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წარმოგიდგენთ საბუკოს პოზიციას, 2020 წლის 21 მაისს, გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მიერ, კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის 

ელექტროსადგურის (ნიგოზა, 50 მგვტ) მშენებლობისა და ესპლუატაციის პროექტზე გაცემული 

სკოპინგის დასკვნის შესახებ. 

როგორც გაცნობეთ, ფასკუნჯების მნიშვნელოვნად შემცირებულ პოპულაციას საქართველოში 

ახალი საფრთხე ელოდება - კვერნაკის ქედზე დაგეგმილი ქარის ელექტროსადგურების 

მშენებლობა (შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ და სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ მიერ). 

პროექტების განხორციელების შემთხვევაში კი,  ქედზე მინიმუმ 27 ქარის ტურბინა 

განთავსდება.  

 

სურათი 1. კვერნაკის ზურმუხტის  საიტზე დაგეგმილი ქარის ტურბინები1 

                                                   
1 WTG სახელწოდებით სურათზე ნაჩვენებია შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის  ტურბინები, ცისფერი 

ნიშნით -  სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“. 
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კვერნაკის ქედი წარმოადგენს „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატეტბის 

დაცვის შესახებ“ კონვენციით შექმნილ „ზურმუხტის ქსელის“ საიტს, რომელიც 

უმნიშვნელოვანესი ტერიტორიაა კონვენციით დაცული სახეობების არსებობისათვის, მათ 

შორის ფასკუნჯისთვის (Neophron percnopterus). სკოპინგის ანგარიშის თანახმად, ქარის 

სადგურს გაცილებით დიდი გავლენა ექნება ფრინველებსა და ხელფრთიანებზე 

ექსპლუატაციის ფაზაზე, რაც გამოიწვევს „მაღლა ფრენ სახეობათა მუდმივ განადგურებას“. 

საფრთხეს ზრდის ქარის ტურბინებსა და ფასკუნჯის ბუდეებს შორის დაშორების მანძილები; 

დაშორება ქარის პირველ ტურბინასა და ფასკუნჯის ბუდეს შორის, მხოლოდ 300 მეტრია, მაშინ, 

როცა ტერიტორიული ფასკუნჯის წყვილებსა და ტურბინებს შორის მიზანშეწონილი, 

უსაფრთხო, მანძილი მინიმუმ 15 კილომეტრია. ვფიქრობთ, ფასკუნჯების პოპულაციისთვის 

მნიშვნელოვან საფრთხეს შექმნის ის კუმულაციური ზემოქმედება, რომელსაც კვერნაკის 

ზურმუხტის საიტზე დაგეგმილ ქარის სადგურებს მოჰყვება. 

საბუკომ, პროექტის შესახებ საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა სამინისტროს და 

მიუთითებდა იმ ხარვეზებზე, რომელსაც სკოპინგის  ანგარიში მოიცავდა, რაც გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსათვის, საკმარისი საფუძველი უნდა გამხდარიყო  

საქმიანობაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მისაღებად.  

ანგარიშში უგულვებელყოფილი იყო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მნიშვნელოვანი 

მოთხოვნები, რაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საფუძველს წარმოადგენს. კერძოდ, 

სკოპინგის ანგარიშში: 

● წარმოდგენილი არ იყო პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის 

ალტერნატივები. საპროექტო არეალის ალტერნატიული ვარიანტები, საქმიანობის 

განმახორციელებლის განცხადებით, „განხილვას არ ექვემდებარებოდა“, რისი მიზეზიც 

მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმი და ტექნიკურ-ეკონომიკური 

გარემოებების გათვალისწინებით წინასწარ შერჩეული საპროექტო ტერიტორიაა; 

● ბიომრავალფეროვნების კვლევა არაკვალიფიციურად იყო ჩატარებული; 

 

მიუხედავად დოკუმენტის ხარვეზებისა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრომ სკოპინგის დასკვნა მიიღო და შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ შემდეგ ეტაპზე 

https://sabuko.ge/wp-content/uploads/2020/04/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%96%E1%83%94-1.pdf?fbclid=IwAR07YXIp_mImyYcoLjMs_Lu1pfwq9mVeKW6PXwFagxM56WPjqAhQ2FAC1Lw
https://bit.ly/2XQZ45d
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გადასვლის საშუალება მისცა (გზშ ანგარიშის მომზადება დაავალა). სამინისტროს მიერ 

