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ნაწილი 1. ტერიტორიების გამოყენების შეზღუდვები   

1. არსებული სიტუაციის ანალიზი 

ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოქმედი ზონების უდიდესი როლის მიუხედავად, 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა საქმეში, არსებული კანონმდებლობა და სხვა 

ნორმატიული აქტები ჯერ ვერ უზრუნველყოფენ სრულყოფილი ქალაქმშენებლობითი 

პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და სწორედ ამიტომაც, მართებულად მიგვაჩნია 

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების გადაწყვეტილება. 

ამჟამად ქ. თბილისში მოქმედებს: „ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა“, 

ფართობი – 422.1 ჰა /0.84 %; „განაშენიანების რეგულირების ზონა“, ფართობი – 

475.7 ჰა/ 0.95 %; „ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა“, ფართობი – 1 421.9 ჰა/ 

2.83 %. ამდენად, დედაქალაქის ურბანული მემკვიდრეობის დაცული 

ტერიტორიების ჯამური ფართობი 2.319.7 ჰექტარია, რაც თბილისის საერთო 

ფართობის (50 300 ჰა) 4,6%-ს შეადგენს (ეს მონაცემები გამოყვანილია 

საქართველოს მთავრობის განკარგულებით დადგენილი, დღეს მოქმედი 

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების საზღვრების გათვალისწინებით). 

2009 წელს დამტკიცდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომლის 

დამუშავების პროცესში გამოითქვა მოსაზრება კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავი ზონების შემცირების მიმართულებით. თუმცა ცვლილებები არ 

მომხდარა და დამუშავდა და დამტკიცდა რუკა რომელზეც აღბეჭდილია 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები იმ დროისთვის არსებულ 

ფარგლებში. აღსანიშნავია, რომ ამ რუკაზე ცალკე არ არის გამოყოფილი 

ისტორიული ლანდშაფტის დამცავი ზონა და მის საზღვრებში ჩაწერილია 

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონის ნაწილი. ასევე, ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის დღეს მოქმედ ციფრულ რუკაზე 

კულტურული მემკვიდრეობის ორი ზონა, ისტორიული ლანდშაფტის დამცავ 

ზონის გამოკლებით, დატანილია ზემოთ აღწერილ ფარგლებში (მცირედი 

განსხვავებით). რეკომენდირებულია თბილისის ისტორიული განაშენიანების 

დაცვისა და განაშენიანების რეგულირების ზონებზე, მათ საზღვრებსა და 

რეჟიმებზე მსჯელობისას აუცილებლად იყოს ჩართული ისტორიული 

ლანდშაფტის დაცვის ზონაც, როგორ მისი შემადგენელი ნაწილი. ასევე, 

რეკომენდირებული შესაძლებელია იყოს უმეტეს შემთხვევაში დაცვითი ზონის 



 
 

 
 

ხაზის გავლება არა ქუჩების ცენტრალურ ღერძზე არამედ ქუჩის განაშენიანების 

საკადასტრო ნაკვეთების უკანა აბრისებზე, რათა ერთი და იგივე ქუჩის 

განაშენიანება სხვადასხვა რეჟიმის გამო არ გახდეს ასიმეტრიული (აღსანიშნავია, 

რომ ეს რეკომენდაცია მოცემულია „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციაში“, 2015 წ., გვ. 85).  

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ძირითადი გარემოს დამცავი 

ზონები  

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილება №59-ით მიღებული 

განაშენიანების ძირითადი დებულებები,  მუხლი 13, პუნქტი 3 განსაზღვრავს შემდეგ გარემოს 

დამცავ ზონებს:  

1. გარემოს დამცავი ზონა 1 (გდზ-1): ა.ა) ბუნების ძეგლის დამცავი ტერიტორია; 

2. გარემოს დამცავი ზონა 2 (გდზ-2): ბ.ა) დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია; 

3. გარემოს დამცავი ზონა 3 (გდზ-3): გ.ა) წყლის დამცავი ტერიტორია; 

როგორც ბუნების ძეგლი, ასევე დაცული ლანდშაფტი, საერთაშორისო ტერმინებია და 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების შესახებ კანონმდებლობაში ასახულია საერთაშორისო 

პრაქტიკის შესაბამისად:  

ბუნების ძეგლი -  შეესაბამება საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის - IUCN დაცული 

ტერიტორიების მესამე კატეგორიას და მოიცავს ”ეროვნული მნიშვნელობის შედარებით მცირე 

ტერიტორიას, სადაც იშვიათი, უნიკალური და მაღალი ესთეტიკური მახასიათებლების მქონე 

კომპაქტური ეკოსისტემები, ცალკეული გეომორფოლოგიური და ჰიდროლოგიური 

წარმონაქმნები, მცენარეთა ცალკეული ეგზემპლარები, ცოცხალ ორგანიზმთა ნამარხი 

ობიექტებია წარმოდგენილი.“ - საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის 

შესახებ მუხლი 6 

დაცული ლანდშაფტი - შეესაბამება საერთაშორისო გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის - IUCN 

დაცული ტერიტორიების მეხუთე კატეგორიას, დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ 

კანონის მიხედვით, დაცული ლანდშაფტი შეიძლება დაარსდეს: „ეროვნული მნიშვნელობის 

მქონე, მაღალი ესთეტიკური ღირებულებით გამორჩეული როგორც ბუნებრივი, ასევე 

ადამიანისა და ბუნებრივი გარემოს ჰარმონიული ურთიერთქმედების შედეგად 

ჩამოყალიბებული ბუნებრივ-კულტურული ლანდშაფტის დასაცავად, სასიცოცხლო გარემოს 

შენარჩუნების, რეკრეაციულ-ტურისტული და ტრადიციული სამეურნეო საქმიანობისათვის“. - 

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ მუხლი 8.  

 კანონის მიხედვით, დაცული ლანდშაფტი საჭიროებს ეროვნული მნიშვნელობის მქონე ფართო 

სახმელეთო ტერიტორიას და (ან) აკვატორიას, სადაც თვითმყოფადი ბუნებრივ-კულტურული 

ლანდშაფტი გამოიჩევა მაღალი ისტორიული და ესთეტიკური ღირებულებით.   

 დაცული ლანდშაფტი შეიძლება შედიოდეს სხვა დაცული ტერიტორიის (ბიოსფერული 

რეზერვატი, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბანი) შემადგენლობაში ან მოიცავდეს დაცულ 

ტერიტორიას (ბუნების ძეგლი). 
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ამასთან, „საქართველოში დაცული ტერიტორიების შექმნის, ტერიტორიული გაფართოებისა და 

დაცვითი კატეგორიის ამაღლების გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს პარლამენტი“. 

საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ, მუხლი 14 - მიხედვით. 

რადგან დაცული ლანდშაფტისა და ბუნების ძეგლის დამტკიცებისათვის აუცილებელი 

პროცედურები, ისევე, როგორც მათი მართვის პასუხისმგებლობა სრულად წარმოადგენს 

ცენტრალური საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების კომპეტენციას, 

მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობას მხოლოდ აღნიშნული სივრცეების მიწათსარგებლობის 

დადგეგმვის პროცესში უცვლელად ასახვა წარმოადგენს.  

რადგან თბილისის მუნიციპალიტეტის საზღვრებში არსებული არცერთი ობიექტი და 

ტერიტორია არ არის წარმოდგენილი საქართველოს დაცული ტერიტორიების ნუსხაში, გდზ-1 

და გდზ-2 ზონების ასახვა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შეზღუდვითი 

ზონირების პროცესში არ მოხდება.   

გარემოს დამცავი ზონა 3 (გდზ-3)  

გდზ-3, იგივე წყლის დამცავი ტერიტორია, მოიცავს თბილისის ტერიტორიაზე არსებული 

წყლის ობიექტებისა და მათი წყალდაცვითი ზონების არეალებს.  

წყლის ობიექტებისა და წყალდაცვითი ზონების დაცვით რეჟიმებსა და პარამეტრებს ადგენს 

საქართველოს კანონი წყლის შესახებ, ტექნიკური რეგლამენტი და ტექნიკური რეგლამენტი 

წყალდაცვითი ზოლის შესახებ (საქართველოს მთავრობის დადგენილება №440 2013 წლის 31 

დეკემბერი) 

 

ტექნიკური რეგლამენტი წყალდაცვითი ზოლის შესახებ  განსაზღვრავს მდინარის კალაპოტის 

კიდიდან ორივე მხარეს მეტრებში ქვემოთ მოცემული წესით: 

მდინარეების წყალდაცვითი ზოლის სიგანე აითვლება მდინარის კალაპოტის კიდიდან ორივე 

მხარეს მეტრებში შემდეგი წესით: 

4. 25 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 10 მეტრი. 

5. 50 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 20 მეტრი. 

6. 75 კილომეტრამდე სიგრძის მდინარეებისთვის - 30 მეტრი. 

7. 75 კილომეტრზე მეტი სიგრძის მდინარეებისათვის - 50 მეტრი. 

 იმ ტბებისა და წყალსაცავებისათვის, რომლებიც არ გამოიყენება სასმელ-სამეურნეო 

წყალმომარაგებისათვის, წყალდაცვითი ზოლის სიგანე განისაზღვრება: 

 წყლის მაქსიმალური ზვირთცემისას წყლით დაფარული შესაბამისი სანაპირო ხაზის კიდიდან 

300 მეტრით, გარდა ამ მუხლის «ბ» ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა 

(სარეკრეაციო-გამაჯანსაღებელი ობიექტების განთავსება შესაძლოა 30 მ დაშორებით, 

ზვირთცემის კიდიდან).  
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წყალდაცვითი ზოლის დადგენა ქალაქებში, დაბებსა და სოფლის ტიპის დასახლებულ 

პუნქტებში, ხდენა აღნიშნულ ტერიტორიებზე შემუშავებული გენერალური გეგმების მიერ - 

მუხლი 4. წყლის ობიექტებში და წყალდაცვით ზოლებში მოქმედი სპეციალური მოთხოვნები:  

„ქალაქებში, დაბებსა და სოფლის ტიპის დასახლებულ პუნქტებში ზედაპირული წყლის 

ობიექტების წყალდაცვითი ზოლის დადგენა ხორციელდება გენერალური გეგმების 

შესაბამისად, რომლებშიც გადაწყვეტილია გარემოს დაცვის ყველა საინჟინრო, სანიტარიული 

და ჰიგიენური საკითხი“.  

რადგან თბილისი გაშენებულია რთული რელიეფის მქონე ქვაბულის ფსკერსა და მის 

მიმდებარე ფერდობებზე, მისი არაერთი ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბანი 

განთავსებულია უშუალოდ გვირაბში მოქცეულ მცირე მდინარეებსა და ხევებზე. (მაგალითად, 

მდინარე ვარაზი და სხვ.) 

თბილისის ტერიტორიაზე, ტბათა ზვირთცემის კიდიდან 300-მ ზე ახლოს მდებარე უკვე 

ჩამოყალიბებულ განაშენიანებებს წარმოადგენს გლდანის დიდი და მცირე ტბების მიმდებარე 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი განაშენიანებები.  

ამ ტიპის წყლის ობიექტებთან მიმართებაში, შეზღუდვითი ზონირება შესაძლოა დაეყრდნოს 

ზემოთ მოცემული მუხლი 4 -ის განსაზღვრებას და ობიექტებს მიანიჭოს მაქსიმალური 

შესაძლო დაცვითი არეალი, ზედაპირული წყლის ობიექტებისა და ხელოვნურად მიწის ქვეშ 

მოქცეული წყლის ობიექტების მიმართ, არსებული რეალობიდან გამომდინარე.  

გარემოსდაცვითი და ეკოსისტემების დაცვითი მნიშვნელობის არეალები (გარდა გდზ-3 

ტერიტორიებისა) თბილისის ტერიტორიაზე 

მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის ტერიტორიაზე არ არის წარმოდგენილი გდზ-1 და გდზ-2 

ზონების შესაბამისი ტერიტორიები და ობიექტები, მუნიციპალიტეტის საზღვრებში გვხვდება 

არაერთი ისეთი სივრცე, რომელზეც ვრცელდება საქართველოს გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობით განსაზღვრული დაცვითი რეჟიმები, მათ შორის: საქართველოს კანონით 

გარემოს დაცვის შესახებ, განსაზღვრული ბუნებრივი ეკოსისტემები, ტყითსარგებლობის წესის 

შესახებ, დადგენილებით განსაზღვრული ტყის „განსაკუთრებული ფუნქციური 

დანიშნულების უბნები―: 

დაცვას დაქვემდებარებული ეკოსისტემები - კანონით გარემოს დაცვის შესახებ 

ამავე კანონის თავი XII, მუხლი 45.  პუნქტი 2.  დაცვას ექვემდებარება:  

ა) ბ) ჭაობები, წყაროსთავები, წყალსატევების, მდინარეების სათავეები; 

გ) ჭალის ტყეები;  

ე) მწვანე ზონის ტყეები;  

ვ) სანიტარიული დაცვის ზონები და ტერიტორიები. 



 
 

 
 

1) ტყის დაცვის ზონები - ტყითსარგებლობის წესის მიხედვით, 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები პუნქტი 2. განსაკუთრებული ფუნქციური 

დანიშნულების უბნებია: 

ა)  სახელმწიფო ტყის ფონდის (გარდა დაცული ტერიტორიებისა) მწვანე ზონის და საკურორტო 

ზონის ტერიტორიები (აღნიშნული ტერიტორიების ნუსხასა და მასზე მიკუთვნებული კვარ-

ტალების ჩამონათვალს ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოს წარდგინებით 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით ამტკიცებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების მინისტრი);  

ბ) ჭალის ტყეები;  

გ) სხვადასხვა დანიშნულების დაცვითი ტყის ზოლები;  

ე) უტყეო სივრცეებს შორის მდებარე 100 ჰექტარამდე სიდიდის ტყით დაფარული ფართობები; 

თოვლის ზვავებისა და ღვარცოფების მუდმივი კალაპოტების გასწვრივ 200 მეტრამდე სიგანის 

ტყის ზოლები;  

ვ) 350-ზე მეტი დაქანების ფერდობებზე მდებარე ტყის უბნები;  

ზ) ფლატეების, დამეწყრილი ადგილების, ჩამონაშალების, კარსტული წარმონაქმნების, მთის 

დედაქანების მიწის ზედაპირზე გამოსვლის ადგილების ირგვლივ 100 მეტრამდე სიგანის ტყის 

ზოლები; 

თ)  რკინიგზებისა და საავტომობილო გზების გასწვრივ (მათი მიწის ვაკისიდან) 100 მეტრამდე 

სიგანის ტყის ზოლები;  

ი) მდინარეების, ტბების, წყალსაცავებისა და წყლის არხების გასწვრივ, ნაპირიდან 300 მეტ-

რამდე სიგანის ტყის უბნები;  

კ) დასასვენებელი სახლების, პანსიონატებისა და სამკურნალო დაწესებულებების, მინერალუ-

რი წყაროების ირგვლივ 1 კმ რადიუსში არსებული ტყის უბნები. მანძილი იზღუდება 

წყალგამყოფით. 

2) ტყით დაუფარავი რთული რელიეფის მქონე, მეწყერსაშიში, ნიაღვარსაშიში არეალები. –

CENN, ასევე, ეროზიის საფრთხის წინაშე მყოფი, გაუდაბნოების საფრთხის წინაშე მყოფი 

არეალები, ქარსაცავი ზოლები.  

 

 

2. ქალაქის გამწვანება. გამწვანების მდგომარეობა და განვითარების პირობები; 

 

თბილისის სარეკრეაციო სივრცეების სხვადასხვა პარამეტრების ანალიზმა გვიჩვენა, 

შედარებით მწირი და შედარებით კარგი მისწვდომობის მქონე უბნები. კვლევამ ცხადყო, რომ 



 
 

 
 

თბილისში ნაკლებადაა გამწვანებული ტერიტორიები, რადგან 33 უბნიდან მხოლოდ 9 უბანი 

არის უზრუნველყოფილი შედარებით მრავალფეროვანი წვდომით სარეკრეაციო სივრცეებზე. 

ყველა სახის საერთო გამწვანებული ტერიტორიების (მათ შორის კერძო ტერიტორიებისა და 

რელიეფით ქალაქს მოწყვეტილი სივრცეების ჩათვლით) ფართობმა ერთ სულ მოსახლეზე 

შეადგინა 7.2 მ2. აღნიშნული ციფრი ძირითადად მიღებულია არა თბილისის ცენტრში 

არსებული უბნების, არამედ გარეთ არსებული უბნების წყალობით. რეალურად, შედარებით 

მაღალ მაჩვენებელს განაპირობებს რელიეფურად ქალაქს მოწყვეტილი დენდროლოგიური 

პარკის და სუსტი წვდომადობის მქონე „ხუდადოვის ტყის“ დართობები.  ქალაქის ნაშენ 

ნაწილში სარეკრეაციო სივრცეების ფართი ერთ მოსახლეზე 1.5 კვ.მ-ს წარმოადგენს.   

დღესდღეისობით, საუბნო-სარაიონო მნიშვნელობის გამწვანებული ტერიტორიებიდან ქალაქის 

განაშენიანებულ ნაწილთან შედარებით მჭიდრო წვდომადობით, მხოლოდ ვაკის პარკია 

წარმოდგენილი,  დანარჩენი პარკები მაგალითად მთაწმინდის პარკი, კუს ტბა, ლისის ტბა, 

თბილისის ზღვა - ნაშენი ნაწილიდან მოწვეტილად არიან განთავსებული. ისინი 

მოშორებულები არიან დასახლებული ტერიტორიებისგან და სწორედ ამიტომ რთულად არიან 

ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება მცირე ფართობის მქონე პარკებს, ისინი როგორც ზემოთ 

ვიხილეთ, არათანაბრად არიან განაწილებულები მთელს ქალაქში.  

ძალზედ დაბალია მიწვდომადობა საცხოვრებლიდან მწვანე სარეკრეაციო სივრცემდე. 

მაგალითად, 2 ჰა ზე დიდ სარეკრეაციო სივრცესთან 500 მ რადიუსში განთავსებელია 

საცხოვრებელი ფონდის მხოლოდ 16% რაც ძალზედ დაბალი მაჩვენებელია.  

საინტერესოა,  რომ სარეკრეაციო სივრცეების ფართობის უდიდესი ნაწილი რელიეფს გარეთაა 

ან ძალიან შორს - დენდროპარკი, ხუდადოვის ტყე და ბოტანიკური ბაღი ყველაზე ფართო 

მასივებია, თუმცა პირველი ორი პერიფერიაშია და დიდ სიმაღლეზეა (ძალიან დაბალი 

წვდომადობით), ხოლო ბოტანიკური ბაღი კანიონშია მოქცეული და ასევე ბუნებრივი 

ბარიერითაა ქალაქიდან გამოყოფილი. მთაწმინდის პარკი, ლისისა და კუს ტბა -  რთული 

რელიეფითაა გამიჯნოლი ქალაქის ნაშენი ნაწილიდან, შესაბამისად, ფეხით მოსიარულისთვის 

(ყველა ტიპის ქვეითის გათვალისწინებით - შშმ პირების, ბავშვიანების, მოხუცებისთვის - 

განსაკუთრებით) ეს სივრცეებიც რთულად არის ხელმისაწვდომი. რეალურად როგორც 

აღვნიშნეთ, ჩვენი UGS-ების საერთო ფართობის უდიდესი ნაწილი ზუსტად ამ რელიეფს 

მოწყვეტილ სარეკრეაციო სივრცეებზე მოდის (დენდროპარკი, ლისი, კუს ტბა, მთაწმინდის 

პარკი, ბოტანიკური ეთნოგრაფიული და ა.შ) - ხოლო ნაშენ ნაწილში მსხვილი სარეკრეაციო 

სივრცეები საერთოდ არ გვაქვს.  

სარეკრეაციო სივრცეების მნიშვნელოვან წილს შეადგენს კერძო ან შეზღუდული წვდომის 

მწვანე სივრცეები: იპოდრომი, ლისის ტბა და წერეთელზე არსებული ექსპო ჯორჯიას 

ტერიტორია, (ე.წ „გამოფენა“). აღნიშნული ტერიტორიები კერძო საკუთრებაშია და არ შეიძლება 

ჩაითვალოს საერთო სარგებლობის სარეკრეაციო სივრცეებად, თუმცა ხალხის მიერ ხშირად 

გამოყენებადი ტერიტორიაა. 

ამრიგად, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკოლოგიური კუთხით 

ურბანული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ ქალაქზე მნიშვნელოვნად 



 
 

 
 

მოქმედებს რეკრეაციული ტერიტორიების მწვავე დეფიციტი. ქალაქის გამწვანებული 

ტერიტორია ძალიან მნიშვნელოვანია გეგმარებითი ეკოლოგიური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისთვის. აუცილებელია არა მხოლოდ ამ ქალაქში არსებული გამწვანებული 

ტერიტორიების შეარჩუნება, არამედ მათი ოპტიმიზაციაც.  

