„შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველო“
ნავთობის მოპოვება

პატარძეული აჯგდ - 4

სკოპინგის ანგარიში

მომზადებულია: შპს ,,ა.მ კონსალტინგის“ მიერ

დირექტორი: თინათინ ჟიჟიაშვილი

საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა



„შლუმბერჟე რუსთაველი ქომფანი ლიმითედი (ფილიალი) - საქართველო“- ს

მფლობელობაში არსებული

პატარძეულის (აჯგდ - 4) სათაო შემკრები პუნქტი განთავსებულია საგარეჯოს რაიონში, სოფ. ხაშმის მიმდებარე
ტერიტორიაზე.


საწარმოს სამხრეთის მხრიდან ესაზღვრება სოფ. გამარჯვება, რომლის უახლოეს დასახლებულ ტერიტორიამდე

პირდაპირი მანძილი შეადგენს ≈ 1 170 მეტრს.


პატარძეული აჯგდ-4 განთავსებულია 8 580მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მქონე მიწის ფართობზე,
რომლის საკადასტრო კოდია: 55.15.62.162. მიწა წარმოადგენს სს ,,ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ საკუთრებას.



პატარძეულის (აჯგდ-4) სათაო შემკრები პუნქტის ტერიტორიის GPS კოორდინატები :

X

Y

516459.85

4619724.31

საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

მანძილი უახლოეს
მოსახლემდე 1170მ

საწარმოს განთავსების სიტუაციური რუკა მოსახლეობამდე მანძილის მითითებით

საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა

პატარძეული აჯგდ-4, სასაქონლო რეზერვუარები

პატარძეულის (აჯგდ-4) შემკრები, სატუმბი სადგური

ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა


საწარმოო ობიექტზე ხორციელდება ჭაბურღილებიდან ამოღებული ფლუიდის პირველადი
შეგროვება რეზერვუარებში და მისი შემდგომი ტრანსპორტირება (რიგ შემთხვევაში მილსადენით,
რიგ შემთხვევაში ავტოცისტერნებით) თელეთის შემკრებ პუნქტში, რისთვისაც უზრუველყოფილია
საჭირო დანადგარებით და დამხმარე ინფრასტრუქტურით (ცილინდრული ტიპის რეზერვუარები
და სატუმბი სადგური);



აღნიშნული ტექნოლოგიურ ციკლში ატმოსფერულ ჰაერთან მიმართებაში დაბინძურების წყაროს
წარმოადგენს ფლუიდის რეზერვუარები (გაფრქვევა - სასუნთქი სარქველებიდან), აგრეთვე სატუმბი

სადგურები (უმნიშვნელო გაფრქვევები ტუმბოს ჩობალური სამკვრივებლიდან);


საწარმოს წლიური წარმადობა ამ საბადოებზე მოქმედი ჭაბურღილებიდან სავარაუდოდ მისაღებია ≈
8291,26 ტ ნავთობი.

ტექნოლოგიური პროცესის სქემა

პროექტის ალტერნატივები:


არაქმედების ალტერნატივა

•

პროექტის განხორციელებაზე უარის თქმას, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა დაიხუროს აქამდე არსებული პატარძული
აჯგდ-4 პუნქტი, რაც გარდა იმისა, რომ შეაფერხებს რეგიონში ნავთობმოპოვების სამუშაოებს, ასევე ხელს შეუშლის

რაიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას;


პატარძეული აჯგდ-4 ობიექტის ფუნქციონირების გაგრძელება აქამდე არსებულ ადგილზე

•

მეორე ალტერნატივად განხილული იქნა საქმიანობის განხორციელება აქამდე არსებულ ტერიტორიაზე. იქიდან

გამომდინარე, რომ არსებული ობიექტი მნიშვნელოვნად არის დაცილებული დასახლებული პუნქტიდან, ასევე იმის
გათვალისწინებით, რომ პროექტის განხორციელება არ იწვევს ბიოლოგიურ საფარზე და ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე
ზემოქმედებას, ამასთანავე მისასვლელი გზების არსებობით, ითვლება, რომ არსებულ ტერიტორიაზე ობიექტის
ფუნქციონირება არ არის დაკავშირებული რისკებთან და ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური

პირობების გაუმჯობესებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. გარდა ამისა, აღნიშნულ ტერიტორიაზე უკვე მოწყობილია
ობიექტისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა და ახალი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებას არ ითვალისწინებს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, უპირატესობა მიენიჭა მეორე ალტერნატიულ ვარიანტს და გადაწყდა, რომ საქმიანობა
გაგრძელდეს აქამდე არსებულ ტერიტორიაზე.

საპროექტო ტერიტორიაზე მისასვლელი გზები


საპროექტო ტერიტორიაზე მისასვლელი გზა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია და

ობიექტზე

მისასვლელად

დამატებითი

გზების

მოწყობა

ან/და

მშენებლობა

გათვალისწინებული არ არის;

ობიექტზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი


პატარძეული აჯგდ-4 -ის მუშაობის რეჟიმი 24 საათიანია. ობიექტზე დაცვის ჩათვლით
დასაქმებულია 10 ადამიანი. საწარმოს მუშაობის რეჟიმი მისი სფეციფიკიდან გამომდინარე

ორცვლიანია და ოპერატორებს მუშაობა უწევთ ორ ცვლაში.

ობიექტის წყალმომარაგება და წყალარინება


ობიექტის ტერიტორიაზე მოწყობილია საოფისე და საოპერატორო ფართები. დასაქმებულების
სასმელი წყლით უზრუნველყოფა ხდება ბუტილიზირებული სახით, ასევე, ობიექტის ტერიტორიაზე
განთავსებულია სასმელი წყლის დისპენსერი. ხოლო რაც შეეხება, სამეურნეო და ტექნიკურ წყალს,

მისი შემოტანა ხდება ავტოცისტერნების საშუალებით;



ობიექტზე ამ ეტაპზე დასაქმებულია 10 ადამიანი, ხოლო ერთ მომუშავეზე დღის განმავლობაში

გათვალისწინებული სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის საანგარიშო ხარჯი შეადგენს 25
ლიტრს.

მცენარეული საფარი

პატარძეულის (აჯგდ-4) ობიექტის ტერიტორია თავისუფალია მცენარეული საფარისგან. როგორც
უკვე აღინიშნა წინა თავებში, ნიადაგის ზედაპირი მოხრეშილი და მოასფალტებულია და
მცენარეთა არცერთი სახეობა, მაშ შორის ბალახეულობა წარმოდგენილი არ არის.

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროები

ფლუიდის
მიმღები
რეზერვუარები2 x 50 მ3
ფლუიდისა და
სასაქონლო
ნავთობის
რეზერვუარები2 x 2000 მ3

მიმღები
სატუმბი
სადგური
სატუმბი
სადგური

დგარი

საწარმოს გენ-გეგმა მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დატანით

გარემო ფაქტორებზე ზემოქმედება

•

ზემოქმედება ზედაპირული წყლის ობიექტებზე
საწარმოო ობიექტიდან მდ. იორი დაშორებულია 1.4 კმ-ით. სხვა რომელიმე ზედაპირული წყლის ობიექტის საწარმოს
მახლობლად არ მდებარეობს. შესაბამისად საწარმოს საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედება ზედაპირულ წყლებზე
მოსალოდნელი არ არის.



ზემოქმედება ბიოლოგიურ გარემოზე

•

როგორც უკვე აღინიშნა, ობიექტის ტერიტორია თავისუფალია მცენარეული საფარისგან, შესაბამისად ბიოლოგიურ
გარემოზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.


•

ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე
პატარძეულის (აჯგდ-4) საწარმოო ობიექტი მარიამჯვრის დაცული ტერიტორიიდან საკმაოდ დიდი მანძილით, 14 კმით არის დაცილებული, ხოლო თბილისის ნაციონალური პარკიდან 16 კმ-ით. შესაბამისად, პროექტის ზემოქმედება
დაცულ ტერიტორიებზე მოსალოდნელი არ არის.


•

ზემოქმედება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე
ობიექტის გავლენის ზონაში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები არ არსებობს და აქედან გამომდინარე მათზე
რაიმე ნეგატიური ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის.

გარემო ფაქტორებზე ზემოქმედება


სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედება

•

საწარმოს თავისი ფუნქციონირებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ადგილობრივი მაცხოვრებლების
სოციალური პირობების გაუმჯობესებაში. აღსანიშნავია, რომ ობიექტზე დასაქმებული ადგილობრივი
მოსახლეობა უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისით, სუფთა სასმელი წყლით და
სამჯერადი

კვებით.

ხოლო

რაც

შეეხება

ნეგატიურ

ზემოქმედებას

ადამიანების

ჯანმრთელობაზე,

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ საწარმოს ტერიტორია მნიშვნელოვნად არის დაშორებული დასახლებული
პუნქტიდან.


ზემოქმედება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და მიწისქვეშა გრუნტზე

•

საწარმოს ტერიტორა სრულად არის მოხრეშილი ან/და მობეტონებული. აქედან გამომდინარე ნიადაგის
ნაყოფიერი ფენა აქ წარმოდგენილი არ არის, რაც გამორიცხავს მასზე ზემოქმედებას. იმის გათვალისწინებით,

რომ ტერიტორიის ზედაპირი მოასფალტებულია, მიწისქვეშა გრუნტის დაბინძურება მოსალოდნელი არ არის.

ნარჩენების მართვა
საწარმოო ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენები გროვდება სეპარირებულად შესაბამისი მარკირების
მქონე ურნებში და დაგროვების შესაბამისად გათვალისიწინებულია მისი გატანა შესაბამისი ნებართვის
მქონე კომპანიის მიერ.

ობიექტის ტერიტორიაზე განთავსებული შესაბამისი მარკირების მქონე
ურნები

მადლობა ყურადღებისთვის!