წარმოდგენილ სკოპინგის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ საქმიანობის განმახორციელებელმა 

გზშ ანგარიშში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

● „ტურბინების და ქვესადგურის განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები: 

ტექნოლოგიური ალტერნატივები შესაბამისი დასაბუთებით, გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით შერჩეული დასაბუთებული ალტერნატივა (როგორც განთავსების ისე 

ტექნოლოგიის) shape ფაილებით“; 

● „საპროექტო ტერიტორია ემთხვევა ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის 

ტერიტორიას (SPA-6 KVERNAKI) და ფრინველთათვის მნიშვნელოვან ტერიტორიას (IBA 

– GE020 Kvernaki Ridge). ამასთან, საყურადღებოა ასევე ის ფაქტი, რომ არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „საბუკოს“ ინფორმაციით, რომელიც 2018 წლიდან აკვირდება კვერნაკის 

ქედზე ფასკუნჯების პოპულაციას, „ფასკუნჯის ბუდეები საპროექტო ტერიტორიის 

უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს. დაშორება ქარის პირველ ტურბინასა და ფასკუნჯის 

ბუდეს შორის, 300 მეტრია, ხოლო ბუდესა და ყველაზე შორს მდებარე ტურბინას შორის 

მანძილი - 5.60 კმ-ია.“ აღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი 

უნდა იყოს ქარის ტურბინების განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები shape 

ფაილებთან ერთად (მათ შორის ისეთი ალტერნატივა, რომელიც არ კვეთს აღნიშნულ 

დაცულ ტერიტორიებს). შერჩეული ალტერნატივები განხილულ იქნას მათ შორის 

ბიომრავალფეროვნებაზე ზემოქმედების კუთხით, ვინაიდან პროექტის 

განხორციელების შემთხვევაში, ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური საკითხი 

ფრინველებზე და ხელფრთიანებზე ზემოქმედებაა“; 

● „სკოპინგის ანგარიშის თანახმად განხორციელდა მოკლე საველე კვლევები 2020 წლის 21 

იანვარს, რომლის შედეგები და კვლევის მასალები სკოპინგის ანგარიშში წარმოდგენილი 

არ არის. შესაბამისად დეტალური კვლევის შედეგები წარმოდგენილი უნდა იყოს გზშ-

ის ანგარიშში“; 

სკოპინგის დასკვნიდან ამონარიდები ცხადყოფს იმ პროცედურულ დარღვევებს, რაც გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის უკვე დამკვიდრებულ პრაქტიკად იქცა.  
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სამინისტროსთვის მისაღები აღმოჩნდა მსგავსი დარღვევებით შესრულებული დოკუმენტი. 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ გაიზიარეს საბუკოს შენიშვნები ანგარიშთან  დაკავშირებით (რაც 

პროექტზე უარის თქმის საფუძველი უნდა გამხდარიყო), მათ საქმიანობის 

განმახორციელებელს გზშ ანგარიშში დაავალეს იმ ინფორმაციის წარმოდგენა, რაც სკოპინგის 

ეტაპზე უნდა ყოფილიყო განხილული. ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამინისტროს მიერ 

მსგავსი გადაწყვეტილებები, სამწუხაროდ, საკმაოდ ხშირია და გზშ-ანგარიშებშიც, საქმიანობის 

განმახორციელებლის მიერ, არ ხდება სკოპინგის დასკვნით მოთხოვნილი ინფორმაციის 

წარმოდგენა, ან სათანადოდ შესრულება. სამინისტროსთვის ეს კვლავაც არ ქმნის საფუძველს 

უარის თქმის გადაწყვეტილების მისაღებად და საბოლოო ჯამში, ვიღებთ პროექტებს, რომელთა 

განხორციელებაც უმნიშვნელოვანესი კვლევების შესრულების გარეშე ხდება, რასაც ხშირად 

გამოუსწორებელი შედეგები მოჰყვება ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების 

კუთხით.   

აქვე, გვსურს აღვნიშნოთ, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება საფრთხეს უქმნის როგორც ბერნის კონვეციით, აგრეთვე, 

ასოცირების შეთახმებით აღებული ვალდებულბების შესრულებას. 

 

 

  


