
N 2-1129

22/07/2021

ქ. ქუთაისში, ი/მ ელგუჯა კუპატაძის პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი 
საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის 

შესახებ

ი/მ ელგუჯა კუპატაძის მიერ, გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 
წარმოდგენილია ქ. ქუთაისში ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების 
აღდგენა) ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება.

სკრინინგის დოკუმენტაციის თანახმად, საწარმო 2017 წლიდან ახდენდა პლასტმასის 
ნარჩენების გადამუშავებას, რის შედეგადაც იღებდა პოლიეთილენისა და 
პოლიპროპილენის ე.წ ჩიფსებს. დღეის მდგომარეობით საწარმოს შეჩერებული აქვს 
მუშაობა, თუმცა დაგეგმილია მისი ექსპლუატაციაში გაშვება.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი 
საწარმო განთავსებულია იჯარით აღებულ, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ნაკვეთზე (ს/კ 03.05.24.661), ქ. ქუთაისში, სულხან-საბას ქ. N12-ში. საწარმოსთვის 
განკუთვნილი შენობა-ნაგებობა აღნიშნულ ტერიტორიაზე მოწყობილია წლების წინ. 
ობიექტს დასავლეთის მხრიდან ესაზღვრება მოქ. მადონა ღაჭავას საკუთრებაში 
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 03.05.24.599) და 
სს „მედეა“ (ს/კ 03.05.24.063). ჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება არასასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის ნაკვეთი (ს/კ 03.05.27.306) და სს „ქებულ 
კლიმატი“ (ს/კ 03.05.24.782). აღმოსავლეთის მხრიდან განთავსებულია ი/მ ალექსანდრე 
ოდიკაძის საქმიანი ეზო (ს/კ 03.05.24.853). ობიექტს სამხრეთით ესაზღვრება შპს „თოლია“ 
(ს/კ 03.05.24.172). ობიექტიდან აღმოსავლეთით 300 მეტრში ფიქსირდება დასახლებული 
პუნქტი, ხოლო უახლოესი საცხოვრებელი სახლი განთავსებულია 270 მ-ის მანძილზე.

სკრინინგის განცხადების თანახმად, პლასტმასის გადამამუშავებელი საწარმოს შენობის 
ფართი შეადგენს 50 მ2-ს. შენობაში ხორციელდება ნედლეულის (პლასტმასის ნარჩენების) 
მიღება-დახარისხება და დაქუცმაცება. პლასტმასის ნარჩენების დასაქუცმაცებლად 
მოწყობილია ერთი როტაციული დამაქუცმაცებელი და ერთი ე.წ. წისქვილი. 
დასახარისხებელი ნედლეული შემოტანილი და დასაწყობებული იქნება ტომრებით, 
ისევე როგორც მზა პროდუქცია, ე.წ ჩიფსები. სკრინინგის განცხადებაზე დამატებით 
წარმოდგენილ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ საწარმო მოთხოვნილების შესაბამისად, 
ქვეყანაში მოქმედი ფიზიკური და იურიდიული პირებისგან შეიძენს პლასტმასის 
ნარჩენებს  - პლასტმასის ტარა, შესაფუთი მასალა, პლასტმასის შემცველი სხვადასხვა 
დანიშნულების საყოფაცხოვრებო ნივთები. დაქუცმაცებამდე და მზა პროდუქციის 
მიღებამდე მოხდება ნარჩენების წინასწარი გადარჩევა და დაბინძურებული ნარჩენების 
გამოცალკევება. საწარმოში გათვალისწინებული არ არის ნარჩენების რეცხვა. საწარმოში 



ნედლეულის ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარული და გარემოსდაცვითი 
წესების სრული დაცვით, ხოლო ნარჩენების ჩატვირთვა-გადმოტვირთვისას მინიმუმამდე 
იქნება დაყვანილი ნარჩენების გარემოში გაფანტვისა და მათი დაკარგვის შემთხვევები.

საწარმოს დაგეგმილი აქვს წელიწადში 36 ტონა პლასტმასის ნარჩენების გადამუშავება. 
საწარმო იმუშავებს წელიწადში 240 დღე, ერთცვლიანი და 5 საათიანი სამუშაო რეჟიმით. 
დასაქმებული იქნება 1 ადამიანი.

