
 
 
 
 

შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“  ООО «Батумский нефтяной терминал» 
ტექნიკური დავალება  
 

 Техническое задание 

   Форма №: BOT-IMS3.J01-908   |  В силе с: 08-08-2016    |  Ревизия: 1  |  Дата ревизии: 08-08-2016     
    

 

 
1 / 3 

 
 
 

 
 
 

ტექნიკური დავალება  Техническое задание  
  
  
  
  

მომსახურების გაწევა:  
შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალის» 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის 

განცხადების / გზშ-ს ანგარიშის მომზადება 

Оказание услуг:  
Подготовка заявления о скопинге / 

Отчета ОВОС планируемой 
деятельности ООО «Батумский 

нефтяной терминал» 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

დამკვეთი:  Заказчик: 
შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალი“ ООО «Батумский нефтяной терминал» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ქ. ბათუმი, 2023 წ. Батуми, 2023 
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ტექნიკური დავალება  Техническое задание  
  

მომსახურების გაწევა:  
შპს «ბათუმის ნავთობტერმინალის» დაგეგმილი 

საქმიანობის სკოპინგის განცხადების / გზშ-ს 
ანგარიშის მომზადება 

Оказание услуг:  
Подготовка заявления о скопинге / Отчета 

ОВОС планируемой деятельности ООО 
«Батумский нефтяной терминал» 

  
1. სამუშაოების ჩატარების მიზანი 1. Цель проведения работ 

  
1.1 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის / გზშ-ს 

ანგარიშის მომზადება ტერმინილის 
საოპერაციო პროცების ცვლილებების 
თანახმად - ცვლილეების შეტანა იმ 
პროცესებში, რომლებიც აღწერილია 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშში «5 x 5000 მ3 მოცულობის 
ნავთობპროდუქტების საცავი 
რეზერვუარების მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პროექტი» (შემდგომში - 
გარემოსდაცვითი დოკუმენტები / 
სამუშაოები).   

1.1 Подготовка заявления о скопинге / 
отчета ОВОс планируемой деятельности 
в связи с изменениями операционных 
процессов Терминала, описанных в 
ОВОСе Терминала «Проект 
строительства и эксплуатации 
резервуаров для хранения 
нефтепродуктов объемом 5 х 5000 м3 
(далее – Природоохранные 
документы/работы). 

  
2. სამუშაოების მოცულობა 2. Объем работ 

  
2.1 2017 წლის 1 ივნისს მიღებული 

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის № 
890-IIС თანახმად, გარემოსდაცვითი 
დოკუმენტების / სამუშაოების მომზადება.  

2.1 Подготовка Природоохранных 
документов / работ с учетом требований 
Кодекса о природоохранной оценке 
Грузии № 890-IIС, принятого от 
01.06.2017 г. 

  
2.2 გარემოსდაცვითი დოკუმენტების / 

სამუშაოების შეთანხმება საქართველოს 
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროსთან (შემდგოში - 
სამინისტრო) და საჭირო ღონისძიებების 
ჩატარება სამინისტროდან საბოლოო 
გადაწყვეტილების მიღებამდე.  

2.2 Согласование Природоохранных 
документов / работ с Министерством 
окружающей среды и сельского 
хозяйства Грузии (далее – 
Министерство) и проведение 
необходимых мероприятий до принятия 
окончательного решения со стороны 
Министерства.  

  
2.3 ინფორმაცია ტერმინალის 2021 წლის 25 

თებერვლის № 2-239 გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების, გზშ-ს ანგარიში და სხვა 
მასალა ტერმინალის საქმიანობასთან 
დაკავშირებით ატვირთულია 
სამინისტროს საიტზე 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28088 

2.3 Информация о Природоохранном 
решении от 25 февраля 2021 года № 2-
239, Отчет ОВОС, и другие материалы 
по деятельности Терминала 
представлены на сайте Министерства  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28088 
   

  
2.4 მიმდინარე საქმიანობის ცვლილებების 

პროექტს ტერმინალი აწვდის სკრინინგის / 
2.4 Проект изменений текущей 

деятельности представляет Терминал 
организации – разработчику Отчета о 
скрининге / скопинге. 

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28088
https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28088
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სკოპინგის ანგარიშის შემმუშავებელ 
ორგანიზაციას.  

  
3. სამუშაოების ჩატარების დასაგეგმი დრო 3. Планируемое время проведения работ 

  3.1 გარემოსდაცვითი დოკუმენტების / 
სამუშაოების ვადას წარადგენს 
ორგანიზაცია.  

3.1 Срок проведения Природоохранных 
документов / работ представляет 
организация.  

  
4. მოთხოვნები ორგანიზაციის მიმართ 4. Требования к организации 

  4.1 ორგანიზაციამ უნდა წარადგინოს 
ინფორმაცია გარემოსდაცვითი შეფასების 
სფეროში მუშაობის წარმართვის 
გამოცდილების შესახებ ბოლო 2 წლის 
განმავლობაში. 

4.1 Организация должна представить 
информацию об опыте проведения работ 
в сфере природоохранной оценке за 
последние 2 года.  

  
  
  
  

შენიშვნა:  დამატებითი ინფორმაციისათვის 
მიმართეთ შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალს“ 

მისამართზე: საქართველო, აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკა,  ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. #4. 

Примечание:  Для дополнительной 
информации обращаться в ООО «Батумский 

нефтяной терминал» по адресу: Ул. 
Маяковского №4, г. Батуми, Аджарской АР, 

Грузия. 
 


