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br8grq,gbgbottcn3otr qrrq636oq,o ,,br8o8o 6o3ongt6gbgbott 5rqr.:9coqr3ob

$gLgbob" qrrg3oor, 33t6dmqr

-

J6oq.ogjgoob 6rer6go6cr6ol.,JJ gbqgr ts58o$Ae3b

6gqr

r3$r'4otr6C66r.

- JgOm0otrOC66C6o

g6qrr ogcfu trgEor, 3C6ACOUqro qrr 035b$r830oQCtr ArQBC6oE',0rnortrar36gbl-t

tr:tsoBo g3o6or3boU

6rqrsboq6rt3.

-

t3osl0otroC66g0ob gOq,ob 33609$ob4o.:b rbACbCb gox'rt6r'rJq'rb$ob
gggg63q66o b.:q6bgbott OgBpoboor.

rE bb3.: E5r3r qr.>

- g66bJo6go6gboLrl-r OCAJC6rOC6,o[I ts3bsdq'r'r 63q,oq1b3boLr

tsgqr369bol.r

5rorgrqrob$o6gboor, 6,:66o98o11 6or6oqrotr $gsq,t,t.,6r6oo rg0oGotgg66g6ob E6tlgbr qrsb.:E33bo.>
Eobo brg6oxn 0rn6gq,o6ott 90 %-0q9.
1.2.3. 6os6crpcrtr

$mtU6rOar Ocdrtg3frn

crsolrCbCbo

6r66o38ob 6o.:6oqrou $grq,bb6rr6o goto3Sro- jo0ogr6o 0r83xfu@6ob Oob3q3oor 36qrr
tsggbrbragbrn<ggb tir"6gboD3ob rb(r)oob" Boqrr Lr$r68erer b$$qrr6$ob tJrbo 16511042-001-2020
0oono463q'o
Ar',o,br,,363bb !9r OCCb('Iq(.Iaortso 6.rarn663bgq,o g6qrr ojfub tr6r6c9,:6$0o
lt6ogr6gqo 6r'r60gbobs qgr $5b3bolr qrr63oor'
tsca!936or
$grq,bb6r6rob tsg0rq.oacbE'obr

6c60r
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0,6

bocnb

ilggrgg 6106cr90o -

lxnqr,: NaOH .31696 Sob3gqrriotsb o$3X3Lr 3r6ob jbrn3oq'ott

o6q9 3rgbgo3g6o

qgo$3rb. 6s6br3gcn<6Cboor brtso8or or3,:q,tlo &nb3gqx6:.

aobo

bp36.Jq,o e)bra30oo JaIbGC6O6$or brAUAro brnbrao - 0.5

6ro6oE0ob Gor6ocgo

-

06/E3, lstsots6r'r3bob

3q,rtto - 3.

$r60orq6g6b dq,og6 doj0Xq.o br$$q,r3tr, d6o6g 6roq66r'rboor

rn66r6o9b08o 0rnb3gq.o6s o$gcal-t brbgEorjo 5b3bob qr.r8bq,rb

qrl lro33qroq'b.

Ootr bq36gq,o qrJt63gbo 3o66g666rgor b03ts;o $oErtso HCN-lca AJqlroSq'ool 0.3
[t6o86ogbolr 3q,rl-ro I Qmqro 74-90-8)'
rnbogj$o ggor36ob D 3.r$36o6orb (CH

l-rr6ogr6gqo 15ggo III

q.or

A0/43'

nII-99-81)'

a

Cq'CCO6oCtrrE6cDboSbob 3rg96o6or - 16 rj3b.

2.

brtq6&"q t6&nCAC(Obot, EmlbCDs

ffittt1fuS ffi6to
6r6r6og0ob 6or6oqrob Otr $grq,bb6r6ob 0odqlpo 33rbdo Erng$ggrbr lsgqr6rrbob 66rn3gq'o
2.1.

t0q'riodrJqn

qgr

brqrsg 6r6ors3b30gq'ol
6,:0mg3g3ob gb6ob lrc$r60rno 636o$er6olbg oroorjOob o5o3g lqr6oq'b3
Ornj03q.oo gorbbbbr6ob ts30633o 63fufu3r6o. (b36ron 3)

bgAoxt 3. aAog,ag$tufutd;
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b3q9rJo6gq, qrr 8o$obj3gtsr $qgbi53 696\)ou6,o r:g0rnj03qrg6ob 6JAo0$3CBo Oobgleo
ogrntr 6or6oqnb $goq,bLr6$ot-r 6rqgr$38b3obrb 0obo Bgflo[333ooro qr,>q36s.

tsgodq,gb.>

Jo$g66og6 ('rArbobdU6CACq, $gr6ogbb $r60rn.rqr636tr EgEr6]oq.o6cr3C63qro $g0bogbb.> qrr
br33rqorgbllg 6ot{3663blca 6obr36o603q,o j36cr3bo, qt6g3rqn rffo6CbUE o Er8grbr$3o6cno
0oq'o qrt [t3gor6o3 br6.>3o b.:qrr6 obsb3br VE 18%-o16o $glqbb6r6o.
Bggq,9br6o3 brdg8sm Jo6obgbtso qrrboEdg6gbob rq96oqg69ca tsgb$q,3b3q,or 6rB6q93l-, 6rq336cDo
$porgbob b,:boor, r6/qrr 6r0oU lrtboor, tr4r3oqrrti bb6s6ob Stbog6o qrtq36s tsgbrdq,gb3q,or
6r6t l3UCr,6CbUq, ggl6rn6g63d, bg8ojagagbobrb, 6rr.r0gq,o6 6.:0oo$g3t-t t-rr6.>3ob 6r$oq,r'rb6o3 16
6cnq,osb

6qg3rb.

rp6o86gq,o 6ob3olr 0o6o83Axg9 a9A6ofubob 6o9c6oor, $g.>q,bt-r6r6ob 0o8q30o 33r6do
oo6rq,ob$o6gbb qrrq3t6ol-r br$o6uq0q66rn qr b;qxfu6r6 bottrJgEob Or'r$geBrb, 6<'r6er6g

gBgrq,rnqr l-,J$6rbtrJs,6$o bstsgrq'3bob Oo0qXb bsjr6tcA, rbmg $grq,btJbn6ob 6rqrr$g663ob qt
Eo0q30o tt6r3g6ob JSdtclAgg6qb3, 616 b6gq,rqr pb6gfu3q,grgb qrrq36ob 1109o 0r'r63q,rn6ol-r
q,r.r3rq,obgbrlr qrr 0olr 0o0;6or3rb br$r66oo bsbSobSbob boU636.>Eo.
s0rborr6, Oo0ptsr3g Jg6trn6rq,o 6rgboboqro oj6gb.r $r60r.r36ob 3er66oqotr J6rn66q!6gbb, bqrr6
qg3$.:q5r6rq.o oj65br 5r$g6oq,o ocd6mqxn6c,'J6o 635o8otr 6ot+r09bo qrr J6c63ljob Jr6rE3$63bo'

