
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თბილისი 

14 მარტი, 2021 წელი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: office@sabuko.org 

საზოგადოება ბუნების კონსერვაციისათვის - საბუკოს  

მოსაზრებები სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“-ს 110 კვ ძაბვის 

ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით 
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შესავალი  

 

სს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“ კასპის მუნიციპალიტეტში, კვერნაკის ქედზე, გეგმავს ნიგოზას ქარის 

ელექტროსადგურის მშენებლობას. გამომუშავებული ელ.ენერგიის ქსელში ინტეგრაციის 

მიზნით კი, გათვალისწინებულია 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მოწყობა. 

2021 წლის 11 მარტს დისტანციურად ჩატარდა დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვა, 

კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი 

ფორმატით ჩატარებული განხილვა ერთის მხრივ, შესაძლებლობას ქმნის გადაადგილების 

გარეშე მოხდეს საჯარო განხილვაზე დასწრება, მეორეს მხრივ, კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ის 

ძირითადი პრობლემები, რაც უკავშირდება დაინტერესებული საზოგადოების 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეფექტიანი მონაწილეობის უზრუნველყოფას, რისი 

ვალდებულებაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აკისრია.  

პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ სამინისტროს მიერ არ მოხდა დაინტერესებული 

საზოგადოებისთვის, პროექტთან დაკავშირებით, მათი მოსაზრებებისა და შენიშვნების 

გაცნობა.  

განხილვას მხოლოდ ესწრებოდნენ კასპისა და გორის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, 

საჯარო მოხელეები და არც ერთი ადგილობრივი მოსახლე, მაშინ როდესაც გადამცემი ხაზი 

კვეთს რამდენიმე სოფელს. ეს შესაძლოა გამოწვეული ყოფილიყო მათი არასათანადოდ 

ინფორმირებითა და დისტანციურად განხილვაში მონაწილეობის სირთულესთან, რაც ხშირად 

ინტერნეტთან მოსახლეობის წვდომის სირთულით აიხსნება. ამგვარად, მნიშვნელოვანია, 

პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე, კასპის და გორის 

მუნიციპალიტეტში ჩატარდეს პროექტის საჯარო განხილვა, იქამდე კი, მოხდეს ადგილობრივი 

მოსახლეობის ეფექტური ინფორმირება.  

 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული ძირითადი ხარვეზები  

საჯარო განხილვისა და პროექტის დოკუმენტაციის გაცნობის შემდგომ, გამოიკვეთა რამდენიმე 

პრობლემატური საკითხი. ერთ-ერთი მათგანი, პროექტის განხორციელების 

ადგილმდებარეობის ალტერნატივებს უკავშირდება. დოკუმენტში ვკითხულობთ: „საპროექტო 

110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი „ნიგოზა“ წარმოადგენს ქარის ელექტროსადგურის 

(ნიგოზა, 50 მგვტ) ქსელთან მიერთების ერთადერთ წყაროს“, შესაბამისად ცხადია, რომ 

გადამცემი ხაზის მოწყობა, ქარის ელ.სადგურის მშენებლობამ განაპირობა.  
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სკოპინგის ანგარიშში ჩამოთვლილი რამდენიმე ალტერნატივა არ შეიძლება მიღებული იყოს, 

როგორც დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის ალტერნატივების წარმოდგენად 

სათანადო დასაბუთებით.  

კომპანიის მიერ არ იყო განხილული ქარის სადგურის მშენებლობისათვის კვერნაკის ქედის 

გარდა სხვა ტერიტორია, ხოლო როგორც ზემოთ აღინიშნა, გადამცემი ხაზი ნიგოზას ქარის 

სადგურის ნაწილია. ნიგოზას ქარის ელ.სადგურის სკოპინგის ანგარიშში პირდაპირ ეწერა: 

„საქართველოს ქარის ატლასის მიხედვით, კვერნაკის ქედი თავისი გეოგრაფიული 

მდებარეობიდან გამომდინარე გამორჩეულია ქარის ენერგიის მაღალი რესურსებით. 

დღეისათვის საპროექტო ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ქარის მონიტორინგის ორი 

სადგური. წინასწარი მონაცემების მიხედვით, ტერიტორიაზე არსებული ქარის რეჟიმი 

ხელსაყრელია ელეტროენერგიის წარმოების თვალსაზრისით. გამომდინარე აღნიშნულიდან, 

ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება უნდა მოხდეს საქართველოს 

მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმით განსაზღვრული ტერიტორიის ფარგლებში და 

შესაბამისად საპროექტო არეალის ალტერნატიული ვარიანტები განხილვას არ ექვემდებარება“. 

აქედან გამომდინარე, გადამცემი ხაზის მოწყობის დაგეგმვა და ადგილმდებარეობის 

ალტერნატივების შეფასება უნდა მოხდეს მხოლოდ მას შემდგომ, რაც ნიგოზას ქარის სადგურის 

განთავსების ადგილმდებარეობის ალტერნატივები იქნება წარმოდგენილი და შერჩეული 

ალტერნატივის დასაბუთება მოხდება გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, როგორც ამას 

საქართველოს კანონმდებლობა მოითხოვს, მით უფრო, რომ გადამცემი ხაზი დაახლოებით 11 

კმ მანძილზე გადაკვეთს კვერნაკის ქედს, რომელიც არის „ზურმუხტის ქსელის“ 

დამტკიცებული საიტი (Kvernaki – GE0000046), ქარის სადგურის მოწყობა კი სრულად იგეგმება 

საიტის ფარგლებში.  

