანიის შესახებ „სიახლეები“ მხოლოდ სოციალურ ქსელ facebook-ში 
იყო ხელმისაწვდომი. 

3 დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ მწვანე ალტერნატივას 2013 წლის ანგარიში „მადნეული კანონზე მაღლა“ და 2015 წლის კვლევა 
„ბუნებრივი რესურსების მართვა და ელიტური კორუფციის ხელშემწყობი ფაქტორები“ www.greenalt.org-ზე და საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაციის 2015 წლის კვლევა „საყდრისი-ყაჩაღიანი - ნგრევა კანონის სახელით“ www.gyla.ge-ზე
4 „ნიადაგების მძიმე მეტალებით გაჭუჭყიანება და მათი ფუნქციების აღდგენის შესაძლებლობები - მდ. მაშავერას ხეობის მაგალითზე, 
საქართველო“; ავტორები: პეტერ ფელიქს-ჰენნინგსენი, თომას ჰანაუერი, ბესიკ კალანდაძე, თენგიზ ურუშაძე, ლევან ნავროზაშვილი 
http://conference.ens-2013.tsu.ge/lecture/view/68; http://www.sciencemovies.de/en/01_dig_for_gold_reap_poison
5 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2013-2014 წ.წ.
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ვებ-გვერდი კომპანიის შესახებ საზოგადოებას მხოლოდ ქვემოთ მოყვანილ ინფორმაციას აცნობს: 

“ჩვენ ვართ საქართველოსა და ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი საწარმო, რომელიც ბოლნისის რაიონში 
სამთო-მოპოვებითი საქმიანობით არის დაკავებული. კომპანიები „არემჯი გოლდი“ და „არემჯი კოპერი“ სპილენძისა 
და ოქროს შემცველი მადნების მოპოვება-გადამუშავების შედეგად აწარმოებენ სპილენძის კონცენტრატს და ოქროს 
დორე შენადნობს (ნახევარფაბრიკატის სახით). „არემჯის“ მიერ წარმოებულ პროდუქციას ყიდულობენ მსხვილი 
საერთაშორისო ტრეიდერული კომპანიები. აფინაჟის (გაწმენდა) შედეგად მიღებული სუფთა ლითონები (ოქრო, 
სპილენძი, ვერცხლი) კი შემდგომში ლონდონის საფონდო ბირჟაზე იყიდება. „არემჯი გოლდი“ და „არემჯი კოპერი“ 
საქართველოში და ბოლნისის რაიონში უმსხვილესი დამსაქმებლები არიან.  ორივე კომპანიაში 3000-მდე ადამიანი

მუშაობს,რომელთა 90% ადგილობრივი მოსახლეა. 2011-2014 წლებში „არემჯიმ“ საქართველოში 300 მილიონ 
დოლარამდე ინვესტიცია განახორციელა”. 

ინფორმაცია კომპანიის მფლობელების ვინაობისა და გამოცდილების შესახებ არ არის წარმოდგენილი. კომპანიის 
„მისია“ და „ხედვა“, კი ასე გამოიყურება:

2.1.2 გარემოს დაცვა
„ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვაზე და გავაგრძელებთ მუშაობას,  რათა მინიმუმამდე 
დავიყვანოთ გარემოზე მიყენებული მავნე ზემოქმედება“ - ეს სლოგანი www.richmetalsgroup.com-ის თავფურცელზეა 
წარმოდგენილი. 

კომპანიების ვებ-გვერდზე საკმაოდ ვრცელი (კომპანიების წინა ვებ-გვერდზე წარმოდგენილ ინფორმაციასთან 
შედარებით) მასალაა წარმოდგენილი განყოფილებაში სათაურით „გარემოს დაცვა“. კომპანიის ინფორმაცით, 
მას შემდეგ, რაც საწარმოების მფლობელი არემჯი ჯგუფი გახდა, „კომპანიაში ჩამოყალიბდა ჯანდაცვის, შრომის 
უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის სამსახურის ახალი სტრუქტურა. შემუშავდა ახალი გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. 
კომპანიის ქიმიური ლაბორატორია აღიჭურვა თანამედროვე ექსპრეს ანალიზატორებით ხსნარებში მძიმე მეტალების, 
ციანიდებისა და სულფატის იონების შემცველობის და ატმოსფერული ჰაერის სიმღვრივის განსასაზღვრად. 
ყოველდღიურად მიმდინარეობს შემდეგი სახის მონიტორინგი:

 წყლის ჩაშვებაზე; 
 ატმოსფეროში მტვრის გაფრქვევებზე; 
 HCN გაზის რაოდენობაზე; 
 სანაყაროებზე; 
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 მილსადენების გამართულობაზე; 
 კუდსაცავზე;
 კარიერული მჟავე წყლის აღწერა“.

ვებ-გვერდზე ნაკლებად გასაგებად და ბევრი ტექნიკური ტერმინის გამოყენებით (მაგ. „საბადოს კარიერული 
მჟავე წყლები წარმოადგენს მძიმე ლითონების სულფატურ წყალხსნარებს, რაც განპირობებულია საბადოს 
ჰიდროგეოლოგიური მახასიათებლებით და საბადოზე განვითარებული ეგზოგენური და მიკრობიოლოგიური 
ფაქტორებით“) აღწერილია, თუ როგორ ხდება კარიერული მჟავე წყლების შეგროვება და გაუვნებელყოფა. 

