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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
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Labour, Health and Social Affairs of Georgia
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ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერს
 ბატონ ალექსანდრე სარიშვილს

 
 

ბატონო ალექსანდრე,
  

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის სამინისტროს სსიპ - დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა
ცენტრმა, „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსითა“ და „გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში ადამიანის
ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2019 წლის
2 სექტემბერის № 420 დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, განიხილა

“გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის სტრატეგიული
გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიში.“ 
 
გიგზავნით დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დასკვნას
თქვენს მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტზე.

  
პატივისცემით,

 

მინისტრის პირველი მოადგილე თამარ გაბუნია
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საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ლ. საყვარელიძის  სახელობის
  

დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი
 ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

  
National center for Disease Control & Public Health
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საქართველოს ოკუპირებული
 ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის,

ჯანმრთელობისა

 და სოციალური დაცვის მინისტრის 
 პირველ მოადგილეს 

 ქალბატონ თამარ გაბუნიას

 

ქალბატონო  თამარ, 

წარმოგიდგენთ ცენტრის მიერ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი" საქართველოს კანონის და
"გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასების წესის
დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 სექტემბრის №  420 დადგენილებით
მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში მომზადებულ “გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო
ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშზე“
რეკომენდაციებს დამგეგმავი ორგანოსთვის წარდგენის მიზნით.

 
პატივისცემით,

 

გენერალური დირექტორი ამირან გამყრელიძე
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