წარმოდგენილი ინფორმაციის თანახმად, საწარმოში ტექნოლოგიური მიზნით წყლის 
გამოყენება არ ხდება. რაც შეეხება საყოფაცხოვრებო მიზნებს, წყლის შემოტანა 
განხორციელდება რეზერვუარებით. ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი სანიტარული 
კვანძი ან საასენიზაციო ორმო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საწარმოში არ წარმოიქმნება 
საწარმოო და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ჩამდინარე წყლები, შესაბამისად 
მოსალოდნელი არ არის ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურება. ამასთან, 
ადგილი არ ექნება  ნიადაგისა და გრუნტის დაბინძურებას.

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე, 
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ტექნოლოგიური პროცესის გათვალისწინებით 
საქმიანობისას ხდება მხოლოდ პოლიმერული მტვრის გამოყოფა და რაიმე სახის 
სახიფათო ნივთიერების გავრცელებას ადგილი არ აქვს. საწარმოს ფუნქციონირებისას 
ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს როტაციული 
დამაქუცმაცებელი და ე.წ. წისქვილი. სკრინინგის განცხადებაში წარმოდგენილია 
შესაბამისი გათვლები, რის საფუძველზეც ატმოსფერულ ჰაერში საწარმოს 
ფუნქციონირებისას წელიწადში მოსალოდნელია 0,00167 ტონა პოლიმერული მტვრის 
გავრცელება. აღნიშნულის გათვალისწინებით ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე არ 
იქნება მნიშვნელოვანი.

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, საწარმოს ფუნქციონირებისას 
მოსალოდნელია ხმაურის გავრცელება. მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ხმაურის 
დონე საანგარიშო წერტილში, უახლოეს დასახლებულ პუნქტთან არ აღემატება 
ნორმირებულ სიდიდეს დღის და ღამის საათებისთვის. ამასთან გასათვალისწინებელია 
ისიც, რომ დანადგარები განთავსებულია დახურულ შენობაში.

საწარმოში ძირითადად მოსალოდნელია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა, 
რომლის რაოდენობაც წელიწადში არ გადააჭარბებს 0,5 მ3-ს. აღნიშნული ნარჩენი 
განთავსდება სპეციალურ ბუნკერში და მისი გატანა მოხდება ქ. ქუთაისის დასუფთავების 
სამსახურის მიერ. ტექნოლოგიური დანადგარების სარემონტო სამუშაოების 
განხორციელებისას შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს უმნიშვნელო რაოდენობის 
სახიფათო ნარჩენის წარმოქმნას, რომელიც განთავსებული იქნება ლითონის 
თავდახურულ კასრში და სამართავად გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე 
ორგანიზაციას.

აღსანიშნავია, რომ საწარმოს გავლენის ზონაში, მის მომიჯნავედ, ანალოგიური ტიპის 
საწარმო ობიექტი არ ფუნქციონირებს, შესაბამისად მოსალოდნელი არ არის 
კუმულაციური ზემოქმედება.

საპროექტო ტერიტორიაზე ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები 
წარმოდგენილი არ არის. შესაბამისად, ზემოქმედება კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე არ არის მოსალოდნელი. ობიექტი განთავსებულია ანთროპოგენურ 
ტერიტორიაზე, შესაბამისად მოსალოდნელი არ არის ზემოქმედება 
ბიომრავალფეროვნებასა და მცენარეულ საფარზე.



„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად, 
სკრინინგის განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ქ. 
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის საინფორმაციო დაფაზე. საზოგადოების მხრიდან 
აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები არ 
ყოფილა წარმოდგენილი.

დაგეგმილი საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბის და წარმადობის გათვალისწინებით, 
გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით, „გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის“ მე-7 მუხლის მე-6 ნაწილის, ამავე კოდექსის II დანართის მე-10 პუნქტის 10.3 
ქვეპუნქტის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მიღებულ იქნეს სკრინინგის გადაწყვეტილება, რომ ქ. ქუთაისში, ი/მ ელგუჯა 
კუპატაძის პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების 
აღდგენა) ექსპლუატაცია არ დაექვემდებაროს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას;

2. ი/მ ელგუჯა კუპატაძე 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 ი/მ ელგუჯა კუპატაძეს;
4. ბრძანება ძალაში შევიდეს ი/მ ელგუჯა კუპატაძის მიერ ამ ბრძანების 

გაცნობისთანავე;
5. სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემიდან 5 დღის ვადაში გადაწყვეტილება 

განთავსდეს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე და ქ. ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს 
საინფორმაციო დაფაზე;

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-
12 კმ. N 6) მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის 
ვადაში.

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი


