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მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 302 054 ტონა
თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვებაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების შესახებ
სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის
მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში
წარმოდგენილია
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში,
სოფ.
ალგეთის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე 302 054 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯის) მოპოვების სკრინინგის
განცხადება.
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, წიაღითსარგებლობის ობიექტი - „მზიურის“
თიხა-თაბაშირის საბადო, მდებარეობს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალგეთის
მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზღვის დონიდან 530-570 მეტრის სიმაღლეზე, იაღლუჯის
ზამთრის საძოვრების ტერიტორიაზე. სალიცენზიო ობიექტის ფართობია 198 720 მ2,
ხოლო GPS კოორდინატები: X - 497314, Y – 4596387; X - 497617, Y – 4596323; X - 497957, Y –
4596358; X - 497943, Y – 4596061; X - 497837, Y – 4596048; X - 497576, Y – 4595843.
წარმოდგენილი მონაცემების ელექტრონული გადამოწმებით დგინდება, რომ უახლოესი
დასახლებული პუნქტი, ქ. რუსთავი, სალიცენზიო ობიექტიდან დაშორებულია
დაახლოებით 3 კმ-ით.
სკრინინგის განცხადების მიხედვით, ტექტონიკური დარაიონების თვალსაზრისით,
სალიცენზიო ტერიტორია მიეკუთვნება მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემას, ართვინბოლნისის ზონის, ბოლნისის ქვეზონის, მარნეულის ბლოკს. გეოლოგიურად რაიონი
აგებულია მესამეული და მეოთხეული ასაკის ნალექებით. დოკუმენტის თანახმად,
პროდუქტიული ფენა წარმოდგენილია ღია ნაცრისფერი და მოყვითალო-ნაცრისფერი
თიხა-თაბაშირის ბუდობით, ფენის საგებს წარმოადგენს ასევე თიხა-თაბაშირი, რომელშიც
ჩართულია ქვარგვალები და თიხები. პროდუქტიული ფენა გადაფარულია თიხიანღორღიანი ნიადაგის ფენით და მისი გავრცელება ლიმიტირებულია სალიცენზიო
ობიექტის პარამეტრებით.
შესწავლის კუთხით, სალიცენზიო ობიექტი დეტალურადაა დაძიებული. გაყვანილია
შურფები,
აღებულია
რიგითი,
ტექნოლოგიური
სინჯები.
ჩატარებულია
ლაბორატორიული და ტექნოლოგიური კვლევები. მადნიანი სხეულის მარაგების
გამოთვლა განხორციელებულია საშუალო არითმეტიკული მეთოდით. სალიცენზიო
ობიექტზე თიხა-თაბაშირის მარაგი (B კატეგორია) 302 054 ტონას შეადგენს. თანმდევი
სასარგებლო წიაღისეული და მისი კომპონენტების მარაგები ობიექტზე არ არის
დაფიქსირებული.

საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით სალიცენზიო ობიექტის
ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივ) კატეგორიას. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
მიხედვით, წიაღითსარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში გეოდინამიკური
გართულებები მოსალოდნელი არ არის. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად,
წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამუშავების ჰიდროგეოლოგიური და სამთო ტექნიკური
პირობები დამაკმაყოფილებელია. ობიექტის დამუშავება დაგეგმილია ღია კარიერული
წესით.
სკრინინგის განცხადების თანახმად, სალიცენზიო ტერიტორიის სიახლოვეს არ
ფიქსირდება ტყით მჭიდროდ დაფარული ტერიტორიები და კულტურული
მემკვიდრეობის ძეგლები.
წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებაში არ არის განხილული დაგეგმილი საქმიანობის
მახასიათებლები, კერძოდ, ნარჩენების წარმოქმნა, ხმაური, ატმოსფერულ ჰაერზე
ზემოქმედება, გრუნტის წყლებზე ზემოქმედება, არსებულ ან/და დაგეგმილ
საქმიანობასთან კუმულაციური ზემოქმედება. ამასთან, წარმოდგენილი არ არის
ინფორმაცია დაგეგმილი საქმიანობის შედეგად გამოწვეულ შესაძლო რისკებსა და
საფრთხეებთან დაკავშირებით. განცხადებაში არ არის განხილული ბუნებრივი
რესურსების (განსაკუთრებით - წყლის, ნიადაგის, მიწის, ბიომრავალფეროვნების)
გამოყენების საკითხები. აგრეთვე, არ არის წარმოდგენილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის
მართვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და არ არის შეფასებული დაგეგმილი
საქმიანობის გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების ხარისხი და კომპლექსურობა.
სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაციის გადამოწმების შედეგად
დგინდება, რომ სალიცენზიო ობიექტი მდებარეობს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთზე და ემიჯნება ასევე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთებს. შესაბამისად, აღნიშნული საკითხები საჭიროებს სათანადო შესწავლასა და
შეფასებას.
„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად,
სკრინინგის განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
გადაგზავნილ
იქნა
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში
აღმასრულებელი
ან/და
წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე ან/და მუნიციპალიტეტის
ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსების მიზნით. ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე
აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ა(ა)იპ
„მწვანე ალტერნატივას“ შენიშვნები, რომლებიც ეხებოდა სკრინინგის დოკუმენტაციის
შეუსაბამობას „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მოთხოვნებთან,
კერძოდ, დოკუმენტში უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან/სხვა ტიპის ნაგებობებთან და
სოფლის სარგებლობაში არსებული მიწების სიახლოვის შესახებ ინფორმაციის
წარმოუდგენლობას, გეოლოგიური ინფორმაციის წყაროდ გამოყენებულ ლიტერატურას,
დოკუმენტში ლიცენზიის გაცემის ვადებისა და პირობების, აგრეთვე საქმიანობის
მახასიათებლებისა და შესაძლო ზემოქმედების ხასიათის შესახებ ინფორმაციის
არარსებობას. წერილში აგრეთვე ხაზგასმული იყო სალიცენზიო ობიექტის
მდებარეობიდან (იალღუჯის ზამთრის საძოვრები) გამომდინარე, საქმიანობის
განხორციელებისას გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების საფუძვლიანი შესწავლის
აუცილებლობის საკითხი.
სკრინინგის განცხადების შესწავლით დგინდება, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში,
სოფ. ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 302 054 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯის)

მოპოვება მასშტაბის, მოპოვების მეთოდის (ღია კარიერული წესით) და მდებარეობის
გათვალისწინებით, გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზემოქმედებას გარემოზე.
ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის და ამავე კოდექსის II დანართის მე-2 პუნქტის 2.1
ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. მიღებულ
იქნეს
სკრინინგის
გადაწყვეტილება,
რომ
მარნეულის
მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალგეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 302 054 ტონა თიხათაბაშირის (გაჯის) მოპოვება დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების
შეფასებას;
2. ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“
მე-8 მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოს სკოპინგის პროცედურის გავლა;
3. ბრძანება დაუყოვნებლივ გაეგზავნოს სსიპ წიაღის ეროვნულ სააგენტოს;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ ბრძანების
გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში აღნიშნული
გადაწყვეტილება განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და
მარნეულის 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