ვებ-გვერდის თანახმად, „კომპანიის გარემოს დაცვის დეპარტამენტი ყოველდღიურად ახორციელებს წყლის 
ხარისხის შემოწმებას, რომლის ძირითადი მიზანია იმის ჩვენება, რომ წყალში არ აღინიშნება თავისუფალი 
ციანიდის ან ციანიდის სხვადასხვა მეტალოკომპლექსების შემცველობა“. ვებ-გვერდზე მითითებულია სინჯების 
აღების წერტილები მდებარეობა, თუმცა არაფერია ნათქვამი ყოველდღიური შემოწმებების, თუნდაც განზოგადებული 
შედეგის შესახებ.

ასევე, ვებ-გვერდზე მოცემულია არემჯი გოლდისა და არემჯი კოპერის „წყლის ცირკულაციის სქემის აღწერა“ და რა 
უნდა კეთდებოდეს მტვერის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად. 

ამრიგად, ვებ-გვერდზე არ არის წარმოდგენილი ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ, 
საწარმოების საქმიანობით გარემოსთვის მიყენებული ზიანისა და მისი შემსუბუქებისთვის დაგეგმილი და/ან 
მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ. საწარმოების საქმიანობის შედეგად ადგილობრივი ბუნებრივი და სოციალური 
გარემოსათვის ზიანის მიყენების საფრთხეების და ამ საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის გატარებული და/ან 
გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ. წარმოდგენილი ინფორმაცია კი იმდენად ტექნიკური ენით არის დაწერილი, 
რომ საეჭვოა, მოქალაქეების ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის ყოფილიყო გამიზნული. 

2.1.3 სოციალური პროექტები
კომპანიის ვებ-გვერდის თანახმად, „კომპანია „არემჯი“ აცნობიერებს სოციალურ პასუხისმგებლობას, რომელიც 
მას დაბა კაზრეთის, ბოლნისის რაიონისა და ქვეყნის წინაშე აკისრია. სწორედ ამიტომ, ჩვენ მუდმივად 
ვახორციელებთ სხვადასხვა სოციალური, საგანმანათლებლო, სპორტული და კულტურული ღონისძიებების 
ორგანიზებას, მხარდაჭერას და დაფინანსებას. საქართველოს რაგბის კავშირისა და   ეროვნული გუნდის 
მხარდაჭერა „არემჯისათვის“ წლებია ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. 7 წლის მანძილზე [ავტორის შენიშვნა: 
კომპანია საწარმოებს მხოლოდ 3 წელია ფლობს, ამდენად უნდა ვივარაუდოთ, რომ აქ წინა მფლობელის 
ღვაწლზეც არის საუბარი] ქართული რაგბის განვითარებაში კომპანიამ 3 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯა. კომპანიის 
საქმიანობაში უმნიშვნელოვანესი როლი უჭირავს ბოლნისის რაიონს და ადგილზე სხვადასხვა სახის სოციალური, 
კულტურულ-საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას. „არემჯი“ სისტემატურ ფინანსურ დახმარებას 
უწევს ბოლნისის ეპარქიას. უძველესი ქართული ეკლესიების შენარჩუნება და განახლება კომპანიისათვის ზრუნვის 
განსაკუთრებული საგანს წარმოადგენს. „არემჯი“ დაბა კაზრეთში სპორტის, ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და 
კულტურის პოპულარიზაციასაც აქტიურად ეწევა. აქ ყოველთვიურად ფინანსდება თავისუფალი სტილით ჭიდაობის, 
ჭაბუკთა ფეხბურთისა და ქორეოგრაფიის სექციები.   „არემჯი“ ხელს უწყობს დაბა კაზრეთში და ბოლნისის 
რაიონში საგანმანათლებლო პროექტების განვითარებას. კომპანია აქტიურად თანამშრომლობს დაბა კაზრეთის 
საჯარო სკოლებთან და საბავშვო ბაღთან. მათი მოთხოვნის შესაბამისად, კომპანია პერიოდულად ახდენს 
სასკოლო და საბავშვო ბაღისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენას და განახლებას. „არემჯი“ ზრუნავს ბოლნისის 
მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოხუცებზე და სხვადასხვა სახის სოციალური აქციების ორგანიზებით ცდილობს 
მათ ღირსეული საცხოვრებელი და საარსებო პირობები შეუქმნას. კომპანია თანამშრომლობს საქართველოს 
წითელი ჯვრის საზოგადოებასთან, რომლის ეგიდითა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით ქალაქ 
ბოლნისში ხანდაზმულთა დღის ცენტრი ფუნქციონირებს. „არემჯი“ პერიოდულად ეხმარება დღის ცენტრს და მის 
ბენეფიციარებს. წლების მანძილზე კომპანია აფინანსებდა და მომავალშიც დაეხმარება სხვადასხვა საქველმოქმედო 
ორგანიზაციებს: „აუტიზმით დაავადებულთა ასოციაცია“, „მომავლის გზა“, „მოძრაობა ხელმისაწვდომი 
გარემოსათვის“, „მომავლის სახლი“, „ბოლნისის რაიონის რეაბილიტაციისა და განვითარების ხელშეწყობის 
ცენტრი“, საქველმოქმედო ფონდი იავნანა“ და სხვა“.