 

3. სასაფლაოები. მდგომარეობა და პრობლემები 

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების კლასიფიკაცია 

არსებული მდგომარეობით თბილისის ტერიტორიაზე გამოიყოფა სასაფლაოების ორგვარი 

ტიპი - დახურული სასაფლაო და ღია სასაფლაო. 

დახურული სასაფლაო ეწოდება ისეთ სასაფლაოს, რომელმაც თავისი ტერიტორიული რესურსი 

ამოწურა და მასზე ახალი საფლავების განთავსება აღარ არის დასაშვები. მას საზოგადოებაში 

მოიხსენიებენ როგორც ძველ სასაფლაოს. სასაფლაოს დახურვის შესახებ განმარტებას იძლევა 

დადგენილება №20-103, რომელიც ამბობს: 

„სასაფლაოს დახურვა - თბილისის მთავრობის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზე შემოღებული სპეციალური რეჟიმი, როდესაც სასაფლაოზე წყდება ახალი 

საფლავების გამოყოფა“. 

 

ასეთი სასაფლაოს შემთხვევაში თბილისში ყურადღება უნდა გამახვილდეს ძველი საფლავების 

ხელმეორედ გამოყენების საკითხზე. ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით ძალიან 

მნიშვნელოვანია ისეთი ძველი საფლავების ათვისება, რომელთაც განვლეს კანონით 

გათვალისწინებული ვადა, რის შემდეგაც ნებადართულია ე.წ. „ზემოდან დაკრძალვა“ 

(დადგენილება №20-103: „გარდაცვლილის მიწას მიბარების ცერემონია, როდესაც ნეშტი 

იკრძალება ადრე გარდაცვლილის ნეშტზე ჭირისუფლისა და ოპერატორის შეთანხმებით, ამ 

უკანასკნელის მიერ გაცემული სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური დასკვნის საფუძველზე, 

სათანადო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ნორმების დაცვით“). ამით შესაძლებელი იქნება 

გარკვეული შიდასაქალაქო ტერიტორიული რესურსის დაზოგვა.  

 

ასევე, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს დახურული (და ასევე ღია) სასაფლაოს 

გამწვანების და მისი პარკად ქცევისა და პარკად აღქმის საკითხს. ის არ უნდა იყოს ქალაქში 

მდებარე განცალკევებით მდგომი „ჩაკეტილი“ ობიექტი. მართალია ის განსაკუთრებული, 

სპეციალური ფუნქციის მატარებალია, თუმცა ამას უნდა დაემატოს ძლიერი რეკრეაციული 

ფუნქცია, ადვილად მისასვლელი უნდა გახდეს მოსახლეობისთვის და ჩაეწეროს ქალაქის 

გამწვანებულ ნაწილში. ამის ძალიან კარგ მაგალითს წარმოადგენს კანონი ბერლინის 



 
 

 
 

კუკიის ახალი 

სასაფლაო 

სასაფლაოს შესახებ, რომელშიც მრავალჯერ არის გამახვილებული ყურედღება სასაფლაოების 

რეკრეაციულ ფუნქციაზე და ცალკე თავი (III თავი) ეძღვნება გარემოს დაცვას1. 

ამასთან, გაუქმებული სასაფლაოს ფუნქციური სახეცვლილების მრავალი გზა არსებობს. 

ვინაიდან ყოფილ სასაფლაო ტერიტორიაზე აკრძალულია განაშენიანება და მსგავსი ტიპის 

მშენებლობა, რეკომენდებულია გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ასეთი სასაფლაოს 

ტერიტორიის რეკრეაციულ არეალად გადაქცევა. თბილისში ამის ერთერთი მაგალითია 1898 

წელს სასაფლაოს ტერიტორიის გადაკეთება ვერის პარკად. 

ღია სასაფლაოს (საზოგადოებაში ცნობილია როგორც ახალი სასაფლაო) გახსნის წესს განაგებს ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტი. ახალი სასაფლაოს გახსნა უნდა ხდებოდეს ძველი სასაფლაოს 

ტერიტორიული რესურსის ამოწურვის შემდგომ, თუმცა დღესდღეობით ამ წესის დაცვა 

თბილისში ნაკლებად ხდება. 

თბილისში ხშირია ის ტენდენცია, რომ ახალი სასაფლაო, ძველი - დახურული სასაფლაოს 

მახლობლად იქმნება. მაგალითად, კუკიის ახალი სასაფლაო (იხ. ილ. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საჯარო სასაფლაოების (ე.წ. ღია და დახურული სასაფლაოების) გარდა თბილისში არსებობს 

განცალკევებით განლაგებული საფლავები და პანთეონები.  

განცალკევებით განლაგებული საფლავები ძირითადად თბილისის ბაღებში, სკვერებში 

არსებული გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების ცალკეული საფლავებია. მაგ.: ოპერის ბაღში, 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში, სხვადასხვა ეკლესიების ეზოებში და სხვ. 

სპეციალურ შესწავლას საჭიროებს თბილისის ტერიტორიაზე არსებული პანთეონები: 

მთაწმინდის პანთეონი, დიდუბის პანთეონი, საბურთალოს პანთეონი. აქაც ძირითადად 

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების (მეცნიერების, მწერლების და სხვ.) საფლავებია 

                                                           
1
 კანონი ბერლინის სახელმწიფო და არასახელმწიფო სასაფლაოების შესახებ, 2016 

კუკიის ძველი 

სასაფლაო 

ილ. 1. კუკიის ახალი და ძველი 
სასაფლაო 

წყარო: გ. გიგაური, 2016 



 
 

 
 

განთავსებული. მათ ქალაქისთვის ღირებული ისტორიულ-კულტურული დატვირთვა 

გააჩნიათ და განსაკუთრებულ მოვლა-პატრონობას საჭიროებენ. 

ინფორმაცია თბილისში არსებული სასაფლაოების შესახებ 

ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1735 წელს შედგენილ თბილისის რუკაზე ოთხი სასაფლაოა 

დატანილი ორი თათრული, ერთი სომხური და ერთიც კათოლიკური. აქვე ჩანს, რომ იმ დროის 

თბილისში სასაფლაოები ქალაქის განაშენიანებული ნაწილის ფარგლებს გარეთ შენდებოდა. 

1902 წლის თბილისის გეგმაზე უკვე 12 სასაფლაოა ნაჩვენები. დროთა განმავლობაში ქალაქის 

მოსახლეობისა და შესაბამისად მისი საზღვრების ცვლილებებთან ერთად, სასაფლაოები 

ქალაქის საზღვრებს შიგნით მოექცნენ. დღესდღეობით ხშირია ახალი სასაფლაოების 

ტერიტორიის „ქაოტური“ განვითარება. 

თბილისის საზღვრებში მოქცეული სასაფლაოები (იხ. ილ. 2)2 იკავებს 740 ჰა3, რაც თბილისის 

ფართობის (50 458 ჰა) დაახლოებით 1,5% შეადგენს. დღესდღეობით ქ. თბილისის სასაფლაოებს 

შპს „ჰერმესი“ განაგებს, რომელიც 2004 წლიდან მერიის დაქვემდებარებაშია და მოსახლეობას 

სრულ სარიტუალო მომსახურებას სთავაზობს. შპს „ჰერმესის“ 2016 წლის მონაცემების 

მიხედვით თბილისს 51 საქალაქო სასაფლაო ეკუთვნის. ამათგან 25 სასაფლაო დახურულად 

ითვლება და თავისუფალი ტერიტორიული რესურსი არ გააჩნია. საქალაქო სასაფლაოების 

გარდა ქალაქს აქვს დაახლოებით 25 კერძო სასაფლაო, თუმცა მათზე ინფორმაციის შეგროვება 

ძალიან რთულია (ოფიციალური ინფორმაციის არარსებობის გამო). ისინი ძირითადად საჯარო 

სასაფლაოებთან ახლოს მდებარეობენ ან მათ უშუალო გაგრძელებას წარმოადგენენ. 

თბილისის სასაფლაოების ფართობების ბოლო 10 წლის ფაქტიური დინამიკის 

გათვალისწინებით, თბილისის საქალაქო სასაფლაოებზე არსებული რესურსი მაქსიმუმ 20-25 

წელი იქნება საკმარისი4, რაც იმაზე მეტყველებს რომ აუცილებელია სასაფლაოების 

ტერიტორიებთან დაკავშირებით სტრატეგიის შემუშავება. რეკომენდებულია „სასაფლაოს 

განვითარების გეგმის5“ შემუშავება, რის საფუძველზეც მოხდება არსებული მდგომარეობის 

დეტალური გაანალიზება, მიტოვებული თუ ახალი საფლავების ტერიტორიის 

ინვენტარიზაცია, სასაფლაოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და სხვ. 

 

  

                                                           
2 გ. გიგაური, 2016: სასაფლაო, როგორც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გაფართოების 
მნიშვნელოვანი ფაქტორი: არსებული მდგომარეობა და მომავლის გამოწვევები 

3
 აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ქართული, არამედ ებრაული, მუსულმანური, ქურთების და ა.შ. 

სასაფლაოები 
4
 გ. გიგაური, 2016 

5
 ბერლინის სასაფლაოს განვითარების გეგმა, 2006 



 
 

 
 

# სასაფლაოს დასახელება გამოყენებული 

ფართი კვ.მ 

თავისუფალი 

რესურსი კვ.მ 

1 ზემო საბურთალოს საქალაქო სასაფლაო 62333 69426 

2 ზემო ავჭალის საქალაქო სასაფლაო 96216 0 

3 ზაჰესის საქალაქო სასაფლაო 29062 0 

4 წყნეთის საქალაქო სასაფლაო 36810 0 

5 წმინდა მარბარეს სახელობის საქალაქო 

სასაფლაო 

41986 1385 

6 წინაუბნის საქალაქო სასაფლაო 24498 8318 

7 წავკისის საქალაქო სასაფლაო 26519 9506 

8 ვერის საქალაქო სასაფლაო 39108 0 

9 ველის საქალაქო სასაფლაო 24864 1378594 

10 ვაზისუბნის საქალაქო სასაფლაო 44308 44308 

11 ვაშლიჯვრის საქალაქო სასაფლაო 40574 3414 

12 ვარკეთილის საქალაქო სასაფლაო 132741 0 

13 ვაკის საქალაქო სასაფლაო 168721 0 

14 ტაბახმელის საქალაქო სასაფლაო 2  16419 6786 

15 ტაბახმელის საქალაქო სასაფლაო 1 26731 8872 

16 ტაბახმელა-შინდისის საქალაქო სასაფლაო 34407 13000 

17 საბურთალოს საქალაქო სასაფლაო 340075 416 

18 საბურთალოს საძმოს საქალაქო სასაფლაო 84055 0 

19 საბურთალოს პანთეონი 32652 0 

20 რუსი ებრაელების საქალაქო სასაფლაო 14206 0 

21 ღრმაღელის საქალაქო სასაფლაო 780247 47206 

22 ქვემო ფონიჭალის საქალაქო სასაფლაო 1 21941 2138 

23 ქვემო ფონიჭალის საქალაქო სასაფლაო 7914 3224 

24 ქვემო ავჭალის საქალაქო სასაფლაო 159077 2837 

25 ქვემო ავჭალის საქალაქო სასაფლაო 1 13169 0 



 
 

 
 

26 პეტრე-პავლეს საქალაქო სასაფლაო 264537 3216 

27 მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირთა 

პეტრე-პავლეს მემორიალური სასაფლაო 

7418 0 

28 ორთაჭალის ქრისტიანების საქალაქო 

სასაფლაო 

11619 2478 

29 ორთაჭალის მუსულმანების საქალაქო 

სასაფლაო 

21160 2987 

30 ოქროყანის საქალაქო სასაფლაო 43298 0 

31 ნუცუბიძის ფერდობის საქალაქო 

სასაფლაო 

13796 0 

32 ნავთლუღის(დამპალოს) საქალაქო 

სასაფლაო 

150707 1566 

33 ნადიკვრის ებრაელების საქალაქო 

სასაფლაო 

11864 245 

34 მუხიანის საქალაქო სასაფლაო 11373 0 

35 მუხათგვერდის საქალაქო სასაფლაო 1235054 368578 

36 მახათას საქალაქო სასაფლაო 147567 19681 

37 ლოტკინის ქურთების საქალაქო სასაფლაო 41398 3478 

38 ლისის(თხინვალი) საქალაქო სასაფლაო 10742 1784 

39 ლილოს საქალაქო სასაფლაო 31672 28931 

40 კუკიის საქალაქო სასაფლაო 204115 0 

41 მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულ გმირთა 

კუკიის მემორიალური სასაფლაო 

5384 0 

42 გლდანის საქალაქო სასაფლაო 129673 0 

43 ფონიჭალის საქალაქო სასაფლაო 79319 0 

44 დიღმის საქალაქო სასაფლაო 120752 0 

45 დიღმის საძმოს საქალაქო სასაფლაო 3640 0 

46 დიდი ლილოს საქალაქო სასაფლაო 58200 28607 

47 დიდი ლილოს საქალაქო სასაფლაო 1 73522 0 



 
 

 
 

48 დიდი ლილოს (ნასაგურის) საქალაქო 

სასაფლაო 

37835 0 

49 დაბა კოჯრის საქალაქო სასაფლაო 31242 0 

50 ბაგების საქალაქო სასაფლაო 27825 0 

51 ახალი კუკიის საქალაქო სასაფლაო 271095 0 

 ჯამი 5343440 2060981 

ილ. 2. თბილისის სასაფლაოები, წყარო: შპს „ჰერმესი―, 2016 

საგულისხმოა, რომ სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრები, სხვადასხვაგვარი დაკრძალვის 

კულტურით გამოირჩევიან, რაც პირდაპირ აისახება ქალაქის ტერიტორიულ დაგეგმარებაზე. 

მაგალითად, კათოლიკურ ეკლესიაში მიღებულია ნეშტის კრემაცია, რაც მიწის მცირე ფართს 

მოითხოვს, თუმცა საქართველოში, სადაც ძირითადად მართლმადიდებლური წესით ხდება 

ადამიანის ნეშტის დაკრძალვა - საკმაოდ დიდ ტერიტორიულ რესურსს. მართალია თბილისის 

მუხათგვერდის სასაფლაოზე არსებობს საბჭოთა პერიოდში შექმნილი კრემატორიუმის შენობა, 

თუმცა ამ წესის დაშვება საქართველოში არ მომხდარა. 

სასაფლაო გარკვეულწილად საკრალური ფუნქციის მატარებელიცაა და ადამიანების იქ მისვლა 

რიტუალის სახეს ატარებს. ამდენად, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, 

ასეთი ტერიტორიის გამწვანებულ არეალად ქცევის ტენდენციის შემოღება. 

 

რაც შეეხება საფლავის ხელმეორედ გამოყენების წესს, დადგენილება №20-103 მხოლოდ 

სანათესაო კავშირის შემთხვევაში  აღიარებს საფლავის 15 წლის შემდეგ ხელახალ გამოყენებას: 

„საქალაქო სასაფლაოს ტერიტორიაზე არსებულ საგვარეულო საფლავებში ადრე 

გარდაცვლილის ნეშტზე ზემოდან დაკრძალვა დასაშვებია გარდაცვალებიდან 15 წლის 

გასვლის შემდეგ“. 

საფლავის ლიკვიდაცია დაშვებულია მისი გაუქმებიდან 20 წლის შემდეგ და ამ მიწის 

გამოყენება დაშვებულია საზოგადოებრივი სარგებლობის მწვანე მასივის სახით. ამ საკითხის 

გადაწყვეტას უზრუნველყოფს თბილისის საკრებულო. 

მუხლი 6. ამბობს, რომ ყოველ გარდაცვლილ ადამიანზე გაანგარიშებულია 2,5 კვ.მ. ფართობი. 

ამასთან, „საფლავებს შორის დაშორება არ უნდა იყოს გრძელ მხარეებს შორის 1 მეტრზე 

ნაკლები, ხოლო მოკლე მხარეებს შორის – 0,5 მეტრზე ნაკლები”. თუმცა, თბილისში ხშირად 

გვხვდება აღნიშნული წესის გადახვევის მაგალითები და ამდენად, სასაფლაოს ტერიტორიის 

ქალაქისთვის არასასურველი/არალეგალური განაწილება. ასევე, დადგენილი საქალაქო 

სასაფლაოების საზღვრები რიგ შემთხვევებში სრულიად უგულვებელყოფილია (მაგ. ილ. 4 და 

ილ.5). 



 
 

 
 

                
 

 

 

სასაფლაოების უსისტემო განაწილება ქალაქში ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან დაიწყო, როდესაც 

საბჭოთა გეგმარებითი სისტემის მოშლის შემდეგ, ფაქტიურად ყოველგვარი რეგულირების 

გარეშე გაგრძელდა სასაფლაოების სტრუქტურულ-ტერიტორიული განვითარება. თუკი 2004 

წელს თბილისის სასაფლაოები 411 ჰა შეადგენდა, 2014 წლისთვის მისმა ფართობმა 508 ჰა 

შეადგინა. ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა სასაფლაოების რაოდენობის სწრაფ ზრდას ასახავს 

(ილ. 5). 

 

ილ. 5. ოქროყანის საქალაქო სასაფლაო 

წყარო: გ. გიგაური, 2016 

 

ილ. 4. სოფ. ნასაგურის საქალაქო სასაფლაო 

წყარო: გ. გიგაური, 2016 

 



 
 

 
 

   
 

ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის განახლების პროექტის მე-2 ეტაპის დოკუმენტის თავი 

- „მომავალი განვითარების პროგნოზი: მოსახლეობა, ეკონომიკა“ მიხედვით, გამოიკვეთა 

თბილისის მოსახლეობის დაბერების ტენდენცია. 

სპეციალური ტერიტორიების რუკა 

თბილისის გენერალური გეგმის განახლების პროექტის დანართი 3-ის საფუძველზე 

დამუშავებულ იქნა თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეული სასაფლაოების 

რუკა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში N 59 ,,დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებები’’ 

მოხსენიებულია სპეციალური ზონა – (სპეცზ), რომელიც წარმოადგენს სასაფლაოებისთვის 

განკუთვნილ ტერიტორიებს. თბილისში არსებული სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-

პატრონობის წესებს აღწერს „ქ. თბლისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N 20-

103, რომელიც ქვემოთ მოცემულ ტექსტში რამდენიმეჯერ იქნება მოხსენიებული (2014). 

 

სპეცტერიტორიის შესახებ ინფორმაცია გვხვდება ასევე ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილებაში N 14-39 „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“: 

„თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრებში ან/და საზღვრებს გარეთ 

არსებულ/დაგეგმილ სპეციალური გამოყენების ტერიტორიებს (მაგ.: სასწავლო/სამეცნიერო-

კვლევითი; სამედიცინო; სასაფლაო; სამხედრო დანიშნულების ტერიტორიები“). 

რუკაზე დატანილი ინფორმაცია 

სამუშაოს ამ ეტაპზე რუკაზე მოინიშნა: 

1) ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები განაშენიანებული ტერიტორიის 
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წელი სასაფლაოს რაოდენობა 
ილ. 5. თბილისის სასაფლაოების დინამიკა 

წყარო: გ.გიგაური, 2016 

 



 
 

 
 

2) ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოები განაშენიანებული ტერიტორიის 

ბუფერის გარეთ 

3) თბილისის განაშენიანებული ტერიტორია 300 მ. ბუფერული ზონით (რომელშიც შედის 

- თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული სოფლები 300 მ. ბუფერული 

ზონით) 

4) კონფლიქტური არეალები, რომელშიც მოიაზრება:  

- საშიში გეოდინამიკური პროცესების მაღალი რისკის შემცველ ტერიტორიებზე6 

მდებარე სასაფლაოები 

- წყალდაცვით ზონებში მოხვედრილი სასაფლაოს ტერიტორიები 

- ტყით დაფარულ ტერიტორიებსა და ყოფილი სახელმწიფო ფონდის ტყეების 

ტერიტორიაზე მდებარე სასაფლაოები 

- პერსპექტიული შემოვლითი რკინიგზის 10 მ. ბუფერში მოხვედრილი სასაფლაოს 

ტერიტორია 

ამდენად, გამოვლინდა, რომ დღესდღეობით თბილისის ტერიტორიაზე არსებული 

სასაფლაოების 8.4 % (67 ჰა) კონფლიქტურ არეალებში ხვდება, ხოლო 61.7 (490 ჰა) - თბილისის 

განაშენიანებული ტერიტორიის ბუფერული ზონის შიგნით. 

არსებული სახით რუკა ზონირების ეტაპზე დაგვეხმარება სასაფლაოებისთვის შერჩეული 

არეალების გამოვლენაში. 