6ror3rq,ob$o69bgqo oj6gbr brerouabgotr J6o0cbao Ernjagqo r6636r$gbolr (ts30rq9p69q,o
qgggrq,gbob) qrrbor6gbob 6ob3g0o qrr 0ron rq0rnlb3t6olt 0goxnp36o.

r0qgg64r, 6r6dob g$nqgrgq3ootlb 036otbp3ocn qr.>q36oq,o $grqbLt6.r6o Oorq,o$rqr
Eroq3Xborgbt bqr6g6rgrn tJol-,OCArAo, bcq,rn 06o6363q,n3r6o rSr6o3q''o bo$grSogbob qr6rnll
ltlo6r'r qobobdogbSbo qt J6r'r05q.og656o eCd)rqu6rqr p$g6oq'or 3r'rEJr6oolr Jgr6o3q,o
troggr6o3botr 6r6or3ob 596016o.

6or6oqrotr $pq,bbbr6ob 6r6mg6gbob$ bgqrr3o6ryq, qgr 6o$oj3XBr $CqCbtbC ts3t-t.rdq''r'1
icadrnj0gqgXbob 3o66rirnq,ob 8oil6ocn, b:$s66r'r,n gg6ogo6oob J9r6o8gg6l5g qrr$gb3bgqor
$gq'olr br6obbob tJot OCArOoU6o E rbm6r$r'r6ogqo 33qr3636o 3rn0Jr6ootr 6r630rnbqrr63ooro
0r'r6ogrn6o66ob (or3oo6o6oge6o66ob) 5g60ob 03bsbr6oltqr.
2.2.

qlA'flg36.3qn

l:t0n65;!a

31960

Lt'>0E1tagbob g0oJbg

:

rbrq,o 33r6dob br0r'r6gr5er br0g8rog0ob 3gsQl Oobrq,erqlrbCqro rrl r6ob E$36ob $$0rnj06r
6rqr6rb b$836gbq,o trsSsBlogbo 16 oor3sq',-in$o63bb Oo$ob br3jb3r3r6orn br0StsrogbU'
j350ob 0o$gobr Qr abr 6Jo6ob 3o6b$63jgq6ob
6rbrbo6gogq,qg3br dboqrnqr t63o6r-bg$rn6oU
0rn6grgo.

oOob 6rorr3q,ol-ro$63boor, 6ma U)bq,rqcbo qgsttbq,cbSq'o JUECO" $36o$r'rerooqrs6
16
q,rBo6gbgq-i 4 3E-bg 83$o 0rbdoq'oor' $3j6o3g6o brts3rq'gfubob braogc6cbobJJ rQboqm
gjfuut 6arSont rclo.oa"ogagq, 5r3663qgbsb qrr icaEoj0g6956rb 6orbqgo6lt3'
bbSr
brEgtsx'rgbolr 63U63q5boltb Qr6gq,o oj63b; 0rbjr63bol.r' bsff)36Xbq'o $3j6o3r Qb
qrr gttg6orbm3bob 6rn663bo'
bA,>[66.>6r',a$3Xj" qiSre6soCbotr $al6o336o Jrrnr0g$t6gbo

J6rnpbolr orr6;b0rqr, 66o33q'o 6r0r'r$3$3ob--

lr,>$160oo
braar$CbCbU

q'o oj63b.: 0.06

0'6- 16o

36rnggb8o

OoJbQotJ
6i6oq.ooU bbbs6o' r0q66rq9 AlbJqgr$o6oob COrJgsC

9

rr'r6cnCE Cbobrb 3rg6ob qrsbobdg6gbs qrrbs63g0 6er6060tso oj636r. .:6,:lrcnt6

qor bq6gg8o b$6rgrqr 6gog6rqpg0r

ftob

6r66og6ob 6or6oqro
bbqgboor, boqrrn 0rerbbC 0or6oeob $gsq,btrbu6otr

e$JbC6CAobrb Xr606orgq,r'r0otr6ob Er363 gos6$g.:qrbrqro, t6rn0 .:6 $rt56r'rots3rb Srqr6ob 66rnggbtr
sfut-t 05r39$ggrngr6o brq,r6tr - 7.4 ,:0ob 0olrrq$6.:q9 $.>60rngb.: oggbXbtr 3r3trgo3gr6 lrcqr.:b qrr
3ot6b.

$

Jo6r.rb3b8o 6os6oqn 0gq6o3,>qr 6B3br 6r6r.r3gb6o qr.: 16 bq6br 6otro

ro6orjqpbr.

rb,>qob 33rbdob OC6o$rn6orqbC 319611o 6or6gg.:q,6rqnb (HCN) tsgqr$gboor flrqrq,o
3er66g6g6rgor B3odq,gb.> q9.>gojtn6qpb gtfurqxnp 0obo Oo$r.rqggbott qr ts366o3gbotr rqr6oq,$g
- br6r39q.

B6gggb6o3 56rn39bbg qrrbbg63bob rqr5oqpb8o 31966o 6or6oqrob 3o66X61)64or

6oq,og6.:0or 1 03-Bo (rqrrSorbica 6or6oqntr t{6r.rjA3q.ogbotr 066d6e6gqobr Jr3l6tso
Eoq',o6t6$b Bg,:qr556b)

03-04

tsg.>qr6g6b 4.7

oOob 6,:or3.rqrobo$636oor, 6xn8 OC6oOo,6or 06o636Xqxn36rq.:r qr.:8r'rr63bgq,o grbqogl_n
q'Jtirbq,Cb3q,o Jgjgoqrsb (4 30) 0r'rbrq,rnq6Cq,o r(6 r6ob 4s363 6qcno<fubgbotr 6r3r6g3q,3br.

3o6roqr$, 6o6oqnb frrr $9.:qbbbr6ob ao0q3bo 3d6do $r68rn.rqp6b 01369 6o3orogr6gbrorr
5r0rngorgob b6rgoo6rq136 $gr6rnt , 3o0Js{ior 6rbrbo66ogq,gbb ,,r60rnbg363qr 3rg6tso 01969
6o3otog66brorr bq36)flq,ra eJbrABCbo pgt6$6olr 6rn603bob J6srCd6o"-b 6q,oq,g0Jr

qr4gp6oqro

$Xbocn.

