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ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნავარძეთში შპს „ნავარძეთის“ სასარგებლო
წიაღისეულის (კვარცის ქვიშა) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობასა და
ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ
შპს „ნავარძეთის“ მიერ, გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია ჭიათურის
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნავარძეთში, შპს „ნავარძეთის“ სასარგებლო წიაღისეულის
(ქვიშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის
განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციით დგინდება, რომ შპს „ნავარძეთის“ (ს.კ. 415593539) მიერ
ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნავარძეთში, კომპანიის კუთვნილ არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 38.03.37.008) დაგეგმილია სასარგებლო
წიაღისეულის - ქვიშის გადამუშავება. საპროექტო ტერიტორია განთავსებულია
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის
საავტომობილო გზის მარჯვენა მხარეს. ტერიტორიას აღმოსავლეთიდან და
დასავლეთიდან
ესაზღვრება
სახელმწიფოს
კუთვნილი
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. საპროექტო საწარმოს ჩრდილო-დასავლეთით,
დაახლოებით 115 მეტრში მდებარეობს ტყე, ხოლო უახლოესი საცხოვრებელი სახლი
საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია დაახლოებით 430 მეტრით. საპროექტო
საწარმოს განთავსების GPS კოორდინატებია: X - 354360, Y - 4682708; X - 354325, Y 4682661; X - 354318, Y - 4682651; X - 354331, Y - 4682642; X - 354353, Y - 4682637; X - 354382,
Y - 4682672; X - 354377, Y - 4682689; X - 354370, Y – 4682699. უახლოესი ზედაპირული
წყლის ობიექტი, მდ. ყვირილა, საპროექტო ტერიტორიიდან დაახლოებით 1,44 კმ-ითაა
დაშორებული.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, საწარმოს მოწყობა დაგეგმილია ნაკვეთის ჩრდილოდასავლეთ ნაწილში. დოკუმენტის თანახმად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე წლების წინ
განთავსებული იყო „კოლმშენის“ სამშენებლო მასალების ბაზა და საწყობები, ხოლო
ამჟამად ტერიტორიაზე დარჩენილია დაცვის ჯიხური, ადმინისტრაციული შენობა,
საწყობის ბეტონის კონსტრუქციები და ბეტონის ბაქანი. კომპანიის მიერ დაგეგმილია
ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენება. საპროექტო საწარმოს
ძირითადი ინფრასტრუქტურის ელემენტები იქნება ნედლეულის მიმღები ბუნკერი (5 მ3),
ერთცხავიანი ვიბრაციული ცხრილი, ორი ერთეული ლენტური ტრანსპორტიორი,
ნედლეულისა და პროდუქციის ბაქნები და ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო შენობა.
საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილია კვირაში 5 დღე, 8-საათიანი სამუშაო გრაფიკით (250
დღე/წელიწადი). საწარმოს საპროექტო წარმადობა შეადგენს 4,8 მ3/სთ-ს და წლის

განმავლობაში დაგეგმილია დაახლოებით 9600 მ3 (14 400 ტ) კვარცის
გადამუშავება. საწარმოში დასაქმებული იქნება 5 ადამიანი.