სამწუხაროდ, კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის გაცნობიერება არ გავრცელდა ქვეყნის ეროვნული 
მნიშვნელობის ძეგლზე - საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროზე, რომელიც არემჯი გოლდის სალიცენზიო 
ტერიტორიაზე მდებარეობდა და კომპანიას ძეგლის ტერიტორიაზე მოპოვების პრობლემას უქმნიდა. არემჯის 
პრობლემა მარტივად გადაწყდა - ჯერ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის, შემდგომში კი პრემიერ-მინისტრ 
ირაკლი ღარიბაშვილის უშუალო მონაწილეობითა და დახმარებით, ძეგლს ჯერ უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლის სტატუსი მოეხსნა, შემდეგ ეროვნული მნიშვნელობის სტატუსი, ხოლო საბოლოოდ, გაუქმდა ძეგლის 
არქეოლოგიური დაცვის ზონა და არემჯიმ წარმატებით ააფეთქა მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღარო. 

ამასთან, საზოგადოებისათვის უცნობია კომპანიის მიერ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ოდენობა, 
ქვეყნის ცენტრალურ, თუ ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილი წვლილის შესახებ ინფორმაცია, საწარმოებში 
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განხორციელებული ინვესტიციების ოდენობა - ეს მონაცემები დაცულია, როგორც კომპანიის კომერციული 
საიდუმლობა; თუმცა, საჭიროებისამებრ, კომპანია ავრცელებს ხოლმე საკუთარ „კომერციულ საიდუმლობას“. 
მაგალითისათვის, კვლავ საყდრისი-ყაჩაღიანის ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის აფეთქებისათვის ნებართვის 
მოპოვების პროცესში არემჯიმ არაერთხელ გაავრცელა ინფორმაცია განხორცილებული ინვესტიციებისა 
და ბიუჯეტში შენატანების შესახებ; თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოყვანილი მონაცემების (რომელიც 
ნებართვის მოპოვების გართულების პროპორციულად იზრდებოდა) დამამტკიცებელი დოკუმენტი საზოგადოებას 
არასდროს უნახავს. 

2.2 ჯორჯიან მანგანეზი
სპეციალისტების შეფასებით, საქართველოში არსებული მანგანუმის საბადოები გამოირჩევა მადნის მაღალი 
ხარისხით, დიდი სამრეწველო მარაგით და მოხერხებული გეოგრაფიული მდებაროებით. ჭიათურის საბადოს 
ექსპლუატაცია ჯერ კიდევ 1879 წელს დაიწყო. 1990 წლამდე მოპოვებული იქნა 203 მლნ. ტონა ნედლი მადანი და 
მოხდა 108 მლნ. ტონა სასაქონლო პროდუქციის რეალიზაცია. 

1990 წლიდან მანგანუმის მოპოვება მკვეთრად შემცირდა, განსაკუთრებით 1996-1998 წლებში. 1993 წელს 
საწარმოო გაერთიანება “ჭიათურმანგანუმის” ბაზაზე შეიქმნა სააქციო საზოგადოება “ჭიათურმანგანუმი”. 
“ჭიათურმანგანუმის” პრივატიზებისა და რეაბილიტაციის არაერთი წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, ჭიათურის 
რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2005 წელს გაიხსნა საწარმოს გაკოტრების საქმის წარმოება. 

2006 წლის 11 ნოემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ჩატარებული 
აუქციონის შედეგად, ჭიათურის მანგანუმის საბადოზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების უფლებასთან ერთად 
სს “ჭიათურმანგანუმის” აქტივებიც გაიყიდა. აუქციონში გაიმარჯვა ვაჭრობის ერთადერთმა მონაწილემ - „ჯორჯიან 
მანგანეზ ჰოლდინგ ლიმითედმა“, რომელიც მანამდე ვარციხის ჰიდროელექტროსადგულების კასკადის და 
ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის მფლობელი გახდა. 

გარიგების გაფორმებისას, „ჯორჯიან მანგანეზ ჰოლდინგ ლიმითედი” საკმაოდ ცნობილი ბრიტანული კომპანიის 
სტემკორის6 შვილობილი კომპანია იყო. 2006 წლის ბოლოსთვის სტემკორმა ჰოლდინგის 75% „პრივატ ჯგუფს” 
მიყიდა. 2013 წელს „პრივატ“ ჯგუფმა „ჯორჯიან მანგანეზი“ (ყოფილი ჭიათურმანგანუმი და ზესტაფონის ფერო) 
და „ჯორჯიან მანგანეზის“ საკუთრებაში არსებული ვარციხეჰესების კასკადი თავის ამერიკულ ჰოლდინგზე Georgia 
American Alloys-ზე გადააფორმა7; თუმცა, ქართულ საზოგადოებას ეს ფაქტი გააცნეს, როგორც საწარმოებში 
ახალი „მენეჯმენტის მოსვლა“. შესაბამისად, „ახალმა მენეჯმენტმა“ ყველაფერი ცუდი „ძველ მენეჯმენტს“ 
გადააბრალა და პრობლემების მოგვარების პირობა დადო: „ჩვენი ახალი მენეჯმენტის მიზანია, რომ შევცალოთ 
გარემოზე მავნე ზეგავლენა და ერთ–ერთი, რასაც ვაკეთებთ უკვე, რაც უკვე დაწყებული პროცესია, ახალი 
სამთო–გამამდირებელი კომბინატის მშენებლობაა, რომელიც 2016 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ეს არის 
კომპანიისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი, 20 მილიონ დოლარიან ინვესტიციაზეა აქ საუბარი, რომელსაც 
ახორციელებს გერმანული კომპანია All Minerals–ი, ეს ფაქტობრივად გამორიცხავს მომავალში მდინარე ყვირილის 
დაბინძურებას, ყოველ შემთხვევაში „ჯორჯიან მანგანეზის“ მხრიდან“8. 