Jt6r'rggbob 6rn0lr.:bgt6g J66bm6rqo rq]gr63oqn oj66gbr bJ36orq136o o6qn3oqq3rqgr6o qrr63otr
brB3,:q1fuboor, boqro .:g6r'rgg6gq, 31968o 6or6$grqlAreob (HCN) 3rn6696g6r6oob
6rbrn30g,:
oS.:60o3bb 3er03r6oob 6,>636r.rtrqg.)Ogc,c'ro 0o6o6r,r6o66otr (or3oofro6ogr.r6o66ob)

5g6gotl

Bgb.rbr6ol-rgr.
2.3.

turqu6o

bt0rry69lga bl1E4togbob

gd$b?:

J3rbdob 0<n$gr'l6otr bs6g6srng0ob 6rbber6gqq,3br qr,:5g66oq,or ,:6Ugbgq, br$;60rngr
ggtSogm6orbg brqrsg 16 r6ob 6olqrt6ob brgp6o qrr bger.rboLr j3XBo 0o3$9r.16r gtsgrqrrnqr 09,:6o
jr636oo ArOJCJboq \rJor69:9, 6.4 6r6rn6,o6br3b brOgBrrngbob ggrJtg 6o4.or6b3 b36sgog6o
bg6rnjOgqrgb.:b.

br8rn66rgo b,:Sg8r.rgbtr J6r43Utso. 6orqr.l6ri/66g6gob qr.:6o6dgr6g0oU do6ootqrr
Sgu6rn3bo
Egodqgbl ogrnb 09,:6o qrr orbg3sqo 6.:6Bgfu0olr r6rlr$rnr6o 0116o13r qr
6r0rng3690gq,o413j6o3oqr6
6rgom6J6rnpgj6gbob 6r5rn63,:.

rp6oB6gqob Eo6o0g8rq3 qrr6$olr 0ogr6orn llrOrtslo &5rqpU6o qrc6gq,o oj63br 61689696ol,r
Eg6t6r'r3gb.r qr.: Er6or3l, brnq,m
6r0r.rggfu6pq,., r36r,O6r6bJrnr66ob qg, iOi66rUag6OCA"b
g3j6o3g6o 6.:8.>t6oq3qxnbr 03.:g6rq9
5s3o6gr<rr,ryrqrg6r.

0g0orbggporo qr,:q3r6obrb

.qrrggo3fu\'o3
gr$0g6qrr-t6g0gqlor6oob qrn6obdq0g6o.

bror6ec6r qr;bo6dg696gqo

Oc6oorn6ootr

1t'bJq5rgr6ooU gg,:Ji:g 6o4rr6bg 696rgogr<ro b36r,rj6gq6b,: 0r,rotr.:qxnq63qo tsgodq,gbr ogotr
6o6ogob ggrgbb6rr6ob Bg8orfuXgoon qrrq3r6ob 0gq,g6rq,, O16 aoS"aga;qj oCOCOr 63aj_,qagq,,",
0oEq36o 33.r6dol-r 0go6.:qn q,rn3rq,otgboli l_rstsg,>q,9Ojac,or.

10

r0rborr6, ts3Oorb3g3oor 6r+ry6gtso fubgq96oq,o fuo6,:qnr gouboqn 0m6$.:6qr,:3- &n6,:6qgo6gbgq,o
16 rtlob, oryOgl qrrqg6ob Bg8orb36cBo doth 0.:66o3rq-o br6Co$6rq,Cbr Oobqggbr Egcaoor r6/qr
Cq,rnd)oo, boqx'r s3rt6ogqn bo6gr6oob Bg0orbg3s3rtso qgCODErC6o J6e$Xql6g0o
6lor3,:q',ob$o6gbgq,or 3rn8Jt6oob rgt6opqn obQproorbob 0.:6orgob 696000o.
2.4. Acx't06

tq€$ft'rS66br qu qr:6qr0rg6o

6.:6dob Acr$gerbou brfu0xng$o 6r6tr'66,Tq,q9C0r b$r6&'ro gg6ogrn6cntr o0 6.>$oq,%g brprg
6$or,:3Ug|ggo.> 0b64bo 3rn6t4)r+ry6crrb o6g6,rlrg6).atl6g6,r (rr rbrE o grbdoU &nggo6.>
gobgrqp6.:qr 06ots36gq,cr36rq.o 16 Eggq,ob r6b9&3q, 6.>r6g0ob.
b&gBrogbo 336 cd<n6og0b A1963 b9t0aq,36.rtr &r.r06rg.>q,ggl6rn36gbrbg, r6sqrp6
bJt6ofrk)rn 6gt6o$o6or &'r*lC6qo.: brg.r6&'ro gapnqx!6oUf,o Jgr6dgbol.r ,:63sq,tso.

.:1,t69, b.>0rn66,1g<n

gjltJg,:Q.4oob 3r)uJlca 6or6oq,ol.r gg.:q,bb6u6otr 33r6do A"USgA.foq" o$g6s 6go169
6brn3gq,9bott qgr g6o63Cq,Cbobo6ob, 3g6&nq 3rnbbg6goc ts3&nqoboq,o ojfub.: fugrnbob pr
Orgorggbrorob 0gbg6oor, brnqxn 6os6oqgotr $gcq,bb6.:6oU 0r6or3ot_r
rytgltX gr6o63gq,or.r
0rnb3gqrt6oL orrgoqr,>6 rtrgoq,gfucqr, OC6oOm6orbC cgrAr'r6o.lgC0gqlor g6o63gq,or,>
q.o.lb.:g6orbrn0o &n$ger0oqxn6g6".
3. 6.:t6Sg6gbob 0v6cr6r

gorboqroli Obr $9.:qrblrSlr6ob 33$dob &nSgnbob fosgCaoCg Oobrqerqr61q,o,: brbogrcner 6,:6tsg6oti 6or6oqroU 0gbsggcnob 0,>U:q,gbol,r (bo6b96g6o) 0o6gqx,rbob 8906o1690,>, 66 qr,:qrgOoorrqr
robrbg0r 6rt6Bg53bob 6r6or3rbor6 c9,>34Boro9bgq., 0oqr6o0.>br qr.: J6r,89q.ry69bb3.

J6ogigo 16 6r0oo$g6b q.orAJOCbocD lib3.: b$ob 6,:r+rBg6X0ob $u68crj06rb qrc 091-r$.r0obqr
6,:t6ts9fuboU 016o131 6r6bot66ogqrprgbr 6c6g&nb qr,:6goL>
er bogqalS 0gg669r.r6otr
br0o6ol-tg6<nborr6 ts3cn,:6b6gbgq,o 6r6Bg6gboU 0r5or3oU
5950ob Bgb.:bs0oUsgr.
4. Ut Jgd,orboCbr

6ugi6og0ob 6o$oqnl-r $gsq,bb6,:6ob 0oqg6oU q9,:
6r6g0ob Jr+m6gbo j66oU rqrr0o.:6otr Uo6rn6bq,oU
qrr ar606or3qobobrcn3ob l-r,:0o0 6c<fu&ng0g0b, 6oUor3obr6 03,1664r o$gb,: q.o,>ggq,o l-rs$ltrr0otso
qr,>qrg36oq,o gocEoqnb 0oJgr6ob.>b,: qrr 0rfoor3Jrorr6 qgr3r38o630gqn AOoOolr g[gOorbog0ob
Jt6rapqggfubo, 6o03q',brg p66oboqn ofi36r
6gq,c &n0gficag J3l6[o6rq,o.

83190q.rq9 5s3o6gr6oq49g0J o6qn3oqpg{,:C6o qrr63oU UJggorqlg6o bstsg,>q3bgbob
6r0og69br, b<nqxn oboglgo sejgr+r3oq4 oS30,: EgUrb.:Oobo tiOarOf.,rg"f-rriaqg6.
l-rts9.:q,g0gbocn q.os 6r0.:g6orboqgbggo 6og696oor.

qr.:6c6on: tr3t6o6o66ob 6.r6gb.>qgC6r
Cq,CdO(6o6Uq"o gp6bo,> _ CD qoU3o I 6.

J4o3ot13g0oco,
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II

I

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს
შპს ,,RMG Gold”-ის აღმასრულებელი
დირექტორის თორნიკე ლიპარტიას

სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ შპს ,,RMG Gold”-ი გეგმავს საყდრისის საბადოს გროვული გამოტუტვის უბნის
ტერიტორიაზე არსებული ნატრიუმის ციანიდის შემრევი უბნის რეკონსტრუქციას და მასთან
ერთად ნატრიუმის ციანიდის 18%-ანი მზა წყალხსნარის მიმღები კვანძის მოწყობას.
დღეის მდგომარეობით კომპანია საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 23 იანვრის N 2-71 ბრძანებით გაცემულ შპს „RMG
Gold“-ის არსებული „საყდრისის“ გროვული გამოტუტვის საწარმოო უბნის ექსპლუატაციასა და
ექსპლუატაციის პირობების შეცვლაზე - მოედნების გაფართოებაზე (სასარგებლო წიაღისეულის
გადამუშავება) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების საფუძველზე.
დაგეგმილი საქმიანობა ითვალისწინებს ოქროსშემცველი კვარციტული გროვების გამოტუტვის
ტექნოლოგიურ ციკლში დამატებით მზა ციანიდის წყალხსანრის მიმღები ინფრასტრუქტურის
მოწყობას, სადაც სპეციალური ავტო სატრანსპორტო საშუალებით მოხდება მისი მიღება
მომწოდებლისგან.
პროექტის განხორციელების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ შემცირდეს საწარმოო უბანზე
ენერგო რესურსების და წყალხსნარის მომზადებისთვის საჭირო დროის ხარჯი, უკვე მზა
წყალხსნარის გამოყენების გზით, რაც ხელს შეუწყობს საწარმოო პროცესების გაუმჯობესებას და
მის მათვას.
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელება გათვალისიწინებულია შესაბამისი გადაწყვეტილების
მიღებიდან 6 თვის ვადაში.
საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი’’-ს მე-5-ე მუხლის მე-12-ე პუნტის
თანახმად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით გათვალისწინებული საქმიანობის საწარმოო

ტექნოლოგიის განსხვავებული ტექნოლოგიით შეცვლა ან/და ექსპლუატაციის პირობების
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შეცვლა, მათ შორის, წარმადობის გაზრდა, ამ კოდექსით განსაზღვრული სკრინინგის
პროცედურისადმი დაქვემდებარებულ საქმიანობად მიიჩნევა.
საწარმოს

მოქმედი

ტექნოლოგიური

პროცესი

ითვალისწინებს

ნატრიუმის

ცინიდის

წყალხსნარის მომზადებას სპეციალურ შემრევ კვანძზე, სადაც ხდება ნატრიუმის ციანიდის
(100% NaCN) შერევა წყალთან და გამოტუტვის ტექნოლოგიით განსაზღვრული 0.05%-ანი
წყალხსნარის მისაღებად.
დადგეგმილი საქმინობის შედეგად გროვული გამოტუტვის პროცესში დამატებით ჩართული
იქნება მზა ცინიდის 18%-ანი წყალხსნარის მიმღები განსხვავებული ტექნოლოგიური კვანძი,
აღნიშნული არ გამოიწვევს საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების და მისი წარმადობის შეცვლას.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდნარე საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსი“-ის მე-7 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად,
დაკავშირებით,

წარმოგიდგენთ

სკრინინგის

დაგეგმილი საქმიანობასთან

განცხადებას

და

გთხოვთ

თქვენს

გადაწყვეტილებას.
1. დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა
1.1. ზოგადი მიმოხილვა
საყდრისის

მადნის

გროვული

გამოტუტვის

საწარმოო

უბანი

მდებარეობს

დმანისის

მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დმანისის მიმდებარედ, მდინარე მაშავერას გასწვრივ, მისი
მარცხენა მცირე შენაკადის კვირაცხოველის ღელეს მარცხენა ფერდობზე.
სამუშაო პროცესის საწარმოო ტექნოლოგიური ციკლი ითვალკისწინებს: მადნის დამსხვრევას
და განთავსებას გროვული გამოტუტვის მოედნებზე, გამოტუტვას ციანხსნარის საშუალებით,
ნახშირით ადსორბირებას ქარხანაში, ადსორბირებული ნახშირის ტრანსპორტირება შპს „RMG
Gold“-ის ე.წ. „კვარციტის“ ადსორბცია-დესორბცია-რეგენერაციის
ხოციელდება: ელუირება, ელექტროლიზი და დორე შენადნობის მიღება.

ქარხანაში,

სადაც

საყდრისის საწარმოო უბნის შემადგენლობაში შედის: გროვული გამოტუტვის მოედნები და
საწარმოო მოედანი, სადაც განთავსებულია ძირითადი საწარმოო უბნები და ტექნოლოგიური
კვანძები.
მზა წყალხსნარის მიმღები კვანძის მოწყობა დაგეგმილია ნატრიუმის ციანიდის მომზადების
უბნის სიახლოვეს. (სურათი 1)
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სურათი 1. სიტუაციური სქემა

1.2. საქმიანობის დეტალური აღწერა
1.2.1.

სამონტაჟო სამუშაოები

ნატრიუმის ციანიდის მზა წყალხსნარის მიმღები კვანძის მოწყობის მიზნით განხორციელდება
არსებული ციანხსნარის მომზადების უბნის რეკონსტრუქცია, რომლის მიზანია საწარმოში
ნატრიუმის ციანიდის 18% -ანი წყალხსნარის მიღება, შენახვა და გამოყენება ციანიდის გახსნის
და ცირკულაციის არსებული სქემის გავლით.
ამ მიზნის განსახორციელებლად არსებულ რ/ბ ქვეშშზე მიშენდება დამატებითი ქვეში, სადაც
განთავსდება 18% ნატრიუმის წყალხსნარის საცავი E-2 (V=70მ3) და ორი ტუმბო, ორთავე ქვეში
გაერთაინდება ერთ ავარიულ საცავად ტევადობით 86.5მ3. საჭიროებისას 18%-იანი ციანიდის
წყალხსნარი საცავიდან E-2 ტუმბოთი H1.2 დოზირებულად მიწოდებული იქნება საცავში E-1.
შემდგომ ტექნოლოგიური ციკლი გრძელდება არსებული სამუშაო რეგლამენტით.
ახლად მოსაწყობი ქვეში განთავსდება უშუალოდ არსებული ქვეშის გაგრძელებაზე, იმავე
გაბარიტის ფარგლებში, სატრანსპორტო გზის მხარეს. იგი შედგება სამი სამშენებლო
ნაწილისაგან:
1. უშუალოდ რ/ბ ქვეში;
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2. სახურავი და სახურავის ლითონკონსტრუქციები;
3. ავტოცისტერნის ჩამოსაყენებელი რ/ბ ბაქანი (პლატფორმა).
რ/ბ ქვეში და ავტოცისტერნის ჩამოსაყენებლი ბაქანი დაპროექტებულია ორ ერთმანეთისაგან
დამოუკიდებელ რ/ბ ფილაზე. ფილები არმირებულია ფილების ძირზე განლაგებულ
ერთშრიანი არტამურის ბადით. ქვეშის კედლები არმირებულია ორშრიანი ბადეებით ქვეშის
შიგა კედლები და კედლის თავის ზედაპირები შელესვის შემდეგ დაცული იქნება
„გეომემბრანით“. დგარები სახურავისთვის და სახურავის ლითონკონსტრუქციები დაცული
იქნება ატმოსფერომედეგი საღებავებით.
არსებულ ქვეშსა (50.4მ3) და ახალ ქვეშს (36.1მ3) შორის დასავლეთის მხარეს რ/ბ კედლები
გაიხსნება და ქვეშის ჯამური ტევადობა გახდება 86.5 მ3. (ახალი სამონტაჟო საცავის სრული
ტევადობა 72.0მ3, არსებულის - 53.მ3). ახალ ქვეშში კედლის (ბორტის) სიმაღლე იატაკიდან
შეადგენს 1.2 მ-ს (არსებულის - 1.55მ-ს). ხოლო კედლებზე 1.2მ ნიშნულის ზემოთ 2.2მ
ნიშნულამდე მოეწყობა მავთულბადით შემოღობვა.
ქვეშის ახლადმოწყობილი ნაწილის სამხრეთის მხარეს მოწყობილი იქნება ავტოცისტერნის
ჩამოსაყენებელი რ/ბ ბაქანი დამცავი ბორტებით (h=150) ორმხრივი დაბალი პანდუსებით და
ხსნარებშემგროვებელი ტრაპით. ტრაპი საფარქვეშა მილსადენით მიერთებული იქნება
ხსნარებშემკრებ ჭაზე. (სურათი 2)
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სურათი 2. ციანიდის მზა წყალხსნარის მიმღები კვანძის სქემატური ნახაზი

ცისტერნის გამოსასვლელი შტუცერი შლანგით შეუერთდება ტუმბოების H-11.2 შემწოვის ხაზზე
მყოფ შტუცერს და ვენტილების გაღების შემდეგ მოხდება ტუმბოს ჩართვა. ხსნარის მიმართვა
ხდება საცავის E-2 შესავსები ხაზისაკენ. ცისტერნის დაცლის შემდეგ ტუმბო გამოირთვება.
საცავი E-2 მოცულობით V=70მ³ წარმოადგენს ფოლადის ვერტიკალურ ცილინდრულ აპარატს,
რომელიც აღჭურვილი იქნება: ტივტივიანი დონმზომით და კორპუსზე დამაგრებული შკალით,
გადამეტმდენით,
ნედლეულის
მისაღები
მილგაყვანილობებით,
სადრენაჟო
მილგაყვანილობებით, საჰაეროთი, საცირკულაციო ხაზით.
გამოლექილი მექანიკური მინარევებისაგან გასაწმენდად, ცისტერნა აღჭურვილი იქნება ორი
ლუქით, საიდანაც შესაძლებელი იქნება საცავის გაწმენდა და გარეცხვა.
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საცავიდან E-2 ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარი H-1 ფილტრის Ф-1 გავლით და გადაიქაჩება
არსებულ ნატრიუმის ციანიდის საცავში E-1 (წარმადობით 90მ³/სთ) საიდანაც მოხდება მისი
ჩართვა არსებულ ტექნოლოგიურ სქემაში.
გადასატუმბი და საცირკულაციო მილსადენად გამოყენებული იქნება 150-მმ დიამეტრის
პოლიეთილენის მილები, არა ნაკლები PN-16. შესაბამისი
უჟანგავი საკვალთებით
(არაბურთულოვანი, ე.წ ,,პეპელა’’ ტიპის და სხვ.)
ავტოცისტერნის დასაცლელ ადგილს აქვს სადრენაჟო სისტემა, რომელიც უერთდება ერთიან
სადრენაჟო სისტემას.
საცავის ქვეში გათვალისწინებულია დაღრის 110 % მოცულობისათვის.
1.2.2.

მიწოდება და ტრანსპორტირება

ნატრიუმის ციანიდის მზა წყალხსნარის მიწოდება დაგეგმილია სს„რუსთავის აზოტის“ სუფთა
ციანმარილების წარმოებიდან, სპეციალიზირებულ მისაბმელიან ავტოცისტერნებით რომელთა
სრული ტევადობა 21.41მ3 (მისაბმელის მარკა WABCO TIRSAN).
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე დასაშვები იქნება სხვა ტიპისა და მარკის ავტოსაზიდარის
და სხვა უფრო მცირე ტევადობის ამ მიზნებისათის ვარგისი ცისტერნის გამოყენება.
გადადგილების მარშუტი იქნება: სს “რუსთავის აზოტი“ - ფონიჭალა -მარნეული - ბოლნისი საყდრისი (კაზრეთი). ცალმხრივის გზის მანძილი 107 კმ. ტრასა ს4 - ს6 (E 117).
ავტოტრანსპორტს უნდა გააჩნდეს კანონით სავალდებულო განმასხვავებელი ნიშნები,
შესაბამისი ტვირთის გადაზიდვაზე კანონით დადგენილი დოკუმენტაცაცია და უნდა
მართავდეს შესაბამისი კალიფიკაციის მქონე მძღოლი.
ციანიდის წყალხსნარით შევსებული ცისტერნა შევა საყდრისის გროვული გამოტუტვის უბნის
ტერიტორიაზე და დადგება დასაცლელ წერტილზე. ამ პერიოდში ხდება ცისტერნის ლუქის
გახსნა და ხსნარის ანალიზის აღება.
ხსნარის შემადგენლობის (დადგენილია სს“რუსთავის აზოტის“ ცტკ-ს მიერ) განსაზღვრის და
დამაკმაყოფილებელი შედეგის მიღების შემთხვევაში ხდება ცისტერნის დაცლა (მიღება).
ტრანსპორტირება
სატრანსპორო გადამზიდი საშუალებები, რომლითაც მოხდება ციანიდის წყალხსნარის
მიწოდება ქარხანა დამამზადებლიდან მომხმარებლამდე აჭურვილი უნდა იქნეს ნიშანდებებით
საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N428 დადგენილების ,,საშიში ქიმიური
ნივთიერებების და ეტიკეტირების ტექნიკური რეგლამენტი’’-ს შესაბამისად.
ასევე, ავტოცისტერნას დადებული უნდა ჰქონდეს ნიშანდება ნივთიერების და ნარევების
კლასიფიკაციის, მარკირებისა და შეფუთვის (CLP) შესახებ რეგლამენტის (EC - ევროპული
შეთანხმება) # 1272/2008 (თავი 4-5) მოთხოვნების შესაბამისად.
ნიშანდება შესრულდება ქართულ და ერთ-ერთ საერთაშორისო ენაზე CLP N1272/2008
რეგლამენტის მიხედვით.




საშიშროების სიმბოლო – თავის ქალა გადაჯვარედინებული ძვლებით;
ნიშანი - ,,საშიშია გარემოსთვის’’
სასიგნალო სიტყვა - ,,საშიშია’’

6



საინფორმაციო ტაბლო – თანახმად ევროპული შეთანხმებისა ,,საშიში საქონლის
საერთაშორისო სახმელეთო ტრანსპორტით გადაზიდვის შესახებ’’ ტომი II, ნაწილი 5
,,ტვირთის გაგზავნის პროცედურები, 2010 წ;

ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარის ტრანსპორტირება ხდება ჰერმეტულად დახურულ,
მაღალხარისხიანი ლეგირებული უჟანგავი ფოლადისგან დამზადებული L4BH ტიპის
ავტოცისტერნებში, რომლებიც განკუთვნილია ყველა სახის ქიმიური ნივთიერებების
სახმელეთო გადაზიდვებისათვის.
L4BH ტიპის ავტოცისტერნები
ხასიათდება მაღალი კოროზიული მედეგობით და არ
ექცევა მარილების, მჟავებისა და ტუტეების ზემოქმედების ქვეშ. ამ ტიპის ავტოცისტერნების
თბომედეგობა 600 0C მეტია.
L4BH კოდით აღნიშვნა ნიშნავს, რომ ავტოცისტერნა :
L – განკუთვნილია თხევადი ტვირთის გადაზიდვისთვის;
4 – გათვლილია 4 ატმოსფერულ წნევაზე;
B – აღჭურვილია ავტოცისტერნის ქვემოთ განლაგებული
შესავსები და დასაცლელი ლუქებითა და სამი ჩამკეტით;
H – ავტოცისტერნა იკეტება ჰერმეტულად.
ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარის
ტრანსპორტირება მოხდება ზემოაღნიშნული
სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის დადგენილი ,,საშიში ნივთიერებების გადაზიდვის
წესების’’ დაცვით, კერძოდ
- პროდუქციის გადატვირთვისას უნდა შემოწმდეს ყველა ავტოცისტერნა.
- ავტოცისტერნები უნდა იყოს სუფთა, ჰერმეტული და შეესაბამებოდეს დადგენილ მოთხოვნებს
საშიში ტვირთების გადაზიდვაზე.
- ავტოცისტერნების ყელის ჰერმეტიზაციას ახდენენ ფთოროპლასტის ან სხვა მჟავა და
ტუტემედეგი სადებების მეშვეობით.
- ტრნსპორტირებისას
ტემპერატურის
შესაძლო
ცვლილებების
შედეგების
გათვალისწინებით, ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარით ავტოცისტერნების შევსება დასაშვებია
მისი საერთო მოცულობის 90 %-მდე.
1.2.3. ციანიდის წყალხსნარის ტოქსიკური თვისებები
ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების მიხედვით უნდა
შეესაბამებოდეს სს”რუსთავის აზოტის” შიდა საწარმოო სტანდარტის სასტ 16611042-001-2020
მოთხოვნებს და ტექნოლოგიაში გამოყენებული უნდა იქნეს სტანდარტში მითითებული
სანიტარული ნორმებისა და წესების დაცვით.
წყალხსნარის შემადგენლობა შემდეგია:
მაჩვენებლების დასახელება
გამჭვირვალობა
ნატრიუმის ციანიდის (NaOH) მასური წილი, %, არა ნაკლები
ნატრიუმის ტუტის (NaOH) მასური წილი, %, არა ნაკლები
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ნორმა
შეფერილი სითხე
18,0
0,6

მწვავე ნატრიუმი - იგივე კაუსტიკური სოდა NaOH კანზე მოხვედრისას იწვევს კანის ქსოვილის
დაწვას. განსაკუთრებით საშიშია თვალში მოხვედრა.
მისი ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია სამუშაო ზონაში - 0.5 მგ/მ3, საშიშროების კლასი - 3.
ნატრიუმის ციანიდი - წარმოადგენს ძლიერ მოქმედ საწამლავს, მცირე რაოდენობით
ორგანიზმში მოხვედრა იწვევს სასუნთქი გზების დამბლას და სიკვდილს.
მისი ზღვრული დასაშვები კონცენტრაცია სამუშაო ზონაში HCN-ზე გადათვლით 0.3 მგ/მ3,
საშიშროების კლასი I (კოდი 74-90-8).
ობიექტი ეკუთვნის D კატეგორიას (CH და ПП-99-81).
სანიტარული ჯგუფი III a
ელექტროუსაფრთხოების კატეგორია - არ აქვს.

2. გარემოზე ზემოქმედების შეფასება
2.1. ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები
ნატრიუმის ციანიდის მზა წყალხსნარის მიმღები კვანძი მოეწყობა საყდრისის გროვული
გამოტუტვის უბნის საწარმოო ტერიტორიაზე თითქმის იგივე ადგილზე სადაც განთავსებულია
მოქმედი ციანხსნარის შემრევი რეზერვუარი. (სურათი 3)
სურათი 3. ადგილმდებარეობა
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ზედაპირულ და მოწისქვეშა წლებზე ნეგატიური ზემოქმედების გამომწვევი მიზეზი შეიძლება
იყოს ციანიდის წყალხსნარის გადატუმბვისას მისი შემთხვევითი დაღვრა.
პოტენციურ დამაბინძურებელ წყაროებს წარმოადგენს შემამჭიდროვებელი ტუმბოებსა და
საკვალთებზე ცისტერნებზე მისაერთებელი ქუროები, დრეკადი არმირებული ჩამოსატვირთი
მილი და საკუთრივ საცავი სადაც ინახება ა/ნ 18%-იანი წყალხსნარი.
ჩვეულებრივ სამუშაო პირობებში დაბინძურების ადგილებზე შესაძლებელია გაჩნდეს ნაღვენთი
წვეთების სახით, ან/და ნამის სახით, საცავიდან ხსნარის მასიური დაღვრა შესაძლებელია
განსაკუთრებულ ტექნოგენურ ზემოქმედებისას, რომელიც გამოიწვევს საცავის ნაწილობრივ ან
მთლიან რღვევას.
აღნიშნული რისკის მინიმუმადე შემცირების მიზნით, წყალხსნარის მიმღები კვანძი
ითვალისწინებს დაღვრის საწინააღმდეგო და სადრენაჟე სისტემის მოწყობას, როგორც
უშუალოდ სატრანსპორტო საშუალების მიმღებ ბაქანზე, ასევე წყალხსნარის გადატუმბვის და
მიმღები საცავების პერიმეტრზე, რაც სრულად უზრუნველყოფს დაღვრის 110% მოცულობის
ლოკალიზებას და მის მიმართვას საწარმოო ბასეინების სისტემაში.
ამასთან, მომუშავე პერსონალი გაცნობილი იქნება წარმოების კონტოლის პროცედურებს, სადაც
დეტალურად იქნება გაწერილი ტექნოლოგიური რეჟიმის ნორმები და პროცესის პარამეტრები,
გათვალისწინებული იქნება გადატუმბვის პროცესში მოქმედი აგრეგატების (შემადგენელი
დეტალების) დაზიანების რისკები და მათი აღმოფხვრის მეთოდები.
ამდენად, კვანძის ექსპლუატაციისას შემთხვევით დაღვრილი წყალხსნარი მთლიანად
ჩაიღვენთება სადრენაჟო სისტემაში, ხოლო მნიშვნელოვანი ავარიული სიტუაციების დროს
საჭირო ღონისძიებები და პროცედურები დეტალურად გაწერილია კომპანიის ავარიული
სიტუაციების მართვის გეგმაში.
ციანიდის წყალხსნარის გამოყენებისას ზედაპირულ და მიწიქვეშა წყლებზე შესაძლო
ზემოქმედების კონტროლის მიზნით, საწარმოო ტერიტორიის პერიმეტრზე დაწესებულია
წყლის ხარისხის სისტემატიური ლაბორატორიული კვლევები კომპანიის გარემოსდაცვითი
მონიტორინგის (თვითმონიტორინგის) გეგმის შესაბამისად.
2.2. ატმოსფერული ჰაერი

სამონტაჟო სამუშაოების ეტაპზე:
ახალი კვანძის სამონტაჟო სამუშაოების ეტაპზე მოსალოდნელი არ არის მტვრის წარმოქმნა
რადგან სამშენებლო სამუშაოები არ ითვალისიწინებს მიწის საექსკავაციო სამუშაოებს,
განახორციელდება მხოლოდ რკინა-ბეტონის ქვეშის მოწყობა და მზა რკინის კონსტრუქციების
მონტაჟი.
იმის გათავლისიწნებით, რომ უახლოესი დასახლებული პუნქტი ტერიტორიიდან
დაშორებულია 4 კმ-ზე მეტი მანძილით, ტექნიკური საშუალებების გამოყენებისას ადგილი არ
ექნება ხმაურის ზენორმირებულ გავრცელებას და ზემოქმედებას მოახლეობაზე.
სამუშაოების შესრულებისას დაცული იქნება მანქანების, სამშენებლო ტექნიკა და სხვა
ხმაურგამომწვევი დანადგარების ტექნიკური პარამეტრები და უსაფრთხოების ნორმები.