 

ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება  

სკოპინგის ანგარიშში ვკითხულობთ:  

• „110 კვ ეგხ „ ნიგოზა“-ს პროექტის არეალი და მიმდებარე ადგილები საკმაოდ 

მრავალფეროვანია ფაუნის თვალსაზრისით. ეს იმით აიხსნება, რომ პროექტის 

დერეფანში წარმოდგენილია განსხვავებული ტიპის ლადშაფტები. განსაკუთრებით 

საინტერესოა კვერნაქის ქედი რომელსაც მინიჭებული აქვს სტატუსი: „მნიშვნელოვანი 

ორნითოლოგიური ადგილსამყოფელი - კვერნაქის ქედი GE020.“ (IBAs) (USAID, 2009). 

ამას გარდა, ეგხს ნაწილი გადის ზურმუხტის ქსელის დამტკიცებულ უბანზე Kvernaki 

GE0000046“;  

• „მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის დერეფანში და მიმდებარე ტერიტორიებზე 

არსებულ ჰაბტატებზე მაღალია ანთროპოგენილი პრესი აქაური ფაუნა საკმაოდ მაღალი 

მრავალფეროვნებით გამოირჩევა“.  

• „კანონით დაცული, გადაშენების გზაზე მყოფი და იშვიათი სახეობებიდან დერეფანში 

მუდმივად არცერთი აღარ ბინადრობს. ისინი (ძირითადად ფრინველები) ამ ადგილებში 
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სეზონურ მიგრაციების და ნომადობის დროს ხვდებიან. შესაბამისად ეგხს მშენებლობის 

და ექსპლუატაციის ზემოქმედება მათზე პრაქტიკულად არ აისახება“ 

ტერიტორიისთვის „ზურმუხტის ქსელში“ გაერთიანების  საფუძველი არის სახეობების დაცვა  

მათ საბინადრო გარემოში. სამშენებლო სამუშაოები განაპირობებს ჰაბიტატის ცვლილებას. 

ქარის სადგურისა და გადამცემი ხაზის ექსპლუატაცია კი, მუდმივ საფრთხეს წარმოშობს, 

როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო კონვენციით დაცული 

სახეობებისთვის.  

 

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება  

სკოპინგის ანგარიშიდან ცხადია, რომ კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება არ მომხდარა 

კვერნაკის ქედზე დაგეგმილი კიდევ ერთი ქარის სადგურის, კასპის ქარის ელ.სადგურის 

პროექტთან ერთად.  

ნიგოზასა და კასპის ქარის ელ.სადგურები ერთად ქედზე მინიმუმ 27 ტურბინის განთავსებას 

ითვალისწინებს, ამასთან გადამცემი ხაზის მოწყობა მათთან ერთად მნიშვნელოვან 

ზემოქმედებას მოახდენს ქედის კონსერვაციული ღირებულებაზე. საჯარო განხილვიდან 

ირკვევა, რომ საქმიანობის განმახორციელებელი ნიგოზას ქარის სადგურს და გადამცემ ხაზს 

ცალკე მდგომ პროექტებად აღიქვამს და ასევე, კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების დროს 

საერთოდ არ განიხილავს კასპის ქარის სადგურის პროექტს. რატომღაც არ ხდება 

მოსალოდნელი ზემოქმედების ერთობლივი შეფასება, მით უფრო რომ საქმიანობების 

განხორციელება „ზურმუხტის ქსელის“ საიტზე იგეგმება. კომპანიის მიერ, ქარის სადგურისა და 

გადამცემი ხაზის ურთიერთკავშირი მაშინ იკვეთება, როცა საქმე არ ეხება გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებას; სკოპინგის ანგარიშში ვკითხულობთ: „110 კვ ელექტროგადამცემი 

ხაზი ,,ნიგოზა“-ს პროექტის განხორციელების აუცილებლობა გამოწვეულია სხვადასხვა 

ფაქტორებით, კერძოდ; ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა პირდაპირ კავშირშია ქარის 

ელექტროსადგურის (ნიგოზა, 50 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის 

განხორციელებასთან, რის შედეგადაც მოხდება ქვეყანაში ინვესტიციის განხორციელება“. 

საჯარო განხილვის შემდგომ, უფრო მეტად თვალსაჩინო გახდა, რომ მომზადებული 

დოკუმენტაცია შინაარსობრივად შეუსაბამოა, როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო 

გარემოსდაცვით კანონმდებლობასთან, სახეზეა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

პროცესისთვის ფუნდამენტური საკითხების გაუთვალისწინებლობა, ამიტომ საკმარისი 

საფუძველი არსებობს, რომ არ მოხდეს მსგავსი სახით მომზადებული დოკუმენტაციაზე 

სამინისტროს მხრიდან დადებითი გადაწყვეტილების მიღება. 

 

 