ქვიშის

სკრინინგის განცხადების თანახმად, ობიექტზე ნედლეული (კვარცის ქვიშა) შემოტანილი
იქნება საპროექტო ტერიტორიის ჩრდილოეთით არსებული ლიცენზირებული
კარიერიდან,
ავტოთვითმცლელების
საშუალებით.
შემოტანილი
ნედლეული
განთავსდება სასაწყობე ბაქანზე ან ჩაიტვირთება მიმღებ ბუნკერში. მიმღები ბუნკერიდან
ნედლეული ლენტური ტრანსპორტიორის მეშვეობით მიეწოდება ვიბრაციულ ცხრილი,
სადაც მოხდება ქვიშის ორ - 0-20 და 20+ ფრაქციად გაყოფა. მიღებული პროდუქცია
დასაწყობდება შესაბამის ნედლეულის ბაქნებზე. დოკუმენტის თანახმად, ნედლეულისა
და პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება საპროექტო
ტერიტორიაზე გამავალი საერთო სარგებლობის გზა, რომელიც არ კვეთს დასახლებულ
პუნქტებს. საწარმოს ტექნოლოგიური პროცესი მშრალია.
საწარმოში წყლის გამოყენება გათვალისწინებულია მხოლოდ სასმელ-საყოფაცხოვრებო
დანიშნულებით. წყალმომარაგება განხორციელდება გაერთიანებული წყალმომარაგების
კომპანიის ჭიათურის სერვისცენტრიდან. საწარმოს ექსპლუატაციისას ობიექტზე
წარმოქმნილი სამეურნეო ფეკალური წყლები შეგროვდება საასენიზაციო ორმოში და
პერიოდულად გატანილი იქნება შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.
სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
გაბნევის
ანგარიში,
დოკუმენტის
თანახმად,
ტექნოლოგიური
პროცესებიდან
მოსალოდნელია ატმოსფეროში SiO2-ის 20-70%-მდე შემცველობის არაორგანული მტვრის
გამოყოფა. საპროექტო ობიექტზე იდენტიფიცირებულია ატმოსფერულ ჰაერში
გაფრქვევის 8 წყარო. ანგარიშის თანახმად, საწარმოს სრული ტექნოლოგიური პროცესის
დროს გამოყოფილი მტვრის მაქსიმალური წამური ინტენსივობა იქნება 0,0075 გ/წმ, ხოლო
წლიური რაოდენობა - 0,0539 ტ. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გაფრქვევების
სიმცირიდან გამომდინარე, როგორც საწარმოს საზღვართან, ისე უახლოეს მოსახლესთან,
ზღვრულად დასაშვები ნორმების გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, საპროექტო საწარმოდან 500-მეტრიან რადიუსში სხვა
საწარმოო ობიექტები არ ფუნქციონირებს, შესაბამისად, კუმულაციური ზემოქმედება
მოსალოდნელი არ იქნება.
საწარმოს ექსპლუატაციისას ხმაურის წარმოქმნა და გავრცელება მოსალოდნელია
ტექნოლოგიური დანადგარების ექსპლუატაციისა და ნედლეულისა და პროდუქციის
ტრანსპორტირების შედეგად. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საწარმოს მუშაობა
განხორციელდება მხოლოდ დღის საათებში. ამასთან, ვინაიდან უახლოესი
საცხოვრებელი სახლი საპროექტო ტერიტორიიდან დაშორებულია დაახლოებით 430
მეტრით, აკუსტიკური ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, საქმიანობის განხორციელება დაგეგმილია
სამეწარმეო მიზნებით ათვისებულ ტერიტორიაზე, რომელიც თავისუფალია ხემცენარეებისაგან. აგრეთვე, ტერიტორიაზე წარმოდგენილი არ არის ნიადაგის ნაყოფიერი
ფენა. შესაბამისად, პროექტის განხორციელებით ნიადაგის ნაყოფიერ ფენასა და
ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.
საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო
ნარჩენები გატანილი იქნება ადგილობრივი მუნიციპალური სამსახურის მიერ, შესაბამისი
ხელშეკრულების საფუძველზე, ხოლო სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით

გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე კომპანიას. დოკუმენტის თანახმად, ობიექტზე
მოხმარებული ნედლეული უნარჩენოდ გადადის პროდუქციაში, შესაბამისად, საწარმოო
პროცესიდან ნარჩენების წარმოქმნას ადგილი არ ექნება.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო დაფაზე. საზოგადოების მხრიდან
აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები არ
ყოფილა წარმოდგენილი.
სკრინინგის განცხადებით დგინდება, რომ საპროექტო საწარმოს ადგილმდებარეობისა და
წარმადობის გათვალისწინებით, დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება არ გამოიწვევს
გარემოზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებითა, „გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილისა და II დანართის მე-5 პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტის
საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში,
სოფ. ნავარძეთში, შპს „ნავარძეთის“ სასარგებლო წიაღისეულის (კვარცის ქვიშა)
გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია არ დაექვემდებაროს
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;
2. შპს „ნავარძეთი“ ვალდებულია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7
მუხლის მე-8 ნაწილის შესაბამისად უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი ტექნიკური
რეგლამენტებით დადგენილი მოთხოვნებისა და გარემოსდაცვითი ნორმების
დაცვა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს შპს „ნავარძეთს“;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს შპს „ნავარძეთის“ მიერ ამ ბრძანების გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში აღნიშნული
გადაწყვეტილება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ან/და წარმომადგენლობითი
ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე;
6. ბრძანება
შეიძლება
გასაჩივრდეს
თბილისის
საქალაქო
სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე12 კმ. N6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი

