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შესავალი: მეტალურგიული მრეწველობის კონცენტრაცია ფოთში 
 
მიუხედავად მისი მნიშვნელობისა საქართველოს ინდუსტრიულ ქსელში, ფოთი 
არასდროს ყოფილა სამთო მრეწველობის მნიშვნელოვანი კერა. ფოთის თანამედროვე 
ისტორია მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში იწყება. მეცხრამეტე საუკუნის 40-იანი 
წლებიდან ფოთის სანაპიროზე არსებობდა ნავსადგური, რომელიც ძირითადად მცირე 
მოცულობის სამხედრო ტვირთს ემსაუხრებოდა. 1850-იანი წლებიდან ეს ჩანასახოვანი 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა განვითარდა და, თანდათან, ნავსადგურმა 
ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი საქონლის მიღება დაიწყო. 1871 წელს ფოთში ჩავიდა 

პირველი რკინიგზა კავკასიაში, რომელმაც ჯერ თბილისი და შემდეგ ბაქო შავ ზღვას 
დაუკავშირა. შედეგად, ფოთი ყველაზე მნიშვნელოვან პორტად იქცა შავი ზღვის 
აღმოსავლეთ სანაპიროზე. 1871 წლიდან ნიკო ნიკოლაძემ დახვეწა და გააფართოვა 
ფოთის ნავსადგური, შექმნა ფოთის განვითარების თანამედროვე გენგეგმა და ქალაქი 
უზრუნველყო ელექტროენერგიით. ნიკო ნიკოლაძის ინდუსტრიულმა პროექტებმა ფოთი 
საკვანძო წერტილად აქცია რეგიონის ეკონომიკისთვის.  
მეტალურგიული მრეწველობის ფოთის ტერიტორიაზე თავმოყრა სიახლეა. ეს პროცესი 

2010-იან წლებში იწყება 
და მას რამდენიმე 
ფაქტორი განაპირობებს. 

საქართველოს 
მთავრობის 2009 წლის 
დადგენილებით, ფოთის 
პორტის მიმდებარედ 3 
მილიონი კვადრატული 
მეტრის ფართობზე 99 
წლით შეიქმნა ფოთის 

თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონა 
(თიზ).1 სახელმწიფომ 
იკისრა ახალი საბაჟო-
გამშვები პუნქტის 
მოწყობის ვალდებულება 
და დააწესა 

საგადასახადო 
შეღავათები - სრულად გააუქმა იმპორტის, 
დამატებითი ღირებულების და ქონების 

გადასახადი  
„თიზ“-ის ტერიტორიაზე დარეგისტრირებული კომპანიებისთვის - და დააწესა 
რეგისტრირებისა და ლიცენზირების რეჟიმი „ერთი ფანჯრის პრინციპით.“2 თავისუფალ  

                                                 
1 საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის #72 დადგენილება „ფოთის თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“. 
2 ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა - საიმიჯო პრეზენტაცია.  

i თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ტერიტორია 
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ინდუსტრიულ ზონაში დაწესდა ელექტროენერგიის, წყლისა და ბუნებრივი გაზის 
დანარჩენ საქართველოზე დაბალი ტარიფი.  „თიზ“-ი ამ ტიპის პირველი ინდუსტრიული 
ზონაა კავკასიაში. 
 
ამასთან, განვითარდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა როგორც ფოთის 
ინდუსტრიულ ზონაში, ისე მის მიმდებარედ. არსებული პორტის ჩრდილოეთით გაჩნდა 
ახალი ტერმინალი, არსებული ტერმინალები კი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. მოეწყო 
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები და დაიგეგმა ახალი სარკინიგზო ხაზისა და 
სარკინიგზო ტერმინალის მშენებლობა. 
 
ხელსაყრელი საგადასახადო და ინფრასტრუქტურული პირობები ფოთში ახალი 
ინდუსტრიული კერების გაჩენის წინაპირობა გახდა. 2013 წელს გაიხსნა „კავკასიან 
მეტალს ტერმინალი“ (Caucasian Metals Terminal), რომელიც ლითონისშემცველ 
კონცენტრატებს გადაამუშავებს, ასაწყობებს და სარეალიზაციოდ ამზადებს. ეს საწარმო 
მალევე იქცა ერთერთ უმსხვილეს ექსპორტიორად საქართველოში. 2011 წელს დაარსდა 
შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“ (Moulds and Metal Georgia), რომელიც ფოლადს და 
ლითონს აწარმოებს. ფოთში გაიხსნა „საქართველოს ცემენტის კომპანიის“ და 
“ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას” საწარმოებიც. ფოთში გაჩნდა ქიმიური ინდუსტრიაც - 
მაგალითად, 2011 წარმოება დაიწყო კომპანიამ „არომა ფრაგრანცეს“, რომელიც 
არომატიზატორებს აწარმოებს და კომპანიამ „ქართული სპირტი“, რომელიც ეთილის 
სპირტს ქმნის. ეს ჩამონათვალი ფოთში უახლოეს წარსულში ამოქმედებული 
მეტალურგიული, სამშენებლო და ქიმიური საწარმოების მხოლოდ მცირე ნაწილია.  
 
ახალი საწარმოების დიდმა ნაწილმა ფოთის ჩრდილოეთით, ცხრა აპრილის ქუჩიდან 
ნაბადას დასახლებამდე ტერიტორიაზე მოიყარა თავი. ნაბადა ისტორიულად ტყით 
დაფარული ტერიტორია, შემდგომში კი მცირე სოფელი იყო. ნაბადა ქალაქ ფოთს მეოცე 
საუკუნეში შუერთდა, როგორც მისი უბანი. დღეს ეს ტერიტორია ფოთის პორტის ახალ 
ტერმინალებს, რკინიგზის ხაზს, საბაჟო კონტროლის პუნქტსა და თავისუფალ 
ინდუსტრიულ ზონას შორის მოექცა და ახალი საწარმოებით დაიტვირთა.  

ii წითლად: ახალი ინდუსტრიული უბანი ფოთში 
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ქაოტურად, ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინების გარეშე 
აშენებული ახალი ინდუსტრიული ტერიტორია, ამავდროულად, საცხოვრებელი 
უბანიცაა. რამდენიმე შემთხვევაში ახალი საწარმოები უშუალოდ საცხოვრებელ სახლებს 
ემიჯნება. ასეთია, მაგალითად, ჭავჭავაძის ქუჩის ჩრდილოეთ ნაწილი, სადაც ახალი 
მეტალურგიული საწარმო დაბალსართულიან და მჭიდროდ დასახლებულ 
საცხოვრებელს კორპუსებს ესაზღვრება. ამ საცხოვრებელი უბნების მდგომარეობას 
ხსნის და ადასტურებს 2019 წელს დამტკიცებული „ფოთის რეკონსტრუქციისა და 
პერსპექტიული განვითარების კონცეფცია“, რომელიც ქალაქის გენგეგმის ნაწილია. ამ 
კონცეფციის მიხედვით, ნაბადა მეტწილად ინდუსტრიული ზონაა (რუკაზე მონიშნული 
ნაცრისფრად), რომელსაც კვეთს ვიწრო საცხოვრებელი ზონა (მონიშნული წითლად) 
ჭავჭავაძის და მისი პარალელური  სააკაძის ქუჩების გასწვრივ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ნაბადას უბანში ამოქმედებული ახალი საწარმოების ზეგავლენის გასაგებად და 
შესაფასებლად კარგი მაგალითია “ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”-ს ცემენტის საწარმო 
ლარნაკას ჩიხში. ეს საწარმო კლინკერისგან ცემენტს აწარმოებს. ნედლეული საწარმოში 
სატვირთო ავტომობილებით ხვდება, თუმცა მომავალში მათი რკინიგზით ჩანაცვლება 
იგეგმება. საწარმოში ნედლეული გადამუშავების რამდენიმე ეტაპს გადის, პროცესში კი 
შვიდი ძირითადი საწარმოო რგოლიდან ხუთზე მეტი განსხვავებული მავნე ნივთიერება 
იფრქვევა -  მათ შორის ჭვარტლი, აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი და 
ნახშირბადის ოქსიდი. როგორც საწარმოს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშიდან ირკვევა, საწარმო იწვევს ხმაურის გავრცელებასაც. ამავე დოკუმენტის 
მიხედვით, საწარმოს შესაძლო მავნე ზეგავლენის შესამცირებლად აუცილებელია 
მთელი რიგი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა მტვერდამჭერი 
დანადგარების დამონტაჟება და მათი ეფექტურობის მონიტორინგი, ხმაურის მუდმივი 
გაზომვა, ნარჩენების სწორად მართვა და სხვა.  
 
“ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია”-ს საწარმო საცხოვრებელი ზონიდან მხოლოდ 150-180 
მეტრის მანძილზე მდებარეობს. ეს საწარმო ინდუსტრიისა და საცხოვრებელი ზონის 
თანხვედრის მხოლოდ ერთი წერტილია. საწარმოს მრავალმხრივი და კომპლექსური 
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მოსალოდნელი ზეგავლენა ცხადჰყოფს, რომ ნაბადას ტერიტორიაზე გაჩენილი ახალი 
საწარმოები მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ რისკს ქმნიან, რასაც კომპლექსური და 
გამართული ზედამხედველობა სჭირდება. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ 
“ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია” ნაბადას ტერიტორიაზე აშენებული ახალი საწარმოების 
მხოლოდ ერთი მაგალითია და მსგავსი საწარმოები ინდივიდუალური ზეგავლენის 
გარდა კუმულაციურ ეფექტსაც ქმნიან, რომელიც ინდივიდუალური ზეგავლენის ჯამზე 
მეტია, ცხადი ხდება, რომ მეტალურგიული ინდუსტრიის კონცენტრაცია ნაბადას 
ტერიტორიას ფუნდამენტურად ცვლის და, არასათანადო ზედამხედველობის 
პირობებში, მისი მაცხოვრებლებისთვის ახალ საფრთხეებს აჩენს.  
 
ნაბადას ტერიტორიაზე “თიზ”-ის განთავსებამ და უბნის აუთვისებელი 
ტერიტორიისთვის ინდუსტრიული ზონის სტატუსის მინიჭებამ ეს სივრცე, 
ქალაქგეგმარების გადმოსახედიდან, ინდუსტრიულ პარკად აქცია, რომელშიც მანამდე 
არსებული სახლები მცირე საცხოვრებელ კუნძულად გადაიქცა. გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის (გაერო) ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია „ინდუსტრიულ 
პარკს“ განმარტავს როგორც „გეგმის მიხედვით განვითარებულ და ნაკვეთებად 
დანაწევრებულ ტერიტორიას, რომელშიც გვხვდება გზები, სატრანსპორტო და საჯარო 
ინფრასტრუქტურა - ხანდახან საერთო მოხმარების ტექნიკური ნაგებობებიც - რომელიც 
მეწარმეთა ჯგუფს ემსახურება.“3 გაერო-ს განმარტების მიხედვით, ინდუსტრიული 
პარკის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია სპეციალური ან სასაზღვრო ეკონომიკური 
ზონა, ტექნოპარკი, ეკო-ინდუსტრიული ზონა და თავისუფალი ეკონომიკური ზონა. 
ასეთი პარკების მოწყობის უკან, როგორც წესი, ეკონომიკური არგუმენტაცია დგას: 
ინდუსტრიის თავმოყრა და მათთვის სპეციალური შეღავათების შეთავაზება, ისევე 
როგორც მათთვის სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მეწარმეობის 
განვითარებას ემსახურებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ინდუსტრიული პარკების 
მოწყობის ტრადიცია მეცხრამეტე საუკუნიდან არსებობს, თანამედროვე მსოფლიოში ეს 
მოდელი განსაკუთრებით გავრცელებული 1980-იანი წლებიდან ხდება, როცა იწყება 
განსაკუთრებით მასშტაბური და მაღალტექნოლოგიური პარკების განვითარება ჩინეთსა 
და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში.  
 
შეიძლება ითქვას, რომ ნაბადას ტერიტორიაზე დღეს სახელდახელოდ ყალიბდება 
მასშტაბური ინდუსტრიული პარკი, თუმცა ამ ტიპის განვითარებასთან დაკავშირებული 
საერთაშორისო გამოცდილების და საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინების გარეშე. 
ინდუსტრიულ პარკებს კომპლექსური და მრავალხმრივი სოციალური, ეკოლოგიური და 
ეკონომიკური ზეგავლენა აქვთ მათ მასპინძელ ქალაქებსა თუ რეგიონებზე. რისკების 
თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია ფრთხილი, სოციალურად და ეკოლოგიურად 
მგრძნობიარე რეგულაცია, ქალაქგეგმარება და ზედამხედველობის პრაქტიკის 
ჩამოყალიბება ინდუსტრიულ პარკებში და მათ მიმდებარედ.  
 
უპირველეს ყოვილისა, სახელმწიფოს ვალდებულებაა თავიდან აირიდოს 
საცხოვრებელი და ინდუსტრიული ზონების გადაკვეთა, როცა მათი თანაცხოვრება 
მნიშვნელოვან რისკებს წარმოშობს. აუცილებელია დაგეგმარების ეტაპზევე მკაცრად 

                                                 
3 International Guidelines for Industrial Parks. United Nations Industrial Development Organization, 2019. 
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გაიმიჯნოს საცხოვრებელი და განსაკუთრებით საშიში საწარმოო ზონები.  
საცხოვრებელი გარემოს ხმაურით და მძიმე ლითონებით დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად, სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედებს ზონირების მკაცრი წესები, რომლებიც 
ადგენენ აუცილებელ დაშორებას საცხოვრებელ სახლებსა და საწარმოებს შორის. 
ამასთან, მნიშვნელოვანია ბუფერული ზონების მოწყობა, ეკოლოგიური მდგომარეობის 
მუდმივი მონიტორინგი ინდუსტრიულ პარკებში და მათ მიმდებარედ, ისევე როგორც 
მთლიანად ინდუსტრიული პარკის ლანდშაფტური და სატრანსპორტო ინტეგრაცია 
დანარჩენ ქალაქთან. ამ ნაბიჯების გარეშე და შესაბამისი რეგულაციების დაცვის გარეშე 
მოწყობილი ინდუსტრიული პარკი მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური და სოციალური რისკის 
წყაროა.  
 

ინდუსტრიული პარკები და მათთან დაკავშირებული ძირითადი საფრთხეები 
 
ინდუსტრიული წარმოების კონცენტრაციასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური რისკები 
შეგვიძლია ორ ძირითად კატეგორიად განვიხილოთ: (1) შესაძლო ზიანი, რომელიც 
უშუალოდ კონცენტრაციის ზონასა და მის მიმდებარედ იყრის თავს და (2) ზეგავლენა, 
რომელსაც ინდუსტრიული ზონა მთლიანად იმ ქალაქსა და რეგიონზე ახდენს, 
რომელშიც ის მდებარეობს. პირველი კატეგორია - უშუალო ზეგავლენა - უფრო 
თვალშისაცემი და, ხშირად, უფრო საგანგაშოა, თუმცა მრეწველობას და მასთან 
დაკავშირებულ ლანდშაფტურ ცვლილებებს და დაბინძურებას შესაძლოა რეგიონული 
და ქალაქის მასშტაბის ზეგავლენაც ახასიათებდეს. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის 
ხაზგასმაც, რომ ქალაქისთვის გარემოს დაბინძურების შედეგად მიყენებული ზარალი 
მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაზიანებით არ ამოიწურება. დაბინძურებას 
ხელშესახები და დათვლადი უარყოფითი გავლენა აქვს  ქალაქის ეკონომიკურ 
ცხოვრებაზე. დაბინძურებული გარემო ნიშნავს შეზღუდულ ეკონომიკურ აქტივობას, 
მაღალკვალიფიციური მუშახელის ქალაქიდან გადინებას და უძრავი ქონების 
გაუფასურებას.  
 

ინდუსტრიული კონცენტრაციის უშუალო ზეგავლენა ინდუსტრიულ პარკებსა და მათ 
მიმდებარედ 
 
მძიმე და სამთო-მოპოვებითი ინდუსტრია, ისევე როგორც გადამამუშავებელი 
საწარმოები და, გარკვეულ შემთხვევებში, სასაწყობე მეურნეობები, სადაც დიდი 
რაოდენობით ნედლი ან გადამუშავებული წიაღისეული იყრის თავს, გარემოს 
დაბინძურების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს.4 ამ ტიპის საქმიანობას 
უკავშირდება როგორც სტაციონარული, წერტილოვანი დაბინძურების კერების გაჩენა 
(როგორიცაა საწარმო, რომლის ადგილმდებარეობაც არ იცვლება), ისე დაბინძურების 
მოძრავი წყაროების გავრცელება (როგორიცაა საავტომობილო ქსელი, რომელიც 
საწარმოებს და სატრანსპორტო დერეფნებს შორის იქმნება). ასეთ ინდუსტრიულ 

                                                 
4 Izydorczyk, Grzegorz, Katarzyna Mikula, Dawid Skrzypczak, Konstantinos Moustakas, Anna Witek-
Krowiak, and Katarzyna Chojnacka. "Potential environmental pollution from copper metallurgy and 
methods of management." Environmental Research 197 (2021): 111050. 
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ზონებში შესაძლოა გავრცელდეს ჰაერის და ნიადაგის დაბინძურება, ხშირად პრობლემა 
ხდება ხმაური და საავტომობილო გზების გადატვირთვაც.  
 
სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებას, ისევე როგორც ცემენტის და სხვა 
სამშენებლო მასალების წარმოებას, მნიშვნელოვანი რაოდენობის წყალი სჭირდება. 
მაგალითად, ითვლება, რომ ერთი ტონა სპილენძის გადამუშავებას საშუალოდ ნახევარი 
კუბური მეტრი, ანუ ნახევარი ტონა, წყალი სჭირდება.5 გამდიდრებისა და ნედლი 
მასალის ხარისხის მიხედვით, ისევე როგორც ტექნოლოგიური კონტექსტის 
გათვალისწინებით, ეს რაოდენობა შეიძლება ორჯერ ან სამჯერაც გაიზარდოს. ამასთან, 
წყალი რომელიც საწარმოო პროცესში გამოიყენება, როგორც წესი, სუფთა წყალია, 
რომელსაც შემდგომში გაწმენდა ან უსაფრთხოდ განთავსება სჭირდება. შესაბამისად, 
ინდუსტრიულ ზონებში და მით მიმდებარედ წყლის დაბინძურების თავიდან 
ასაცილებლად მნიშვნელოვანია გამართული წყლის ინფრასტრუქტურის მოწყობა და 
წყლის ინდუსტრიული და საყოფაცხოვრებო მოხმარების ერთმანეთთან შეთავსება.   
 
საწარმოო ზონებში და მათ მიმდებარედ არსებობს ნიადაგის დაბინძურების 
მნიშვნელოვანი რისკიც.6 ნიადაგის მძიმე მეტალებით დაბინძურება შესაძლოა 
დაბინძურების კერიდან 20 კილომეტრის რადიუსშიც კი შეიმჩნეოდეს, თუმცა რისკი, 
ცხადია, დაბიძურების კერის სიახლოვესთან ერთად იზრდება.7 ნიადაგში 
დამაბინძურებელი შესაძლოა ჰაერიდან ან წყლიდან მოხვდეს, ისევე როგორც უშუალოდ 
არასწორად დასაწყობებული ნარჩენებისგან. ნიადაგში მოხვედრილი 
დამაბინძურებლების ნაწილი ნიადაგშივე ილექება და გროვდება, ნაწილი კი 
მობილურია - რაც ნიშნავს რომ ის შეიძლება მიწისქვეშა წყლებში, ან სამეურნეო 
პროდუქტებშიც კი მოხვდეს.  
 
ინდუსტრიული ზონების კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელსაც უფრო და უფრო მეტი 
ყურადღება ეთმობა, ხმაურია. ხმაური მნიშვნელოვნად აუარესებს ცხოვრების ხარისხს 
როგორც ხმაურიან საწარმოებში დასაქმებულთათვის, ისე მათი მიმდებარე 
მოსახლეობისთვის. კვლევები ადასტურებს, რომ განსაკუთრებით ხმაურიანი გარემოში 
მუშაობა (85 დეციბელზე მაღალი ფონური ხმაური) იწვევს სმენის დაქვეითებას8 და 
არაერთ სხვა ქრონიკულ პრობლემას. ითვლება, რომ ეს რისკი განსაკუთებით მაღალია 
სამთო-მოპოვებით და მეტალურგიულ სექტორებში.9 ხმაურის დაბინძურების 

                                                 
5 Bruce, Robert, and Tyler Seaman. "Reducing fresh water use in the production of metals." Teck Resources 
Limited, Canada (2014). 
6 FAO and UNEP. 2021. Global assessment of soil pollution: Report. Rome. 
7 Esposito, V., Maffei, A., Bruno, D., Varvaglione, B., Ficocelli, S., Capoccia, C., Spartera, M., Giua, R., Blonda, 
M. & Assennato, G. 2014. POP emissions from a large sinter plant in Taranto (Italy) over a five-year period 
following enforcement of new legislation. Science of The Total Environment, 491–492: 118–122. 
8 Boateng CA, Amedofu GK. Industrial noise pollution and its effects on the hearing capabilities of workers: 
A study from saw mills, printing presses and corn mills. Afr J Health Sci. 2004;11(1-2):55-60. PMID: 
17298117.  
9 Tak S, Davis RR, Calvert GM. Exposure to hazardous workplace noise and use of hearing protection 
devices among US workers--NHANES, 1999-2004. Am J Ind Med. 2009 May;52(5):358-71. doi: 
10.1002/ajim.20690. PMID: 19267354. 
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შესამცირებლად გამოიყენება როგორც ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები - 
აკუსტიკური ბარიერები, ხმაურიანი ტექნოლოგიის ჩანაცვლება და სხვა - ისე 
ადმინისტრაციული ზომები - ზონირება და წარმოების რეჟიმის რეგულირება.  
 

ინდუსტრიული პარკის შესაძლო ნეგატიური ზეგავლენა მთლიანად ფოთზე - ჰაერის 
დაბინძურება და მასთან დაკავშირებული რისკები 
 
მძიმე ლითონებით დაბინძურებული ჰაერი არაერთი დაავადების გამომწვევი 
ფაქტორია. მათ შორისაა გულსხისხლძარღვთა და რესპირატორული დაავადებები, 
კოგნიტური დაქვეითება, დემენცია და განვითარების შეფერხება ბავშვებსა და 
მოზარდებში. სხეულში მოხვედრილი მძიმე ლითონები ილექება და სხვადასხვა 
ქსოვილში დიდხანს (ზოგჯერ სამუდამოდაც) რჩება. მძიმე ლითონების დაგროვებას 
შეუძლია ფილტვების, ღვიძლის, თავის ტვინის და სხვა ორგანოების დაზიანება. 
ითვლება, რომ ჰაერის დაბინძურების მავნე ზეგავლენა ჯანმრთელობაზე უთანასწოროდ 
ნაწილდება ქალებსა და კაცებს შორის. არაერთი კვლევა ადასტურებს კავშირს 
დაბინძურებულ ჰაერსა და სქესობრივ და რეპროდუქციულ პრობლემებს შორის. 
დაბინძურებული ჰაერი ზრდის ძუძუს10 და ფარისებრი ჯირკვლის11 კიბოს განვითარების 
ალბათობას, საავტომობილო გამონაბოლქვი კი საშვილოსნოს ყელის დისპლაზიის 
რისკს.12 მნიშვნელოვანია კავშირები ჰაერის დაბინძურებასა და სხვადასხვა 
ჰორმონალურ დარღვევებს შორის, ისევე როგორც დაბინძურებული ჰაერის ზეგავლენა 
უნაყოფობის გავრცელებაზე.13  
 
ჰაერის დაბინძურება შესაძლოა ჭარბი სიკვდილიანობის ერთ-ერთი მიზეზიც იყოს. 
არსებობს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული 
სიკვდილიანობა საქართველოში საგანგაშოდ მაღალია. მაგალითად, ამერიკული 
„ჯანმრთელობის გაზომვისა და შეფასების ინსტიტუტის” (Institute for Health Metrics and 
Evaluation), „ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს“ (IEA), და „მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციის“ (WHO) კვლევების მიხედვით, საქართველოში ჰაერის დაბინძურებასთან 
დაკავშირებული სიკვდილიანობა ერთერთი ყველაზე მაღალია მსოფლიოში. WHO-ის 
მიხედვით საქართველო ამ მონაცემით მეორე ადგილს იკავებს.  
 

                                                 
10 White AJ, O'Brien KM, Niehoff NM, Carroll R, Sandler DP. Metallic Air Pollutants and Breast Cancer Risk 
in a Nationwide Cohort Study. Epidemiology. 2019 Jan;30(1):20-28. doi: 
10.1097/EDE.0000000000000917. PMID: 30198937; PMCID: PMC6269205. 
11 Fiore, Maria, Gea Oliveri Conti, Rosario Caltabiano, Antonino Buffone, Pietro Zuccarello, Livia Cormaci, 
Matteo Angelo Cannizzaro, and Margherita Ferrante. "Role of emerging environmental risk factors in 
thyroid cancer: a brief review." International journal of environmental research and public health 16, no. 
7 (2019): 1185. 
12 Scheurer ME, Danysh HE, Follen M, Lupo PJ. Association of traffic-related hazardous air pollutants and 
cervical dysplasia in an urban multiethnic population: a cross-sectional study. Environ Health. 2014 Jun 
13;13(1):52. doi: 10.1186/1476-069X-13-52. PMID: 24924773; PMCID: PMC4063240. 
13 S. Mahalingaiah, J.E Hart, F. Laden, L.V. Farland, M.M. Hewlett, J. Chavarro, A. Aschengrau, S.A Missmer, 
Adult air pollution exposure and risk of infertility in the Nurses' Health Study II, Human Reproduction, 
Volume 31, Issue 3, March 2016, Pages 638–647. 
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ფოთში ჰაერის დაბინძურება ინდუსტრიულ წარმოებასთან დაკავშირებული არა 
ერთადერთი, მაგრამ უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა. ჰაერის დაბინძურების 
პრობლემაზე საუბრობენ ადგილობრივები და სამოქალაქო ორგანიზაციებიც. ამიტომ 
შემდგომ ნაწილებში განხილულია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისთან დაკავშირებული 
მოქმედი საკანონმდებლო ჩარჩო და აღწერილია ძირითადი პასუხისმგებელი უწყებების 
უფლებამოსილება. ეს ანალიზი ფოთში არსებულ მდგომარეობას უღრმავდება, თუმცა 
მისი დიდი ნაწილი რელევანტური უნდა იყოს სხვა ქალაქებისთვისაც საქართველოში.  

 

ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა ქალაქ ფოთში: სამართლებრივი ანალიზი 
 
ქალაქ ფოთში ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა, ისევე როგორც მყარი ნარჩენებით 
გარემოს დაბინძურება ადგილობრივებს უკვე დიდი ხანია აწუხებთ. განსაკუთრებით მძიმე 
პირობებია იმ უბნებში, რომლებიც უშუალოდ კვეთს საწარმოო ზონას; მაგალითისთვის 
ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე სახლი მეტალურგიული ქარხნიდან სულ რაღაც 145 მეტრითაა 
დაშორებული.14 საწარმოების საცხოვრებელ ზონებთან ამგვარი სიახლოვე და სუსტი 
სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემა, რომელიც ინდუსტრიული ობიექტების მიერ 
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულებას სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს, 
უკიდურესად უარყოფითად აისახება ადგილობრივების ცხოვრების ხარისხზე და 
ჯანმრთელობაზე.15 
 

ზოგადი საკანონმდებლო ჩარჩო 
 
საქართველოს კონსტიტუციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „საქართველო 
არის სოციალური სახელმწიფო“. ამავე მუხლის მე-5 პუნქტი კი აცხადებს, რომ 
სახელმწიფო ზრუნავს გარემოს დაცვასა და ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ 
სარგებლობაზე. საქართველოს კონსტიტუცია ასევე განამტკიცებს ინდივიდების 
„გარემოს დაცვის უფლებას“. კონსტიტუციის 29-ე მუხლის მიხედვით, ყველას აქვს 
უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უვნებელ გარემოში და დროულად მიიღოს 
სრული ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ.  
 
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ატმოსფერული ჰაერის მავნე 
ნივთიერებებით დაბინძურება არის ადამიანის საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ 
ჰაერში ნებისმიერი ნივთიერების გაფრქვევა (ემისია), რომელიც ახდენს ან რომელმაც 
შეიძლება მოახდინოს უარყოფითი ზეგავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და 
ბუნებრივ გარემოზე.16 
 

                                                 
14 ქალაქ ფოთში შპს „მოულდს ენდ მეტალ ჯორჯია“-ს მეტალურგიული საწარმოს მიმდინარე 
საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 11 ნოემბრის N595 
ბრძანება. 
15 ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე კორპუსში მცხოვრები ბავშვების სისხლის ლაბორატორიულმა 
ანალიზმა აჩვენა, რომ სისხლში ტყვიის შემცველობა აჭარბებდა დასაშვებ ნორმას. 
16 „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 12. 

https://batumelebi.netgazeti.ge/news/428879/
https://ewmi-activism.org/ka/poti-government-approves-citizen-petition-for-permanent-air-quality-monitoring-in-the-city/
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„გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის თანახმად, მოქალაქეს 
უფლება აქვს მიიღოს ანაზღაურება საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შეუსრულებლობით მისთვის მიყენებული ზიანისთვის.17 
 
გარდა ამისა, იგივე კანონი მოქალაქის უფლებად ასევე განსაზღვრავს, მიიღოს სრული, 
ობიექტური და დროული ინფორმაცია თავისი სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს 
მდგომარეობის შესახებ.18 მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობა გარემოსდაცვით 
ინფორმაციას (რომელზე წვდომის უფლებაც მოქალაქეებს აქვთ) განმარტავს ფართოდ 
და მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და 
უსაფრთხოება, მათ შორის, კვებითი ჯაჭვის დაბინძურება, ადამიანის ცხოვრების 
პირობები.19 
 
კანონმდებლობის აღნიშნული დებულებები ასახავს საქართველოს მიერ 
სავალდებულოდ აღიარებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებების და ადამიანის 
უფლებების სამართლის მოთხოვნებს. „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე 
ხელმისაწვდომობის შესახებ კონვენციის“ (ორჰუსის კონვენცია) თანახმად, მხარეებმა 
უნდა უზრუნველყონ საზოგადოების წვდომა გარემოსდაცვით ინფორმაციაზე. 
 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ 
ხელშეკრულების საფუძველზე, საქართველომ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის 
ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების ვალდებულება იკისრა.20 ევროკავშირის იმ 
სამართლებრივ აქტებს შორის, რომლის დებულებების იმპლემენტირებაც 
საქართველომ უნდა მოახდინოს არის 2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და 
საბჭოს 2008/50/EC დირექტივა „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ევროპაში უფრო 
სუფთა ჰაერის შესახებ.“  
 
დირექტივის თანახმად, სახელმწიფოები ვალდებული არიან, შეაგროვონ ინფორმაცია 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ, რათა ებრძოლონ დაბინძურებას და  
მონიტორინგი გაუწიონ გრძელვადიან ტენდენციებს ჰაერის ხარისხის მიმართულებით. 
გარდა ამისა, სახელმწიფოები ასევე ვალდებული არიან, ზემოაღნიშნული ინფორმაცია 
ჰაერის ხარისხის შესახებ ხელმისაწვდომი გახადონ საზოგადოებისთვის.21 
 

                                                 
17 საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, მუხლი 6. 
18 იქვე.  
19 საქართველოს კანონი „გარემოს დაცვის შესახებ“, მუხლი 4, დ2.ვ. 
20 ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, 
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს 
შორის, მუხლი 306.  
21 2008 წლის 21 მაისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2008/50/EC დირექტივა ატმოსფერული 
ჰაერის ხარისხისა და ევროპაში უფრო სუფთა ჰაერის შესახებ, მუხლი პირველი, პუნქტები 3, 4.  
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ქვეყანაში ჰაერის მართვა ზონების და აგლომერაციების მიხედვით 
 
ზემოაღნიშნული დირექტივა ასევე მოითხოვს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა შემოიღონ 
ზონები და აგლომერატები. აღნიშნული ზონების და აგლომერატების მიხედვით უნდა 
მოხდეს ჰაერის ხარისხის გაზომვა. აღსანიშნავია, რომ „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგი და მართვა ხორციელდება ზონებსა და 
აგლომერაციებში. ზონები და აგლომერაციები მტკიცდება საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით.22 ამასთან, კანონის მიხედვით, 
ზონები დგინდება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასების შედეგების, 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის ინვენტარიზაციის, 
გეოგრაფიული და მეტეოროლოგიური პარამეტრების გათვალისწინებით.23 
 
2021 წლის 30 აგვისტოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრმა №2-1293 ბრძანებით დაამტკიცა „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
მონიტორინგისა და მართვის ზონები და აგლომერაციები“. აღნიშნული დოკუმენტის 
მიხედვით, საქართველო იყოფა ექვს ზონად და აგლომერაციად.24 ქალაქი ფოთი 
განეკუთვნება შავი ზღვის ზონას, რომელშიც, ფოთის გარდა კიდევ 11 მუნიციპალიტეტი 
შედის.25 
 
მართალია, ზონები და აგლომერაციები დიდი ხანია უკვე დამტკიცებულია, თუმცა 
არსებითი ხასიათის ვალდებულებები სულ ახლახან ამოქმედდა. უფრო ზუსტად, 
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის ითვალისწინებს, რომ 
თუ ზონაში ან/და აგლომერაციაში ატმოსფერულ ჰაერში ძირითად მავნე ნივთიერებათა 
დონეები აჭარბებს ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს ან მიზნობრივ მნიშვნელობას, 
აგრეთვე შესაბამის ტოლერანტობის ზღვარს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შესაბამის უწყებებთან ერთად, თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში, იმ მუნიციპალიტეტთან/მუნიციპალიტეტებთან შეთანხმებით, 
რომლის/რომელთა ადმინისტრაციული საზღვრები მოქცეულია შესაბამისი ზონის 
ან/და აგლომერაციის ფარგლებში, ამ ზონისთვის ან/და აგლომერაციისთვის 
შეიმუშავებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმას, რათა მიღწეულ იქნეს 
ტექნიკური რეგლამენტით − ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტებით  
დადგენილი ზღვრულად დასაშვები ნორმები ან მიზნობრივი მნიშვნელობა.  
 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმას ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარდგინებით. 

                                                 
22 საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, მუხლი 51, პუნქტი 1. 
23 იქვე, პუნქტი 2. 
24 შავი ზღვის ზონა; დასავლეთის ზონა; ცენტრალური ზონა; აღმოსავლეთის ზონა; 
მაღალმთიანი ზონა; თბილისის აგლომერაცია. 
25 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლს მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 30 აგვისტოს 
№2-1293 ბრძანებით დამტკიცებული „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და 
მართვის ზონები და აგლომერაციები“, მუხლი 3. 
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კანონის თანახმად, ეს ვალდებულება ამოქმედდა 2022 წლის 1 სექტემბრიდან.26 
 
ამავე თარიღიდან ამოქმედდა კანონის კიდევ ერთი დანაწესი, რომელიც მოქალაქეებს 
უფლებას აძლევს, მიიღონ ინფორმაცია ატმოსფერული ჰაერის მართვის გეგმის შესახებ.  
 

ჰაერის მართვის გეგმის შემუშავების პრეცედენტები საქართველოში 
 
აღსანიშნავია, რომ როდესაც გარემოს დაცვის სამინისტროს კანონით განსაზღვრული ამ 
ვალდებულების ამოქმედებამდეც შეუმუშავებია კონკრეტულ ტერიტორიაზე 
ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა. კერძოდ, 2017 წელს 
დამტკიცდა პროგრამა „ქ. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შემცირების 
ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ", ხოლო 2020 წელს შემუშავებულ იქნა ქ. 
რუსთავის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმა 2020-2022 
წლებისთვის. თავად გეგმაში აღნიშნულია, რომ იგი შემუშავებულია ქ. რუსთავის 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშემწყობი სამუშაო ჯგუფის მიერ, 
რომელიც სამინისტროში იყო შექმნილი და რომლის შემადგენლობაშიც შედიოდნენ 
სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 
დეპარტამენტის, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს, სსიპ გარემოსდაცვითი 
ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის, საქართველოს პარლამენტის გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის, 
ქვემო ქართლის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და 
სამოქალაქო მოძრაობის - „გავიგუდეთ“ წარმომადგენლები. 
 
დოკუმენტის თანახმად, გეგმის შემუშავება განპირობებული იყო ქ. რუსთავში 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის შედეგად დაფიქსირებული მყარი 
ნაწილაკებით დაბინძურების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებით, რაც უმთავრესად 
გამოწვეულია რუსთავის სამრეწველო ზონაში განთავსებული ობიექტების საქმიანობით. 
 
სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებდა ისეთი ღონისძიებების გატარებას, როგორიცაა  
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ ინსპექტირებების 
რაოდენობის გაზრდა, ადმინისტრაციული მიწერილობით განსაზღვრული კონკრეტული 
გეგმის შემუშავება ობიექტებისათვის, რომლებიც არ არიან შესაბამისობაში 

                                                 
26 აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა მედია საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის 
თანახმად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ „სამრეწველო ემისიების 
შესახებ“ კანონის პროექტის შემუშავება დაასრულა და იგი 2022 წლის საშემოდგომო სესიაზე 
წარედგინება საქართველოს პარლამენტს. სამინისტროს მიხედვით, „ახალი კანონპროექტი 
ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას ისახავს მიზნად 
და მსხვილ სამრეწველო საწარმოებს ავალდებულებს, გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად, 
თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა უზრუნველყონ“. ამასთან, კანონპროექტის მიხედვით, 
დაინერგება ახალი ინტეგრირებული სანებართვო სისტემა, რომლის მიზანია სამრეწველო 
საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში, წყალსა და მიწაში ემისიების პრევენცია, შემცირება 
და კონტროლი. პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციასაც. 
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გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების პირობებთან ან კანონით დადგენილ 
მოთხოვნებთან, სამრეწველო ობიექტების მიერ ნარჩენების მართვის კოდექსის 
ვალდებულებების აღსრულების პროცესის გააქტიურება, სამრეწველო ემისიების 
შესახებ კანონის მიღება.  

 

სახელმწიფო უწყებების კომპეტენციები ატმოსფერული ჰაერის მართვის სფეროში 
 

გარემოს ეროვნული სააგენტო  - ატმოსფერული ჰაერის ზოგადი მდგომარეობა 
 
„ატმოსფერული ჰაერის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ქვეყნის 
ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგზე პასუხისმგებელი გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) გარემოს ეროვნული სააგენტოა. სააგენტოს 
კომპეტენციებს შორისაა დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე 
ნივთიერებათა გაფრქვევების აღრიცხვა. სახელმწიფო აღრიცხვის პარალელურად 
საწარმოები უნდა ახორციელებდნენ გაფრქვევათა თვითმონიტორინგს.27 მოქმედი 
კანონმდებლობის თანახმად, სააგენტო ვალდებულია,  ყოველწლიურად გამოაქვეყნოს 
ანგარიში ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის შედეგებისა და ატმოსფერული ჰაერის 
ძირითადი მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების შესახებ. 
 
საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ატმოსფერული ჰაერის მავნე 
ნივთიერებებით დაბინძურებისაგან დაცვის სისტემის  ერთ-ერთი წინაპირობაა 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად დასაშვები 
ნორმების დადგენა. 
 
 რა არის ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია - „ზდკ“? 
 
ზღვრულად დასაშვები ნორმა განიმარტება როგორც ადამიანის ჯანმრთელობასა და 
გარემოზე მავნე ზეგავლენის თავიდან აცილების ან შემცირების მიზნით დადგენილი 
დონე, რომელიც მიღწეული უნდა იქნეს დროის მოცემულ პერიოდში და რომელმაც 
შემდგომ არ უნდა გადააჭარბოს მიღწეულ დონეს. 
 
ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მიზნით მთავრობა თითოეული მავნე ნივთიერებისთვის 
ამტკიცებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის ზღვრულად 
დასაშვებ ნორმებს. აღნიშნული ნორმები დგინდება საქართველოს მთავრობის 
ტექნიკური რეგლამენტით, რომელიც „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის სტანდარტებს“ 
განსაზღვრავს.28 
 

                                                 
27 საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“, მუხლი 37.    
28 „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 18. თითოეული მავნე 
ნივთიერებისთვის დადგენილი ზდკ მოცემულია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 
ივლისის #383 დადგენილებით დამტკიცებული „ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
სტანდარტების“ ტექნიკურ რეგლამენტში. 
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კონკრეტული მავნე ნივთიერების ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციის მისაღწევად 
გათვალისწინებული უნდა იქნას კონკრეტულ ტერიტორიაზე მოქმედი დაბინძურების 
წყაროები და მათ მიერ გამოფრქვეული ნივთიერებები. საქართველოს კანონმდებლობა 
განასხვავებს დაბინძურების მობილურ, დისპერსიულ და სტაციონარულ წყაროებს. 
საწარმოო ობიექტები სწორედ დაბინძურების სტაციონარულ წყაროს განეკუთვნებიან 
(დამონტაჟებულია უძრავად).  საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებისთვის უნდა დადგინდეს ზღვრული დასაშვები 
გაფრქვევა („ზდგ“) 
 
რა არის ზღვრული დასაშვები გაფრქვევა - „ზდგ“? 
 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა გაფრქვევის შეზღუდვის მიზნით დგინდება დაბინძურების 
სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 
დასაშვები გაფრქვევის ნორმები. 
 
სხვა სიტყვებით, თითოეული ინდივიდუალური საწარმოსთვის განისაზღვრება მავნე 
ნივთიერების გაფრქვევის ის რაოდენობა, რაც ზდკ-ს საერთო ოდენობის 
გათვალისწინებით29 დასაშვებია ამ კონკრეტული ობიექტისთვის. მავნე ნივთიერებათა 
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმა დგინდება 5 წლის ვადით, ატმოსფერული 
ჰაერის დაბინძურების თითოეული წყაროსთვის და თითოეული მავნე 
ნივთიერებისთვის. ეს ნორმები (მათთვის გამოყოფილი „კვოტები“) უნდა მოამზადოს 
საწარმომ  (ან მისმა კონტრაქტორმა)  და შეათანხმოს გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან. 
 
გარდა ამისა, თითოეულ გაფრქვევის წყაროს სუბიექტს ევალება განახორციელოს მის 
მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების ინვენტარიზაცია, რაც გულისხმობს ემისიების 
რაოდენობისა და შემადგენლობის შესახებ მონაცემების შეგროვებას (მუხლი 291). 
 
გარემოს ეროვნული სააგენტო წარდგენიდან 1 თვის ვადაში შეითანხმებს ა) 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 
ნორმების პროექტს და ბ) ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული 
წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური 
ანგარიშს ან შენიშვნებით დაუბრუნებს საქმიანობის სუბიექტს.  
 
სააგენტოსთან შეთანხმებული ზემოაღნიშნული დოკუმენტების გარეშე აკრძალულია 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა გაფრქვევა. (მუხლი 30) 
 

                                                 
29 „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ კანონის მიხედვით, ზგდ არის „გაანგარიშებული იმ 
პირობით, რომ დაბინძურების ამ წყაროსა და სხვა წყაროების ერთობლიობიდან გაფრქვეულ 
მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია ატმოსფერული ჰაერის მიწისპირა ფენაში არ აღემატება ამ 
წყაროს ზეგავლენის ტერიტორიისათვის დადგენილ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის 
ზღვრულად დასაშვებ ნორმებს.“ 
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იმ შემთხვევაში თუ საქმიანობა ექვემდებარება გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას, 
შესაბამისი გადაწყვეტილების მისაღებად წარდგენილ განაცხადს თან უნდა ახლდეს 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 
ნორმების პროექტი. (მუხლი 36). 
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2022 წლის 26 აგვისტოს 
მოწოდებული საჯარო ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ ქალაქ ფოთში ზღვრულად 
დასაშვები გაფრქვევის ნორმების მოქმედი პროექტები გააჩნია შემდეგ 8 კომპანიას: 
 

 შპს სათნო; 

 სს „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; 

 შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანია“; 

 შპს „საქართველს გაზის ტრანსპორტიების კომპანია“; 

 შპს „ფოთი ფაუნდრი“; 

 შპს „ჩენელ ენერჯი ლიმითედ საქართველო“; 

 შპს „აზა კარბონი“ 

 შპს „სტდ ჯორჯია“. 

რაც შეეხება შეთანხმებული პროექტით დადგენილი ნორმების დარღვევას, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით, 
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის დადგენილი ნორმის 5-ჯერამდე გადამეტება 
სანქცირდება 5 000 ლარიანი ჯარიმით.30 
 
გაფრქვევების თვითმონიტორინგის სისტემა 
 
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, საწარმო 
ვალდებულია, უზრუნველყოს დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე 
ნივთიერებათა გაფრქვევების სწორი თვითმონიტორინგის წარმოება (მუხლი 38). 
თვითმონიტორინგი უნდა მოხდეს უწყვეტად და ავტომატურად გადაეცეს 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს სისტემას (არაუმეტეს 5 წუთიანი 
ინტერვალით). უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის შედეგების საფუძველზე 
30-წუთიანი გასაშუალოებული მონაცემ(ებ)ის შედარება მოხდება ზღვრულად დასაშვები 
გაფრქვევის დადგენილ ნორმებთან. დარღვევის შემთხვევაში საქმიანობის 
მწარმოებელს დაეკისრება პასუხისმგებლობა. 
 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 761 მუხლის 
თანახმად, მონიტორინგის სისტემის არარსებობა ან გამოუყენებლობა გამოიწვევს 

                                                 
30 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი, მუხლები 792, 793, 798. 
აღსანიშნავია, რომ კანონმდებლობა ითვალისწინებს განსხვავებულ სანქციას იმისდა მიხედვით, 
თუ რამდენჯერ მოხდა ნორმის გადამეტება; კერძოდ, როგორც ითქვა 5-ჯერამდე გადამეტება 
გამოიწვევს 5 000 ლარიან ჯარიმას; 5-იდან 10-ჯერამდე გადამეტება - 15 000 ლარი, 10-ჯერ და 
მეტჯერ გადამეტება - 45 000  ლარი. 
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საწარმოს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.31 აღსანიშნავია, რომ 
თვითმონიტორინგის ვალდებულების დარღვევისთვის სანქცია მხოლოდ 2021 წლის 1 
ივნისიდან ამოქმედდა. 
 
ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის 
შედეგები ეგზავნება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს უშუალოდ 
მონიტორინგის ხელსაწყოდან, ყოველგვარი ცვლილების გარეშე, უწყვეტ რეჟიმში 
(არაუმეტეს 5-წუთიანი ინტერვალით) სერვისის საშუალებით, იმგვარად, რომ 
უზრუნველყოფილი იყოს მონაცემთა მთლიანობა და დაცულობა. 
 
რომელი საწარმოები ექვემდებარებიან თვითმონიტორინგის ვალდებულებას ქალაქ 
ფოთში? 
 
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ კანონის 38-ე მუხლის 11 მუხლი ადგენს, რომ 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების 
თვითმონიტორინგისა და ანგარიშგების წარმოება სავალდებულოა ყველა 
საქმიანობისთვის, გარდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული 
ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული საქმიანობებისა. „დაბინძურების 
სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის 
და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის“ მიხედვით, აღრიცხვის 
ვალდებულება აქვს ყველა საწარმოს, გარდა 41 მუხლით განსაზღვრული საგამონაკლისო 
საქმიანობებისა, აღნიშნულ მუხლში ჩამოთვლილია, მაგალითად, ისეთი საქმიანობები, 
როგორიცაა, მოსახლეობის მიერ გათბობის მიზნით გამოწვეული გაფრქვევა, 
დაწესებულებები, სადაც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენს 
მხოლოდ შენობა-ნაგებობების გათბობისთვის ან/და ჰიგიენური მომსახურებისთვის 
გამოყენებული საშუალებები, რომლებიც არ მოიხმარენ თხევად წიაღისეულ ან/და მყარ 
წიაღისეულ საწვავს,  საკვებითა და სასმელებით მომსახურების ობიექტები და სხვა.32 
ამასთან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განმარტებით,33 
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებით 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის №5 დანართით გათვალისწინებული 
საქმიანობის სუბიექტი34 ვალდებულია აწარმოოს ამავე დადგენილებით განსაზღვრული 

                                                 
31 იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა სანქცირება 20 000 ლარიანი ჯარიმით, ხოლო ყოველ 
მომდევნო დარღვევაზე ჯარიმა განისაზღვრება 40 000 ლარით. 
32 საგამონაკლისო საქმიანობების სრული ჩამონათვალი იხილეთ საქართველოს მთავრობის 
2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილებით დამტკიცებული „დაბინძურების სტაციონარული 
წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების 
წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის“ 41 მუხლი. 
33 იხ., დანართი 3, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 14 
ნოემბრის წერილი.  
34 რეგლამენტის მე-5 დანართით გათვალისწინებული საქმიანობებია: ნედლი ნავთობის (გარდა 
საზეთ-საპოხი მასალისა) გადამუშავება, 10 მეგავატი ან მეტი სიმძლავრის 
თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაცია, თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების 
წარმოება, პირველადი ან/და მეორელული დნობით ჩათვლით, თუჯის ან ფოლადი დნობა 
პროდუქციის წარმოების მიზნით, შავი ლითონების დამუშავება: ლითონის ცხლად დამუშავება, 
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მავნე ნივთიერებების, ასევე ტემპერატურის უწყვეტი განსაზღვრა, ინსტრუმენტული 
მეთოდით, თუ კონკრეტული დამბინძურებლის კონცენტრაცია ხვდება ამავე 
დადგენილების მე-6 დანართით განსაზღვრულ გაზომვის დიაპაზონში.  
 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ზემოაღნიშნულ ვალდებულებას ქალაქ ფოთში 
მოქმედი საწარმოებიდან ექვემდებარება შემდეგი 5 (ხუთი) საწარმო: 
 

 შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ (ცემენტის წარმოება); 

 შპს „საქართველოს ცემენტის კომპანია“ (ცემენტის წარმოება); 

 შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“ (მეტალურგიული წარმოება); 

 შპს „სტდ ჯორჯია“ (მეტალურგიული წარმოება); 

 შპს „ფოთი ფაუნდრი“(მეტალურგიული წარმოება). 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 5 საწარმოდან, აგვისტოს მდგომარეობით, არც ერთს 
ჰქონდა კანონმდებლობით განსაზღვრული ვალდებულება შესრულებული და არც ერთი 
არ აწარმოებდა გაფრქვევების თვითმონიტორინგს დადგენილი წესის შესაბამისად.35 
 
აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები (ფილტრები) 
 
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ კანონის 50-ე მუხლი ასევე ითვალისწინებს, 
რომ თვითმონიტორინგის სისტემის გარდა, კომპანიები ვალდებული არიან, იქონიონ 
აირმტვერდამჭერი მოწყობილობები, რომლებიც ემისიების გაფილტვრას მოახდენს.  
„აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის ექსპლუატაციის ტექნიკური რეგლამენტი“ 
აღნიშნულ მოწყობილობას განმარტავს როგორც „ნაგებობების, დანადგარების და 
აპარატურის კომპლექსს, რომელიც დანიშნულია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 
წყაროებიდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების დასაჭერად ან მათ გასაუვნებლად;“36 
 

                                                 
სამჭედლო გრდემლით, დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა წელიწადში 50 ტონა ან მეტი 
წარმადობით, ფერადი ლითონიების (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა წელიწადში 20 ტონა 
ან მეტი წარმადობით, ლითონშემცველი მადნის გამოწვა და აგლომერირება, მეტალურგიული, 
ქიმიური ან ელექტროქიმიური პროცესების მეშვეობით მადნიდან, კონცენტრატებიდან ან 
მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოება, გარდა საიუველირო წარმოებისა, 
ორგანული და არაორგანული ნაერთების წარმოება, ფოსფოროვანი, აზოტოვანი ან/და 
კალიუმოვანი სასუქების მარტივი ან/და რთული წარმოება, შუალედური პროდუქტის ქიმიური 
დამუშავებით ქიმიური ნივთიერებების წარმოება, ფარმაცევტული პროდუქტების, საღებავების, 
ლაქების, პეროქსიდის, ელასტომერი ან/და პლასტიკური მასალის წარმოება, ცემენტის, კირის, 
გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება, მინის ან/და მინის პროდუქციის (მათ შორის მინის ბოჭკოს) 
წარმოება. 
35 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2022 წლის 26 
აგვისტოს #8364/01 წერილით მოწოდებული საჯარო ინფორმაცია (იხ., დანართი 1). აღნიშნული 
საწარმოების მიერ თვითმონიტორინგის სისტემის დანერგვის გეგმების შესახებ სრული 
ინფორმაცია იხ., დანართი 2-ში.  
36 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის  
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ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, ამგვარი 
მოწყობილობების ექსპლუატაციის წესების პირველ ჯერზე დარღვევა ან/და ამ 
მოწყობილობების გაუმართაობა გამოიწვევს საწარმოს დაჯარიმებას 1 000 ლარიდან 10 
000 ლარამდე.37  
 
აირმტვერდამჭერი მოწყობილობის უქონლობა სანქცირდება 10 000 ლარიდან 20 000 
ლარიანი ჯარიმით.38 აღნიშნული ჯორიმების ოდენობა 2021 წლის მარტში კანონში 
შეტანილი ცვლილებებით გაიზარდა, იქამდე ჯარიმის ოდენობა აირმტვერდამჭერი 
მოწყობილობების ექსპლუატაციის წესების დარღვევისთვის ხუთასიდან ათას ლარამდე 
იყო, ხოლო იმავე მოწყობილობის გამოუყენებლობისთვის - ათასიდან ორი ათას 
ლარამდე. 
 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ აგვისტოში მოწოდებული 
ინფორმაციის მიხედვით, ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე განთავსებული საწარმოების 
ინსპექტირებების შედეგად გამოვლინდა, რომ შპს „მოულდს ენდ მეტალს“ ჯორჯია, 
რომელიც ჭავჭავაძის ქუჩაზე, განსაკუთრებული ინდუსტრიული ზონის საზღვრებში, 
მდებარეობს, არღვევდა აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ექსპლუატაციის წესებს; 
სამინისტროს ცნობით, სხვა საწარმოების მიერ აღნიშნული წესების დარღვევა ან 
მოწყობილობის უქონლობა მის მიერ ამ ეტაპზე გამოვლენილი არ არის (იხ. დანართი 1). 

 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი - ზედამხედველობა 
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევაზე 
 
გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის შესრულების ზედამხედველობაზე 
პასუხისმგებელი უწყება გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტია. 
დეპარტამენტის ოქმების ანალიზის საფუძველზე ვლინდება, რომ ატმოსფერული 
ჰაერის დაცვის მიმართულებით გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, 
როგორც წესი, ადგენს შემდეგ დარღვევებს: 

 
- ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით/გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით 

გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობა; 

- აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების უქონლობა/გამოუყენებლობა; 

- თვითმონიტორინგის სისტემის არარსებობა; 

- ნარჩენების მართვის კოდექსის დარღვევა ; 

აღსანიშნავია, რომ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 
უფლებამოსილია, საწარმოებს წარუდგინოს „ადმინისტრაციული მიწერილობა“, რაც 
შესაძლოა გულისხმობდეს საწარმოს საქმიანობის შეჩერებას დარღვევების სრულად 
აღმოფხვრამდე. უფრო ზუსტად, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

                                                 
37 საქართველოს კანონის „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“, მუხლი 78. 
ამავე მუხლის თანახმად, იგივე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს ჯარიმის ოდენობის 
გაორმაგებას.  
38 იქვე,  78-ე მუხლის მეხუთე ნაწილი. 
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მიერ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესის მიხედვით, ადმინისტრაციული 
მიწერილობა განიმარტება როგორც დადგენილი წესით რეგულირების ობიექტის 
საქმიანობის დათვალიერების, შემოწმების  პროცესში გამოვლენილ დარღვევებზე 
შედგენილი დოკუმენტი, რომელიც აცნობებს რეგულირების ობიექტს, რომ მითითებულ 
ვადაში აღმოფხვრას გამოვლენილი დარღვევები ან თავი შეიკავოს რაიმე 
ქმედებებისაგან, რომელთა შეუსრულებლობაც გამოიწვევს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესაბამის პასუხისმგებლობას. ამასთან, 
საწარმოს საქმიანობის მთლიანად ან ნაწილობრივ შეზღუდვის საფუძველს, 
კანონმდებლობის მიხედვით, წარმოადგეს განსაკუთრებული ხასიათის დარღვევის 
გამოვლენა. კერძოდ, იმავე წესის მე-10 მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, თუ გარემოს 
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სფეროში რეგულირების ობიექტი 
საქმიანობას საქართველოს გარემოს დაცვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული სავალდებულო დოკუმენტის გარეშე ახორციელებს, ან 
რეგულირების ობიექტის საქმიანობა გარემოს მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის და 
მისი აღმოფხვრა სავალდებულოა, თუმცა ამის დაუყოვნებლივ განხორციელება 
შეუძლებელია, ან რეგულირების ობიექტის საქმიანობამ შეიძლება, საფრთხე 
შეუქმნას ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას ან/და მტკიცებულებებს, 
დეპარტამენტი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ამ პუნქტით 
გათვალისწინებული გარემოების სრულ აღმოფხვრამდე რეგულირების ობიექტისთვის 
შესაბამისი ქმედების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეზღუდვის შესახებ (საჭიროების 
შემთხვევაში, დალუქოს ობიექტი, დანადგარი, აგრეგატი, მოწყობილობა, ნივთი).  
 
საქმიანობის შეზღუდვის შესახებ გადაწყვეტილება ფორმდება ადმინისტრაციული 
მიწერილობის სახით, რომლის შესრულებაც საწარმოებისთვის სავალდებულოა. 
ადმინისტრაციული მიწერილობა შეიძლება, გასაჩივრდეს სასამართლოში. თუმცა 
გასაჩივრება არ აჩერებს საქმიანობის შეჩერების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილების 
მოქმედებას. 
 

ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია გარემოს დაცვის სფეროში 
 
აღსანიშნავია, რომ ვინაიდან ქვეყანაში, მათ შორის ადგილობრივ დონეზე, 
ატმოსფერული ჰაერის დაცვაზე და მართვაზე პასუხისმგებელი ძირითადად 
ცენტრალური სახელმწიფო დაწესებულებები არიან, ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების კომპეტენცია ამ მიმართულებით შეზღუდულია. 
მიუხედავად ამისა, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით“ განსაზღვრული 
უფლებამოსილებების  გათვალისწინებით, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის 
გაუმჯობესების კუთხით, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს შეუძლია ქალაქის 
ტერიტორიაზე მწვანე საფარის წილის ზრდა, განსაკუთრებით პრობლემურ 
ტერიტორიებზე. 

 
აღსანიშნავია, რომ „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის 
მიხედვით,  ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ასევე უფლებამოსილია, „სახელმწიფო 
პოლიტიკის გამტარებელ ორგანოსთან კოორდინაციით“ გაატაროს ღონისძიებები 
ჯანდაცვის და „ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით. 



22 

 

როგორც ცნობილია, ქალაქ ფოთში ჯავახიშვილის ქუჩის მცხოვრებლებისა და 
პლატფორმა „ფოთელები საკუთარი უფლებებისათვის“ მიმართვის საფუძველზე, 
ფოთის მერიამ ტყვიაზე და სხვა მძიმე მეტალებზე კვლევა 2021 წლის ივლისში ჩაატარა. 
შემოწმებული 108 ბავშვიდან ნაწილის სისხლში ტყვიის დასაშვებზე მაღალი 
შემცველობა აღმოჩნდა.  ვინაიდან, სისხლში ტყვიის შემცველობა უკავშირდება არაერთ 
დაავადებას და მისი სისხლში აღმოჩენა საგანგაშოა განსაკუთრებით ბავშვების 
შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, რომ კვლევის შედეგებს მოჰყოლოდა რეაგირება 
როგორც ცენტრალური ისე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების 
მხრიდან, რაც ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, არ მომხდარა. 

 
ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ ქალაქ ფოთში სამეწარმეო საქმიანობის 
მოსახლეობაზე უარყოფითი გავლენის კუთხით არსებული პრობლემების ნაწილი 
არასათანადო ქალაქგეგმარებითაა გამოწვეული, როდესაც ინდუსტრიული ზონები 
იჭრება უბნებში და გარემოს დამაბინძურებელი საწარმოები საცხოვრებელი სახლების 
გვერდით აღმოჩნდებიან.39 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის განაშენიანების გეგმის 
განაშენიანების მართვის რეგლამენტის40 მიხედვით, დაბალი და საშუალო 
ინტენსივობის საცხოვრებელ ზონებში საგამონაკლისო წესით დასაშვებია მცირე ზომის 
სამეწარმეო ობიექტის მშენებლობაც, რომელიც არ არღვევს სამეზობლო თმენის 
პრინციპებს. რეალურად, დღესდღეობით უკვე არსებული მდგომარეობა იმგვარია, რომ 
საცხოვრებელი სახლები საწარმოების პირდაპირი ზეგავლენის არეალში ექცევა, რაც 
მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უკიდურესად უარყოფითად აისახება. შესაბამისად, 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებების განხილვისას, 
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფოთის ადგილობრივი ხელისუფლების 
პასუხისმგებლობაა, მომავალში მაინც არ დაუშვას ინდუსტრიული ობიექტების შეჭრა 
საცხოვრებელ ზონებში და შეეცადოს, უკვე არსებული გადაკვეთის წერტილებში 
მცხოვრები მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, კომპეტენციის ფარგლებში.  

 

 

დასკვნა: სისტემური გამოსავალი ორმხრივი მოლაპარაკების ნაცვლად 
 
ბოლო წლების განმავლობაში განვითარებული გარემოსდაცვითი ბრძოლების ნაწილი 
დაზარალებულებსა და კერძო კომპანიებს შორის შეთანხმებით სრულდება. 
მაგალითად, ასეთი შემთხვევები გვხვდება წიაღისეულის მომპოვებელ რეგიონებში, 
სადაც მომპოვებელი კომპანიები ორმხრივ მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ადგილობრივ 
მოსახლეობასთან ქონებისა თუ ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანის 
ასანაზღაურებლად. ასეთი შეთანხმებები, როგორც წესი, დახურულია ფართო 
საზოგადოებისთვის, შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობების აღსრულება კი 

                                                 
39 ამგვარი შემთხვევის საუკეთესო მაგალითია ნაბადის დასახლება, რომელიც თავისუფალი 
ინდუსტრიული ზონის („თიზ“) ფარგლებში ხვდება.  
40 ფოთის მუნიციპალიტეტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის – გენერალური გეგმისა და 
განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე ქალაქ  ფოთის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 
2019 წლის 2 დეკემებრის #27/28 ბრძანება, ხელმისაწვდომია: 
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4720409?publication=1.  

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4720409?publication=1
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ხშირად ჭიანურდება. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა მოსახლეობასა და კერძო კომპანიას 
შორის ორივე მხარისთვის მისაღები ხელშეკრულება ფორმდება და არსებობს 
მიღწეული შეთანხმების შესრულების გარანტია, პირდაპირი მოლაპარაკების ეს 
ფორმატი არ იძლევა სისტემური პრობლემების გადაჭრის საშუალებას. ორმხრივი, 
დახურული მოლაპარაკებების ფორმატი გვთავაზობს არა საყოველთაო და მდგრად, 
არამედ დროებით და ვიწრო გამოსავალს. შედეგად, წიაღისეულის მომპოვებელ 
რეგიონებში ქონებისთვის მიყენებული ზიანის შეფასების ერთიანი, სამართლიანი, 
გამჭვირვალე სტანდარტის და განსახლების წესის ნაცვლად ვიღებთ ბუნდოვანი 
მეთოდოლოგიით დაანგარიშებულ ერთჯერად კომპენსაციას კონკრეტული 
ოჯახებისთვის. დაზარალებულთა ყოველ შემდგომ ჯგუფს დამოუკიდებლად უწევს 
კომპენსაციის მოსაპოვებლად აუცილებელი რთული და ხანგრძლივი გზის გავლა.  
 
ამასთან, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ მოლაპარაკებების პროცესი კომპენსაციის 
დასადგენად ხშირად ქონების საბაზრო ფასს ეყრდნობა. თუმცა საწარმოების 
ზეგავლენის ზონაში მოქცეული უძრავი ქონების გამო იქ მძიმე ინდუსტრიის არსებობის 
გამო მკვეთრად ეცება. შესაბამისად, მძიმე ინდუსტრია ქმნის მისთვის ხელსაყრელ და 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დამაზიანებელ ჯაჭვს - ინდუსტრია შედის უბანში და 
მისი იქ ყოფნით უძრავი ქონების ფასის დაცემას უწყობს ხელს (მძიმე ინდუსტრიით 
დატვირთული სივრცე ცხადია ნაკლებად მიმზიდველი ხდება). მოლაპარაკების ეტაპზე 
მძიმე ინდუსტრიის წარმომადგენლები უძრავი ქონების მათივე ხელშეწყობით 
დავარდნილ საბაზრო ფასს მათ სასარგებლოდ იყენებენ.   
 

მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს წარმომადგენლები, როგორც წესი, მხარს უჭერენ 
ორმხრივი მოლაპარაკების ფორმატს დაზარალებულებსა და კერძო მხარეს შორის. ეს 
ფორმატი სახელმწიფო უწყებებს პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს და 
პრობლემების გადასაჭრელად აუცილებელი რესურსების მობილიზების ტვირთს კერძო 
მხარეს აკისრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰაერის დაბინძურება განსხვავებულად 
ზემოქმედებს მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფზე, ხოლო დამაბინძურებლების 
კონცენტრაცია უბნიდან უბნამდე განსხვავდება, ის საყოველთაო პრობლემაა, 
რომელსაც სისტემური გადაჭრა სჭირდება.  
 
როგორი შეიძლება იყოს სისტემური გამოსავალი ფოთში? ინდუსტრიულ საწარმოებთან 
განსაკუთრებით ახლოს მცხოვრები ოჯახების განსახლების მიმართულებით 
სახელმწიფო არსებითად იმავე ლოგიკით მოქმედებს, როგორც სხვა რეგიონებში: აქაც, 
მაგალითად, ჯავახიშვილის ქუჩის შემთხვევაში, ვხედავთ საწარმოს პირისპირ 
დარჩენილ დაზარალებულ ოჯახებს, ადგილობრივი თვითმმართველობა კი მოქმედებს 
როგორც ერთგვარი შუამავალი კერძო კომპანიასა და მოსახლეობას შორის. როგორც 
ზემოთ აღინიშნა, გარემოსდაცვითი ნორმების დარღვევით და არამდგრადი სამეწარმეო 
საქმიანობით დაზარალებული მოსახლეობის განსახლება და კომპენსირება ცალსახად 
საჭიროებს სახელმწიფოს ჩარევას და ერთგვაროვანი და სისტემური გამოსავლის 
შემუშავებას. 
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უფრო ზუსტად, იმ შემთხვევებში, როდესაც მოსახლეობა ზიანდება იმგვარი სამეწარმეო 
საქმიანობის შედეგად, რომელიც იწვევს მათი საცხოვრებელი გარემოს და სახლების 
დაზიანებას ან/და ჯანმრთელობისთვის სახიფათოდ ქცევას, უნდა შემუშავდეს 
განსახლების და კომპენსირების ერთგვაროვანი სტანდარტები, როდესაც მოსახლეობას 
აუნაზღაურდება არა მხოლოდ ბინის საბაზრო ღირებულება, არამედ ასევე, ის ზიანი და 
ხარჯები, რაც უკავშირდება საცხოვრებლის იძულებით ცვლილებას და სხვაგან 
გადასვლას.  საერთაშორისო დოკუმენტები კომპენსაციის ამ ოდენობას, როგორც წესი, 
ჩანაცვლებითი/აღდგენითი ღირებულების სახელით მოიხსენიებენ. 
 
2022 წლის 18 ივლისის ანგარიშში იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებების 
შესახებ გაერო-ს სპეციალური მომხსენებელი განსაკუთრებულ ადგილს უთმობს 
განვითარების პროექტებით გამოწვეულ განსახლებას. ანგარიშის ერთ-ერთ ნაწილში 
აღწერილია ფოთში, ჯავახიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებთა მსგავსი პრობლემატიკა, 
როდესაც ადამიანები იძულებით გადაადგილებას ექვემდებარებიან განსახლების 
შეტყობინების მიღების გარეშეც კი, გარკვეული პროექტების ეკოლოგიური ნაკვალევის 
გამო, რასაც აქვს უარყოფითი გავლენა მათ ჯანმრთელობაზე, საკვების უსაფრთხოებაზე 
და სარჩო-საბადებელზე, რაც, საბოლოო ჯამში, მათ არაპირდაპირ აიძულებს 
საცხოვრებლის დატოვებას.41 ანგარიშის მიხედვით, დაზარალებული პირებისთვის 
კომპენსაცია უზრუნველყოფილი უნდა იქნას დროულად და ყოვლისმომცველი 
მეთოდოლოგიის საფუძველზე (44-ე პარაგრაფი). 
 
საერთაშორისო პრაქტიკის კუთხით, ასევე, აღსანიშნავია, მსოფლიო ბანკის 
გარემოსდაცვითი და სოციალური პრინციპები, რომლებიც ბანკის  პოლიტიკის 
დოკუმენტების ნაწილია და გამოიყენება ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტების 
განხორციელებისას. აღნიშნული პრინციპების მე-5 პრინციპის (რომელიც შეეხება მიწის 
შეძენას, მიწით სარგებლობით შეზღუდვას და იძულებით განსახლებას) მე-12 პუნქტის 
თანახმად, როდესაც პროექტის ფარგლებში მიწის შესყიდვა ან მოსახლეობის მიერ 
მიწით სარგებლობის შეზღუდვა (როგორც მუდმივად, ისე დროებით) გარდაუვალია, 
მსესხებელი ვალდებულია, შესაბამის პირებს შესთავაზოს კომპენსაცია „ჩანაცვლებითი 
ღირებულების“ ოდენობით,42 და სხვა დახმარება, რაც აუცილებელია, მათი 

                                                 
41 Human rights of internally displaced persons - Note by the Secretary-General, Report of the Special 
Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Cecilia Jimenez-Damary, A/77/182, July 
18, 2022, 28-ე პარაგრაფი, ხელმისაწვდომია: bit.ly/3gLlNgt.  
42 გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების გარდა უშუალოდ განსახლების საკითხს 
ასევე არეგულირებს მსოფლიო ბანკის სამოქმედო სახელმძღვანელო 4.12. (განახლდა 2013 
წელს), რომელიც კიდევ უფრო დეტალურია. აღნიშნული დოკუმენტის პირველი დანართის 
თანახმად, მიწასთან და შენობებთან მიმართებით ჩანაცვლებითი ღირებულება ნიშნავს 
შემდეგს: სახლების და სხვა ნაგებობებისთვის, ჩანაცვლებითი ღირებულება უდრის სანაცვლო 
შენობის ასაგებად (დაზიანებული სახლის მდებარეობის მსგავს ტერიტორიაზე, ამ სახლის 
მსგავსი ხარისხის)  ან შესაკეთებლად (თუ ნაწილობრივ დაზიანებულია) საჭირო მასალების 
საბაზრო ღირებულება, პლუს სამშენებლო მასალების ტრანსპორტირების ღირებულება, პლუს 
სამუშოს ძალის ღირებულება, პლუს კონტრაქტორების გადასახადები, პლუს რეგისტრაციასთან 
და გადაცემასთან დაკავშირებული ხარჯები. ჩანაცვლებითი ღირებულების განსაზღვრისას, 
მხედველობაში არ უნდა იყოს მიღებული ქონების ცვეთა.” 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies
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საცხოვრებელი პირობების და სარჩოს გასაუმჯობესებლად ან როგორც მინიმუმ 
აღსადგენად. მიწის და უძრავი ქონების კატეგორიებისთვის კომპენსაციის ოდენობები 
უნდა იყოს გამჭვირვალე და თანმიმდევრულად, ერთგვაროვნად გამოყენებული. უნდა 
არსებობდეს კომპენსაციის გამოთვლის ცხადი საფუძველი და კომპენსაცია უნდა 
განაწილდეს გამჭვირვალე პროცედურის შესაბამისად.  
 
რაც შეეხება ზოგადად ქალაქში არსებულ მძიმე მდგომარეობას, ერთი მხრივ, 
აუცილებელია მდგრადი ქალაქგეგმარება, მეორე მხრივ კი, ჰაერის დაბინძურებასთან 
დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა. ქალაქგეგმარების კუთხით მნიშვნელოვანია 
მეტალურგიული საწარმოების კონცენტრაცია ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილში 
დაექვემდებაროს სპეციალურ ზომებს, რომელიც წარმოქმნილ ინდუსტრიულ პარკს 
გარშემო მაცხოვრებელი ოჯახებისთვის უსაფრთხოს გახდის - ასეთი ზომები, 
საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, შეიძლება იყოს მწვანე ბუფერული ზონების 
შექმნა, საცხოვრებელ ზონებსა და საწარმოებს შორის დისტანციის დაცვა, ხმაურის 
კონტროლი, მდგრადი სატრანსპორტო ქსელის მოწყობა, მონიტორინგისა და 
ზედამხედველობის უფრო ეფექტური, გამჭვირვალე პრაქტიკების დამკვიდრება და სხვა. 
ამ ნაბიჯების გარეშე, ქაოტურად გაჩენილი ინდუსტრიული პარკი საფრთხისშემცველია 
როგორც უშუალოდ მისი მიმდებარე მოსახლეობისთვის, ისე მთლიანად ფოთისთვის.  
 
რაც შეეხება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას და ინდივიდუალური 
საწარმოების კონტროლს, ამ მიმართულებით ნათელია, რომ მიუხედავად არაერთი 
ინსპექტირებისა, საზედამხედველო ორგანოებს უჭირთ, გრძელვადიანად უზრუნველყონ 
კომპანიების მიერ გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულება. მნიშვნელოვანია, რომ 
შესაბამისმა უწყებებმა სისტემურად გაანალიზონ ვითარება და არსებული მონაცემების 
საფუძველზე, გამოიკვლიონ, რატომაა, რომ საწარმოები სანქციების დაკისრების 
შემდეგაც აგრძელებენ კანონმდებლობის დარღვევას. ფრაგმენტული, რეაგირებაზე 

დაფუძნებული მუშაობის ნაცვლად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო 
უწყებები, პირველ რიგში კი, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი და 
გარემოს ეროვნული სააგენტო პროაქტიულად და ერთობლივად შეეცადონ ქალაქ 
ფოთში (და ზოგადად ქვეყანაში) ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას, მათ 
შორის, დამრღვევი საწარმოების კონტროლზე აყვანით და საქმიანობის შეჩერების 
ბერკეტის უფრო ხშირი გამოყენებით. 
 
 



დანართი 1:  



N 8364/01 8364-01-2-202208261725
26/08/2022

,,სოციალური სამართლიანობის ცენტრი’’-ს 
დერექტორს ქალბატონ თამთა მიქელაძეს

(ელ.ფოსტა: info@socialjustice.org.ge)

ქალბატონო თამთა,

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, მიმდინარე 
წლის 12 აგვისტოს შემოსული #გ01/227 თქვენი წერილი პასუხად გიგზავნით 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განსახორციელებელ 
რეგულირების ობიექტების გეგმიურ შემოწმებათა 2022 წლის გეგმის ასლს (იხილეთ 
დანართი 1). 

ასევე გაცნობებთ, რომ დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ 
ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის ინსტრუმენტული მეთოდით 
უწყვეტად განსაზღვრისა და შესაბამის ელექტრონულ სისტემაში მონაცემების 
უწყვეტად გადაცემის ვალდებულება, ქ. ფოთის ტერიტორიაზე განთავსებული 
ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი ობიექტებიდან, გააჩნია 5 საწარმოს. ესენია:

 შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია (ცემენტის წარმოება);
 შპს საქართველოს ცემენტის კომპანია (ცემენტის წარმოება);
  შპს მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია (მეტალურგიული წარმოება);
  შპს სდტ ჯორჯია (მეტალურგიული წარმოება), 
  შპს ფოთი ფაუნდრი (მეტალურგიული წარმოება).

აღნიშნულ საწარმოებს, დღეს არსებული მდგომარეობით, გაფრქვევების უწყვეტი 
ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში დარეგისტრირების 
მიზნით გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისთვის არ მიუმართავთ.

აქვე გიგზავნით ქ. ფოთში, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 
რაოდენობის ინსტრუმენტული მეთოდით უწყვეტად განსაზღვრის ვალდებულების 
მქონე 5 საწარმოს მიერ, სამინისტროსთვის მოწოდებულ ინფორმაციას, მათ მიერ მავნე 



ნივთიერებათა უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის სისტემების 
ამოქმედების კუთხით არსებული მდგომარეობისა და გეგმების შესახებ (იხილეთ 
დანართი 2).

მესამე პუნქტით მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ  ქ. 
ფოთში შეთანხმებული ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 
დასაშვები გაფრქვევის ნორმების მოქმედი პროექტები გააჩნიათ შემდეგ კომპანიებს: 

1. შპს სათნო; 2. სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური; 3. შპს საქართველოს 
ცემენტის კომპანია; 4. შპს საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია GGTC; 5. 
შპს ფოთი ფაუნდრი; 6. შპს ჩენელ ენერჯი (ფოთი) ლიმითედ საქართველო; 7. შპს აზა 
კარბონი; 8. შპს სდტ ჯორჯია. რაც შეეხება დოკუმენტაციის მოწოდებას,  თქვენ მიერ, 
შესაბამისი დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდგომ, დამატებით მოგეწოდებათ 
მოთხოვნილი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

ასევე გაცნობებთ, რომ ქ. ფოთის ტერიტორიაზე განთავსებული საწარმოების 
ინსპექტირების შედეგად, შპს "მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯიას" (ს/კ 415083411) 
კუთვნილ საწარმოში გამოვლინდა აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების 
ექსპლუატაციის წესების დარღვევის/გაუმართაობისა და გამოუყენებლობის ფაქტი. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, 2022 წლის 5 აპრილს კომპანიის მიმართ შედგა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ № 069987 ოქმი (78-ე მუხლის ნაწ. 3) 
და №069 990 ოქმი (78-ე მუხლის ნაწ.1). 

აქვე გაცნობებთ, რომ ქ. ფოთში მოქმედი სხვა საწარმოების ინსპექტირების შედეგად, 
აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების ექსპლუატაციის წესების დარღვევის ან/და 
გამოუყენებლობის/უქონლობის ფაქტი, დღეს არსებული მდგომარეობით, არ არის 
გამოვლენილი. 

დანართი 16 ფურცელი.

პატივისცემით,

ნანა ჩინჩილაკაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტი



დანართი 2:  
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N კომპანიის 
სახელწოდება

თვითმონიტორინგის ხელსაწყოს სტატუსი

1. შპს ჰაიდელბერგცემენტ 
ჯორჯია

შპს ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას ფოთის ცემენტის ქარხანაში 
დასრულებულია უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის მონტაჟი. ქარხანა 
ფლობს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ 
გადაწყვეტილებას, რომლითაც განსაზღვრული პირობების შესრულება 
დაგეგმილია 2022 წლის 22 ოქტომბრამდე. აღნიშნული პირობების 
შესრულების შესახებ სამინისტროს მხრიდან დადებითი დასკვნის 
გაცემის შემდგომ დაიწყება პროცედურები გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების  მოსაპოვებლად. გადაწყვეტილების მოპოვებამდე 
ვერ მოხერხდება გაფრქვევების უწყვეტი თვითმონიტორინგის 
მონაცემების სამინისტროსთვის გადმოცემა.

2. შპს სდტ ჯორჯია კომპანიას ჯერ არ დაუწყია ფუნქციონირება.
3 შპს მოულდს ენდ 

მეტალს ჯორჯია
საწარმო უზრუნველყოფს აირმტვერდამჭერ მოწყობილობაზე უწყვეტი 
ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის სისტემის დამონტაჟებას 2023 
წლის მაისის თვემდე.

4 შპს საქართველოს 
ცემენტის კომპანია

ბოლო 1 თვის განმავლობაში [ე.ი. დაახლოებით 27 ივნისიდან] 
ტექნიკური პრობლემების გამო საწარმოს ფუნქციონირება 
შეჩერებულია. კომპანია გეგმავს თვითმონიტორინგის ვალდებულების 
შესრულებას: მომწოდებელ კომპანიასთან ხელშეკრულება 
გაფორმდება 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე, ხელსაწყო დამონტაჟდება 
2023 წლის 20 იანვრამდე და ექსპლუატაციაში გაეშვება ამავე წლის 15 
თებერვლიდან.

5 შპს ფოთი ფაუნდრი შპს ფოთი ფაუნდრი თანამშრომლობს გერმანულ კომპანია Dr. Fodisch 
Umweltmesstechnik AG-თან. შერჩეულია სათანადო მოწყობილობა, 
თუმცა ფინანსური პრობლემების გამო საწარმომ შეაჩერა მუშაობა 
აპრილის თვიდან. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ალუმინის 
გადადნობის შეწყვეტაზე.
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*DES62200084389*

DES 6 22 00084389
14/11/2022

  სოციალური სამართლიანობის ცენტრის დირექტორს
ქალბატონ თამთა მიქელაძეს

 
ელექტრონული ფოსტა: info@socialjustice.org.ge

 
ასლი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს

 
ქალბატონო თამთა,
 
თქვენი 2022 წლის 25 ოქტომბრის №გ01/327 წერილის (დეპარტამენტში რეგისტრაციის ნომერი
და თარიღი№78604 26.10.2022) პასუხად, სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, გაცნობებთ შემდეგს:
 
„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის 1  პუნქტის2

შესაბამისად, საქმიანობის სუბიექტი ვალდებულია დაბინძურების სტაციონარული
წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის წარმოების მიზნით,
ინსტრუმენტული მეთოდით, უწყვეტად განსაზღვრის დაბინძურების სტაციონარული
წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ორგანიზებული გაფრქვევების
ფაქტობრივი რაოდენობა.     აღნიშნული ვალდებულება ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისიდან.
 
ასევე, „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების
თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებით
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის №5 დანართით გათვალისწინებული საქმიანობის

 სუბიექტი ვალდებულია აწარმოოს ამავე დადგენილებით განსაზღვრული მავნე
 ინსტრუმენტული მეთოდით, თუნივთიერებების, ასევე ტემპერატურის უწყვეტი განსაზღვრა,

კონკრეტული დამბინძურებლის კონცენტრაცია ხვდება ამავე დადგენილების მე-6 დანართით
განსაზღვრულ გაზომვის დიაპაზონში.
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საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებით დამტკიცებული
ტექნიკური რეგლამენტის №5 დანართით გათვალისწინებული საქმიანობებია:
 
ნედლი ნავთობის (გარდა საზეთ-საპოხი მასალისა) გადამუშავება, 10 მეგავატი ან მეტი
სიმძლავრის თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაცია, თუჯის, ფოლადის ან/და
ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორელული დნობით ჩათვლით, თუჯის ან
ფოლადი დნობა პროდუქციის წარმოების მიზნით, შავი ლითონების დამუშავება: ლითონის
ცხლად დამუშავება, სამჭედლო გრდემლით, დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა წელიწადში 50
ტონა ან მეტი წარმადობით, ფერადი ლითონიების (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა
წელიწადში 20 ტონა ან მეტი წარმადობით, ლითონშემცველი მადნის გამოწვა და
აგლომერირება, მეტალურგიული, ქიმიური ან ელექტროქიმიური პროცესების მეშვეობით
მადნიდან, კონცენტრატებიდან ან მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოება,
გარდა საიუველირო წარმოებისა, ორგანული და არაორგანული ნაერთების წარმოება,
ფოსფოროვანი, აზოტოვანი ან/და კალიუმოვანი სასუქების მარტივი ან/და რთული წარმოება,
შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერებების წარმოება,
ფარმაცევტული პროდუქტების, საღებავების, ლაქების, პეროქსიდის, ელასტომერი ან/და
პლასტიკური მასალის წარმოება, ცემენტის, კირის, გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება, მინის
ან/და მინის პროდუქციის (მათ შორის მინის ბოჭკოს) წარმოება.
 
ზემოაღნიშნული საქმიანობების განხორციელებისას, თუ კონკრეტული დამბინძურებლის
კონცენტრაცია ხვდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413
დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის №6 დანართით განსაზღვრული

 (ნახშირბადის ოქსიდი (CO) – 50 მგ/მ -10გ/მ ; მტვერი (TSP) – 1.5მგ/მ -30გაზომვის დიაპაზონში 3 3 3

0გ/მ ; აზოტის ოქსიდი (Nox) – 20 მგ/მ -7.5 გ/მ ; გოგირდის დიოქსიდი (SO ) – 10 მგ/მ - 8 გ/მ ;3 3 3
2

3 3

ტემპერატურა - 400 C-1300 C), 0 0 საწარმო ვალდებულია აწარმოოს უწყვეტი თვითმონიტორინგი.
 
ამასთან, „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების
უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონული სისტემის წარმოების
ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
მინისტრის 2021 წლის 24 მაისის №2-740 ბრძანების შესაბამისად, საქმიანობის
განმახორციელებელი ვალდებულია, დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე
ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონულ
სისტემაში დარეგისტრირების მიზნით მიმართოს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის
დეპარტამენტს და მიაწოდოს რეგისტრაციისათვის სავალდებულო სრულყოფილი და ზუსტი
ინფორმაცია, მათ შორის, უწყვეტ მონიტორინგს დაქვემდებარებული ნივთიერებების გამზომი
ხელსაწყოების/სინჯის ამოღების თაობაზე. დეპარტამენტი იხილავს წარმოდგენილ
დოკუმენტაციას და იღებს გადაწყვეტილებას საქმიანობის სუბიექტის ელექტრონულ სისტემაში
რეგისტრაციის ან რეგისტრაციაზე უარის თაობაზე, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.
 
პატივისცემით,
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ლევან ჯღარკავა
დეპარტამენტის უფროსი