„მდინარე ყვირილას დაბინძურება, რომელიც ისტორიულად, გასული ასი წლის მანძილზე დაკავშირებულია 
სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატის საქმიანობასთან და არაა ბოლო წლების პრობლემა, უახლოეს პერიოდში 
აღმოფხვრილი იქნება. პირველად “ჯორჯიან ემერიქენ ელოიზის” მენეჯმენტში მოსვლის შემდეგ დაიგეგმა “ჯორჯიან 
მანგანეზისთვის” ახალი სამთო გამამდიდრებელი კომპლექსის მშენებლობა, რომლის საინვესტიციო ღირებულება 
40 მილიონ ლარს აღემატება, მადნის დახურული გადამუშავების ციკლს წარმოადგენს და გამორიცხავს მდინარე 
ყვირილის შემდგომ დაბინძურებას. აღნიშნულ საწარმოს პროექტირებაზე მუშაობა დასრულებულია გერმანელ 
ტექნოლოგებთან ერთად და უახლესი სიტყვაა სამთო-გამამდიდრებელი წარმოების სფეროში. მისი ექსპლატაციაში 
გაშვება დაგეგმილია 2016 წელს“9.

სინამდვილეში, ამ კომპანიის მიერ „გარემოს დასაცავად“ გაწეულ ძალისხმევაზე კარგად მეტყველებს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაცია10, 
რომლის თანახმადაც, 2013-2014 წლებში შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ საქმიანობის შედეგად გარემოსთვის 
მიყენებული ზიანმა 357,364,708 ლარი შედგინა, აქედან:

 ადმინისტრაციული მიწერილობით განსაზღვრული მოთხოვნების შეუსრულებლობა, მათ შორის არ 
განხორციელდა გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო ჩამდინარე წყლების ლოკალური გამწმენდების 
მოწყობა. დაბინძურებული წყლები გაუწმენდავად ჩაედინება მდ. ყვირილაში - 30 799 860 ლარი;

6 http://www.stemcor.com/
7 Підконтрольна групі "Приват" Georgian Manganese відновлює каскад "Варцихе ГЕС", Інтерфакс, 2013-08-09 
http://ua-energy.org/post/35321 
8 „ჭიათურა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშეა“, 03.06.2015, www.commersant.ge 
9 „„ჯორჯიან მანგანეზი" ჭიათურაში კომპანიის საქმიანობის შესახებ სიუჟეტს ეხმაურება“, 18-03-2015, www.interpresnews.ge 
10 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ანგარიში, 2013-2014 წ.წ.
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 ლიცენზიის კონტურში (რგანის მაღარო) შემავალ სახელმწიფო ტყის ფონდში ხე-ტყის უკანონო ჭრა 2,3ჰა-ზე 
მოთხრილი ხე-ტყე - 158 832 ლარი;

 ლიცენზიის ფარგლებში (პერევი, რგანი, ითხვისი, ზედა ითხვისი) მოპოვებითი სამუშაოების წარმოებისას 
მიწის (ნიადაგის) დეგრადაცია - 2 079 582 ლარი. 

 მიწის ნაყოფიერი ფენის უკანონო მოხსნის და ნიადაგის დეგრადაციის, მდინარის დაბინძურების ფაქტი - 324 
326 434 ლარი;

2.2.1 რა ინფორმაციას აწვდის საზოგადოებას კომპანია
ჯორჯიან მანაგანეზს, რომელიც ყოფილ ჭიათურმანგანუმს და ზესტაფონის ფეროშენადნობ ქარხანას აერთიანებს 
და არის შპს „ვარციხე 2005“-ის მფლობელი (ვარციხეჰესების კასკადი), არ აქვს ვებ-გვერდი. შესაბამისად, 
საზოგადოება კომპანიის შესახებ ინფორმაცის მხოლოდ მედიის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციიდან იღებს. 
ვებ-გვერდი აქვს საწარმოების კომპლექსის მფლობელ „ჯორჯიან-ამერიქან ელოიზს“ - http://gaalloys.com; თუმცა, 
ვებ-გვერდი მხოლოდ ინგლისურენოვანია და ჰოლდინგში გაერთიანებული კომპანიებისა და მათი პროდუქტების 
შესახებ ძალზე მწირ ინფორმაციას მოიცავს. 

ჯორჯიან მანგანეზის საქმიანობის ზეგავლენის ქვეშ მცხოვრები ადამიანების ჯანმრთელობაზე და სოციალურ 
მდგომარეობაზე გავლენის და/ან გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისათვის არ არის 
ხელმისაწვდომი. 

