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რა არის სკოპინგი?

• „პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასებისათვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი 
ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული 
გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. 

რა არის სკოპინგის მიზანი?

• იმ ინფორმაციის დადგენა რომელიც უნდა იქნეს წარმოდგენილი 
სგშ-ს ანგარიშში, კერძოდ, გარემოსა და ადამიანის 
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული იმ ძირითადი საკითხების 
გამოვლენა, რომლებიც შესწავლილი იქნება სგშ-ს პროცესში. 



სკოპიგის ეტაპები 

3 დღე

20-25 დღე

3 დღე

15 დღე



სკოპინგის განცხადების შინაარსი (გარემოსდაცვითი შფასების 
კოდექსი, III თავი, მუხლი 24) 

• ინფორმაციას დამგეგმავი ორგანოს შესახებ

• მოკლე ინფორმაციას სტრატეგიული დოკუმენტის შესახებ

• სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების გეოგრაფიული არეალის და დასახლებული პუნქტების 
დახასიათება 

• მოკლე ინფორმაციას გარემოზე (დაცული ტერიტორიები) და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო 
ზემოქმედების მასშტაბის შესახებ

• ზოგად ინფორმაციას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების 
შესახებ

• ინფორმაციას გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების სახეების შესახებ, რომლებიც დაექვემდებარება შესწავლას 
და სგშ-ის ანგარიშში ასახვას

• სტრატეგიული დოკუმენტით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესაძლო ალტერნატივების აღწერა

• სტრატეგიული დოკუმენტის სხვა სტრატეგიულ დოკუმენტთან მიმართებას

• ინფორმაციას სგშ-ის პროცესში ჩასატარებელი საბაზისო კვლევების შესახებ

• იმ ღონისძიებების საორიენტაციო ჩამონათვალს, რომლებიც დაგეგმილია სტრატეგიული დოკუმენტის 
განხორციელების შემთხვევაში შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილებისა და 
კომპენსირებისათვის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში

• სხვა ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება სკოპინგის დასკვნის მომზადების პროცესში



სკოპინგის დასკვნა

• სკოპინგის დასკვნით უნდა განისაზღვროს სგშ-ის ანგარიშის 
მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და 
შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი და მათი სგშ-ის 
ანგარიშში ასახვის საშუალებებს. 



რეკომენდაციები სკოპინგის დსკვნისთვის

სკოპინგის დასკვნა უნდა მოიცავდეს რეკომენდაციებს შემდეგზე:

• გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული იმ საკითხების 
მიმოხილვა, რომლებიც შესწავლილი იქნება სგშ-ში 

• იმ სტრატეგიული დოკუმენტების ან გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მიზნების 
მიმოხილვა, რომლებთან თავსებადობაც შეფასებული იქნება სგშ-ში 

• იმ დაინტერესებულ მხარეთა ჩამონათვალი, რომლებთანაც უნდა ჩატარდეს 
კონსულტაციები სგშ-ს შემდგომ ეტაპზე

• რეკომენდაციები შემდგომი კონსულტაციების ჩატარების თაობაზე, მათ შორის, 
ისეთ ღონისძიებებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც არ არის 
გათვალისწინებული „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“

• ალტერნატივების შეფასების მოთხოვნა

• ანალიზის იმ მეთოდებსა და საშუალებებთან დაკავშირებით, რომლებიც 
გამოყენებულ უნდა იქნეს სგშ-ში


