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1. შესავალი
შპს “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”-ს ფოთის ცემენტის საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით
გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა წინამდებარე გეგმა-გრაფიკი
შემუშავებულია ფოთის ცემენტის საწარმოში ჩატარებული ეკოლოგიური აუდიტის ფარგლებში

„ეკოლოგიური

აუდიტის

ანგარიშის

შედგენისა

და

მიმდინარე

საქმიანობის

გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესები“-ს მუხლი 5-ის შესაბამისად.
საწარმო მდებარეობს ქ. ფოთში, ლარნაკას ჩიხი (ნაბადას უბანი). საწარმოს ტერიტორიაზე
მოწყობილია 216 000 ტ/წელ (25 ტ/სთ) წარმადობის კლინკერის საფქვავი წისქვილი და მისი
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ობიექტები.
„საქართველოს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს 47 მუხლის 1 პუნქტის თანახმად იმ
ობიექტებს, რომელთა განხორციელებაც 2015 წლის 1 ივნისამდე დაიწყო და რომლებსაც არა
აქვთ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა ან მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილება, ესაჭიროებათ სამინისტროს მიერ მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების
შესახებ გადაწყვეტილების ამ მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების შესაბამისად
მიღება. აქედან გამომდინარე ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან ერთად შემუშავებულ იქნა
წინამდებარე გეგმა-გრაფიკი, რომელიც მომზადებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 11 ივნისის, №201 ბრძანებით დამტკიცებული
„ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის შედგენისა და მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების
შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესების შესახებ“ (მუხლი 5) შესაბამისად.
გეგმა-გრაფიკის მომზადების პროცესში ჩატარდა ობიექტის წინასწარი შეფასება, რაც მოიცავდა
შემდეგს:
ა) გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზს, რაც გულისხმობს მიმდინარე საქმიანობის
განხორციელების პროცესში აღნიშნული საქმიანობის პირდაპირი და არაპირდაპირი
ზემოქმედების გამოვლენას, აღწერას და შედეგების შესწავლას: ადამიანის საცხოვრებელ
გარემოსა და მის ჯანმრთელობაზე, მცენარეულ საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ბუნებრივ
და სახეცვლილ ეკოსისტემებზე, ლანდშაფტებზე, ჰაერზე, წყალზე, ნიადაგზე, კლიმატზე,
ისტორიულ ძეგლებსა და კულტურულ ფასეულობებზე, სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე,
გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური გარემოს არსებული სიტუაციის შეფასებაზე და
მოსალოდნელ რისკებზე;
ბ) საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროების, სახეებისა და ობიექტების დადგენას;
გ) გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების
პროგნოზს;
დ) მიმდინარე საქმიანობის განხორციელებისას შესაძლო ავარიული სიტუაციების ალბათობის
განსაზღვრასა და მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასებას;
ე) გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისა და
თავიდან აცილების გზებს;
ვ) გარემოს შესაბამის კომპონენტებზე ზემოქმედების სახეების (პირდაპირი, არაპირდაპირი,
კუმულაციური და სხვ.) კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდების დადგენას;
ზ) მიმდინარე საქმიანობის ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შედეგების შეფასებას, მათ შორის
მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილზე არსებული სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის ანალიზს;
გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
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თ) გარემოში სხვადასხვა შესაძლო ემისიების სახეობებისა და რაოდენობის დადგენას, მათ
შორის, ნარჩენების რაოდენობისა და მახასიათებლების განსაზღვრას მათი ტრანსპორტირების,
განთავსების, უტილიზაციისა და განადგურების გეგმებს;
ი) ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების გეგმებს ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით;
კ) მიმდინარე საქმიანობიდან გამოწვეული რისკების ანალიზს;
ლ) მიმდინარე საქმიანობის ტექნოლოგიური ციკლის აღწერას (მათ შორის – არსებული
დანადგარების საპასპორტო მონაცემებს ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
მ) საქმიანობის მიმდინარეობისა და შემდგომი განხორციელების ეტაპებისათვის
გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმების შემუშავებას, სადაც გათვალისწინებული იქნება
გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების თვითმონიტორინგის პროგრამა;
ნ) მიმდინარე საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში, გარემოს პირვანდელ მდგომარეობამდე
აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრას ჩამოყალიბებულს შესაბამისი გეგმის სახით;
ო) იმ ორგანიზაციების ან საკონსულტაციო ფირმების დასახელებას და იურიდიულ
მისამართებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ ეკოლოგიური აუდიტის ჩატარებაში და შესაბამისი
ანგარიშის მომზადებაში;
პ) მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS (გეოინფორმაციული სისტემები,
Shape ფაილების ფორმატი) კოორდინატებს, სიტუაციური რუკას და გენ-გეგმას, სადაც
დატანილი იქნება საწარმოო მოედანი, შენობა-ნაგებობები, საკომუნიკაციო ქსელები,
ზემოქმედების წყაროები და სხვა;
ჟ) ეკოლოგიური აუდიტის შემუშავების პროცესში გამოყენებული ლიტერატურა (წყაროს
მითითებით), საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი;
რ) საქმიანობის განმახორციელებლის სახელმწიფო (საჯარო და სამეწარმეო) რეესტრიდან
ამონაწერებს.
ანგარიშში წარმოდგენილი ინფორმაცია ეფუძნება დამკვეთის მიერ მოწოდებულ მასალებს,
საფონდო და ლიტერატურულ მონაცემებს და ასევე ადგილზე ჩატარებულ საველე სამუშაოების
შედეგებს.
შპს “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”-ს ფოთის ცემენტის საწარმოს მიმდინარე საქმიანობით
გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა წინამდებარე გეგმა-გრაფიკი
მომზადებულია შპს „გრინტექი“–ს მიერ.
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2. ფოთის ცემენტის საწარმოს საქმიანობის აღწერა
2.1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს საქმიანობის შესახებ

ობიექტის ზუსტი დასახელება

შპს „ჰაიდელბერგცემენტი“-ს ფოთის
ცემენტის საწარმო

ობიექტის მისამართი:
ფაქტიური

ქ.ფოთი, ლარნაკას ჩიხი (ნაბადას უბანი)

იურიდიული

თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. 21

საიდენტიფიკაციო კოდი

230866435

GPS კოორდინატები

X= 7210081;

Y= 4671171

ობიექტის ხელმძღვანელი:
გვარი, სახელი

გელა ზარნაძე

ტელეფონი

032 2 47 47 47 (168)

ელ-ფოსტა

gela.zarnadze@heidelbergcement.ge

მანძილი ობიექტიდან უახლოეს
დასახლებულ პუნქტამდე

0.15 კმ.

ეკონომიკური საქმიანობის სახე

ცემენტის წარმოება

გამოშვებული პროდუქცი სახეობა

პორტლანდცემენტი CEM I 42.5R

საპროექტო წარმადობა

25ტ/სთ. (216000 ტ/წელ)

მოხმარებული ნედლეულის რაოდენობა

(კლინკერი-194400ტ/წელ, თაბაშირი და
ტუფი-5400ტ/წელ, გრ. წიდა -4970 ტ/წელ)

მოხმარებული საწვავის სახეობა და
რაოდენობა
სამუშაო დღეების რაოდენობა წელიწადში

360 დღ/წელ.

სამუშაო საათების რაოდენობა წელიწადში

8640 სთ/წელ.

2.2. ზოგადი მიმოხილვა
საწარმოს საქმიანობის მიზანია ქ. ფოთში კლინკერისაგან ცემენტის წარმოება და რეალიზაცია.
საწარმო მდებარეობს ქ. ფოთში ლარნაკას ქუჩაზე მდებარე სამრეწველო ზონის მიმდებარედ
არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე. საპროექტო ტერიტორიის დასავლეთით 150-180 მ-ის
დაცილებით განთავსებულია საცხოვრებელი ზონა, ჩრდილოეთით გადის ფოთი-სენაკის
საავტომობილო გზა, ხოლო აღმოსავლეთით გადის გრუნტიანი საავტომობილო გზა და
სარკინიგზო ჩიხი, რომელსაც ესაზღვრება სხვადასხვა იურიდიული პირების საკონტეინერო
ტერმინალები. საწარმოს ტერიტორიის სიტუაციური სქემა მოყვანილია დანართი 1-ში.
საწარმოს ტერიტორიაზე განლაგებულია შემდეგი ინფრასტრუქტურა:
•

საწარმოო შენობა ;

•

სილოსები;

•
•

ნედლეულის საწყობი;
სატრანსფორმატორო;
გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
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•

ადმინისტრაციული შენობა და ლაბორატორია;

•

საავტომობილო სასწორი;

•

ნედლეულის ბუნკერები;

•

ტრანსპორტიორები;

2.3. ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე აღწერა
პროექტის მიხედვით ძირითადი ნედლეულის - კლინკერის და სხვა მასალების შემოტანა
განხორციელდება
საავტომობილო

ძირითადად

სარკინიგზო

ტრანსპორტის

გამოყენებით,

აგრეთვე

ტრანსპორტით. კლინკერის ტრანსპორტირება მოხდება ფოთის საზღვაო

ნავსადგურიდან, სადაც ნედლეული შემოტანილი იქნება საზღვაო ტრანსპორტით. ნედლეულის
მისაღები მოედანი და ბუნკერები დაფარული იქნება მსუბუქი კონსტრუქციის გადახურვით.
საავტომობილო სასწორი დამონტაჟებულია საწარმოს ეზოს ტერიტორიაზე შემოსასვლელი
ჭიშკრის მიმდებარედ.
ცემენტის წარმოებისათვის საჭირო დამხმარე მასალები (თაბაშირი, წიდა და სხვა) შემოიზიდება
ზესტაფონის და ამბროლაურის რაიონებიდან და ქ. ქუთაისიდან.
საწარმოს ტერიტორიაზე შემოტანილი ნედლეულის დასაწყობებისათვის გათვალისწინებულია
შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შენობა, სადაც ასევე განთავსებულია კაზმის მოსამზადებელი
ბუნკერები და ცემენტის წისქვილში მისაწოდებელი ლენტური კონვეიერი.
საწარმოში დამონტაჟებულია ევროკავშირის ქვეყნების წარმოების, 25 ტ/სთ წარმადობის
კლინკერის საფქვავი. საწარმოში დაგეგმილია 400 და 500 მარკის ცემენტის წარმოება.
სხვადასხვა მარკის ცემენტში კლინკერის და დანამატების პროცენტული შემცველობა
მოცემულია ცხრილში 2.4.1.
ცხრილი 2.4.1.
ცემენტის მარკა
ტიპი I - CEM I

კომპონენტების დასახლება
კლინკერი %

95.00

თაბაშირი %

5.00

წიდა %
ტიპი II - CEM II-AS

ტიპი III - CEM II-BS

ტიპი IV-CEM II-AM

ტიპი V - CEM II-BM

პროცენტული
შემადგენლობა

-

კლინკერი %

80დან-94მდე

თაბაშირი %

5.00

წიდა %

6დან-20მდე

კლინკერი %

65დან-79მდე

თაბაშირი %

5.00

წიდა %

21დან-35მდე

კლინკერი %

80დან-94მდე

თაბაშირი %

5.00

წიდა + პუცოლანა %

6დან-20მდე

კლინკერი %

65დან-79მდე

თაბაშირი %

5.00

წიდა + პუცოლანა %

21დან-35მდე

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
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ცემენტის წარმოების ტექნოლოგიური პროცესი მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს:
ნედლეულის მიწოდება ქარხანაში მოხდება სატვირთო მანქანებით. კლინკერი, წიდა,
პუცოლანური ნედლეული, თაბაშირი და შეინახება დახურულ საწყობში. ზოგ შემთხვევაში
პუცოლანა და თაბაშირი მიეწოდება ქარხანას დიდი ფრაქციის სახით და შეინახება დახურულ
საწყობში.
მისაღები

ცემენტის

მარკის,

ასევე

კლინკერის

მარკის

და

დანამატების

სახეობის

გათვალისწინებით გამოითვლება მასალების მატერიალური ბალანსი.
მატერიალური ბალანსიდან გამომდინარე, საწარმოს ოპერატორი განახორციელებს ცალკეული
კომპონენტების ბუნკერების ქვეშ არსებულ ტრანსპორტიორზე ნედლეულის დოზირებულ
მოთავსებას

ავტომატური

სასწორის

საშუალებით.

შეზავებული

კომპონენტები

ტრანსპორტიორის საშუალებით ხვდება მეორე ტრანსპორტიორზე, რომლის საშუალებით ხდება
წისქვილის კვება. აღწერილი პროცესის პარალელურად ხდება ნედლეულის მეორე პორციის
მომზადება და წისქვილში მიწოდება.
საწყობიდან კლინკერი, წიდა, თაბაშირი და პუცოლანური მასალა მიეწოდება წისქვილის კვების
სილოსებში დახურული ლენტური ტრანსპორტიორის მეშვეობით. წიდის ნესტიანობის გამო
(24%–მდე), ხდება მისი გაშრობა გაზის საშრობი ღუმელის საშუალებით. საშრობის კვება ხდება
დახურული ლენტური ტრანსპორტიორის მეშვეობით, გამშრალი მასალა კი მიეწოდება
წისქვილის კვების სილოსებში.
ავტომატური შეზავება ისე იქნება დარეგულირებული, რომ წისქვილი იკვებებოდეს თანაბრად.
დაუშვებელია

ნედლეულის

პორციებად

მიწოდება.

წისქვილის

კვების

რეგულირება

შესაძლებელია ერთჯერადად აწონილი კომპონენტების რაოდენობის შეცვლით.
კვების

სილოსებიდან

ნედლეული

წისქვილს

მიეწოდება

დახურული

ლენტური

ტრანსპორტიორით.
წისქვილიდან გასვლის შემდეგ ცემენტი გადის სეპარაციას დინამიურ სეპარატორში, ცუდად
დაფხვნილი

ფრაქცია

ბრუნდება

წისქვილში

პნევმოტრანსპორტიორის

მეშვეობით.

სეპარატორამდე ცემენტის მიწოდება ხდება ციცხვიანი ელევატორის და პნევმოტრანსპორტის
მეშვეობით.
სეპარატორიდან ცემენტი მიწოდება ცემენტის სილოსებში

ხდება პნევმოტრანსპორტის და

ციცხვიანი ელევატორის მეშვეობით.
ცემენტის გატანა სილოსებიდან ხდება ცემენტმზიდებით:

1. სილოსიდან სპეციალურ ავტომანქანებში (ცემენტმზიდები) ჩატვირთვა ხდება სილოსის
ქვეშ მოწყობილ სადგომზე. ავტომაქანის ჩასატვირთ სარქველს უერთდება გასაშლელი
სახელო. ავტომანქანის

ავზიდან გაფრქვეული ცემენტის მტვერის დაჭერისათვის

მოწყობილია ასპირაციული სისტემა, რომელიც მიერთებულია სახელოებიან ფილტრზე.
ყოველივე

აღნისნული

მინიმუმამდე

ამცირებს

ცემენტის

მტვრის

სიმძლავრეს.

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

გაფრქვევის
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ცემენტის წარმოების ტექნოლოგიური სქემის ყველა უბანზე მოწყობილია სახელოებიანი
ფილტრებით აღჭურვილი ასპირაციული სისტემები.
3. ეკოლოგიური შეფასება და ანალიზი

ჩატარებული ეკოლოგიური აუდიტის ფარგლებში შეჯერდა ზემოთ წარმოდგენილი
ინფორმაცია, რის საფუძველზეც დადგინდა ფოთის ცემენტის საწარმოს

საქმიანობით

გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების წყაროები, სახეები, ობიექტები და მოხდა გარემოს
მდგომარეობის

რაოდენობრივი

და

ხარისხობრივი

მახასიათებლების

ცვლილებების

პროგნოზირება.
საპროექტო

საწარმოს

ექსპლუატაციის

პროცესში

შესასრულებელი

ტექნოლოგიური

ოპერაციების მიხედვით გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეები მოცემულია ცხრილში 7.1.
ცხრილი 7.1.
ტექნოლოგიური ოპერაციის

მოსალოდნელი ზემოქმედება

დასახელება

• ატმოსფერულ ჰაერში არაორგანული მტვრის და
კლინკერის, თაბაშირის, წიდის და
დანამატებს საწარმოს ტერიტორიაზე
ტრანსპორტირება და განთავსება. მზა
პროდუქციის ტრანსპორტირება.

წვის პროდუქტების გავრცელება;
• ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება;
• ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება;
• საწვავისა და ზეთების დაღვრის რისკი;
• მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
პოტენციური რისკები.
• ატმოსფერულ ჰაერში არაორგანული მტვრის

წიდის გამოშრობა

გავრცელება;

კლინკერის, თაბაშირის, წიდის და
დანამატების წისქვილის
სადოზატორო ბუნკერებში ჩატვირთვა

• ატმოსფერულ ჰაერში წვის პროდუქტების და
მტვრის გავრცელება;

და ლენტური კონვეირის საშუალებით

• ხმაურის და ვიბრაციის გავრცელება.

წისქვილში მიწოდება.
ნედლეულის დაფქვის პროცესი და
მზა პროდუქციის სილოსებში
განთავსება.

• ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის გავრცელება;
• ხმაურის გავრცელება.
• ატმოსფერულ ჰაერში მტვრის გავრცელება;

პროდუქციის სპეციალურ
ავტომანქანებში ჩატვირთვა.

• ხმაურის გავრცელება;
• ადგილობრივი გზების საფარის დაზიანება;
• სახიფათო ნარჩენების ავარიული დაღვრა/გაბნევის
რისკი;
• მოსახლეობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
რისკები.

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
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4. ნეგატიური ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებები
გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:
•

ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია;

•

ზემოქმედების შემცირება;

•

ზემოქმედების შერბილება;

•

ზიანის კომპენსაცია.

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება
მიღწეულ იქნას ოპერირებისას საუკეთესო პრაქტიკის გამოცდილების გამოყენებით.
შემარბილებელი ღონისძიებების ნაწილი გათვალისწინებულია პროექტის შემუშავებისას.
თუმცა

ვინაიდან

ყველა

ზემოქმედების

თავიდან

აცილება

შეუძლებელია,

პროექტის

გარემოსადმი მაქსიმალური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სიცოცხლის ციკლის ყველა
ეტაპისთვის

და

ყველა

რეცეპტორისთვის

განისაზღვრება

შესაბამისი

შემარბილებელი

ღონისძიებების გეგმა.
გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო
პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი
მონიტორინგის და მენეჯმენტის წარმართვაზე ეკისრება საწარმოს ოპერატორი კომპანიის
გარემოსდაცვით საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს.
საწარმოს ოპერირების
მოცემულია

პროცესში

გარემოზე ზემოქმედების
ცხრილში

შემცირების

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

ღონისძიებები
9.1.
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4.1. გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
გარემოზე შესაძლო

შემარბილებელი ღონისძიებები

ზემოქმედება
ატმოსფერული ჰაერში მავნე
ნივთიერებების და მტვრის
გავრცელების რისკი
ხმაურის გავრცელება

•

სატრანსპორტო საშუალებების ძრავების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა.

მუდმივად

•

მტვერდამჭერი დანადგარის ტექნიკურ გამართულობაზე სისტემატური კონტროლი.

მუდმივად

•

მტვერდამჭერი დანადგარის გაფრქვევის მილიდან მტვრის გაფრქვევის მონიტორინგი.

•

შესაბამისი კონტრაქტორის დახმარებით ხმაურის ინსტრუმენტალური გაზომვები
საწარმოო მოედნის ფარგლებში და უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვართან
(როგორც დღის ასევე ღამის პერიოდებში).

•

ცვლილება

პერიოდულად და
საჩივრების შემოსვლის
შემთხვევაში
გაზომვების შემდგომ

მანქანა-დანადგარების ტექნიკურ გამართულობაზე სისტემატური ზედამხედველობა

•

საწარმოს შენობა-ნაგებობების შეღებვა მოხდეს გარემოსთან შეხამებული ფერებში

•

არხის წყლის დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით სამეურნეოსაყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლებისათვის განკუთვნილი ჰერმეტული ამოსანიჩბი

ზემოქმედება

ორმოს შესაბამისი ტექნიკური მდგომარეობის უზრუნველყოფა

ავარიული სიტუაციების რისკი

ოპერირების ეტაპზე

(საცხოვრებელი ზონის საზღვარი) გამოვლინდა ხმაურის დონეების გადაჭარბება უნდა

საწრეტი არხის წყლის ხარისხზე

დაბინძურების რისკები

მიხედვით

ინსტრუმენტალური

•

•

ამოსანიჩბი ორმოს ექსპლუატაციის რეჟიმის დაცვაზე სისტემატური ზედამხედველობა.

•

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო კანალიზაციის სისტემის გამართულ რეჟიმში
ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

ნიადაგის და გრუნტის წყლების

მონიტორინგის სქემის

იმ შემთხვევაში თუ ჩატარებული კვლევებით საკონტროლო წერტილებში
მოხდეს ხმაურდამცავი ეკრანების მოწყობა

ვიზუალურ ლანდშაფტური

შესრულების ვადა

•

ნარჩენების მართვის მდგომარეობაზე სისტემატური ზედამხედველობა

•

მოწყობილობების ტექნიკური გამართულობის და ჰერმეტულობის უზრუნველყოფა

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი

საჭიროების შემთხვევაში
მუდმივად
ოპერირების ეტაპზე

მუდმივად
სისტემატირად
მუდმივად
მონიტორინგის სქემის
მიხედვით
სისტემატურად
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ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების ტექნიკური საშუალებების და პერსონალის
მზადყოფნის უზრუნველყოფა.

•

სისტემატურად

ნარჩენების სათანადო აღრიცხვა, სეპარირებული შეგროვება შესაბამის
კონტეინერებში/სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას უსაფრთხოების საჭირო ზომების

მუდმივად

დაცვით.
•
თხევადი და მყარი ნარჩენების
წარმოქმნა

ნარჩენების დროებითი დასაწყობების ადგილის დაცვა ქარის და ატმოსფერული
წყლებით გადატანისგან (კონტეინერების განთავსებისათვის სპეც მოედნების მოწყობა).

•

სახიფათო ნარჩენების ტერიტორიიდან გატანა და გაუვნებლობა ამ საქმიქანობაზე
სათანადო ნებრთვის მქონე კონტრაქტორი საშუალებით.

•

ნარჩენების წარმოქმნის და მართვის მდგობარეობის მონიტორინგი

•

ნარჩენების მართვის პროცედურის მხარდაჭერის მიზნით შესაბამისი პერსონალისთვის
ყოველწლიური სწავლება

მუდმივად
მუდმივად
მონიტორინგის სქემის
მიხედვით
ყოველწლიურად

საწარმოს ტერიტორიაზე მიწის
სამუშაოების შესრულების
პროცესში არქეოლოგიური ან
კულტურული მემკვიდრეობის

•

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე 10 მუხლის
თანახმად, შეწყვიტოს სამუშაოები და ამის შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობოს

მუდმივად

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს

ძეგლის არსებობის ნიშნების
გამოვლენის შემთხვევა
საწარმოში შექმნილი მუდმივი
სამუშაო ადგილები.

•

ზემოქმედება დადებითი ხასიათისაა და შერბილებას არ საჭიროებს

–

•

ზემოქმედება დადებითი ხასიათისაა და შერბილებას არ საჭიროებს

–

საწარმოს ფუნქციონირების
შედეგად რეგიონის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესება

გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი
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4.2. ზ.დ.ჩ.-ის ნორმების დასაცავად და ზედაპირული წყლის ობიექტების ჩამდინარე
წყლებით დაბინძურების თავიდან აცილების აუცილებელ ღონისძიებათა გეგმა

ღონისძიებების
დასახელება

რეალი
ზაციის
ვადები

შემსრულე
ბელი
ორგანიზა
ცია
სამეურნეორეგულა შპს
საყოფაცხოვრებო
რულად „ჰაიდელბ
ჩამდინარე
წყლების
ერგცემენტ
შესაგროვებელი
ჯორჯია“
მოცულობის
ჰერმეტულობის
პერიოდული შემოწმება და
შესაბამისი
ხელშეკრულების
გაფორმება
გაერთიანებული
წყალმომარაგების
კომპანიის
ადგილობრივ
სერვისცენტრთან
დაგროვილი
წყლების
პერიოდულად გასატანად,
საასენიზაციო მანქანების
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