2.3 საქნახშირი (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი)
ტყიბულში ქვანახშირის საბადო 1825 წელს აღმოაჩინეს. 1847 წლიდან უკვე საბადოს ექსპლუატაცია დაიწყო. 1950-
იან წლებში, ოთხ შახტაში ქვანახშირის მოპოვებამ წელიწადში 3 მილიონ ტონას გადააჭარბა. საბჭოთა კავშირის 
დაშლის შემდეგ, ტყიბულში ქვანახშირის მოპოვება შეწყდა. დღეისათვის ტყიბულში ორი შახტაა მოქმედი - მინდელის 
და ძიძიგურის სახელობის. 2006 წლიდან ტყიბულის ქვანახშირის საბადოსზე წიაღისეულის მოპოვების უფლებას და 
ქვანახშირის გამამდიდრებელ ფაბრიკას შპს „საქნახშირი“ (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) ფლობს. 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრის თანახმად, შპს „საქნახშირის“ მფლობელი შპს 
„ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფია“, რომელიც საქნახშირის გარდა ფლობს: საქართველოს 
საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციას, უძრავი ქონების მართვის კომპანია “ტიფლის სითის”, შპს “ქუთაისის 
ავტომექანიკური ქარხანას”, სს “ქართული ლუდის კომპანიას” (20%). „ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიულ 
ჯგუფს“ კი, ფლობს მარშალის კუნძულების ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული შპს „ჩემექსიმ ინტერნეშენალი“, 
რომელსაც კომპანიის ვებ-გვერდზე განთავსებული დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის თანახმად, მართავს 
და განაგებს საქართველოს ოთხი მოწვევის პარლამენტის წევრი (მათ შორის მოქმედი პარლამენტის) დავით 
ბეჟუაშვილი11. კომპანიის არა-აღმასრულებელი დირექტორია დავით ბეჟუაშვილის ძმა, გელა ბეჟუაშვილი 
(ყოფილი: 2004 წელს თავდაცვის მინისტრი, 2004-2005- საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული 
უშიშროების საკითხებში - ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი, 2005-2008 - საგარეო საქმეთა მინისტრი, 2008-
2014 - დაზვერვის სამსახურის უფროსი და ა.შ), რომელიც პარალელურად არის HeidelbergCement Georgia-ს 
სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. 

წლების განმავლობაში ტყიბულის ქვანახშირის მაღაროებში მეშახტეთა დაშავების (ხშირ შემთხვევაში სასიკვდილო 
ტრავმების) საგანგაშო სტატისტიკაა. თუმცა, ყველა შემთხვევაში, საწარმოს ხელმძღვანელობის განცხადებით, 
უბედური შემთხვევების მიზეზი თავად დაშავებულთა გაუფრთილებლობაა12. 

ტყიბული გარემოსდაცვითი მდგომარეობის თვალსაზრისით ქვეყნის ერთ-ერთი საგანგაშო ცხელი წერტილია13. 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 
2013-2014 წლების ანგარიშის თანახმად, შპს საქნახშირის (ჯი-აი-ჯი ჯგუფი) ტყიბულის ქვანახშირის 
გამამდიდრებელი საწარმოს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის პირობების დარღვევით ფუნქციონირების შედეგად 
გარემოსათვის მიყენებულმა ზიანმა 3 170 760 ლარი შეადგინა.

2.3.1 „ჩვენს შესახებ“
შპს „საქნახშირის“ შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია მფლობელის - საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის (GIG) 
ვებ-გვერდზე - www.gig.ge. ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, „GIG საქართველოში ერთადერთი 
ნახშირის მწარმოებელი კომპანიაა და ამასთანავე ქვეყნისათვის ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი ნახშირის ისეთ 

11 ‘Chemexim International Limited is controlled by Mr. David Bejhuashvili, who is the ultimate controlling party of the Group“, საქნახშირი (ჯი-
აი-ჯი ჯგუფი) – ნახშირის მოპოვების სექტორი, დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა 2014 წელი, http://www.gig.ge 
12 ტყიბულელი მაღაროელი: „მაღაროში ვირთხებივით დავძვრებით“, 14 ოქტომბერი, 2013, ამერიკის ხმა
13 საზოგადოებრივი მაუწყებელის გადაცემა“ რეალური სივრცე“ – „ტყიბული ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე“ https://youtu.be/
hvs3BLY08U8
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აქტივებს ფლობს, როგორებიცაა ტყიბული-შაორის და ვალეს საბადოები. ნახშირის მოპოვების ბიზნესში კომპანია 
წარმოდგენილია შ.პ.ს „საქნახშირის“ სახით. შ.პ.ს “საქნახშირი“ აწარმოებს ნახშირის მოპოვებას, გამდიდრებას 
და გაყიდვას. არსებული მოპოვების ლიცენზიებით, კომპანიის მფლობელობაშია 407 მილიონი ტონა ნახშირის 
დეპოზიტები. კომპანიამ წარმატებით მოახდინა 2 მნიშვნელოვანი შახტის რეაბილიტაცია (ძიძიგური და მინდელი) 
და 2009 წელს ახალი ნახშირის-გამამდიდრებელი ქარხანა გახსნა. მოპოვების მოცულობამ  2014 წელს 350 ათასი 
ტონა შეადგინა. მოპოვებული ნახშირის დიდი წილი  გრძელვადიანი კონტრაქტებით (1 წელი ან მეტი) ადგილობრივ 
მომხმარებლებზე იყიდება. გრძელვადიან პერსპექტივაში კომპანია გეგმავს გაზარდოს მოპოვების მოცულობა 
1.5 მილონ ტონამდე   წლიურად, რათა მოახერხოს მზარდი ადგილობრივი მოთხოვნის დაკმაყოფილება და ასევე 
დაიწყოს ექსპორტირება”.

შპს „საქნახშირი“ ერთადერთი გამონაკლისია ამ ანგარიშში განხილულ კომპანიებს შორის და იშვიათი 
გამონაკლისი საქართველოში მოქმედ ინდუსტრიულ საწარმოებს შორის, რომლის ვებ-გვერდზე განთავსებულია 
ყოველწლიური ფინანსური აუდიტის დასკვნები (2007-2014წწ). მიუხედავად იმისა, რომ აუდიტის დასკვნები 
ინვესტორებისთვის განკუთვნილ განყოფილებაში14 და მხოლოდ ინგლისურ ენაზეა წარმოდგენილი, 
დაინტერესებულ პირს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია: 

 კომპანიის მფლობელის შესახებ; 
 კომპანიის საკუთრებაში არსებული ქონების შესახებ;
 კომპანიის საკუთრებაში არსებული წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების შესახებ და ლიცენზიების 

ფარგლებში მოპოვებული რესურსის ოდენობის შესახებ; 
 განხორცილებული ინვესტიციებისა და აღებული სესხების შესახებ;
 კომპანიის მიერ დასაქმებულ პირებზე გაცემული თანხების შესახებ;
 კონტრაქტორებზე გაცემული თანხების შესახებ;
 მფლობელების სარგებელის ოდენობის შესახებ;
 გადასახადების ოდენობის შესახებ და ა.შ.

ფინანსური აუდიტის დასკვნების თანახმად, საქნახშირის პროდუქციის ძირითადი მომხმარებელი შპს 
ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიაა. ასევე, საქნახშირის პროდუქცია მოიხმარს: ZIMAS-2433, შპს ჯორჯიან მანგანეზი და 
შპს რუსმეტალი. 

ასევე, ვებ-გვერდის ინვესტორებისათვის განკუთვნილ განყოფილებაში (ასევე, მხოლოდ ინგლისურად) 
წარმოდგენილია უახლესი ინფორმაცია კომპანიის   ტექნიკური და ფინანსური მდგომარეობისა და პერსპექტივის 
შესახებ. პრეზენტაცია კომპანიის არსებული წიაღით სარგებლობის ლიცენზიის ფარგლებში არსებული მარაგების 
შესახებ ინფორმაციასაც შეიცავს. 

2.3.2 გარემოს დაცვა
კომპანიის ვებ-გვერდზე არის სპეციალური განყოფილება, რომელიც გარემოს დაცვას ეძღვნება. თავშივე უნდა 
აღინიშნოს, რომ სხვა კომპანიების მსგავსად, საქნახშირიც არ აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას საწარმოს 
საქმიანობის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის და/ან გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

კომპანიის ვებ-გვერდზე აღნიშნულია: “საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი,  როგორც სოციალური 
პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია ჩართულია  სხვადასხვა  ეკო პროექტებსა და  ბუნების  დაცვის კუთხით   
განხორციელებულ ღონისძიებებში. კომპანია, წლებია ასევე, რაც, აქტიურად არის ჩართული   და მხარს 
უჭერს   გარემოს  დაცვის სამინისტროს  ,,მწვანე“ ინიციატივებს, რომლის ფარგლებშიც შვილობილი კომპანია 
,,საქნახშირი  ჯი-აი-ჯი ჯგუფის“ თანამშრომლებმა სხვადასხვა აქციები გამართეს. კომპანია გარემოს დაცვის 
კუთხით აქტივობებს მთელი წლის  განმავლობაში  ატარებს, რაც ტყიბულში ახალი სარეკრეაციო ზონების შექმნას 
გულისხმობს. 2014-2015 წლის განმავლობაში ქალაქის მასშტაბით 150 ძირზე მეტი მწვანე ნარგავი დაირგო. 
პერიოდულობით ხდება დაბინძურებული გარემოს საყოფაცხოვრებო და ბუნებრივი ნარჩენებისგან გაწმენდა. 
“საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი” აქტიურად არის ჩართული საგანმანათლებლო და საინფორმაციო ტიპის 
პროექტებშიც. კომპანიის ინიციატივით არასამთავრობო ორგანიზაცია “ეკოვიჟენის” წარმომადგენლებთან ერთად 
პატარებისთვის ეკო გაკვეთილები ჩატარდა. ბავშვებმა საჩუქრად ეკოლოგიური პროფილის წიგნები მიიღეს. 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან კი მეორადი მოხმარების ნივთების დამზადება ისწავლეს. საქართველოს 
ინდუსტრიული ჯგუფის ინიციატივით და საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანების მხარდაჭერით განხორციელდა 
პროექტი „დატოვე შენი მწვანე კვალი”.   შემეცნებით რადიო არტ-კლიპებში, სახელოვანი სპორცმენები, 
ხელოვანები, დიპლომატები და ჟურნალისტები ეკოსაფრთხეებს განმარტავენ და საზოგადოებას მწვანე 
სამყაროს გაფრთხილებისკენ მოუწედებენ. “საქნახშირი  ჯი-აი-ჯი ჯგუფი” ასევე ტრადიციულად აგრძელებს, იმ 
ღონისძიებების განხორციელებას, რომელიც კომპანიის მიერ  დამტკიცებული გარემოს დაცვითი წლის სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებშია გათვალისწინებული“.

14 http://www.gig.ge/ge/investor-relations/fi nancial-reports/independent-auditor-report
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ზემოთმოყვანილი ციტატიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ კომპანიას გააჩნია „გარემოსდაცვითი  წლის 
სამოქმედო გეგმა“, რომელიც საზოგადოებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი. 

2.3.3 სოციალური პროექტები
კომპანიის ვებ-გვერდის თანახმად, განათლება „ჰოლდინგი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის“ სოციალური 
აქტივობის ერთ-ერთი ძირითადი ორიენტირია: „ცოდნის მუდმივი გარღმავება ჩვენ თანამშრომლებს უქმნის 
კარიერული წინსვლის მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს და ღირებულებას მატებს როგორც ჯგუფს, ასევე ქვეყანას, 
კვალიფიციური პროფესიონალების ზრდის თვალსაზრისით. ჩვენ ამ სახის მხარდაჭერას უზრუნველვყოფთ 
კომპანიის ფარგლებს გარეთაც, განსაკუთრებით იმ ახალგაზრდების მიმართ, რომელთაც ცოდნის გაღრმავების და 
პროფესიული მიზნების განხორციელების სურვილი აქვთ. სტუდენტური ტრეინინგები რეალურ სამუშაო პირობებში 
ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის ნაწილია“.

ჰოლდინგის საგანმანათლებლო საკითხის მიმართ დაინტერესების   თვალსაჩინო მაგალითად კომპანიას მიაჩნია 
თბილისში “ევროპული სკოლის” დაფუძნება. ასევე, კომპანიის ვებ-გვერდის თანახმად, კომპანია აფინანსებს 
„ერთგული თანამშრომლების“ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აკადემიურ განათლებას.

კომპანიის ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის თანახმად, „ჯი-აი-ჯი“-ს და საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტს შორის 2012 წელს ხელმოწერილი თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში კომპანიამ 
უზრუნველყო ორი ფაკულტეტის ლაბორატორიის (სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი, ენერგეტიკისა და 
ტელეკომუნიკაციების ფაკულტეტი) აღჭურვა საჭირო მოწყობილობით. კომპანიის ინფორმაციით, ჰოლდინგი ასევე 
უზრუნველყოფს სტუდენტების დასაქმებასა და მათი სწავლის დაფინანსებას.
 
არემჯი ჯგუფუს მსგავსად, ჯი-აი-ჯი აფინანსებს სპორტსმენებს, კერძოდ: ტყიბულის საფეხბურთო გუნდ “მეშახტეს” და 
საქართველოს ძალოსნობის ფედერაციას. 

საქნახშირის საქმიანობის შედეგად ადამიანების ჯანმრთელობისათვის შექმნილი საფრთხის ფონზე არაადექვატურად 
გამოიყურება ვებ-გვერდზე „ჯანდაცვის“ სათაურით წარმოდგენილი ეს ერთაბზაციანი ინფორმაცია:

ჯანდაცვა
ჯანდაცვის ფართო სპექტრი უდავო ყურადღებას საჭიროებს. ჩვენთვის ცნობილია იმის შესახებ თუ რამდენად 
ფუნდამენტურია აღნიშნული საკითხები საზოაგადოებისათვის, განსაკუთრებით სიღარიბეში მყოფთათვის და 
მათთვის ვისაც ხელი არ მიუწვდებათ ჯანდაცვაზე. 

2.4 ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
2006 წლის მაისში გერმანიის უმსხვილესმა ცემენტის მწარმოებელმა კომპანია ჰაიდელბერგცემენტმა შეიძინა შპს 
„ქართული ცემენტის“ 51% წილი. მოგვიანებით კომპანია საწარმოს 100% წილის მფლობელის გახდა. შპს ქართული 
ცემენტი საქართველოში რეგისტრირებილია 2001 წლის 29 ოქტომებრს. მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ 
პირთა რეესტრის თანახმად, საწარმოს მესაკუთრე არის ჰოლანდიაში 1969 წლის 10 აპრილს რეგისტრირებული 
კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტ სენტრალ იუროფ ისტ ჰოლდინგ ბი.ვი.“.

რეორგანიზაციის ისტორია 

რეორგანიზაციამდე 
არსებული სუბიექტი

ოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად 
რეგისტრირებული სუბიექტი

თარიღი

ალგე-მინერალი 
ს/კ 216441660

შერწყმა შპს ქართული ცემენტი   (204430400) 01/06/2009

2006 წლის ნოემბერში კი, ჰაიდელბერგცემენტმა გაავრცელა განცხადება, რომ ქართული ცემენტისმწარმოებელი 
საწარმოს „საქცემეტის“ განვითარების მიზნით შპს ჩემექსიმ ინტერნეშენალთან (ჰოლდინგი საქართველოს 
ინდუსტრიულ ჯგუფის მფლობელი) ერთობლივ საწარმოს ქმნიდა15. ჰაიდელბერგცემენტი ახალ საწარმოში აქციების 
75%-ის მფლობელი გახდა, ხოლო ჩემექსიმ ინთერნეიშენალი - დანარჩენი 25%-ის. შპს „საქცემენტი“ (შემდგომში, 
შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“) საქართველოში რეგისტრირებულია 2004 წლის 20 აპრილს. მეწარმეთა და 
არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრის თანახმად, საწარმოს მესაკუთრე არის ჰოლანდიაში 2002 წლის 2 
თებერვალს რეგისტრირებული კომპანია „კავკასუსცემენტ ჰოლდინგ ბი.ვი.“.

15 HeidelbergCement expands in Georgia, http://www.heidelbergcement.com/en/node/1619 
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საწარმოს რეორგანიზაციის ისტორია: 
რეორგანიზაციამდე 

არსებული სუბიექტი
ოპერაცია რეორგანიზაციის შედეგად 

რეგისტრირებული სუბიექტი
თარიღი

კავკასიატრანსი 
ს/კ 216439879

შერწყმა შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
ს/კ 230866435

01/06/2009

რუსთავცემენტი 
ს/კ/216291992

შერწყმა შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
ს/კ 230866435

01/07/2008

მელიზა 
ს/კ 224071359

შერწყმა შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
ს/კ 230866435

04/07/2007

კასპიცემენტი 
ს/კ 230866747

შერწყმა შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
ს/კ 230866435

04/07/2007

კარიერინვესტი 
ს/კ 216439888

შერწყმა შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია 
ს/კ 230866435

04/07/2007

დღეისათვის ჰაიდელბერგცემენტი საქართველოში ფლობს ოთხ ცემენტის და ცხრა ბეტონის ქარხანას. 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული, 2010 წლისათვის აღრიცხული და 
იდენტიფიცირებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების ჩამონათვალის16“ თანახმად, 
ჰაიდელბერცენტის საკუთრებაში არსებული ცემენტის ქარხნები იდენტიფიცირებულ იქნა, როგორც ატმოსფერული 
ჰაერის მსხვილი დამბინძურებლები. 

2.4.1 „ჩვენს შესახებ“
ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას არ გააჩნია ქართული ვებ-გვერდი. კომპანიის შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია 
ჰაიდელბერგცემენტ ჯგუფის მთავარ ვებ-გვერდზე, სპეციალურად გამოყოფილ განყოფილებაში17. ინფორმაცია 
წარმოდეგენილია მხოლოდ ინგლისურად. 

2.4.2. გარემოს დაცვა 
ზემოთგანხილული კომპანიების მსგავსად, ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიაც არ აწვდის საზოგადოებას ინფორმაციას 
საწარმოს საქმაინობის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის და/ან გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას ინგლისურენოვან გვერდზე სათაურით „კლიმატის დაცვა“ წარმოდგენილია 
შემდეგი ინფორმაცია: „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია სერიოზულად უდგება თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას 
საქართველოში, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში სადაც საწარმოებია განთავსებული. კასპსა და რუსთავში 
ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებისათვის უზარმაზარი ინვესტიციები იქნა განხორციელებული. ჩვენი 
ყოველდღიური საქმიანობა და პასუხისმგებლობა მოიცავს კასპისა და რუსთავის მოსახლეობასთან შეხვედრებს 
მუდმივი კომუნიკაციისა და პრობლემების დროულად გამოვლენისა და მოგვარებისათვის. კლიმატის დაცვა, 
ემისიების შემცირება და წარმოების ადგილებში გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე შემცირება არის 
ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას მიზნები გარემოს დაცვისათვის. ეს მოითხოვს მაღალ ტექმიკურ სტანდარტებს, 
რომელიც მიიღწევა ჯგუფის წევრებს შორის ცოდნის გაცვლით და გარემოსდაცვითი მართვის დანერგვით 
ჰაიდელბერგცემენტის ობიექტებზე. გარემოს დაცვისათვის 12 მილიონ ევროზე მეტის ინვესტირება მოხდა 
საქართველოში ჰაიდელბერგცემენტის ქარხნებში ფილტრების გამოცვლის პროექტისათვის. ფილტრების გამოცვლის 
პროექტი 2007 წელს დაიწყო და 2008 წლის ბოლოს დასრულდა. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 
კომპანიას შესაძლებლობა ექნება შეამციროს მოსახლეობასა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება. ქარხნები 
მიაღწევენ მტვერის 99%-ის დაჭერას, რაც ნიშნავს, რომ გარემოს დაბინძურების პრობლემა აღარასოდეს შეაწუხებს 
კასპისა და რუსთავის მოსახლეობას“. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, დროდადრო მედიაში ჩნდება ცნობები საწარმოების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული 
მოსახლეობის უკმაყოფილებისა და საპროტ ესტო აქციების შესახებ (განსაკუთრებით კასპში). მოსახლეობა 
ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების ცემენტით დაბინძურებსა და ქარხნებიდან გამონაბოლქვის 
შესახებ ჩივის. 

16 www.matsne.gov.ge სარეგისტრაციო კოდი: 420100000.22.023.014934
17 http://www.heidelbergcement.com/ge/en/country/home.htm



16

2.4.3 სოციალური პროექტები
რაც შეეხება ჰაიდელბერგცემენტის საქმიანობის ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის 
გამიზნულ ღონისძიებებს, ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას ვებ-გვერდის თანახმად, კომპანია ქვემლოქმდებისას 
ხელმძღვანელობს მისი სტრატეგიითა და მისიის განაცხადით და ფოკუსირებულია შემდეგ საკითხებზე:

 ბავშვთა დაცვა;
 ეკლესიების მშენებლობა/სკოლების შეკეთება;
 განათლება. 

3. დასკვნა
სამწუხაროდ, ყოველივე ზემოაღნიშნული ნათლად წარმოაჩენს, რომ არც პასუხისმგებელი საჯარო უწყებები და 
არც ანგარიშში განხილული ქვეყნის ოთხი უმსხვილესი დამაბინძურებელი კომპანია უზრუნველყოფს საქართველოს 
მოქალეებისათვის გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. 

მოქალაქეებს შეუძლიათ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და სამინისტროს 
სტრუქტურაში შემავალი სსიპ-ებიდან გარემოს მდგომარეობის შესახებ ცალკეული მონაცემების მოპოვება, მაგრამ 
სისტემატიზებული ინფორმაციის მიღება, რომელიც ასახავს ამა თუ იმ კონტრეტული ტერიტორიული ერთეულის და/ან 
თუნდაც მთლიანად ქვეყნის გარემოს მდგომარეობას - შეუძლებელია.
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