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წარმოგიდგენთ მწვანე ალტერნატივას შენიშვნებს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე 2022 წლის 21 მარტს 
საჯარო განხილვისათვის გამოქვეყნებულ შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ 
მეტალურგიული საწარმოს პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
(გზშ) ანგარიშზე. პროექტთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება, 
რამდენიმე თვეა დარღვევით მიმდინარეობს. კერძოდ: 
 
2022 წლის 3 მაისს ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში 
ჩატარდა მეტალურგიული საწარმოს პროექტის გზშ ანგარიშის საჯარო 
განხილვა, რომელსაც მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელიც ესწრებოდა. 
საჯარო განხილვის შემდეგ, კომპანიისა და სამინისტროს 
წარმომადგენლებთან ერთად ვიმყოფებოდით საპროექტო ტერიტორიაზე. 
როგორც ადგილზე გასვლის შედეგად გაირკვა შპს „ჯეო ენტერპრაიზს“ უკვე 
დასრულებული აქვს საწარმოს მშენებლობა და მოწყობა. თუმცა, როგორც 
დოკუმენტაციის გაცნობისას აღმოვაჩინეთ, აღნიშნულის შესახებ 
ინფორმაციას სამინისტრო ჯერ კიდევ რვა თვის წინ ფლობდა. 
 
თავდაპირველად, პროექტთან დაკავშირებული გზშ ანგარიში 2021 წლის 24 
აგვისტოს გამოქვეყნდა და 2021 წლის 1 ოქტომბერს ქ. რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში ჩატარდა საჯარო განხილვა.  
 
2021 წლის 15 ოქტომბერს სამინისტრომ გამოაქვეყნა მისი 13 ოქტომბრის 
N10694/01 წერილი, რომლითაც კომპანიას დაავალა საქმიანობასთან 
დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტება. ამასთან, როგორც 
წერილიდან ირკვევა  სამინისტროს წარმომადგენლის მიერ საპროექტო 
ტერიტორიის ადგილზე ვიზუალური დათვალიერების საფუძველზეც 
დადგინდა, რომ საწარმოს მოწყობისთვის უკვე შესრულებული იყო 
გარკვეული ტიპის სამუშაოები და კომპანიის მიერ თითქმის დასრულებული 
იყო საწარმოს მოწყობითი სამუშაოების ნაწილი. სამინისტრომ ნაცვლად 
იმისა, რომ უარი ეთქვა გარემოსდაცვით გადაწყვეტილების გაცემაზე, მიიღო 
გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.  
სამინისტრომ კომპანიას მოსთხოვა გზშ-ის ანგარიშის წარდგენა ადგილზე 
არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით, სადაც 
შეფასებული და გაანალიზებული იქნებოდა საწარმოს ტერიტორიაზე  
არსებული მდგომარეობა და მოსალოდნელი, შესაძლო ზემოქმედების 
სახეები.  
 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33866
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33869
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33869
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33173
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33176
https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/51105
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შედეგად, 2021 წლის 1 ნოემბერს შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ დირექტორმა კვლავ წარადგინა 
სამინისტროში გზშ ანგარიში და მოითხოვა წარდგენილი დოკუმენტის განხილვა.  
 
2021 წლის 10 ნოემბერს სამინისტრომ კვლავ გამოაქვეყნა მისი 9 ნოემბრის N11615/01 წერილი, 
რომლითაც კომპანიას განმეორებით დაავალა გზშ-ის ანგარიშის წარდგენა ადგილზე არსებული 
ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით და კვლავ შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.  
 
სამინისტრომ მეორედაც, არათუ შეაფასა და მიიღო გადაწყვეტილება წარდგენილ დოკუმენტაციაზე, 
არამედ კომპანიას მისცა მითითება როგორ დაეხვეწა დოკუმენტი, რათა შემდგომში მასზე 
შესაძლებელი ყოფილიყო დადებითი გადაწყვტილების მიღება - აღნიშნული, სრულად სცდება 
სამინისტროს უფლებამოსილებას და კანონის მნიშვნელოვანი დარღვევაა. 
 
2022 წლის 21 მარტს შპს „ჯეო ენტერპრაიზის“ დირექტორმა ისევ წარადგინა სამინისტროში გზშ 
ანგარიში და კვლავ მოითხოვა წარდგენილი დოკუმენტის განხილვა. სამინისტრომ კი, კვლავ დაიწყო 
ადმინისტრაციული წარმოება. 
 
როგორც მოგეხსენებათ, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი არ ითვალისწინებს უკანონოდ 
დაწყებულ (თუნდაც დროებით შეწყვეტილ, მაგრამ მიმდინარე მშენებლობის) საქმიანობაზე 
გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. შესაბამისად, სამინისტროს არც უნდა დაეწყო  
ადმინისტრაციული წარმოება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, ვინაიდან საქმიანობა არ 
ხვდება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის რეგულირების ფარგლებში. რაღა თქმა უნდა, 
წარმოდგენილ გზშ ანგარიშზე შეუძლებელია გაიცეს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება.  
 
ეს პროცესი ნათლად წარმოაჩენს იმ დანაშაულებრივ პრაქტიკას (მხოლოდ მაისის თვეში უკვე ორი 
მსგავსი შემთხვევა დავაფიქსირეთ), რომელსაც საფუძველი სწორედ სამინისტროს 
კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებმა დაუდო და რომელიც სრულად ეწინააღმდეგება 
გარემოს დაცვის ყველა ფუძემდებლურ პრინციპს.  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33390
https://mepa.gov.ge/Ge/Files/ViewFile/51381
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33866
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33866