ექსპლუატაციის ეტაპზე:
საწარმოო ტექნოლოგიურ პროცესის თანახმად, გროვული გამოტუტვის პროცესში
გამოყენებული იქნება 0.06 %-ანი ციანიდის ხსნარი, ამდენად ექსპლუატაციის ეტაპზე ციანდის
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აორთქლებისას ჰაერის დაბინძურება დასაშვებ ნორმებში იქნება. ამასთან ნატრიუმის ციანიდი
ღია სივრცეში სწრაფად ნეიტრალდება მზის სხივებით, ხოლო მადანზე ციანიდის წყალხსნარის
დასხურებისას ჯანმრთელობისთვის მავნე ციანწყალბადი, რომ არ წარმოიშვას მადნის გროვებს
აქვს მჟავეტუტოვანი ბალანსი - 7.4 ამის მისაღწევად წარმოება იყენებს კაუსტიკურ სოდას და
კირს. ამ პირობებში ციანიდი მუდმივად რჩება გროვებში და არ ხდება მისი აორთქლება.
ახალის კვანძის ტერიტორიაზე ჰაერში ციანწყალბადის (HCN) შედარებით მაღალი
კონცენტრაცია შეიძლება დაფიქსირდეს უშუალოდ მისი მიწოდებისა და შეგროვების ადგილზე
- საცავზე.
ჩვეულებრივ გროვებზე დასხურების ადგილებში ჰაერში ციანიდის კონცენტრაცია 03-04
მილიგრამია 1 მ3-ში (ადამიანზე ციანიდის ზემოქმედების მგრძნობელობა ჰაერში შეადგენს 4.7
მილიგრამს შეადგენს)
იმის გათვალისიწნებით, რომ ტერიტორია მნიშვნელოვნადაა დაშორებული უახლოესი
დასახლებული პუქტიდან (4 კმ) მოსალოდნელი არ არის მავნე ნივთირებების გავრცელება.
ვინაიდან, ცინიდის მზა წყალხსნარის მიმღები კძნძი წარმოადგენს მავნე ნივთიერებათა
გამოყოფის სტაციონალურ წყაროს, კომპანია განახორციელებს ,,ატმოსფერულ ჰაერში მავნე
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტი’’-ს ცვლილებას
დადგენილი წესით.
პროცესის მომსახურე პერსონალი აღჭურვილი იქნბება სპეციალური ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით, ხოლო ატმოფერულ ჰაერში ციანწყალბადის (HCN) კონცენტრაციის გაზოვმვა
იწარმოებს კომპანიის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის (თვითმონიტორინგის) გეგმის
შესაბამისად.
2.3. ნიადაგი

სამონტაჟო სამუშაოების ეტაპზე:
კვანძის მოწყობის სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია არსებულ საწარმოო
ტერიტორიაზე სადაც არ არის ნიადაგის საფარი და ბეტონის ქვეში მოეწყობა უშუალოდ მყარი
ქანებით დატკეპნილ ზდაპირზე, რაც გამორიცხავს სამუშაოების ეტაპზე ნიადაგზე ნეგატიური
ზემოქმედებას.
სამონტაჟო სამუშაოებს პროცესში. ნიადაგის/გრუნტის დაბინძურების ძირითადი წყაროები
შეიძლება იყოს მყარი და თხევადი ნარჩენების არასწორი მართვა და გამოყენებული ტექნიკიდან
ნავთობპროდუქტების გაჟონვა.
აღნიშნულის მინიმუმადე დაყვანის მიზნით სამაშაო პროცესში დაცული იქნება ნარჩენების
შეგროვება და მართვა, ხოლო გამოყენებული ავტოტრანსპორტის და ინსტრუმენტების
ტექნიკური გამართულობა მკაცრად გაკონტროლდება.
შემთხევვითი დაღვრისას დაუყოვნებლივ
გაწმენდა-რემედიაციის ღონისძიებები.

გატარდება

დაბინძურებული

ტერიტორიის

ექსპლუატაციის ეტაპზე:
ექსპლუატაციის ეტაპზე ნიადაგზე ნეგატიური ზემოქმედება მოისალოდნელი შეიძლება იყოს
ცინიდის წყალხსნარის შემთხვევითი დაღვრის შედეგად, რაც მინიმუმადე იქნება შემცირებული
მიმღები კვანძის მეორადი ლოკალიზების საშუალებებით.
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ამასთან, შემთხვევით გრუნტში მოხვედრილი მეორადი ციანიდი მომწამლავ- მომაკვდინებელი
არ არის, თუმცა დაღვრის შემთხვევაში მისი მარტივად განეიტრალება მოხდება მჟავით ან/და
ქლორით, ხოლო ავარიული სიტუაციის შემთხევავაში დეტალური პროცედურები
გათვალისწინებულია კომპანიის ავარიული ისტუაციაბის მართვის გეგმაში.
2.4. ბიომრავალფეროვნება და ლანდშაფტი
კვანძის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდება სწარმოო ტერიტორიის იმ ნაწილზე სადაც
განთავსებულია მსგავსი კონსტრუციის ინფრასტრუქტურა და ახალი კვანძის მოწყობა
ვიზუალურად მნიშვნელოვნად არ შეცვლის არსებულ გარემოს.
ასევე, სამონტაჟო სამუშაოები ვერ იქონიებს მავნე ზეგევლენას ბიომრავალფეროვნებაზე, რადგან
საპროექტო ტერიტორია მოქცეულია საწარმოო ტექნოლოგიური კვანძების არეალში.
ექსპუატაციის ეტაპზე ციანიდის წყალხსნარის კვანძი მიუწვდომელი იქნება მცირე
ცხოველებისა და ფრინველებისთვის, კერძოდ კონსტრუცია შემოღობილი იქნება ბეტონის და
მავთულბათის მესერით, ხოლო ციანიდის წყალხსნარის მართვის აუზებზე ფრინველთა
მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად, ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ფრინველთა
დასაფრთხობი მოწყობილობები.
3. ნარჩენების მართვა
ციანიდის მზა წყალხსნარის კვანძის მოწყობის შედეგად მოსალოდნელია სახიფათო ნარჩენის ციანიდის შესაფუთის მასალების (ბიგბეგები) მოცულობის შემცირება, რაც დადებითად
აისახება ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებულ მიდგომასა და პროცედურებზე.
პროექტი არ გამოიწვევს დამატებით სხვა სახის ნარჩენების წარმოქმნას და შესაბამისად
ნარჩენების მართვა განხორციელდება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან შეთანხმებული ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად.
4. უსაფრთხოება
ნატრიუმის ციანიდის წყალხსნარის მიღების და გაცემის პროცესი ქმნის ადამიანის სიცოცხლის
და ჯანმრთელობისათვის საშიშ გარემოებებს, რისთვისაც მკაცრად იქნება დაცული საწარმოში
დადგენილი ციანიდის მოპყრობასა და მართვასთან დაკავშირებული შრომის უსაფრთხოების
პროცედურები, რომელსაც გაცნობილი იქნება ყველა მომუშავე პერსონალი.
მუდმივად გაკონტროლდება ინდივიდუალური დაცვის სპეციალური საშუალებების
გამოყენება, ხოლო ობიექტი აღჭურვილი იქნება შესაბამისი ხანძარსაწინააღმდეგო
საშუალებებით და გამაფრთხილებელი ნიშნებით.

დანართი: სკრინინგის განცხადება ელექტრონული ვერსია - CD დისკი 1 ც.

პატივისცემით,

თ.ლიპარტია
აღმასრულებელი დირექტორი
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