 

 

  

                                                           
6 ტერიტორია, სადაც რელიეფი დახრილია 20°-ზე მეტით და ძლიერ დანაწევრებული, ამგები გრუნტები 

სხვადასხვა მზიდი თვისებებით გამოირჩევიან და ქანების წოლის ელემენტები ძირითადად 

თანხვედრილია ფერდობების დახრილობის მიმართულებებთან, წყალსადინარების ჭალა - კალაპოტის 

(მათ შორის დატბორვის) ზონები და გამოირჩევიან სტიქიური პროცესების მასშტაბური განვითარებით. 

წყარო: CENN-ის 2016 წ. რუკა საშიში გეოდინამიკური პროცესების მიხედვით ქ. თბილისის დარაიონების 

(ზონირების), რუკა, 1:50 000 



 
 

 
 

4. წყაროები: 

- https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2669536 

- http://tas.ge/?p=content&type=1&id=8305 

- ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14-39 „ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ 

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N59 

- ქ. თბლისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N20-103 ქ. 

თბილისის მუნიციპალიტეტში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-

პატრონობის წესის დამტკიცების შესახებ 

- გ. გიგაური, 2016: სასაფლაო, როგორც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიის გაფართოების მნიშვნელოვანი ფაქტორი: არსებული მდგომარეობა 

და მომავლის გამოწვევები 

- ბერლინის სასაფლაოს განვითარების გეგმა, 2006 

- კანონი ბერლინის სახელმწიფო და არასახელმწიფო სასაფლაოების შესახებ, 2016 

- CENN-ის 2016 წ. რუკა საშიში გეოდინამიკური პროცესების მიხედვით ქ. 

თბილისის დარაიონების (ზონირების), რუკა, 1:50 000 

 

5.  საწარმოო და სხვა ნარჩენების ტერიტორიები (ნაგავსაყრელები, პოლიგონები ა.შ.); 

ნარჩენების მართვა (არსებული მდგომარეობისა და დარგობრივი დოკუმენტების ანალიზი)  

შესავალი  

თბილისის, ისევე როგორც ნებისმიერი ქალაქის, მით უფრო დიდი ქალაქისათვის, ნარჩენების 

მართვის სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ენიჭება. 

აღნიშნული კი ნებისმიერი განვითარებული ქალაქის მუნიციპალიტეტისათვის, ყოველთვის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას უნდა წარმოადგენდეს. მყარი ნარჩენების მართვას 

უდიდესი დატვირთვა გააჩნია, როგორც გარემოსდაცვითი, ასევე ქალაქგეგმარებითი 

თვალსაზრისითაც. სწორედ მის გამართულ მუშაობაზე მნიშვნელოვანწილადაა 

დამოკიდებული, ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური და გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის კეთილსაიმედოობა, ამასთანავე არანაკლები დატვირთვა გააჩნია მას 

სატრანსპორტო ნაკადების განტვირთვის, ტურისტული პოტენციალის განვითარების, 

ჯანდაცვის, სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებში არსებული მდგომრეობის 

გაუმჯოებესების, ასევე მთელი რიგი სხვა მიმართულებების განვითარებისათვის. უკანასკნელი 

წლების განმავლობაში თბილისში განსხვავებით საქართველოს სხვა დასახლებული პუნქტების 

უმრაველესობისაგან, მთელი რიგი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდა, კერძოდ ძველი 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2669536
http://tas.ge/?p=content&type=1&id=8305


 
 

 
 

- საბჭოთა დროიდან მოქმედი, გლდანისა და იაღლუჯას ნაგავსაყრელი პოლიგონების 

დახურვა, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების საკითხის მოწერსირგება, ნარჩენების 

შეგროვებისათვის განკუთვნილი კონტეინერების რიცხოვნობის პრაქტიკულად ოპტიმუმამდე 

მიყვანა, ნარჩენების გატანის სიხშირისა და ხარისხის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება და სხვა... 

მიუხედავად ამისა, აღნიშნულ სფეროში მაინც მრავალი და რაც მთავარია გარემოსა და 

ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მომტანი პრობლემა რჩება. მათ შორის 

განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ნარჩენების საბოლოო განთავსება-უტილიზაციის 

პროცესის გაუმართაობა, სახიფათო და სპეციფიური ნარჩენების განცალკევებულ შეგროვება- 

გატანა-განთავსების (უტილიზაციის) სისტემის არარსებობა, ნარჩენების განცალკევებითი 

შეგროვების სისტემის არქონა, ნარჩენების ორგანიზებული სეპარირების პრაქტიკის 

დაუნერგაობა, ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციისა და მინიმიზაციის მხრივ ძალისხმევის 

არარსებობა, მათი გადამუშავების, ხელმეორე გამოყენებასა და აღდგენასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, ინერტული ნარჩენების შეგროვების, გატანისა და საბოლოო განთავსების 

სისტემის გაუმართაობა, სამედიცინო, ცხოველური ნარჩენების უტილიზაციის სფეროში 

არსებული პრობლემები და სხვა.  

ნარჩენების მართვის სფეროსთან დაკავშირებული პრობლემებს უდიდეს მნიშვნელობა გააჩნია 

ქალაქის მომავალი განვითარებისა და მის მაცხოვრებელთა კეთილდღეობისათვის. აქედან 

გამომდინარე, ბუნებრივია ისინი მაქსიმალურად უნდა იქნას გათვალისწინებული თბილისის 

მიწათსარგებლობის ახალი გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესშიც. ჩვენ სწორედ ამ 

მიზნის მისაღწევად, დოკუმენტის მომზადების ამ ეტაპზე უპირველეს ამოცანად ნარჩენების 

მართვის სფეროში შექმნილი ვითარების შეფასება, მათ შორის არსებული ძირითადი 

პრობლემების იდენტიფიცირება დავისახეთ, ამასთანავე არანაკლებ მნიშვნელოვნად 

მივიჩნიეთ ამ მიმართულებით არსებული კანონმდებლობის, ასევე დღეისათვის მოქმედი 

სტრატეგიული დოკუმენტებისა და გეგმების ანალიზი განგვეხორციელებინა. ეს ყოველივე კი 

შემდგომ ეტაპზე განსახორციელებელ კვლევებსა და შესამუშავებელი იმ რეკომენდაციებს უნდა 

დაედოს, რომლებიც თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაში ნარჩენების მართვის 

სფეროსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების საფუძველი გახდება.  

მყარი ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული ვითარების შეფასება  

მყარი ნარჩენების მრავალი სახის და წარმომავლობის არსებობს, შესაბამისად პრაქტიკულად 

თითოეულ მათგანთან მოპყრობას, შეგროვებას, ტრანპორტირებასა და საბოლოო განთავსება- 

უტილიზაციას სპეციფიური მიდგომა ესაჭიროება. ჩვენ ამ ნაშრომში მყარი ნარჩენების იმ 

ძირითად სახეებს და მათ მართვასთან მიმართებაში არსებულ ვითარებას მიმოვიხილავთ, 

რომლებიც თბილისში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული ან გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობისათვის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანია. ნარჩენების სახეებისა და 

კატეგორიების განსაზღვრისას გამოყენებულ იქნება „საქართველოს ნარჩენების მართვის 

კოდექსით“ განსაზღვრული სისტემატიზაცია და მიდგომები. 

მყარი მუნიციპალური ნარჩენები  

მყარი მუნიციპალური ნარჩენები ძირითადად მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან შედგება, 

თუმცა მას ემატება სხვადასხვა სავაჭრო თუ სხვა სახის საწარმოთა და სხვა ორგანიზაციათა 



 
 

 
 

მიერ წარმოქმნილი ის ნარჩენებიც, რომლებიც ძირითადი მახასიათებლებითა და 

შემადგენლობით მისი ანალოგიურია.  

ბუნებრივია ნათქვამიდან გამომდინარე მათი მართვა ძირითადად ერთდაიგივე პრინციპებს 

ემყარება. ამ სფეროში მიუხედავად გარკვეულ პროგრესისა მაინც მნიშვნელოვანი და 

სერიოზული პრობლემები აღინიშნება. წინ გადადგმული ნაბიჯები ძირითადად ნარჩენების 

შეგროვება- გატანის სისტემას შეეხო, მაგრამ შედარებით სუფთა ქუჩები, ასევე მიწის ფენილით 

დაფარული ნარჩენები ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე ნამდვილად არ გულისხმობს 

მუნიციპალური ნარჩენების პრობლემის მოგვარებას. აღნიშნულის მოსაზრების მართებულობა, 

მათ შორის იქიდანაც გამომდინარეობს, რომ ნარჩენებთან დაკავშირებული, მასშტაბური და 

ყველაზე სახიფათო პრობლემები უპირველეს ყოვლისა სწორედ მათ ნაგავსაყრელებზე 

საბოლოო განთავსებას ან და უტილიზაციას უკავშირდება. ამ მხრივ კი არსებული 

მდგომარეობა უმძიმესია, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ, რომ არც სახელმწიფოს და არც 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ჯერ-ჯერობით პრაქტიკულად არანაირი, მეტნაკლებად 

საგრძნობი ეფექტის მქონე პროგრამა არ ხორციელდება ნარჩენების წარმოქმნის პრევენციისა და 

მინიმიზაციის ანდა მათი ხელახალი გამოყენებისა და გადამუშავების მასშტაბების ზრდის 

მიმართულებით. აქვე აღსანიშნავია, რომ მთელი რიგი პრობლემებისა მაინც აღინიშნება 

ნარჩენების შეგროვება-გატანის ეტაპზეც.  

ნარჩენების საბოლოო განთავსება-უტილიზაციის საკითხი.  

დღესდღეობით თბილისში წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების საბოლოო განთავსება- 

უტილიზაციისათვის მხოლოდ მათი ნაგავსაყრელ პოლიგონზე განთავსება გამოიყენება. 

აღნიშნული ეხება ყველა სახის სახიფათო, მათ შორის სპეციფიურ და სამედიცინო ნარჩენებსაც. 

აღნიშნული კი მიუღებელია და უაღრესად სახიფათოა, როგორც საერთაშორისო პრაქტიკისა და 

მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების მოთხოვნათა თანახმად, ასევე 

„საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის“ დებულებათა გათვალისწინებით. მართალია ამ 

მიმართულებით არსებობს გარკვეული ინიციატივები და პროექტები, მაგრამ დღევანდელი 

პრაქტიკის თანახმად მყარი მუნიციპალური ნარჩენებისათვის განკუთვნილ დიდი ლილოს 

ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ხდება, როგორც ინერტული, ასევე ყველა სახის სახიფათო 

ნარჩენების განთავსება. ამ უკანასკნელთა, მუნიციპალურ ნარჩენებთან შერული სახით 

განთავსების გამო ერთი-ორად იზრდება გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობის, ასევე 

სიცოცხლისათვის წარმოქმნილი საფრთხე, რადგან მათი ურთიერთქმედების შედეგად, 

არასახიფათო ნარჩნების ნაწილი, უკვე სახიფათო ნარჩენებად გარდაიქმნება.  

მოქმედი (დიდი ლილოს) ნაგავსაყრელი პოლიგონი  

დღეისათვის თბილისის მხოლოდ ერთი ლეგალური ნაგავსაყრელი პოლიგონი ემსახურება, 

რომელიც დიდი ლილოს დასახლების მიმდებარე ტერიტორიაზეა განთავსებული. 

მიუხედავად იმისა, რომ იგი დღეს საქართველოში არსებული ნაგავსაყრელ პოლიგონებს 

შორის, ერთ-ერთ საუკეთესოდ შეიძლება ჩაითვალოს, იგი მაინც შორსაა თანამედროვე, მათ 

შორის ევროპული სტანდარტებისაგან. ამ ეტაპზე ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციიდან 

გამომდინარე, შეუძლებელია მისი სრულფასოვანი მოდერნიზაცია და იგი უახლოეს წლებში 

მაინც უნდა დაექვემდებაროს დახურვა-კონსერვაციას.  



 
 

 
 

აღნიშნულის მიზეზები კი რამოდენიმეა, მათ შორის: დიდი ლილოს ნაგავსაყრელი პოლიგონი 

თბილისის სამოქალაქო აეროპორტიდან 7.5 კმ-ის და ვაზიანის სამხედრო აეროპორტიდან 10,65 

კმ-ის დაშორებითაა განლაგებული, რაც არღვევს საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის 

ორგანიზაციის (IKAO) სტანდარტს, რომლის თანახმადად ამგვარი ობიექტის აეროდრომიდან 

სულ მცირე 13 კილომეტრის მანძილზე უნდა იყოს განთავსებული. ამ მოთხოვნის არსებობა 

ნაგავსაყრელებზე ფრინველების მაღალ კონცენტრაციასთანაა დაკავშირებული, რომლებიც 

თავის მხრივ სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან საჰაერო ხომალდებს. ეს კი ბუნებრივია 

უმნიშვნელოვანეს რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს, რომელიც საფრთხეს უქმნის საქართველოს 

ეკონომიკური, მათ შორის ქვეყნის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებს, ასევე უპირველეს 

ყოვლისა ჩვენი და სხვა 

ქვეყნის მოქალაქეთა სიცოცხლეს. აღნიშნულის გარდა გასათვალისწინებელია ნაგავსაყრელზე 

განთავსებული ნარჩენების ინფილტრატით თბილისის წყალმომარაგების ყველაზე დიდი 

რეზერვუარის, თბილისის ზღვის წყლის დაბინძურების საფრთხე. საქმე ისაა, რომ აღნიშნული 

ნაგავსაყრელი განთავსებული ე.წ. სამგორის არხის უშუალო სიახლოვეს, დაახლოებით ერთი 

კილომეტრის დაშორებით რაც ქმნის მისი დაბინძურების საფრთხეს. ეს არხი კი თავის მხრივ 

თბილისის ზღვას უერთდება. გასათვალისწინებელია მაღალი ნაყოფიერებით გამორჩეული 

სამგორის ველების (შავმიწა) ნიადაგების დაბინძურების საკითხიც. აღნიშნული პოლიგონი კი 

სწორედ ამგვარ ტერიტორიაზე განთავსებული. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, მით უფრო ასეთი 

ნაყოფიერებით გამორჩეული, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, მით უფრო საქართველოსთვის, 

რომელიც მცირემიწიანობით გამოირჩევა, განსაკუთრებით მაღალი ღირებულების მატარებელ 

ბუნებრივ რესურსად გვევლინება. არანაკლებ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ადგილობრივი 

მოსახლეობის დამოკიდებულება და მათზე ნაგავსაყრელის მავნე ზეგავლენა. საქმე ისაა, რომ 

ნაგავსაყრელის მშენებლობისას გაბატონებული ქარების მიმართულების 

გაუთვალისწინებლობის, ასევე მისი მოწყობისა და ექსპულატაციის ნორმების დაღევევის გამო 

დიდი ლილოს მაცხოვრებელები აუტანელი სუნის, ასევე ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური 

დაბინძურების მაღალი რისკით გამორჩეული ჰაერის მასების ზეგავლენის ობიექტად აქცევს.  

დახურული ნაგავსაყრელი პოლიგონები  

2010 წელს გლდანისა და იაღლუჯას ნაგავსაყრელი პოლიგონების დახურვა უდაოდ 

გამართლებულ ნაბიჯს წარმოადგენდა, თუმცა ზემოთაღნიშნულით, მათგან მომდინარე 

საფრთხე არ ამოწურულა. საქმე ისაა, რომ მიწის ფენილით დაფარვა მხოლოდ ატმოსფერული 

ჰაერის დაბინძურების საკითხს (ისიც ნაწილობრივ) წყვეტს, ხოლო ნიადაგის, ასევე მიწისქვეშა 

და მიწისზედა წყლების დაბინძურების თვალსაზრისით ისინი კვლავაც მნიშვნელოვანი ზიანის 

მომტან ობიექტებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ნათქვამიდან გამომდინარე დახურული 

ნაგავსაყრელები მაღალი რისკის ობიექტებს წარმოადგენენ, მათთან მიმართებაში არ 

ხორციელდება გარემოს მონიტორინგის სამუშოები.  

აღნიშნულის მტკიცების საფუძველს გვაძლევს ის, რომ არცერთი ზემოხსენებული 

ნაგავსაყრელი პოლიგონის დახურვის დროს არ ყოფილა შედგენილი კონსერვაციის გეგმა ან და 

პროექტი. ანალოგიური მდგომარეობაა შექმნილი კიდევ უფრო ადრეულ პერიოდში, 2004 წელს 

დახურულ ლილოს (ძველ) ნაგავსაყრელთან მიმართებაშიც.  



 
 

 
 

შეგროვება-ტრანსპორტირება  

გასულ წლებში მყარი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება-ტრანსპორტირების სფეროში 

მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად, ამ სფეროში მთელ რიგი, საგრძნობი 

ზიანის მომტანი პრობლემები მაინც შენარჩუნებულია.  

ნარჩენების განცალკევებული ანუ სელექციური შეგროვების სისტემის არარსებობასა და მასთან 

დაკაშირებულ პრობლემებზე აქ არ შევჩერდებით, რადგან იგი შესაბამის ქვეთავში იქნება 

მიმოხილული. ნათქვამიდან გამომდინარე აქ არსებული სისტემის ნაკლოვანებებს მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციებთან და უსაფრთხოების ნორმებთან მიმართებაში 

მიმოვიხილავთ.  

დღეისათვის თბილისში მაინც შეინიშნება ნარჩენების შემკრები კონტეინერების ნაკლებობა, 

რაც სხვადასხვა სახის პრობლემათა წარმოშობას განაპირობებს, კერძოდ აღნიშნული იწვევს 

ლოკალურად სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაურესებას, როგორც მათი გადავსების, 

ასევე მოქალაქეთა მხრიდან ნარჩენების ტროტუარებსა და სხვა შეუსაბამო ადგილებში 

განთავსების თვალსაზრისით. ნარჩენების შემკრები კონტეინერების ნაკლებობა ასევე აფერხებს 

დასუფთავების სამსახურის პერსონალის მუშაობას, შესაბამისად ხელს უწყობს შესაბამისი 

სატრანსპორტო საშუალებების უფრო ხანგრძლივი ვადით შეჩერებას ერთადიგივე ადგილას, ეს 

კი ხშირად საცობების წარმოქმნის წინაპირობად გვევლინება. აღსანიშნავია ასევე ნარჩენების 

შემკრები კონტეინერების არათანაბარი განაწილების საკითხიც, რაც ძირითადად იმავე 

პრობლემების წარმოქმნის მიზეზად გვევლინება, რასაც მათი ნაკლებობა იწვევს. ამასთანავე 

ხშირად სწორედ აღნიშნულთანაა დაკავშირებული მოქალაქეთა მხრიდან ნარჩენების 

არასათანადო და აკრძალულ ადგილებში განთავსების ფაქტები, მათ შორის ტროტურებზე, 

შენობების სარდაფების ღიობებში, თავახდილ ჭებსა და სხვა სივრცეებში. 

მიუხედავად კონტეინერების რაოდენობის ზრდისა, ქალაქში, განსაკუთრებით კი მის 

შემოგარენში მაინც არსებობს სივრცეები სადაც ისინი არ გხვდება და არც ეგრეთწოდებული 

„ზარის სისტემით“ ხდება მათი სრულად დაფარვა. აღნიშნული პრობლემა ძირითადად 

ქალაქის შემოგარენსა და „ახლად შემოერთებულ“ სოფლებშია გამოკვეთილი. აღნიშნული კი 

სტიქიური ნაგავსაყრელების წარმოქმნის ძირითადად მიზეზად გვევლინება.  

დღემდე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება კომერციული ობიექტების, განსაკუთრებით კი 

მცირე სავაჭრო და რიგი სხვა სახის ობიექტების მიერ წარმოქმნილი მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენების შეგროვების საკითხიც. საქმე ისაა, რომ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არ არის 

უზრუნველყოფილი ნარჩენების შეგროვებისათვის განკუთვნილი ინდივიდიუალური 

კონტეინერებით, რის გამოც იძულებულნი ხდებიან ისარგებლონ მოსახლეობისათვის 

განკუთვნილი ნარჩენების შემკრებებით. ეს კი მათი გადავსების წინაპირობა ხდება. აღნიშნულ 

სიტუაციას კიდევ უფრო ამძიმებს თავად მათ მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების შემადგენლობა, 

რომელშიც სისტემატურად ხვდება მუყაოს ყუთები, პლასტმასის ჭურჭელი და სხვა დიდი 

მოცულობის ნარჩენები. რომელთა დაუჭრელად ან კომპაქტიზაციის სხვა მეთოდის 

გამოყენების გარეშე კონტეინერებში განთავსება მნიშვნელოვნად ამცირებს მათ მოცულობასა 

და შესაბამისად მათში მოსახლეობის მიერ წარმოქმნილი ნარჩენების შესაძლებლობას.  



 
 

 
 

ნაგავშემკრებ კონტეინერებთან დაკავშირებული საკითხებიდან ასევე აღნიშვნის ღირსია, მათი 

განთავსების ადგილების არასწორად შერჩევასა და მათი ტექნიკური გაუმართაობასთან 

დაკავშირებული პრობლემებიც. რის გამოც ისინი ერთის მხრივ მანქანებისა და 

ფეხითმოსიარულეთა გადაადგილებისათვის შემაფერხებელ წინაღობად, ხოლო მეორეს მხრივ 

მოსახლეობის მიერ ნარჩენების განთავსებისათვის პრობლემის წარმოქმნის საწინდარად 

გვევლინებიან.  

დღემდე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება ნარჩენების გატანისათვის განკუთვნილი 

სპეცტექნიკის გადაადგილების მარშრუტებისა და დროის გრაფიკის არასათანადოდ დაგეგმვის 

საკითხიც. კვლევების თანახმად რესურსების უყაირათო გამოყენების მაჩვენებელი მაღალია, 

რადგან მეორე შემოვლის დროს ნაგავმზიდი სატრანსპორტო საშუალებები აუდიტის 

სამსახურის დასკვნის თანახმად საშუალოდ 70 %-ით ცარიელი ბრუნდებიან . არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია ზიანი, რომელიც ამ საკითხების მოუგვარებლობით თბილისის 

სატრანსპორტო ქსელს ადგება, რადგან ისინი საცობების წარმოქმნის მნიშვნელოვან წყაროდ 

გვევლინებიან. ეს კი ამ მხრივ არსებულ ურთულეს ვითარებას კიდევ უფრო ამძიმებს. ამ 

კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები, ნაგავმზიდი ტექნიკის დღის საათებში, მათ 

შორის პიკის საათებში, გადაადგილებასთანაა დაკავშირებული.  

თბილისის ქუჩებში შეინიშნება მცირე ზომის ნარჩენების შემკრებების, ეგრეთწოდებული 

„ურნების“ მკვეთრი ნაკლებობა. ამ მხრივ კი მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმე, ვიდრე 

კონტეინერების შემთხვევაში. განსაკუთრებით რთული ვითარება ქალაქის გარეუბნებშია, 

თუმცა ქალაქის ცენტრის ქუჩების, ასევე რეკრეაციული ზონების უმრავლესობაში ასევე 

აღინიშნება მათი ნაკლებობა.  

გარდა რაოდენობის სიმცირისა, მცირე ზომის ნარჩენების შემკრებებთან მიმართებაში, 

პრობლემატურ საკითხს მათი ზედმეტად მცირე მოცულობაც წარმოადგენს, რის გამოც ხშირია 

მათი გადავსების შემთხვევები. კიდევ უფრო სერიოზულ პრობლემას კი მათი ტემპერატურის 

ზემოქმედებისადმი დაბალი მდგრადობა წარმოადგენს. საქმე ისაა, რომ პლასტმასისაგან 

დამზადებული ურნები, ვერ უძლებენ თუნდაც მცირე რაოდენობის ნარჩნების წვას და 

აღნიშნული მიზეზის გამო ადვილად ნადგურდებიან.  

სტიქიური ნაგავსაყრელები  

ბოლო წლების განმავლობაში სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა მკვეთრადაა 

შემცირებული, თუმცა მათი არსებობა მაინც საგრძნობია. ამ მხრივ სიტუაციის გაუმჯობესება 

უპირველეს ყოვლისა ნარჩენების შემკრები კონტეინერების განთავსების არეალის 

მნიშვნელოვანი ზრდითა და მათი გატანის გრაფიკის გაუმჯობესებით აიხსნება. მიუხედავად 

აღნიშნულისა ამგვარი ობიექტებს ჯერ კიდევ ვხდებით თბილისში, განსაკუთრებით და მისი 

შემოგარენს ტერიტორიაზე, „ახლად შემოერთებული სოფლების“, ასევე რიგ სხვა 

ტერიტორიებზე. ხშირად ამ არეალში სტიქიური ნაგავსაყრელების ნაწილი მიუხედავად მათი 

სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელებისა, კვლავ და კვლავ ხელახლა წარმოიქმნება. ამ 

მხრივ განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია გლდანულასა და ლოჭინისხევის, ასევე სხვა მცირე 

მდინარეთა ხეობები და მშრალი ხევები. განსაკუთრებულ შემთხვევას წარმოადგენს დიდი 



 
 

 
 

ლილოს ნაგავსაყრელი პოლიგონის მიმდებარე რამდენიმე კილომეტრიანი ზოლი, რომელიც 

პოლიეთილენის პარკების „თვითწარმოქმნილ“ ნაგავსაყრელს წარმოადგენს. აღნიშნული კი 

ხსენებული ობიექტის განთავსებისა და განსაკუთრებით ექსპულატაციის წესების უხეში 

დარღვევის შედეგს წარმოადგენს.  

მიუხედავად დასახელებული გამონაკლისისა, სტიქიური ნაგავსაყრელების უმრავლესობის 

წარმოქმნას სამი ძირითადი მიზეზი განაპირობებს. ერთის მხრივ ქალაქში ჯერ კიდევ არსებობს 

ნარჩენების მართვის სისტემით დაუფარავი ზონები. რიგ შემთხვევებში ნარჩენების გატანის 

სიხშირე არაა საკმარისი. ზოგიერთ შემთხვევაში კი აღნიშნული ნაგავსაყრელების წარმოქმნა 

მოქალაქეთა უპასუხისმგებლო საქციელითაა გამოწვეული. პირველ ორ შემთხვავასთან 

მიმართებაში აუცილებელია სათანადო დეტალური კვლევის განხორციელება. ის კი ამგვარი 

ნაგავსაყრელების ლოკალიზაციისა და სათანადო გრაფიკების, ასევე მარშრუტების 

შედარებითი ანალიზის განხორციელებასა და რიგ სხვა ქმედებებს უნდა მოიცავდეს.  

ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია-მინიმიზაცია, ხელახალი გამოყენება, გადამუშავება  

საწყის ეტაპზევე აღსანიშნავია, რომ როგორც ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია-მინიმიზაციის, 

ასევე მათი ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენა-რეციკლირების საბოლოოს მიზანს ბუნებრივი 

რესურსების დაზოგვა და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის შემცირება წარმოადგენს. ისინი 

დასახელებული თანმიმდევრობით პრიორიტეტულ და გაცილებით უფრო ეფექტურ მეთოდად 

ითვლებიან, ვიდრე ნარჩენების საბოლოო განთავსება ნაგავსაყრელ პოლიგონზე. სამწუხაროდ 

აღნიშნული მიმართულებით თბილისში, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთელ დანარჩენ 

საქართველოში, ქუათაისის გამოკლებით, არანაირი მეტნკალებად ორგანიზებული და 

სისტემური, საგრძნობი მასშტაბის ღონისძიებები დღემდე არ ტარდება. არც ცენტრალურ და 

არც ადგილობრივ დონეზე არ არსებობს დასახელებული სამი მიმართულებიდან, 

რომელიმესთან მიმართებაში კერძო სექტორის წამახალისებელი სამართლებრივი 

ეკონომიკური მექანიზმები, არც საგადასახადო შეღავათების, არც დაბალპროცენტიანი ან 

უპროცენტო სესხების პროგრამის და არ სხვა რაიმე ღონისძიების სახით.  

ნარჩნების პრევენცია-მინიმიზაციის კუთხით მხოლოდ ცალკეული კერძო სტრუქტურების 

ინიციატივებია სახეზე, მაგალითად ფარმაცეპტული კომპანია „პსპ“-სა და „ფარმადეპოს“, ასევე 

გამომცემლობა „ბიბლუსის“ მიერ გაყიდული პროდუქციისათვის პოლიეთილენის ნაცვლად 

ქაღალდის პაკეტების გამოყენისა და სავაჭრო ქსელ „ნიკორას“ მიერ საკუთარი წარმოების 

ნაჭრის ჩანთების გამოყენების სახით.  

თბილისში არ არსებობს მოსახლეობის ან კომერციული სექტორისათვის განკუთვნილის მყარი 

მუნიციპალური ნარჩენების სეპარაციული შეგროვებისათვის განკუთვნილი არანაირი 

ინფრასტრუქტურა. ამ კუთხით დღეისათვის სახეზეა, მხოლოდ 2015 წელს თბილისის მერიის 

მიერ 2015 წელს გაცხადებული, შედარებით მცირემასშტაბიანი ინიციატივა სახელწოდებით 

„მწვანე ყუთი“, რომელიც მაკულატურის მოგროვებას გულისხმობს. პროექტის მიხედვით 

ქალაქ თბილისის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში და გამგეობებში სპეციალური ადგილები 

გამოიყოფა და შესაბამისი კონტეინერები განთავსდება. კონტეინერებში ქაღალდის ნარჩენები 

მოგროვდება . თუმცა ბუნებრივია ამ პროექტის გავლენა არსებულ ვითარებაზე მხოლოდ 



 
 

 
 

სიმბოლურ ხასიათს ატარებს და მას ძირითადად საგანმანათლებლო, ასევე საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლების ფუნქცია აკისრია. ნარჩენების განცალკევებული - სეპარაციული 

შეგროვების თვალსაზრისით არსებობს ცალკეული კომერციული ორგანიზაციების 

ინიციატივები, მაგალითად, „მედია პალიტრის“, რომელიც საკუთარ ოფისში „მწვანე ყუთის“ 

ანალოგიური პროექტის უფრო ადრეული ეტაპიდან განხორციელებას, ასევე მაკულატურის 

მათივე გამომცემლობის წიგნებში გადაცვლას და რიგ სხვა ქმედებებს მოიცავს.  

ნარჩენების გადამუშავების კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ასევე არორგანიზებული 

ვითარებაა, რაც როგორც ჩანს ბაზარზე სხვადასხვა სახის ნარჩენზე არსებული მაღალი 

მოთხოვნით 

აიხსნება. ქვეყანაში არსებული მინისა და ქაღალდის საწარმოების მხრიდან არსებობს შესაბამის 

ნარჩენების მიღებაზე მაღალი და დიდწილად დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნა. ლითონის 

მეორად პროდუქციაზე ასევე მაღალია მოთხოვნა, ძირითადად მისი საექსპორტოთ გატანის 

მიზნით. არსებობს ასევე გარკვეული მოთხოვნა პოლიმერულ მასალებზე, განსაკუთრებით კი 

ეგრეთწოდებულ „პეტ“ ბოთლებზე და ა.შ.  

გადამუშავებისთვის ვარგისიან ნარჩენებზე არსებული საკმაოდ მაღალი მოთხოვნისა და მისი 

გადამამუშავებელი ინდუსტრიის მზაობის ფონზე, ასევე მოსახლეობისათვის სელექციური 

სისტემის დაუნერგავობის პირობებში სრულიად ლოგიკურია ის თუ რატომ გაჩნდა 

განაკუთრებული მოთხოვნა ე.წ ნარჩენების გადამამუშავებელ ფაბრიკაზე, რომლის ძირითადი 

ფუნქციას ნარჩენების შერეული მასის ანუ ნაგვიდან სხვადასხვა ნედლეულის მიღება 

გულისხმობს. ამ მხრივ გარკვეული პროგრესი უკვე მიღწეულია, კერძოდ ქ. თბილისის მერიის 

მიერ, კონკურსის გზით გამოვლენილია გამარჯვებული კომპანია შპს „კა და ვე ჯორჯია“, 

რომელის მიერ წარდგენილი პროექტი გადაგზავნილია გარემოს დაცვის სამინისტროში 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურის გასავლელად.  

ინერტული ნარჩენების მართვა  

ინერტული ნარჩენები ძირითადად სხვადასხვა სახის სამშენებლო ნარჩენებისაგან 

შედგება,თუმცა ამ უკანასკნელის ნაწილი სხვადასხვა საღებავები, ლაქები, წებოები, მათი 

გამოყენებული ტარა და სხვა, სახიფათო ნარჩენების კატეგორიას განეკუთვნება. მიუხედავად 

ნათქვამისა სამშენებლო ნარჩენების ძირითადი ნაწილი ინერტულია და მათ განთავსება 

განსაკუთრებულ ხიფათთან, ასევე გარემოსა და ადამიანი ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელ 

ზიანთან არ არის დაკავშირებული. მიუხედავად ნათქვამისა აღნიშნული სახის ნარჩენების 

მართვა მრავალ პრობლემატურ საკითხს უკავშირდება, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი 

თბილისში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში პრაქტიკულად სრულად 

მოუგვარებელია. პრობლემის აქტუალურობას განაპირობებს ისიც, რომ აღნიშნული 

კატეგორიის ნარჩენები, წარმოქმნის მასშტაბის მიხედვით, მხოლოდ საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებს ჩამოუვარდება, ამასთანავე ისინი, როგორც წესი, ასევე სამშენებლო წარმომავლობის 

სხვა, მათ შორის სახიფათო ნარჩენებთან ერთად გროვდება, გაიტანება და განთავსდება 

ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ ტიპის ნარჩენების საბოლოო 

განთავსებასთან მიმართებაში არსებობს მათი კერძო მფლობელობაში არსებულ 

ტერიტორიებზე განთავსების პრაქტიკაც, რაც პრაქტიკულად ყოველგვარი კონტროლისა და 



 
 

 
 

ზედამხედველობის გარეშე ხორციელდება და ხშირად წყლის, ასევე ჰაერის და ნიადაგის 

დაბინძურების მიზეზად გვევლინება. ამავე სახის პრობლემები შეინიშნება ამ სახის ნარჩენების 

საკუთარი, მენაშენე კომპანიის, აღჭურვილობითა და ტექნიკით შეგროვება-გატანის 

შემთხვევაში. ამ პროცესის შედეგად ხშირია ჰაერის დაბინძურებისა და ნარჩენების სტიქიურ 

ნაგავსაყრელებზე ან სხვა არასათანადო ადგილებში განთავსების ფაქტები. ზოგჯერ, 

განსაკუთრებით კი მოსახლეობის მიერ მცირე სარემონტო სამუშაოების განხორციელების 

დროს ადგილი აქვს სამშენებლო ნარჩენების საყოფაცხოვრებო, მუნიციპალური 

ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში განთავსების ფაქტებსაც. ეს კი, ხშირად ამ 

უკანასკნელთა, ასევე ნაგავმზიდი ტექნიკის დაზიანების და მწყობრიდან გამოსვლის მიზეზიც 

კი ხდება.  

სამშენებლო ნარჩენების არასათანადოდ განთავსება მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს გარემოსა და 

ადამიანის ჯანმრთელობას, რადგან, როგორც უკვე ვახსენეთ, ისინი როგორც წესი სახიფათო 

კატეგორიის სამშენებლო ნარჩენებთანაა შერეული. ამასთანავე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, 

რომ როგორც წესი, სწორედ სამშენებლო ნარჩენების არასათანადო ადგილებში განთავსება 

ხდება არალეგალური - სტიქიური ნაგავსაყრელების წარმოქმნისა და მათი განახლების მიზეზი. 

ხშირ შემთხვევაში სწორედ მათი დაყრის შემდგომ იწყებს ადგილობრივი მოსახლეობა ამავე 

ადგილას უკვე საყოფაცხოვრებო და სხვა სახის მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებას.  

ზემოაღნიშნული საზიანო პროცესები დიდწილად სამშენებლო საქმიანობაზე არასათანადო 

სახელმწიფო ზედამხედველობითაა გამოწვეული. აღსანიშნავია, რომ თბილისს არ გააჩნია 

ლეგალური - სამშენებლო ნარჩენების განსათავსებელი სპეციალური პოლიგონი და ამ მიზნით, 

ლილოს მუნიციპალური ნარჩენების პოლიგონის ნაწილი გამოიყენება, სადაც საამისოდ არაა 

შექმნილი სრულფასოვანი პირობები. თანაც მისი ქალაქის ცენტრისა და დასავლეთი 

ნაწილიდან მნიშვნელოვანი დაშორება ამ სახის ნარჩენების არალეგალურად გადაყრის 

ალბათობას ერთიორად ზრდის. 

სახიფათო და სპეციფიური ნარჩენები  

სახიფათო ნარჩენების წარმომქმნელად გვევლინება, როგორც საწარმოები, ასევე მოსახლეობა 

და კომერციული ობიექტები. საქართველოს კანონმდებლობით მოსახლეობისა და სხვადასხვა 

მცირე საწარმოების მიერ წარმოქმნილ ამგვარ ნარჩენებს სპეციფიური ნარჩენები ეწოდა. თუმცა 

მიუხედავად სახელისა და წარმომავლობისა, ამგვარი ნარჩენები განსაკუთრებულ, ყველაზე 

შრომატევად და მაღალდანახარჯიან მიდგომებს მოითხოვენ. ეს ბუნებრივიცაა, რადგან ამ 

ტიპის მასას მისი სახიფათოობის ხარისხიდან გამომდინარე, გაცილებით მეტი ზიანის მოტანა 

შეუძლია გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე სხვა ნარჩენებს. აქვე 

აღსანიშნავია, ის გარემოება, რომ სახიფათო ნარჩენები უაღრესად მრავალგვაროვან კატეგორიას 

წარმოადგენენ და ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან, როგორც წარმომქნელი ობიექტების, 

ასევე შემდგომი უტილიზაციის ან განთავსების თავისებურებანით. შესაბამისად, 

პრაქტიკულად თითოეული მათგანის მიმართ განსხვავებული მიდგომის გამოყენებაა საჭირო. 

თბილისში მოქმედი საწარმოების სიმცირის გამო ჩვენ აქცენტს მოსახლეობის მიერ 

წარმოქმნილი სახიფათო, სპეციფიურ ნარჩენებთან დაკავშირებულ საკითხებზე გავაკეთებთ. ამ 

ჯგუფს მიაკუთვნებენ ისეთ ნარჩენებს, როგორიცაა ბატარეები, აკუმალატორები, ელექტრო და 



 
 

 
 

ელექტონული მოწყობილებები, ე.წ. დღის განათების ნათურები და „ეკონომნათურები“, 

საბურავები, ზეთი და სხვა. აღნიშნული ნარჩენები, ისევე როგორც საწარმოო ნარჩენების 

შესაბამისი კატეგორია, ორი ძირითადი მახასიათებელით გამოირჩევა. ერთის მხრივ, მათ 

არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში შეუძლიათ მნიშვნელოვანი ზიანი მოუტანონ გარემოსა 

და ადამიანის ჯანმრთელობას, მოწამვლისა, თუ აალების გზით. ამასთანავე თითოეულ 

მათგანი განსხვავებული მოცულობის, ქიმიური და ფიზიკური მახასიათებლების, ასევე 

გავრცელების არეალის გამო სრულიად განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვს. გარკვეული 

თვალსაზრისით მათთან ახლოს მდგომ ნარჩენების სახედ შეიძლება სამედიცინო ნარჩენების ის 

ნაწილიც ჩაითვალოს, რომელსაც ფართო გავრცელება აქვს მოსახლეობაში. ისეთები, 

როგორიცაა: ვადაგასული წამლები, გამოყენებული შპრიცები, თერმომეტრები და სხვა. ისინი 

ისევე, როგორც ზემოთ ხსენებული სპეციფიური ნარჩენების ჯგუფში შემავალი სხვადასხვა 

სახის ნარჩენები, სპეციფიურ მიდგომას მოითხოვენ და შეგროვების, გატანისა და საბოლოო 

განთავსების განსხვავებული სქემებისა და მიდგომების გამოყენებას მოითხოვენ.  

მიუხედავად სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებული მაღალი რისკებისა, დღემდე თბილისში 

არ ფუნქციონირებს არცერთი ამ კატეგორიის ნარჩენის განცალკევებული - სეპარაციული 

შეგროვებისა და ტრანსპორტირების სისტემა. უფრო მეტიც, არც დედაქალაქში და არც 

საქართველოს, რომელიმე სხვა რეგიონში არ ფუნქციონირებს სახიფათო ნარჩენების არცერთი 

პოლიგონი ან საცავი.  

სამედიცინო ნარჩენები  

სამედიცინო ნარჩენები 5 კლასად იყოფა და მათგან სამი სახიფათო ნარჩენების კატეგორიას 

განეკუთვნება, ესენია: “ა” კლასი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების უსაფრთხო 

ნარჩენები; “ბ” კლასი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების საშიში (სარისკო) 

ნარჩენები; “გ” კლასი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების განსაკუთრებით 

საშიში ნარჩენები; “დ” კლასი - სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების ნარჩენები, 

რომლებიც შედგენილობის მიხედვით საწარმოო ნარჩენებს უტოლდება და “ე” კლასი - 

სამკურნალო- პროფილაქტიკური დაწესებულების რადიაქტიური ნარჩენები . როგორც 

ვხედავთ, სამედიცინო ნარჩენები ძირითადად სახიფათო ნარჩენების კატეგორიას 

განეკუთვნება და შესაბამისად განსაკუთრებულ მიდგომებს მოითხოვს. ამასთანავე აღნიშნული 

ჯგუფის სახიფათო ნარჩენები, ერთადერთია საქართველოში, რომლის სავალდებულო 

ინსინერაციას ანუ დაწვის გზით უტილიზაციას მოითხოვს კანონმდებლობა. თუმცა ჯერ-

ჯერობით აღნიშნული ვალდებულება არ სრულდება, რადგან თბილისში მხოლოდ ახლა 

იგეგმება შესაბამისი დანადგარის მოწყობა. მანამდე კი აღნიშნული ნარჩენების დასაწყობება 

ხორციელდება. თუმცა, ჩვენი ინფორმაციის თანახმად, ხშირია ამგვარი ნარჩენების მყარი 

მუნიციპალური ნარჩენების პოლიგონზე მოხვედრის ფაქტები, რაც გარემოსა და 

განსაკუთრებით ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უდიდესი საფრთხის შემცველია. 

რადიოაქტიური ნარჩენები  

რადიოაქტიური ნარჩენები განსაკუთრებული რისკის მატარებელ ნარჩენებს განეკუთვნება. ამ 

სახის ნარჩენებისადმი არასათანადო მოპყრობას არა მხოლოდ გარემოსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე უშუალო ზიანის მიყენება, არამედ გაცილებით მასშტაბური და 



 
 

 
 

გამანადგურებელი ზიანი შეიძლება მოჰყვეს. ვგულისხმობთ ტერორისტებისა და სხვა 

ჯგუფების ან პირების მიერ მათი არასანქცირებული დაუფლების შემთხვევაში ე.წ. „ბინძური 

ბომბის“ შექმნის ალბათობას. ამ ყოველივედან გამომდინარე, ამ სფეროსადმი სახელმწიფოს 

ყურადღება განსაკუთრებული და შეიძლება ითქვას საგანგებოც კი უნდა იყოს. ასევე არაა 

მოწესრიგებული უკანასკნელ წლებში საქართველოში დამკვიდრებული ბირთვული 

მედიცინის სამკურნალო კურსების გავლასთან დაკავშირებული საკითხიც. საქმე ისაა, რომ 

რადიოაქტიური ნივთიერების გამოყენებით მკურნალობის კურსის ჩატარების შემდეგ, 

პაციენტებს ესაჭიროებათ იზოლაცია, რისთვისაც კლინიკათა ნაწილს არანაირი სათანადო 

პირობები არ გააჩნია, ამასთანავე მოუგვარებელი მათი, დასხივებას დაქვემდებარებული 

ტანისამოსისა და თეთრეულის უტილიზაცია-განადგურების საკითხიც.  

ნარჩენების ინვენტარიზაცია  

თბილისში დღევანდელ დღემდე არ ხორციელდება წარმოქმნილი ნარჩენების ინვენტარიზაცია 

ანუ მისი შემადგენლობისა და სტრუქტურის მეტ-ნაკლებად სრულფასოვანი და პერიოდული 

კვლევა. არადა აღნიშნულის გარეშე შეუძლებელია, როგორც ნარჩენების მართვის 

სრულფასოვანი გეგმის მომზადება, სათანადო ქმედებათა და მათთვის საჭირო სახსრების მეტ-

ნაკლები სიზუსტით განხორციელებაც კი.  

რეაგირება დარღვევებზე  

საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსით განსაზღვრულია ის ფინანსური სანქციები, 

რომლებიც მოქალაქეებსა და იურიდიულ პირებს შეიძლება დაეკისროთ გარემოს სხვადასხვა 

სახისა და რაოდენობის ნარჩენებით დანაგვიანების შემთხვევაში. სამწუხაროდ კოდექსის 

მიღებიდან ერთი წლის თავზე ნათლად გამოჩნდა, რომ აღნიშნული სანქციების სისტემა 

ნაკლებად ეფექტური აღმოჩნდა. ჩვენი შეფასებით აღნიშნული ორი ძირითადი მიზეზითაა 

გამოწვეული, ერთი მოქალაქეებისათვის გათვალისწინებული სანქციის ზედმეტად მაღალი 

ოდენობით, ხოლო მეორეს მხრივ, მათ გამოყენებაზე პასუხისმგებელი ორგანოების მათ შორის 

ადგილობრივი თვითმმართველობებათა მხრიდან სათანადო ძალისხმევის არ ქონის მიზეზით 

შეიძლება აიხსნას.  

ნარჩენების მართვის სფეროსთან დაკავშირებული კანონმდებლობის, სტრატეგიული 

დოკუმენტების და გეგმების ანალიზი  

დღესდღეისობით თბილისსაც კი, რომელიც საქართველოს დედაქალაქს და ამავდროულად 

ქვეყნის ყველაზე დიდ ქალაქს წარმოადგენს და რომლის მოსახლეობა ოფიციალური 

მონაცემებით მილიონ ასიათასს აღწევს, არ გააჩნია ნარჩენების მართვის სრულფასოვანი 

ადგილობრივი გეგმა. ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მრავალი საკითხი კი დღემდე 

სამართლებრივ დონეზეც კი არ არის რეგულირებული. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 

თბილისში ნარჩენების მართვის სფეროში მიმდინარე პროცესები ძირითადად გასულ წელს 

მიღებული საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის ზოგად პრინციპებთან მეტნაკლები 

თანხვედრის მცდელობების პირობებში ხორციელდება. ეს კი უდაოდ არასაკმარისია, რადგან 

მათში გათვალისწინებული არაა აღნიშნულ სფეროსთან დაკავშირებულ მრავალი 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიმართულება. გარდა ზემოაღნიშნულისა დღეისათვის 

მოქმედებაშია რიგი სტრატეგიული ხასიათის დოკუმენტებისა, რომლებიც ნარჩენების 



 
 

 
 

მართვასთან დაკავშირებულ საკითხების ნაწილთან მიმართებაში განსაზღვრავს ქალაქში 

მიმდინარე და განსახორციელებელ ქმედებათა მიმართულებებს, მათ შორისაა ისეთი 

დოკუმენტები, როგორიცაა: თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია (2015-2020) და თბილისის 

„ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა (SEAP) – 2015  

ნარჩენების მართვის სფეროს სამართლებრივი რეგულირება  

საქართველოში ბოლო პერიოდამდე არ არსებობდა ნარჩენების მართვის ერთიანი 

საკანონმდებლო სისტემა. არსებული რეგულაციები კი სრულად ვერ ასახავდა დღევანდელ 

რეალობებს და შესაბამისობაში არ იყო საერთაშორისო მოთხოვნებთან. არსებული სიტუაციის 

გაუმჯობესების მიზნით, საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, უნდა უზრუნველყოს მთელი რიგი შესაბამისი 

ღონისძიებების განხორციელება. სწორედ მათ საფუძველზე მიღებულ იქნა 2015 წლის 15 

იანვარს ძალაში შევიდა „საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი”, რომელიც პასუხობს 

საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების 

ნაწილს. აქვე შეიძლება ისიც ითქვას, რომ მისი მიღება საბოლოოდ სწორედ აღნიშნული 

დოკუმენტით დაწესებულმა პირობებმა განაპირობა.  

6. რეზიუმე  

კოდექსის მიზანია ნარჩენების მართვის სფეროში სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა ისეთი 

ღონისძიებების განხორციელებისათვის, რომლებიც ხელს შეუწყობს ნარჩენების ზრდის 

პრევენციას და მათ ხელახალ გამოყენებას, გარემოსთვის ნარჩენების უსაფრთხო გზით 

დამუშავებას (რაც გულისხმობს რეციკლირებას და მეორადი ნედლეულის გამოცალკევებას, 

ნარჩენებიდან ენერგიის აღდგენას, ნარჩენების უსაფრთხო განთავსებას) ამ კოდექსის მთავარ 

ამოცანას კი წარმოადგენს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა.  

კანონის თანახმად, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კომპეტენციას 

განეკუთვნება ნარჩენების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება/ 

განხორციელება, ნარჩენების მართვაზე სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება და ა.შ. 

ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კომპეტენციას განეკუთვნება არასახიფათო ნარჩენების 

ნაგავსაყრელების მოწყობა, მართვა და დახურვა, ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების 

მოწყობა და მართვა ნარჩენების მართვის კოდექსისა და შესაბამისი კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

ნარჩენების მართვის კოდექსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საქართველოს 

ორგანული კანონის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოქცეულ 

ტერიტორიებზე არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელების მოწყობა, ოპერირება და დახურვა 

განეკუთვნება თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოების კომპეტენციას.  

დასკვნა  

თავისთავად ნარჩენების მართვის კოდექსის მიღება ანუ გარემოსაცვითი და ეკონომიკური 

თვალსაზრისით ამ უმნიშვნელოვანესი სფეროს საკანომდებლო რეგულირების ჩარჩო 



 
 

 
 

დოკუმენტის შექმნა, უდაოდ პროგრესულ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. აქვე აღსანიშნავია, 

რომ აღნიშნულით საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ევროკავშირთან 

ჰარმონიზაციის ხელშეკრულებით ნარჩენების მართვის სექტორში განსახორციელებელი 

რეფორმების შესრულების მიმართულებით. მიუხედავად ნათქვამისა აღსანიშნავია, მთელი 

რიგი ხარვეზების, რომელიც ამ დოკუმენტს ახლავს თან. ერთის მხრივ საკამათოა მასში 

მოცემული ნარჩენების სისტემატიზაციასთან დაკავშირებული, ასევე მთელი რიგი სხვა 

საკითხები, ხოლო ნარჩენების კატეგორიათა ნაწილი პრაქტიკულად რეგულაციის გარეშეა 

დატოვებული. ამასთანავე ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ ნარჩენების და მისი ცალკეული 

სახეებთან დაკავშირებული, მრავალი უმნიშვნელოვანესი საკითხის გადაწყვეტის თუნდაც 

ზოგადი პრინციპები არაა მოცემული კანონში და ისინი სრულად კანონქვემდებარე აქტებით 

დასარეგულებელ თემათა შორისაა მოხსენიებული. აღნიშნული მიდგომა კი ვფიქრობთ 

მცდარი და კონტრპროდუქტიულია მრავალი მიზეზის გამო, მათ შორის ამ გადაწყვეტათა 

დროში დაუსაბუთებელი გადადების გამო, ასევე მომავალში ამ ნორმათა ზედმეტად 

გამარტივებული სახით ცვლის შესაძლებლობის შექმნის გამო. 

თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია ნარჩენების მართვის კუთხით  

2015 წელს მერიის მიერ მომზადებული იქნა თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია, 

რომელიც 2015-2020 წლების პერიოდს მოიცავს. ამ დოკუმენტის თანახმად მის მიზანს 

წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების უარყოფითი ზეგავლენების შემცირება, გარემოს 

მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. იგი განსაზღვრავს 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გარემოს გრძელვადიან განვითარებას, ქალაქის მდგრადი 

განვითარების ხედვას, პრიორიტეტულ სტრატეგიულ მიზნებსა და მიმართულებებს და იმ 

აუცილებელ ამოცანებს, რაც უზრუნველყოფს ადამიანებისთვის უსაფრთხო და ჯანსაღ 

საცხოვრებელ გარემოს და იგი მიზნად ისახავს ურყოფითი გარემოსდაცვითი ზეგავლენების 

შემცირებას, გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებას და საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლებას.  

რეზიუმე  

თბილისის გარემოსდაცვით სტრატეგიაში ჰაერის და წყლის დაბინძურების, ასევე ხმაურის 

მაჩვენებლის შემცირების, ურბანული გარემოსა და ბიომრავალფეროვნების დაცვასთან 

დაკავშირებულ საკითხებთან ერთად, მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია, ასევე მყარი ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. მასში ასევე ხაზგასმულია, რომ მყარი ნარჩენების 

საერთაშორისო სტანდარტებით მართვა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან დადებული 

ხელშეკრულებებით ნაკისრი ერთ-ერთი მნიშნელოვან ვალდებულებას წარმოადგენს. აქვე 

განმარტებულია, რომ სწორედ ეს ვალდებულება ნიშნავს იმას, რომ ძველი ტიპის, სანიტარული 

თვალსაზრისით გაუმართლებელი ნაგავსაყრელები საქართველოში აღარ უნდა არსებობდეს. 

მასში ასევე ნათქვამია, რომ ნაგავსაყრელების თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობის 

პარალელურად, ამ ვალდებულებების ნაწილი თანამედროვე სტანდარტის არასახიფათო 

ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნების მშენებლობას, წარმოქმნილი ნარჩენების დეტალურ 

ინვენტარიზაციასაც (ნარჩენების რაოდენობისა და შემადგენლობის დადგენას) მოითხოვს.  



 
 

 
 

სტრატეგიაში ასევე ნათქვამია, რომ მოქმედი ნაგავსაყრელების მოწესრიგების გარდა 

მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს დახურული ნაგავსაყრელების კონსერვაცია და 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გარემოს კომპონენტების მონიტორინგი. დაოკუმენტის 

სტრატეგიულ მიზნებს შორის ასევე გამოყოფილია ნარჩენების მართვის სფეროსთან 

დაკავშირებული მთელი რიგი სხვა მიზნებიც, რაც აუცილებელია ნარჩენების მართვის 

თანამედროვე სისტემის შექმნისათვის და მოიცავს შემდეგ საკითხებს:  

ხელშეწყობა, უპირატესად ნარჩენების ზრდის პრევენციისა და ნარჩენების წარმოქმნის 

მინიმიზაციის მიზნით;  

ნარჩენების შეგროვების და დამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;  

ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება;  

მუნიციპალური ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების სისტემის ეტაპობრივი დანერგვა და 

გამართული ფუნქციონირება;  

სეპარაციის, გადამუშავებისა და მეორადი გამოყენების მექანიზმების დანერგვის 

უზრუნველყოფა;  

ნარჩენების მართვის ადგილობრივი გეგმის შემუშავება, რომელშიც დეტალურად გაიწერება 

სამშენებლო ნარჩნების ასევე სახიფათო ნარჩენების (მათ შორის ვერცხლისწყალი, ასბესტი და 

სხვ.) განთავსების დამართვის საკითხები;  

ნარჩენების მართვის კუთხით, მოსახლეობის ცნობიერების დონის ამაღლებისთვის 

პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;  

თბილისის გარეუბნებში (ახალი თბილისის სოფლებში) ნარჩენების მართვის 

ინფრასფრუქტურის დაგეგმვა, რათა აღიკვეთოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების თვითნებური 

განთავსება ხევებში და გზების პირას. 

დასკვნა  

მთლიანობაში თბილისის გარემოს დაცვითი სტრატეგიის მყარი ნარჩენებისადმი მიძღვნილი 

მონაკვეთი დადებითად შეიძლება იქნას შეფასებული, თუმცა იგი უაღრესად ზოგად ხასიათს 

ატარებს. არასრულადაა გადმოცემული დღეისათვის არსებული სიტუაციისათვის 

დამახასიათებელი პრობლემატიკა, ხოლო სამომავლოდ განსახორციელებელი ქმედებები 

ძირითადად მხოლოდ პრინციპების დონეზეა განსაზღვრული.  

მასში არ არის განსაზღვრული დასახული მიზნების მიღწევის თუნდაც ზოგადი დროითი 

ჩარჩოები. ამასთანავე კარგად არ არის გამოკვეთილ პრიორიტეული მიმართულები, მათ შორის 

არც ნარჩენების განცალკევებითი - სეპარაციული შეგროვებასთან დაკავშირებით, რაც 

დღეისათვის ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული რთული ვითარების არსებითი 

გაუმჯობესების თვალსაზრისით ერთ-ერთ თუ უმთავრეს არა, ამოცანას წარმოადგენს და 

აღნიშნულის გარეშე შეუძლებელი იქნება თანამედროვე და ეფექტური ნარჩენების მართვის 

სისტემის ფორმირება.  



 
 

 
 

მიუხედავად აღნიშნული ნაკლოვანებებისა, ამ დოკუმენტში მოცემული საყოველთაოდ 

აღიარებული პრინციპების, ასევე მასში მოცემული მიდგომები სრულად ან ნაწილობრივ, ჩვენს 

მიერ მომავალ ეტაპზე დაზუსტების შემდგომ, გათვალისწინებული იქნება თბილისის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შედგენის პროცეში. ეს ყოველივე კი უდაოდ 

მნიშვნელოვანი დადებითი შედეგის მომტანი იქნება ისეთი მიზნების მიღწევისათვის, 

როგორიცაა თბილისში საარსებო გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება, არსებული ქუჩათა 

ქსელის გამტარობის ზრდა და სხვა მნიშვნელოვანი მიზნების მიღწევისათვის. ეს ყოველივე კი 

ამასთანავე მნიშვნელოვან დადებით ზეგავლენას იქონიებს სოციალურ და ეკონომიკური 

სფეროებთან დაკავშირებულ მთელ რიგ მიმართულებებზე.  

2.3 თბილისის „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა (SEAP) – 2015 (ანალიზი ნარჩენების 

მართვის კუთხით)  

თბილისის ნარჩენების მართვის სექტორში არსებული მდგომარეობისა და გამოწვევევბის, ასევე 

მერიის განზრახვათა და გეგმების შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველ დოკუმენტს 

წარმოადგენს ქ. თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა Sustainable 

Energy Action Plan/SEAP, რომელიც 2015 წელს იქნა მომზადებული. ამ დოკუმენტში სათბური 

გაზების ემისიების შემცირებისთან მიმართებაში ტრანსპორტის, შენობების, გარე განათების, 

გამწვანებისა და ურბანული დაგეგმარების სექტორებთან ერთად, განსაკუთრებილი 

ყურადღება ნარჩენების მართვის სფეროში არსებულ ვითარებასა და მასთან დაკავშირებით 

განსახორციელებელ საქმიანობებს ეთმობა.  

თბილისის მთავრობის მიერ არნიშნული დოკუმენტი შემუშავებულ და მიიღებულ იქნა, 

როგორც ევროკავშირის ინიციატივის “მერების შეთანხმების” (Covenant of Mayors) ხელმომწერი 

მხარის მიერ. მან ამით აიღო ვალდებულება თავისი ტერიტორიდან 2020 წლისთვის სათბურის 

გაზების (GHG) ემისიები სულ ცოტა 20 %-ით შეემცირებინა.  

მერების შეთანხმების მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შეთანხმების ფარგლებში აღებული 

ნებაყოფლობითი ვალდებულების ეფექტურად შესრულებისთვის, თბილისმა 2011 წელს 

შეიმუშავა და ევროკომისიასთან წარადგინა ქ. თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმა ( Sustainable Energy Action Plan/SEAP) .  

ამ მოთხოვნის განსახორციელებლად თბილისმა შეიმუშავა SEAP-ის მონიტორინგის ანგარიში, 

სადაც სექტორების მიხედვით ნაჩვენებია 2014 წლის მონიტორინგის შედეგები, დაგეგმილი 

ღონისძიებების განხორციელების სტატუსი და მათი განხორციელების შედეგად მიღწეული 

შედეგები.მონიტორინგის შედეგებზე, 2010-2014 წლებშიმ SEAP-ის განხორციელებისას 

მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ასევე მომავალი პრიორიტეტებისა და 

სტრატეგიული ხედვების გათვალისწინებით თბილისმა შეიმუშავა განახლებული SEAP.  

ვინაიდან აღნიშნული პროცესისა და შესაბამისად დოკუმენტის ძირითად მიზანს სათბური 

გაზების ემისია წარმოადგენს მასში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მყარი ნარჩენების 

მართვასთან დაკავშირებულ რიგ საკითხებს, რადგან ისინი მათი გამოყოფის ერთ-ერთ 

უმსხვილეს წყაროდ გვევლინებიან. თბილისის შემთხვევაში საერთო მოცულბიდან აღნიშნულ 

პროცესის პერიოდში განხორციელებული კვლევების თანახმად ნაგავაყრელ პოლიგონზე 



 
 

 
 

განთავსებული ნარჩენების მასიდან გამოყოფილი ამგვარი აირების წილმა საერთო 

რაოდენობის 18 %-ს მიაღწია !  

აღნიშნული დოკუმენტის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში განხილულია სხვადასხვა 

სექტორებში განსახორციელებელი ის ქმედებები, რომლებმად დადებითი გავლენა უნდა 

იქონიონ სათბური გაზების გამოყოფის შემცირების თვალსაზრისით. მათ შორის, როგორც უკვე 

ავღნიშნეთ ნარჩენების მართვის სექტორს ერთ-ერთი წამყვანი პოზიცია უკავია. სამოქმედო 

გეგმის კომპონენტი ნარჩენების მართვის სექტორთან მიმართებაში დიდწილად ეყრდნობა 

„თბილისის გარემოსდაცვით სტრატეგიას“ და მაში დასახული მიზნებისა და ამოცანებთან 

დაკავშირებულ რიგ მიმართულებებს ანვითარებსა და აზუსტებს. ბუნებრივია მასში 

განსაკუთრებული ყურადაღება დათმბილია და უფრო დეტალიზებულია იმ ამოცანების 

გადაწყვეტასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტას შეუძლია საგრძნობი 

ეფექტი მოგვცეს სათბური გაზების ემისიის შემცირებასთან მიმართებაში.  

SEAP-ის სამოექმედო გეგმით განსაზღვურლია ნარჩენების სექტორთან დაკავშირებული მთელი 

რიგი ღონისძიებებანი, შორის კი ორს პრიორიტეტული მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული, 

კერძოდ ესენია:  

1. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა;  

2. ნორიოს ნაგავსაყრელზე უჯრედებზე დამონტაჟებული ბიოგაზის კოლექტორებიდან 

გამოყოფილი ბიოგაზის შეგროვება და დაწვა.  
 

გეგმის თანახმად, ქ.თბილისის მერიამ მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამამუშავებელი 

ქარხნის მშენებლობის შესახებ ინფორამცია 2015 წლის თებერვალში გამოაცხადა, რაც 

უკავშირდება საქართველოში ამოქმედებულ ნარჩენების მართვის კოდექსს. თუმცა რა ტიპის 

ქარხანა იქნება შექმნილი ამის თაობაზე გადაწყვეტილება არ ყოფილა მიღებული.  

SEAP-ის თანახმად, ნარჩენების სექტორიდან გარემოზე ტექნოგენური დატვირთვის პრევენციის 

უფრო რეალური ღონისძიებაა - ნორიოს (დიდი ლილოს) ნაგავსაყრელზე მეთანის წვის 

სისტემის მოწყობა. ნორიოს ნაგავსაყრელს გააჩნია მზა პოტენციალი იმისთვის, რომ ქ. 

თბილისის ნარჩენების სექტორიდან მოხდეს მეთანის ემისიის შემცირება შეგროვილი 

ბიოგაზის დაწვით, თუკი მისი გამოყენება ვერ მოხერხდება. აღნიშნული ღონისძიების 

რეალიზაცია მოსალოდნელია უკვე 2017 წლიდან.გარდა იმ ღონისძიებებისა, რომლებიც 

განახლდა თბილისის SEAP-ის განახლებული ვერსიის მომზადებისას (საქმიანობა W1 და W4), 

წინა ვერსიაში ასევე იყო სხვა ღონისძიებებიც, რომლებიც უცვლელად იქნა გადმოტანილი SEAP- 

ის განახლებულ ვერსიაში, რადგანაც მათ გარეშე 24% -იანი შემცირებების მიღება შეუძბელია. 

არსებობს იმის ალბათობა, რომ ეს ღონისძიებები ვერ განხორციელდეს. ამ შემთხვევაში საჭირო 

იქნება რომ ისინი შეიცვალოს ემისიების შემცირების თვალსაზრისით მათი ტოლფასი სხვა 

ღონისძიებებით.  

დიდი ლილოს ნაგავსაყრელიდან გარემოში სათბური გაზების ემისიის შემცირების 

მიმართულებით გეგმის თანახმად დასახულია, კონკრეტული საქმიანობებიც, მათ შორის:  



 
 

 
 

საქმიანობა W1: ნორიოს მოქმედ ნაგავსაყრელზე 2017 წლიდან დაგეგმილია ბიოგაზის 

არსებული კოლექტორებიდან მეთანის შეკრება და დაწვა  

ქ. თბილისის მერიის პროექტის მიხედვით დღეისათვის არ არის დაგეგმილი რაიმე ღონისძიება 

ქ. თბილისის დახურულ ნაგავსაყრელებზე, ხოლო ქ. თბილისის ნორიოს მოქმედ 

ნაგავსაყრელზე 2017 წლიდან დაგეგმილია ბიოგაზის არსებული კოლექტორებიდან მეთანის 

შეკრება და დაწვა, რის შედეგადაც მოხდება ატმოსფეროში ამჟამად ამდინარე მეთანის გაზის 

(CH4) ნაცვლად ბევრად მცირე სათბურის ეფექტის მქონე ნახშირორჟანგის (CO2) გაზის 

ადინებადა არსებული ნაგავსაყრელიდან დაიწყება მეთანის ემისიების კლება.  

საქმიანობა W2: ქაღალდის მოგროვება და გადამუშავება  

ქალაქ თბილისში, ორხევში, ამჟამად ფუნქციონირებს ქაღალდის გადამამუშავებელი ქარხანა,  

სადაც ხდება ქაღალდის მეორადი გადამუშავება ტუალეტის ქაღალდის მიღსაღებად. 

შესაბამისად აღნიშნული ნარჩენი ფრაქცია მცირდება ნაგავსაყრელებზე გატანილ ნარჩენში, რაც 

თავის მხრივ გამოიწვევს არსებული ნაგავსაყრელიდან მეთანის ემისიების კლებას. ვინაიდან არ 

მოიპოვება ინფორმაცია წარმოქმნილი ქაღალდის ნარჩენის რა ნაწილის გადამუშავება ხდება 

თბილისში, აქედან გამომდინარე გამოთვლებში გაკეთებულია დაშვება, რომ 2015 წელს 

ქაღალდის ნარჩენების 5% გადამუშავდება, ხოლო 2020 წელს გადამუშავდება ქაღალდის 

ნარჩენების 15% (ყოველწლიური ზრდა - 2%). შემცირებული ემისიების რაოდენობა 

გამოთვლილია ზემოთ აღწერილი შემთხვევისათვის: ყოველწლიურად ნაგავსაყრელზე 

მიერთებული მოსახლეობის რაოდენობა იზრდება 0.5%, ხოლო ნაგავსაყრელზე მოთავსებული 

ნარჩენების რაოდენობა 2.5% -ით წელიწადში.  

სტრატეგიული გეგმის თანახმა ამ ღონისძიების გატარების შემთხვევაში 2020 წელს CO2- ის 

ემისია შემცირებული იქნება 309,37 ტ CO2 ეკვ. -ით (0.18%). პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაში ჯამურად 6 წელიწადში ატმოსფეროში ადინებისაგან დაიზოგება 624,16 ტ ემისია 

CO2 ეკვ.-ში, რაც 0.076% -ია.  

ანგარიშში ასევე საუბარია თბილისის მერიის კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომლის 

განხორციელება ხელი უნდა შეუწყოს ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას, ნაგავსაყრელზე საბოლოოდ განსათავსებელი ნარჩენების და შესაბამისად 

სათბური გაზების ემისიის შემცირებას.  

საქმიანობა DP3. მწვანე ყუთი  

2015 წლიდან თბილისის მერიამ პროექტის “მწვანე ყუთის” განხორციელება დაიწყო, რაც 

მაკულატურის მოგროვებას გულისხმობს. პროექტის მიხედვით ქალაქ თბილისის მერიის 

ადმინისტრაციულ შენობაში და გამგეობებში სპეციალური ადგილები გამოიყოფა და 

შესაბამისი კონტეინერები განთავსდება. კონტეინერებში ქაღალდის ნარჩენები მოგროვდება. 

მაკულატურის ღირებულების დადგენას და აუქციონის ფორმით განკარგვას თბილისის მერიის 

სსიპ ქონების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს. მაკულატურის აუქციონზე გაყიდვის 

შედეგად მიღებული შემოსავლით მერია თბილისის ტერიტორიაზე გამწვანებითი სამუშაოების 

უზრუნველყოფას, ხეების დარგვას და მათ მოვლა-პატრონობას გეგმავს. გარდა ამისა, პროექტის 



 
 

 
 

განხორციელება ხელს შეუწყობს ნარჩენების რაციონალურად მართვასა და დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე გარემოს დაცვითი საკითხების რეგულირებას.  

დასკვნა  

თბილისის „ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა (SEAP) 2015 წლის დოკუმენტის 

შეფასებისას აღსანიშნავია, რომ იგი საკმაო სიზუსტით აღწერს ნარჩენების მართვის სექტორში, 

განსაკუთრებით კი შესაბამის სეგმენტში არსებულ ვითარებას და მკაფიოდ ასახავს კონკრეტულ 

ამოცანებს. მიუხედავად აღნიშნულისა ვთვლით, რომ მისი სამოქმედო გეგმა უმჯობესი 

იქნებოდა უფრო კონკრეტული და დეტალიზებული ყოფილიყო, თუნდაც მასში მოცემული 

ამოცანებთან მიმართებაში დროის გრაფიკის განსაზღვრის თვალსაზრისით. ამასთანავე 

დაგეგმილ საქმიანობებთან მიმართებაშიც გაგვაჩნია გარკვეული შენიშვნები, რომელთაც 

მნიშვნელოვანი დანახარჯების გარეშე შეუძლიათ გაზარდონ მოსალოდნელი ეფექტი. მათ 

შორის სწორედ ეს მოსაზრებანი და რეკომენდაციები იქნება მოცემული ჩვენს მიერ თბილისის 

მიწათსარგებლობის გეგმის მომზადების პროცესის შემდეგ სტადიაზე. 

ნარჩენების მართვის სტრატეგიული მიდგომები 

დოკუმენტში წარმოდგენილია თბილისის ტერიტორიაზე, მყარი ნარჩენების მართვის 

საკითხების სივრცით ტერიტორიული გადაწყვეტისა და მიწათსარგებლობის ძირითად, 

კონცეპტუალურ მოსაზრებებს, რომლებიც „პროექტში“ დაზუსტდება მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის გადაწყვეტებისათვის საჭირო მასშტაბით. ჩვენთვის, მნიშვნელოვანია ორი 

ძირითადი მოცემულობის განსაზღვრა: 

1. მუნიციპალური მყარი (მათ შორის, სახიფათო) ნარჩენების და ინერტული  ნარჩენების 

განთავსებისათვის ხელსაყრელი არეალების ხელმისაწვდომობის გამოვლენა, ქალაქის 

მუნიციპალურ საზღვრებში.  

2. საჭიროებისა და შესაბამისი რესურსის გამოვლენის შემთხვევაში, გადაწყვეტების ასახვა 

„პროექტის“ ფარგლებში, შეზღუდვითი და ფუნქციური ზონირების სახით.  

დოკუმენტი ეყრდნობა წინასაპროექტო კვლევების ფარგლებში ჩატარებულ დარგობრივი, 

სტრატეგიული დოკუმენტების ანალიზსა და მგგ განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის 

მომზადებულ ტექსტურ და გრაფიკულ დოკუმენტაციას.  

არსებული ნაგავსაყრელების მდგომარეობის შეფასება 

მგგ განახლებაზე მომუშავე ჯგუფისა და დარგობრივი ექსპერტების შეჯერებული პოზიციით, 

თბილისში არსებული მუნიციპალური ნარჩენების როგორც მოქმედი (ლილოს) ასევე 

დახურული (გლდანის) ნაგავსაყრელების ტერიტორია შეუსაბამოა ამ მუნიციპალური 

საყოფაცხოვრებო და სახიფათო ნარჩენების განთავსების ფუნქციისათვის.  შესაბამისად, 

აუცილებლად მიგვაჩნია მათი კონსერვაციისა და რელოკაციის საკითხების დამატებითი 

შესწავლა შესაბამისი პასუხისმგებელი სტრუქტურების მიერ.   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ლილოს ნაგავსაყრელის მდგომარეობის შეფასება 

არსებული ნაგავსაყრელის მდებარეობა კონფლიქტში მოდის მთელ რიგ პარამეტრებთან და 

არღვევს ნარჩენების განთავსების ადგილმდებარეობის შერჩევის არაერთ წესს, მათ შორის:  

 საერთაშორისო ნორმებით, დასაშვებზე ახლოსაა როგორც თბილისის სამოქალაქო 

აეროპორტთან, ასევე, სამხედრო აეროპორტთან, რაც ამცირებს ფრენების 

უსაფრთხოებას.  

 ლილოს, ნასაგურის და სხვა საცხოვრებელ დასახლებებთან სიახლოვე, ტერიტორიაზე 

გაბატონებული ქარების გათვალისწინებით, საფრთხეს უქმნის აღნიშნულ 

ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობას, ორგანული ნივთიერებების 

ხრწნით წარმოქმნილი ძლიერი, სპეციფიური სუნითა და ქარით გადატანილი 

ნარჩენებით სოფლების დაბინძურების გამო.  

 ნაგავსაყრელი უშუალოდ ემიჯნება აგრო-კულტურულ სავარგულებს და საფრთხეს 

უქმნის მათ სამომავლო ვარგისიანობას: საწარმოო ავარიის, სახიფათო ნივთიერებების 

ნიადაგში ჩაჟონვის შემთხვევაში იქმნება სავარგულების დაბინძურების საფრთხე.  

 სამგორის ველზე გაბატონებული ქარები,  შეუძლებელს ხდის ნარჩენების „დაკავებას“ 

ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე და იწვევს შემოგარენის ძლიერ დაბინძურებას.  

 დასაშვებზე ახლოსაა სამგორის წყალსადენთან, რაც ქმნის სასმელი წყლის ობიექტის 

დაბინძურების საფრთხეს.  

გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის მდგომარეობის შეფასება 

გლდანის დახურული ნაგავსაყრელი, დღევანდელი მდგომარეობით, წარმოადგენს გარემოს 

დაბინძურების კერას  (იხ. გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020), რომლის გარემოზე 

ზემოქმედება შესწავლას და შესაბამის რეაგირებას საჭიროებს.  

 ტერიტორია დაიფარა გრუნტით, ისე, რომ არ მომხდარა შესაბამისი საკონსერვაციო   

ღონისძიებების გატარება. 

 ტერიტორია მდებარეობს მდინარეთა წყალშემკრებთან სახიფათო სიახლოვეს. 

არსებული და დახურული ნაგავსაყრელების შესაძლო გამოყენების ფორმები 

მოქმედი (ლილოს) და დახრული  (გლდანის) ნაგავსაყრელების ტერიტორია, შესაბამისი 

ნორმებისა და წესების გათვალიწინებით, მათი  კონსერვაციის შემთხვევაში, შესაძლოა 

გამოყენებულ იქნას უსაფრთხო ინერტული ნარჩენების განთავსებისათვის. ამასთან, ლილოს 

ნაგავსაყრელი, ხელსაყრელი მდებარეობის გამო, შესაძლოა  ნარჩენების დახარისხებისა და 

გადატვირთვის (შუალედურ) პუნქტად. 



 
 

 
 

ახალი მუნიციპალური ნაგავსაყრელის საკითხი 

ქალაქის ტერიტორიაზე,  არ არის მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის 

განთავსებისთვის შესაბამისი უსაფრთხო არეალი.  

საერთაშორისო რეგულაციების, საქართველოს სანიტარული და სამოქალაქო უსაფრთხოების 

ნორმების შესწავლამ გვაჩვენა, რომ თბილისის ტერიტორიაზე, სპეციფიური ბუნებრივი გარემო 

პირობების, ლანდშაფტური სივრცეებისა  და ურბანული განვითარების თავისებურებების 

გათვალისწინებით, შეუძლებელია გამოიყოს საყოფაცხოვრებო მუნიციპალური ნარჩენების 

ნაგავსაყრელისათვის ახალი ტერიტორია, რომელიც ადამიანთა ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითად სტანდარტებს დააკმაყოფილებს.  

მეორე მხრივ, აღნიშნული გადაწყვეტა არ უნდა მოიაზრებოდეს ისე, რომ ქალაქი იშორებს 

პრობლემას და აკისრებს მის გადაწყვეტას მეზობელ მუნიციპალიტეტებს. ნაცვლად ამისა, ჩვენი 

ხედვით, სასარგებლო იქნება რეგიონულ ჭრილში, მუნიციპალიტეტების თანამშრომლობის 

პრინციპით, ნარჩენების მართვის სისტემის განხილვა, რათა მოძიებულ იქნას საერთო, 

ოპტიმალური გადაწყვეტა. 

ძირითადი გადაწყვეტები 

 არსებული, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების განთავსებისათვის გამოყოფილი 

ტერიტორია შეუსაბამოა აღნიშნულ ფუნქციასთან და საჭიროებს კონსერვაციას. 

 თბილისის ტერიტორიაზე არ არსებობს სივრცე, სადაც შესაძლოა საყოფაცხოვრებო-

სახიფათო ნარჩენების განთავსება ისე, რომ დაცული იქნას ადამიანების სიცოცხლის და 

ჯანმრთელობის უზრუნველყოფისა და გარემოს დაცვისათვის აუცილებელი 

პარამეტრები. შესაბამისად, ნარჩენების განთავსების ტერიტორიების მოძიება 

განხილულ უნდა იქნას აგლომერაციულ ან საქალაქთაშორისო ჭრილში, არსებულ 

სისტემაში ჩართვით.   

 უსაფრთხო, ინერტული ნარჩენების (სამშენებლო საქმიანობისას მოჭრილი გრუნტი) 

განთავსებისათვის, შესაძლოა გამოყენებულ იქნან არსებული (ლილოს) და ყოფილი 

(გლდანის) ნაგავსაყრელები, წინასწარ, ადექვატური საკონსერვაციო ღონისძიებების 

განხორციელების შემთხვევაში.  

 თბილისის ხაზოვანი სტრუქტურიდან გამომდინარე, გეგმარებითად, გამართლებულია 

ორი, სამხრეთ-აღმოსავლეთ და ჩრდილო დასავლეთ მიმართულებით ნარჩენების 

განთავსება, ნაცვლად მუნიციპალური ნარჩენების დიდ მანძილებზე, ურბანულ 

ქსოვილში ტრანზიტისა.   

 ქალაქის ტერიტორიაზე უნდა განთავსდეს სულ მცირე, ორი შუალედური, 

გადასატვირთი პუნქტი, ქალაქის ხაზოვანი სტრუქტურისა და შემოერთებული 

სასოფლო დასახლებების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. გადასატვირთ პუნქტში 

ნარჩენები თავს მოიყრიან დროებით,  ნარჩენების დახარისხებისა და საბოლოო 

განთავსების ადგილზე ან გადასამუშავებელ დაწესებულებებში განაწილებამდე.  



 
 

 
 

გადაწყვეტების დადებითი მხარეები  

 არსებული, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით სტანდარტებთან შეუსაბამო 

ნაგავსაყრელის გაუქმებით ქალაქი თავიდან აირიდებს ტექნოგენურ რისკებს, 

(აეროპორტის უსაფრთხოების ზონა)  დაიცავს სამგორის ველზე  მაცხოვრებელთა 

სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას,  

 გადაწყვეტა დაიცავს სამგორის ტერიტორიაზე არსებულ ნაყოფიერ აგროკულტურულ 

მიწებს დეგრადაციისაგან.  

 ნარჩენების განთავსების კონსოლიდირება თბილისის მიმდებარე ქალაქებთან, არსებულ 

ან გეგმარებით ნაგავსაყრელებზე, შეამცირებს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას 

იმდენად, რამდენადაც შემცირდება  ნარჩენების განთავსების ტერიტორიების 

რაოდენობა. ამასთან, გადაწყვეტა შეამცირებს ადმინისტრირების ხარჯებსა და 

დეგრადირებული ტერიტორიების ოდენობას (რამდენიმე სუბიექტი გამოიყენებს ერთ 

ნაგავსაყრელს).  

 გადაწყვეტა წაახალისებს ნარჩენების დახარისხებისა თუ მეორადი გამოყენების 

პრაქტიკის დამკვიდრებას, ნარჩენების რაოდენობრივი კონსოლიდაციით (გაზრდის 

ნარჩენების სეპარაციისა და გადამუშავების ეკონომიკურ დაინტერესებას). 

 ინერტული მასალის განთავსების არეალების გამოყოფა შეამცირებს ბუნებრივი გარემოს 

დეგრადაციის პროცესს. (ინერტული ნარჩენების განსათავსებელი შესაბამისი 

ტერიტორიის არარსებობის გამო, აღნიშნული ნარჩენებით ქალაქის ხევებსა და ხეობებს 

ავსებენ).   

 ქალაქის ხაზოვანი სტრუქტურიდან გამომდინარე, ორი მიმართულებით ნარჩენების 

გატანის გადაწყვეტა, გადასატვირთ პუნქტებთან ერთად, უფრო ეფექტურს გახდის 

ქალაქის ნარჩენების მართვის სისტემას.  

გამოყენებული დოკუმენტაცია და წყაროები:  

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება. ნარჩენების მართვა (არსებული 

მდგომარეობისა და დარგობრივი დოკუმენტების ანალიზი) ; 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება. დარგობრივი დოკუმენტების 

ანალიზი, თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020-ს ანალიზი; 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება. გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა 

მათ შორის პოტენციური ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეების რუკა  

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება, გარემოს დაცვის და ურბანული 

დაგეგმარების ოპტიმიზაციის სამუშაოები; 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის საჯარო 

შეხვედრა სოფელი დიდი ლილოსა და სოფელი ნასაგურის მოსახლეობასთან; 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა 

თბილისის აეროპორტის წარმომადგენლობასთან. 



 
 

 
 

ნარჩენების განთავსების ობიექტის გეგმარებითი შეზღუდვები  

ნარჩენების მართვისა და ნარჩენების განთავსების ნორმებთან დაკავშირებული საერთაშორისო 

საკანონმდებლო რეგულაციების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ კონკრეტული შეზღუდვისა და 

სანიტარული უსაფრთხოების ზონების დადგენა, საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას 

მრავალი სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით (გეოლოგიური აგებულება, 

ჰიდროქსელი, გაბატონებული ქარების არსებობა და ა.შ). ცალკეულ დოკუმენტებში, 

მოცემულია საორიენტაციო ბუფერული ზონები, ნაგავსაყრელის მავნე ზემოქმედებისაგან 

მოსახლეობისა და გარემოს დაცვის მიზნით, ასეთი დოკუმენტებია მსოფლიო ბანკის 

სახელმძღვანელო ნაგავსაყრელებისათვის ტერიტორიის შერჩევისათვის7  ევროკავშირის 

„ნარჩენებისა და ნაგავსაყრელების დირექტივა“8 გეგმარებითი შეზღუდვები ნაწილში  

კონკრეტული ბუფერული ზონები განსაზღვრულია „სამშენებლო ნორმებისა და წესებში“ СниП 

2.07.01-89. 

ჩვენს მიერ დატანილი ბუფერული ზონა ნაგავსაყრელების გარშემო, წარმოადგენს იმ 

საორიენტაციო ტერიტორიას, რომელიც განისაზღვრა ზემოთ აღნიშნულ დოკუმენტებზე 

დაყრდნობით და სადაც, შეიზღუდება განაშენიანება, გარემოს მდგომარეობის კომპეტენტურ 

კვლევამდე და შესაბამისად, აღნიშნული ობიექტების სანიტარული რეჟიმებისა და 

ზონებისათვის, კონკრეტული საზღვრების  დადგენამდე, ნარჩენების მართვასა და 

განთავსებაზე, ასევე, გარემოს დაცვაზე პასუხისმგებელი  სტრუქტურების მიერ.  

გამოყენებული ლიტერატურა:  

 World Bank: Siting Study For Sanitary Landfill. 

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,c

ontentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.htm

l downloaded at 05.08.2016; 

 council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 

 „სამშენებლო ნორმებისა და წესებში“ СниП 2.07.01-89. 

  

                                                           
7 World Bank: Siting Study For Sanitary Landfill. 

Source:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:2

1686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html downloaded at 05.08.2016; 

8
 council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html


 
 

 
 

7.  ბუნებრივი და ტექნოგენური რისკების ტერიტორიები  

ქვეთავში მოცემულია თბილისისათვის დამახასიათებელი იმ ბუნებრივი პროცესების აღწერა, 

რომლებიც, საფრთხის შემცველია ქალაქის მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურისათვის.  

დოკუმენტის მიზანია, გამოავლინოს ძირითადი, ბუნებრივი საფრთხეების მატარებელი 

არეალები, შემდგომში, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ასახვის მიზნით 

დოკუმენტში წარმოდგენილია ბუნებრივი თუ ტექნოგენური წყაროების რუკა, თბილისის 

ტერიტორიაზე სახიფათო გეო-დინამიკური პროცესების  არეალების შესახებ ანალიზი 

გადმოცემულია ამავე ქვეთავს დართული დოკუმენტისა და რუკის სახით.  

შესავალი 

საქართველოში, სპეციფიკური გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, სტიქიური 

მოვლენები ხშირია, ხოლო გარემოზე ანთროპოგენული ზემოქმედების პროცესში, ბუნებრივი 

გარემოს დაცვითი რეჟიმებისა და ზონების უგულებელყოფა და მაღალი რისკის ზონების 

წარმოქმნა, დამატებით პროვოცირებას უწევს სტიქიურ მოვლენებს და ზრდის ადამიანური 

მსხვერპლისა თუ მატერიალური ზარალის მოცულობას (საქართველოს გარემოსდაცვით 

მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა, თავი 10, კატასრტოფები.).  

მნიშვნელოვანია თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგიული დოკუმენტით (თბილისის 

გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020) გადმოცემული ფაქტორები, რომლებიც ამძიმებენ 

ბუნებრივი სტიქიური მოვლენებით მოსახლეობისა და გარემოსთვის მიყენებულ ზარალს. 

დოკუმენტის მიხედვით: ბუნებრივი კატასტროფების პროვოცირებას ახდენს და შედეგებს 

ამძიმებს სასოფლო და საქალაქო მშენებლობების ირაციონალური დაგეგმვა, სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების არაგეგმაზომიერი ათვისება, ფერდობებზე ტყეების ჩეხვა, 

ქალაქგეგმარებით პროცესში და ინფრასტრუქუტურული განვითარების პროცესში, 

გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და სხვა, მნიშვნელოვანი გარემო პირობების 

გაუთვალისწინებოლობა. 

საკითხის განსაკუთებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მიწათსარგებლობის გენგეგმის 

განახლების პროცესში, „სითი ინსტიტუტი საქართველოს“ დაკვეთით მომზადდა კვლევა 

ქ.თბილისისათვის დამახასიათებელი საშიში (სტიქიური) ბუნებრივი პროცესების შესახებ.  

„კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის“ - CENN მიერ. მას თან 

ერთვის როგორც გარემოს ოპტიმიზაციის მიზნით განსახორციელებელ ქმედებათა 

რეკომენდაციათა ჩამონათვალი, ასევე საშიში გეო-დინამიკური პროცესების მიხედვით 

თბილისის დარაიონების რუკა.  დოკუმენტს ქვემოთ გთავაზობთ უცვლელად. ამასთან, 

გეგმარების პროცესში ასახვის მიზნით, მომზადდა ტექნოგენური და ბუნებრივი რისკის 

არეალების რუკა. 

ბუნებრივი/ტექნოგენური რისკების რუკები 

ბუნებრივი და ტექნოგენური საფრთხეების ძირითადი უბნებისა თუ საფრთხეთა წყაროების 

გეგმარებით პროცესში გათვალისწინების მიზნით, გენ-გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის 

მიერ მომზადდა „ტენოგენური რისკების რუკა“ (მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

საპროექტო მომსახურება, მეორე ეტაპის ანგარიში, გრაფიკული ნაწილი. ტექნოგენური 



 
 

 
 

რისკების რუკა). რუკაზე დატანილია სხვადასხვა ტექნოგენური თუ ბუნებრივი რისკის ის 

არეალები, რომლებიც არ არიან გამოწვეულნი გეო-დინამიკური პროცესებით. მათ შორის:  

ამჟამინდელი და დახურული ნაგავსაყრელები მათი ბუფერული ზონებით - წარმოადგენენ 

დაბინძურების რისკის არეალებს (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020);  

სარკინიგზო ხაზი - მშრალი და სველი მათ შორის, ფეთქებადსაშიში და აალებადი ტვირთების 

გადაზიდვის დერეფანი; 

ტყის ნახანძრალები და ხმობადი უბნები - როგორც ტყის ხანძრის მომეტებული რისკის 

არეალები; 

ტექნოგენური რისკების შემცველი საწარმოები - შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტით 

გათვალისწინებული ჩმონათვალის მიხედვით;  

ბუნებრივი/ტექნოგენური რისკების რუკაზე ინფორმაციის დატანის მეთოდოლოგია და 

შესაბამისი ინფორმაციის წყაროები.  

1. თბილისის ნაგავსაყრელები (ლილო, გლდანი). 

წყარო: საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზა. 

მეთოდოლოგია: დატანილია საკადასტრო ნაკვეთების მიხედვით. 

ფორმატი - Shape file 

2. თბილისის ნაგავსაყრელების სანიტარული ზონები 

დატანილია საკადასტრო ნაკვეთების გარშემო 1 კმ იანი ბუფერის სახით. 

3. სარკინიგზო ხაზი 

წყარო: თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის სამსახური 

ფორმატი - Shape file 

4. ტექნოგენური რისკების შემცველი საწარმოები 

წყარო: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 

მეთოდოლოგია: მაღალი რისკის მქონე საწარმოები, ტიპები შეირჩა „საქართველოს 

გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა (2012-2016)“ თავი 10 -ში 

მითითებულ ჩამონათვალზე დაყრდნობით. 

ფორმატი - Shape file 

5. ტყის ნახანძრალები 

• წყარო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების 

საქალაქო სამსახური 

• ფორმატი - Shape file 

6. ტყის დაავადებული - ხმობადი უბნები 

• წყარო: ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების 

საქალაქო სამსახური 

• ფორმატი - Shape file 

მათი საიდუმლო ხასიათიდან გამომდინარე, საინჟინრო ქსელებთან დაკავშირებული 

გეგმარებითი შეზღუდვის არეალები დატანილია შესაბამის რუკაზე ზოგადი 

გასაშუალოებული სახით და მოწოდებულია მთელი ქალაქისათვის გენგეგმის სამუშაო 

მასშტაბის გათვალისწინებით, საშუალო შეზღუდვითი არეალი პირობითად დადგინდა 

10-მის საერთო დიამეტრით.. 



 
 

 
 

8. საშიში გეო-დინამიკური პროცესების მიხედვით თბილისის დარაიონების (ზონირების) 

რუკა, CENN.  

თბილისის ქვაბულის გეოლოგიური, ფიზიკურ–გეოგრაფიული პირობების ზოგადი 

მიმოხილვა 

ქ. თბილისის მდებარეობის რაიონისათვის დამახასიათებელ საშიშ ბუნებრივ პროცესებზე 

(მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა, წყალდიდობა - წყალმოვარდნა)  ქვემოთ მოტანილი 

ინფორმაციის მოპოვებისა და ანალიზის მეთოდოლოგია დაფუძნებულია ამ რაიონის 

გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური, ჰიდროკლიმატური, საინჟინრო-გეოლოგიური და 

ურბანული გამოკვლევების შედეგებისა და CENN–ის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ადგილზე 

მოპოვებული მასალების შეჯერებასა და მიღებული დასკვნების გათვალისწინებაზე.  

ქ. თბილისის განლაგების რაიონში საშიში ბუნებრივი პროცესების გამომწვევი მიზეზები და 

განვითარების ინტენსივობა განპირობებულია ამ რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული 

მდებარეობით, ასევე გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიური და ჰიდროკლიმატური პირობების 

თავისებურებებით. გარდა ამისა, ქალაქის ტერიტორიაზე საშიში ბუნებრივი პროცესების 

განვითარების მაღალი ინტენსივობა, ხშირ შემთხვევაში, დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის 

საინჟინრო თუ საყოფაცხოვრებო ღონისძიებების წინდაუხედავ განხორციელებასთან. 

ქ. თბილისი მდებარეობს ტექტონიკურ-ეროზიული წარმოშობის ქვაბულში, რომელსაც 

ჩრდილო-დასავლეთიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულებით კვეთს მდ. მტკვარი. 

ქალაქი მდინარის ორივე მხარეზეა განლაგებული, ზღ. დონიდან 360-750 მ. სიმაღლეზე და 

დაახ. 40 კმ. სიგრძეზე  (სოფ. მუხათგვერდიდან ფონიჭალის დასახლებამდე). ქვაბული 

შემოსაზღვრულია: სამხრეთიდან და სამხრეთ-დასავლეთიდან - თელეთის, თაბორის, 

სოლოლაკის, მთაწმინდის, კოჯორი-საყარაულოს, დიდგორის, ლისის და მუხათგვერდის 

მთებითა და სერებით; ჩრდილოეთიდან - საგურამოსა და იალნოს ქედების სამხრეთი 

ექსპოზიციის ფერდობებით; აღმოსავლეთის მხრიდან ქვაბულის საზღვრებში შემოდის გარე 

კახეთის (ივრის) ზეგნის დასავლეთი კიდე (სამგორის ტალღოვანი ვაკე გორაკ-ბორცვიანი 

პლატოებით და დაბალი სერებით). აქვე აღმართულია ყეენის, ძეძვის და მახათას დაბალი 

მთები. 

ზემოთ აღნიშნული მთები და სერები ძლიერ დანაწევრებული და სხვადასხვა კუთხით 

დაქანებული ფერდობებით (დახრის კუთხე საშუალოდ 10-40°) ავიწროვებენ მდ. მტკვრის 

ხეობას და ხშირ შემთხვევაში უშუალოდ ებჯინებიან მისი ძირის გასწვრივ განლაგებულ 

თბილისის განაშენიანებულ კვარტლებს. 

ამჟამად ქ. თბილისის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ფართობი დაახ. 36,000 ჰა-ს უდრის. 

აქედან, საინჟინრო გეოლოგიაში მიღებული სტანდარტებით, მშენებლობისათვის ნაკლებად 

გამოსადეგი ტერიტორიების ფართობი 14,000 ჰა-ს შეადგენს ( ). მშენებლობისათვის ნაკლებად 

გამოსადეგ ტერიტორიებში იგულისხმება ხევებითა და ხრამებით ინტენსიურად 

დანაწევრებული დახრილი ფერდობები, რომლებიც ეროზიულ-დენუდაციური პროცესების 

მიმართ მდგრადობის დაბალი მაჩვენებლების (სიმტკიცე, შეჭიდულობა, ხსნადობა და სხვ.) 

მქონე ქანებით (ქვიშაქვები, არგილიტები, თიხნარები და სხვ.) არიან აგებული. ბოლო 



 
 

 
 

ათწლეულებში მშენებლობის საჭიროებისათვის ოპტიმალურად ასათვისებელი ფართობების 

შეზღუდულობის გამო, თბილისის ქვაბულში მიმდინარეობს საინჟინრო-გეოლოგიური 

თვალსაზრისით სარისკო ტერიტორიების ათვისება. ქალაქის გაფართოება ნაწილობრივ ხდება 

თელეთის, თაბორის, სოლოლაკის, მთაწმინდის, კოჯორი-საყარაულოს, ლისის, მახათას, 

ძეძვის, მთებისა და სერების, ასევე  ნუცუბიძის პლატოს სხვადასხვა კუთხით დახრილი 

ფერდობების ხარჯზე. აღნიშნული ფერდობების ზედაპირები  მაღალი დეფორმაციის, სუსტი 

შეჭიდულობის მქონე, სხვადასხვა ხარისხით გამოფიტული ქანების შრეებითაა აგებული ( ). 

დესტრუქციული ეროზიულ-დენუდაციური პროცესების მიმართ მდგრადობის დაბალი 

მაჩვენებლების მქონე ასეთი ქანებით აგებული სხვადასხვა დაქანების, ინტენსიურად 

დანაწევრებული ფერდობები, ადამიანის წინდაუხედავი სამეურნეო საქმიანობით  

განპირობებულ პრობლემებთან ერთად, საშიში ბუნებრივი პროცესების (პირველ რიგში 

მეწყრების, ღვარცოფების და ქვათაცვენის)  განვითარების პროვოცირების, რეაქტივაციის და ქ. 

თბილისის ტერიტორიაზე გეოეკოლოგიური ვითარების გამწვავების ერთ-ერთი ძირითად 

მიზეზს წარმოადგენს ( ). 

აქვე აღვნიშნავთ, რომ თბილისის ქვაბულში, გეოლოგიური და გეომორფოლოგიური 

გამოკვლევების მიხედვით, XXI საუკუნის დასაწყისისათვის დაფიქსირებული იყო 60-ზე მეტი 

მეწყრული და 21 კმ. საერთო სიგრძის ქვათაცვენის უბნები  და 52 ღვარცოფული ხევი ( ). 

გეოლოგიურ-გეომორფოლოგიურ ფაქტორებთან ერთად თბილისის ქვაბულში საშიში 

ბუნებრივი პროცესების განვითარების ინტენსივობას განაპირობებენ ჰიდროკლიმატური 

პროცესები. თბილისის ქვაბულისათვის დამახასიათებელია კონვექციური ხანმოკლე 

(რამოდენიმე წუთის, ათეული წუთის, იშვიათად 1-2 საათის ხანგრძლივობის) ინტენსიური 

თავსხმა წვიმები. ასეთი წვიმები ადგილობრივი ხასიათისაა და მათ ხდომილებას ადგილი აქვს 

ქ. თბილისის განაშენიანებული ნაწილის ცალკეულ უბნებში და ქალაქის გარშემო შეფენილ 

ფერდობებზე მდებარე მდინარეების წყალშემკრებ დახრილკალთებიან აუზებში. თავსხმა 

ინტენსიური წვიმები თბილისის ქვაბულში, ძირითადად, გვიან გაზაფხულზე და ადრე 

ზაფხულში იცის. თუმცა მათ მოსვლას ზოგჯერ გვიან ზაფხულში და შემოდგომაზეც აქვს 

ადგილი ( ). თავსხმა წვიმები ქ. თბილისის გარშემო აღმართულ ფერდობებზე არსებულ ხევებსა 

და ხრამებში არცთუ იშვიათად წარმოქმნიან ძლიერ ნიაღვრებსა და ღვარცოფებს, რასაც დიდი 

ზიანი მოაქვს ქ. თბილისისათვის. მაგალითისათვის შეიძლება აღვნიშნოთ მდ. წავკისისწყლის 

ხევში (ლეღვთახევი) 1903 და 1955 წწ. გავლილი უძლიერესი წყალმოვარდნები, რომლებმაც 

გაანადგურა აბანოთუბანის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ასევე, მდ. ვერეზე 1924, 1962, 2013 წწ. და 

მდ. გლდანისხევზე 2010 წელს გავლილი წყალმოვარდნები ღვარცოფების თანხლებით, რამაც 

გამოიწვია ათეულობით ადამიანის მსხვერპლი და დიდი მატერიალური ზარალი. 

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 1940 წელს ქ. თბილისის ირგვლივ მდებარე ფერდობებიდან 

მოვარდნილი უძლიერესი ნიაღვრები, რომლებმაც მოიცვა ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაწილი, 

რასაც მოჰყვა ათეულობით ადამიანის მსხვერპლი და დიდი მატერიალური ზარალი ( ). 

ძლიერი წყალდიდობა - წყალმოვრდნების და ღვარცოფების წარმოქმნა - განვითარება 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული მდინარის თხევად ჩამონადენთან, რაც თავის მხრივ 

დამოკიდებულია ატმოსფერული ნალექების რაოდენობაზე და დროში გადანაწილებაზე. 



 
 

 
 

ზოგადად, მიღებულია, რომ ხანმოკლე თავსხმა წვიმების დროს მოსული ნალექების 

რაოდენობამ 20 – 40 მმ-ს თუ გადააჭარბა, მაშინ დახრილ ფერდობებზე მდებარე ხეობებში 

მოსალოდნელია მეწყრული პროცესების გააქტიურება, ღვარცოფებისა და წყალმოვარდნების 

წარმოქმნა - განვითარება ( ). 

მეტეოროლოგიური სადგურების (თბილისის ობსერვატორია, მთაწმინდის პლატო, კარსანი, 

კოჯორი) მონაცემების საფუძველზე დადგენილია, რომ თბილისის ქვაბულში ატმოსფერული 

ნალექების უდიდესი საშუალო თვიური ჯამი  90 - 120 მმ საზღვრებში ცვალებადობს და მაისის 

თვისთვის არის დამახასიათებელი. ამასთან ერთად ნალექების დღეღამურმა მაქსიმუმმა 

შეიძლება 70–100 მმ-ს მიაღწიოს, ხოლო საშუალოდ ყოველ 30 წელიწადში ერთხელ 1 საათში 

მოსული ნალექების რაოდენობამ 60 მმ-ს გადააჭარბოს ( ). შევნიშნავთ, რომ 2015 წლის 13 ივნისს 

მდ. ვერეს აუზში 2-3 საათის განმავლობაში მოსული ნალექების ოდენობამ სავარაუდოდ 100-

120 მმ შეადგინა ( ). ასეთ პირობებში, თბილისის ქვაბულში მდ. მტკვრის მუდმივი და 

პერიოდული შენაკადების ჩამონადენის მაქსიმალური ხარჯი (კალაპოტის განივკვეთში 1 წმ-ში 

გავლილი წყლის მოცულობა გამოსახული მ³ / წმ-ში) სწრაფად იზრდება და შესაბამისად ეს 

იწვევს მდინარეებში წყლის დონის შესამჩნევ აწევას, რასაც მოსდევს კალაპოტებიდან 

ნიაღვრების გადმოვარდნა და მიმდებარე დაბალი ტერიტორიების დატბორვა ეროზიის 

თანხლებით. 

უნდა ითქვას, რომ ქ. თბილისის ტერიოტირაზე, ბოლო ერთი საუკუნის მანძილზე, არც თუ 

იშვიათად, დაფიქსირდა ხანმოკლე ინტენსიური თავსხმა წვიმების მოსვლა დიდი რაოდენობის 

ნალექების თანხლებით. მაგალითისათის შეიძლება აღვნიშნოთ 1900 წლის ივლისის თავსხმა 

წვიმა, როცა 11 წუთში 75 მმ რაოდენობის ნალექი მოვიდა; 1969 წლის ივნისი - 330 მმ ნალექი 

180 წუთში; 1972 წლის ივნისი - 100 მმ ნალექი 60 წთ-ში ( ). 

თბილისის ქვაბულში - მდ. მტკვრის ორივე მხარეზე წარმოდგენილია მუდმივი და 

პერიოდულად მშრალი პატარა მდინარეების საკმაოდ ხშირი ქსელი. ქვაბულის კლიმატური 

პირობები კერძოდ, ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა და განსაკუთრებით მათი 

განაწილება წელიწადის სეზონების მიხედვით, განსაზღვრავს ამ მდინარეების 

ჰიდროლოგიური რეჟიმის,  სეზონურ ხასიათს. ქვაბულში ყველაზე მეტი ატმოსფერული 

ნალექი - საშუალოდ წლიური რაოდენობის 34%, მოდის გაზაფხულზე. ამ სეზონში იცის 

წყალდიდობები და შესაბამისად მდინარეებიც ყველაზე წყალუხვია. რაც შეეხება 

წყალმოვარდნებს და ღვარცოფულ ნაკადებს, მათი ხდომილება ძლიერ თავსხმა წვიმებთან არის 

დაკავშირებული და მდინარეებზე მათ გავლას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს, როგორც 

გაზაფხულზე, ისე ზაფხულში და შემოდგომაზე. თუმცა, XX საუკუნის დასაწყისიდან არსებული 

მონაცემების მიხედვით, მდ. მტკვრის შენაკადებზე (თბილისის ქვაბულის საზღვრებში) 

ძლიერი წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების გავლას უფრო მეტად  მაის - ივნისში აქვს 

ადგილი ( ). 

თბილისის ქვაბულში, განსაკუთრებით ქ. თბილისის განაშენიანებულ ნაწილთან მიმდებარე 

ტერიტორიებზე, ბუნებრივი ტყის საფარი, რაც მდინარეთა ჩამონადენის დროში  რეგულირების 

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს, ადამიანის სამეურნეო საქმიანობის გავლენით, 

თითქმის მთლიანად განადგურებულია. მხოლოდ შედარებით მცირე ფართობებზეა 



 
 

 
 

შემორჩენილი სხვადასხვა ხარისხით დეგრადირებული ტყისა და ტყე-ბუჩქნარების მასივები. 

ტყეების გაჩეხვამ, რაც განსაკუთრებით ინტენსიურად უკანასკნელი ორი საუკუნის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა და ძირითადად ქ. თბილისის თანდათანობით გაფართოებით 

იყო განპირობებული, მკვეთრად დაარღვია მდ. მტკვრის შენაკადების ბუნებრივი 

ჰიდროლოგიური რეჟიმი, მოშალა მათი წყალშემკრები აუზების წყალშემკავებელი ფუნქცია. 

აღნიშნულის შედეგად, შესამჩნევად გაიზარდა მდინარეთა მაქსიმალური ხარჯები და, 

შესაბამისად, წყალმოვარდნების სიხშირე და სიძლიერე. ასეთ პირობებში მდინარეთა 

კალაპოტების წყალგამტარუნარიანობა ვეღარ უზრუნველყოფდა, თავსხმა წვიმების დროს 

შესამჩნევად გაზრდილი მაქსიმალური ხარჯების თავისუფლად გატარებას. ეს კი იწვევდა 

კალაპოტისპირა ტერიტორიების დატბორვას და მათი ნაპირების ეროზიის გაძლიერებას. მდ. 

მტკვრის შენაკადების აუზებში შექმნილი ასეთი ჰიდროდინამიკური ვითარების შედეგად 

თბილისის ქვაბულში XX საუკუნის დასაწყისიდან შესამჩნევად მოიმატა ძლიერი, არცთუ 

იშვიათად კატასტროფული წყალმოვარდნების გავლამ მდ. მტკვრის შენაკადებზე, რასაც ხშირ 

შემთხვევებში თან ახლდა ღვარცოფები. აღნიშნულის აშკარა დასტურია მდ. ვერეზე 1924, 1962, 

1984 და 2013 წწ; მდ. წავკისისწყალზე (ლეღვთახევი) 1903 და 1955 წწ; მდ. გლდანისხვზე 2010 წ. 

გავლილი კატასტროფული წყალმოვარდნები, ღვარცოფების თანხლებით, რასაც თან ახლდა 

დიდი მატერიალური ზარალი და ადამიანთა მსხვერპლი ( ). 

თბილისის ქვაბულში მდ. მტკვრის შენაკადების დიდი ნაწილი პერიოდულ ღელეებს 

წარმოადგენენ, რომელთა კალაპოტები მხოლოდ თავსხმა და გაბმული წვიმების ან თოვლის 

ინტენსიური დნობის დროს არიან ხანმოკლე დროით წყლით დაკავებული. მდ. მტკვრის 

მუდმივი შენაკადები, თბილისის ქვაბულის შედარებით არიდული კლიმატის გავლენით, 

მცირე წყლიანობით ხასიათდებიან. კერძოდ: მდ. წავკისის- წყლის საშაულო წლიური ხარჯი 

2,50 მ³/წამს  შეადგენს, მდ. ვერესი - დაახ. 1მ³/წამს, მდ. დიღმისწყლისა - 0,25 მ³/წამს, მდ. 

გლდანისხევისა - 0,20 მ³/წამს ( ). ასეთი მცირე წყლიანობის მიუხედავად, თბილისის ქვაბულში 

მდ. მტკვრის, როგორც მუდმივი ისე პერიოდული შენაკადები, ინტენსიური თავსხმა წვიმების 

დროს სწრაფად გარდაიქმნებიან ძლიერი წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების ნაკადებად, 

რასაც დიდი ზიანი მოაქვს ქ. თბილისისათვის. 

საყურადღებოა, რომ სტანდარტული და ნახევრადემპირიული ფორმულების გამოყენებით 

მდინარეების წავკისისწყლისა და ვერეს 1%-იანი უზრუნველყოფის მაქსიმალური ხარჯების 

ალბათური მნიშვნელობები (კალაპოტის განივკვეთში 100 წელიწადში ერთხელ წყლის 

ზღვრული მოცულობის 1 წამში გავლა), 1955 და 1982 წწ. ამ მდინარეებზე გავლილი 

წყალმოვარდნების დროს, შესაბამისად 100 და 105 მ³/წამით იქნა განსაზღვრული ( ). 

თავსხმა წვიმებით გამოწვეული ძლიერი წყალმოვარდნები, ღვარცოფული ნაკადების 

თანხლებით, თითქმის ყველა მუდმივი თუ პერიოდული მდინარეებისათვის არის 

დამახასიათებელი. ქ. თბილისის განაშენიანებული ნაწილის ეტაპობრივმა გაფართოებამ და 

ტერიტორიების დიდი ნაწილის ასფალტით დაფარვამ მკვეთრად შეამცირა ზედაპირული 

წყლების (ძირითადად წვიმის წყლების) ფილტრაცია სიღრმეში. შესაბამისად, ამ პროცესმა 

არსებითად შეცვალა თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში მდებარე პატარა მდინარეების 

(ხევების) კალაპოტების მორფოდინამიკა და ჰიდროლოგიური რეჟიმი. მუდმივ მდინარეთა 



 
 

 
 

კალაპოტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, პატარა ხევებისა კი თითქმის მთლიანად, ხელოვნურ-

მიწისქვეშა სადინარებში იქნა მოქცეული და ზემოდან მიწით ან ასფალტით დაფარული. თანაც, 

მათ ბუნებრივ ჩამონადენში საგრძნობლად გაიზარდა საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების 

წილი. ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილში შესამჩნევად გახშირდა თავსხმა წვიმების დროს 

ნიაღვრების მოვარდნის შემთხვევები, რაც თანდათანობით გადაიქცა ქალაქის ნორმალური 

ფუნქციონირების ხელისშემშლელ ფაქტორად. ნიშნადობლივია, რომ ქ. თბილისის ძველი 

უბნების მოსახლეობაში დღემდეა შემორჩენილი ტოპონიმები „ხევი“, „ნიაღვრის ხევი“, ხოლო 

მთაწმინდის რაიონის ერთ-ერთ ქუჩას დღემდე შემორჩა „ნიაღვრის ქუჩის“ სახელი.  

წყალმოვარდნების, ნიაღვრების და მათთან ერთად საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წყლებისაგან 

ქალაქის დაცვის მიზნით, XIX საუკუნის 90-იანი წლებიდან ორგანიზებულად იწყება მიწისქვეშა, 

სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა. ამჟამად, ქ-თბილისის სანიაღვრე და საერთოდ 

სადრენაჟო ქსელის ჯამური სიგრძე 43 კმ-ს აღემატება, ხოლო სანიაღვრე და სადრენაჟო სათავე 

ნაგებობების რაოდენობა 61 კმ-ს უდრის ( ). ისიც უნდა ითქვას, რომ ქ. თბილისის ძველი უბნები 

ხანდაზმულია და მათ საზღვრებში სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების ასაკი, ქალაქის 

დიდ ნაწილში, 80-120 წელს ითვლის. როგორც ჩანს, აღნიშნული სისტემების საექსპლოატაციო 

ვადა ამოწურულია და შეცვლას ან ძირეულ შეკეთებას მოითხოვს. 

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ადამიანის სამეურნეო-საინჟინრო საქმიანობით გამოწვეულმა 

გეოეკოლოგიურმა დაძაბულობამ უკვე მიაღწია კრიტიკულ ზღვარს.  თბილისი თავისი 

რთული გეოლოგიური და ფიზიკურ–გეოგრაფიული გარემო პირობებით,ტექნოგენური 

დატვირთვით და გეოეკოლოგიური გართულებების თვალსაზრისით მიეკუთვნება 

უკიდურესად რთულ მდგომარეობაში მყოფ ქალაქს. ეს განპირობებულია ბუნებრივი  გარემოს 

მეტად „მგრძნობიარე“ სივრცეში ქალაქის სწრაფი დემოგრაფიული ზრდით და მაღალი 

საინჟინრო-სამეურნეო საქმიანობის პრესინგით. სწორედ ამან გამოიწვია უარყოფითი 

ბუნებრივ-ტექნოგენური პროცესების ფართო მასშტაბით განვითარება და გეოეკოლოგიური 

მდგომარეობის კრიზისულ მდგომარეობამდე მიყვანა. ამავე დროს, გამომდინარე იქიდან, რომ 

მშენებლობის საჭიროებისათვის ასათვისებელი ფართობები თითქმის აღარ არის დარჩენილი 

და ქალაქის გაფართოება ხდება იმ არეალებში, რომლებიც ადრე საინჟინრო-გეოლოგიაში 

მიღებული ნორმებით ითვლებოდა მშენებლობისათვის მიუღებლად, ანდა უკიდურესად 

რთულად. ასეთებია ტექტონიკურად ძლიერ აშლილი და დიდი დახრილობის მამადავითის, 

ნუცუბიძის, იყალთოსა და ნაძალადევი-მახათას მთათა ფერდობები, ასევე საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით და ტექნოგენური გრუნტებით ამოვსებული და დამარხული ხევები და 

სხვაფიზიკური ცვლილებებისადმი განსაკუთრებულად მგრძნობიარე ტერიტორიები.  

 

ქალაქმშენებლობის მიზნით ახალი ტერიტორიების ათვისებას თან ახლავს საშიში 

გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და ჰიდროკლიმატური პროცესების გააქტიურება 

. მათ შორის, პირველ ყოვლისა, აღსანიშნავია მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესებისა 

და თბილისის ქვაბულის შემომსაზღვრელი ფერდობებიდან თავსხმა წვიმების დროს 

წარმოქმნილი ძლიერი წყალმოვარდნები, ღვარცოფული  ნაკადების თანხლებით. 

აღნიშნულის შედეგად ირღვევა ქ. თბილისის ნორმალური ცხოვრების რიტმი, , 



 
 

 
 

დეფორმაცია-ნგრევას განიცდის საცხოვრებელი სახლები, საინჟინრო კომუნიკაციები 

და ფერხდება ტრანსპორტის  მოძრაობა,   რასაც, სამწუხაროდ, არც თუ იშვიათად, თან 

სდევს ადამიანთა მსხვერპლი.  

 

  

დღეისათვის სტიქიური მოვლენების რაოდენობრივი მაჩვენებლები და მათი 

სივრცობრივი საზღვრები გაცილებით გაზრდილია მე–20 საუკუნის ბოლო პერიოდთან 

შედარებით. მათ შორის მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების 50%-ზე მეტი 

ტექნოგენურ საქმიანობასთან არის დაკავშირებული. 

 

 ბუნებრივი სტიქიით გამოწვეული საშიშროების განმეორებადობითა და ადამიანთა 

მსხვერპლის რაოდენობრივი თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ ადგილს იკავებენ 

წყალმოვარდნები და ღვარცოფები, რომლებიც წარმოიქმნებიან ძლიერი თავსხმა წვიმების 

დროს თბილისი ქვაბულის ფერდობებზე განლაგებულ ათეულობით მცირე მდინარეთა და 

მშრალი ხევების ძირზე (კრწანისისწყალი, წავკისისწყალი, ვარაზის ხევი, ვერე, დიღმისწყალი, 

გლდანისხევი, ხევძმარა, ორხევი და სხვ.)  

 

კატასტროფული შედეგების მომტანი აღმოჩნდა 2015 წლის 13-14 ივნისს მდ. ვერაზე გავლილი 

ძლიერი წყალმოვარდნა, მეწყრულ- 

ღვარცოფული პროცესების თანხლებით, რასაც მოჰყვა აღნიშნული მდინარის ხეობის ბოლო 

მონაკვეთზე განლაგებული ინფრასტრუქტურის მოშლადიდი ეკონომიკური ზარალი და 

ადამიანთა მსხვერპლი.  

 

CENN - ის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში, მუდმივ და 

პერიოდულ მდინარეთა ჰიდროდინამიკური და მორფოდინამიკური თავისებურებებისა და 

ქალაქის სანიაღვრე–სადრენაჟო ქსელის თანამედროვე მდგომარეობის შეფასების მიზნით 

ჩატარებული დაკვირვებების საფუძველზე, აშკარად გამოიკვეთა საკამოდ მძიმე 

გეოეკოლოგიური და საინჟინრე–ეკოლოგიური ვითარება.ქვემოთ წარმოდგენილია აღნიშნულ 

მდინარეთა კალაპოტებში და კალაპოტისპირა ტერიტორიების საზღვრებში არსებული 

ჰიდროდინამიკური და მორფოდინამიკური პირობების მიმოხილვა ფოტო მასალებთან ერთად.  

2. თბილისის ქვაბულის ფერდობებზე და ქ. თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში 

გეოლოგიური და ფიზიკურ–გეოგრაფიული პროცესების განვითარების თავისებურებების 

აღწერა ანთროპოგენული ფაქტორების უარყოფითი ზემოქმედების გათვალისინებით 

მდ. კრწანისისხევი - ტაბახმელასხევი, დუქნისხევი. მცირეწყლიანი მუდმივი მდინარე 

(საშუალო წლიური ხარჯი 0.2 მ³/წამი). 

სათავე – ზღ.დ. 1,025 მ, შესართავი – 380 მ, 

სიგრძე – 8,5 კმ. შუა და ზემო წელში 

გაედინება ვიწრო ძლიერ დახრილ 

კანიონისებურ ხეობაში. (იხ. ფოტო 1) 



 
 

 
 

შესართავიდან დაახ. 2,5 კმ მანძილზე გაედინება ქ. 

თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში (კრწანისი). 

ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან მდ. მტკვრამდე 

მისი კალაპოტი დაახ. 0.4 კმ სიგრძის მიწისქვეშა 

გვირაბშია მოქცეული. ეს უკანასკნელი მოწყობილ 

იქნა XX საუკუნის 20–40–იან წლებში. გვირაბის 

თავზე და მიმდებარე ტერიტორიებზე 

მოგვიანებით აშენდა ავტო სადგური და 

სხვადასხვა დანიშნულების  

ფოტო 1:  მდ. კრწანისისხევის ბუნებრივი ხეობა.  

შენობები. ვახტანგ გორგასლის ქუჩიდან ხეობის აღმა საშაულოდ 2 კმ მანძილზე მდ. 

კრწანისისხევის ბუნებრივი ჰიდროდინამიკა და მორფოდინამიკა თითქმის მთლიანად 

დარღვეულია –  კალაპოტში და მიმდებარე ტერიტორიებზე საყოფაცხოვრებო თუ საინჟინრო 

ღონისძიებების წინდაუხედავი განხორციელებით (იგულისხმება კალაპოტის დავიწროება 

ბეტონის კედლებით, კალაპოტის ცალკეულ მონაკვეთებზე მოკლე წყალგამტარი გვირაბების 

მოწყობა, საცხოვრებელი სახლების აშენება და სხვა). აქვე უნდა აღინიშნოს მდინარის 

კალაპოტის ცალკეული მონაკვეთების ნაგავსაყრელად გამოყენების ფაქტები. ზემოთ 

აღნიშნულის შედეგად, მდ. კრწანისისხევის კალაპოტს შესართავიდან ხეობის აღმა დაახ. 2.5 კმ 

სიგრძეზე ძლიერ აქვს შეზღუდული ბუნებრივი წყალგამტარიანობის უნარი (იხ. ფოტო – 2,3 და 

4).   

 

ფოტო–2, 3 და 4:  მდ. კრწანისისხევის კალაპოტის 

ხელოვნურად შევიწროვებული და შენობა–

ნაგებობებით დაკავებული კალაპოტი ქალაქების 

განაშენიანებულ ნაწილში 



 
 

 
 

ასეთ პირობებში ექსტრემალურად ძლიერი წყალმოვარდნების გავლის შემთხვევაში, 

მოსალოდნელია ხეობის აღნიშნული მონაკვეთის 

ძირზე განლაგებული საყოფაცხოვრებო სახლებისა და 

სხვა დანიშნულების მქონე ნაგებობების ნგრევა–

განადგურება.  აქვე აღვნიშნავთ, რომ ქალაქის 

განაშენიანებულ ნაწილში მდ. კრწანისისხევის 

კალაპოტისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები 

მოსახლეობის ცნობით, ამ მდინარეზე საშუალო 

სიძლიერის წყალმოვარნების დროსაც კი აშკარად 

იქმნება მათი საცხოვრებელი სახლების ნგრევის 

საშიშროება. 

2013 წლის 12 მაისს კრწანისის ხევში განვითარდა 

წყალ-ტალახიანი ტიპის ღვარცოფული ნაკადი, 

ხო

ლო 

მის 

სათ

ავეებში მოხდა მეწყრულ-გრავიტაციული 

პროცესების გააქტიურება  (იხ. ფოტო 5 და 6), 

რომელმაც ზიანი მიაყენა, როგორც ქალაქის 

მოსახლეობას, ასევე საინჟინრო კომუნიკაციებს. 

სამწუხაროდ, აღნიშნული ნაკადის გავლას მოჰყვა 

ადამიანთა მსხვერპლი.  

მდ. წავკისისხევი – ლეღვთახევი. სათავე აქვს უძოს მთაზე, ზღ.დ. 1,200 მ. სიგრძე – 9 კმ, 

გაედინება ვიწრო, ციცაბოკალთებიან კანიონში, ძლიერ ჭორომიანია (საშუალო წლიური ხარჯი 

– 2.5 მ³/წამი), ახასიათებს ძლიერი, იშვიათად კატასტროფული წყალმოვარდნები. 1903 და 1955 

წწ. ამ მდინარეზე გავლილი ძლიერი წყალმოვარდნების შედეგად წაილეკა მის შესართავთან 

(აბანოთუბანი) განლაგებული შენობები, მათ შორის აბანოები  (იხ. ფოტო 7). დაიღუპა 

ათეულობით ადამიანი (1955 წ. ოქტომბერში ამ მდინარეზე გავლილი წყალმოვარდნის ხარჯმა 

100 მ³/წამს გადააჭარბა). ამჟამად, მდ. წავკისისწყლის 

შესართავი (აბანოთუბანი) მთლიანად არის 

ათვისებული საყოფაცხოვრებო დანიშნულების (მათ 

შორის აბანოების) და მათ ირგვლივ მიჯრით მდებარე 

სხვადასხვა ნაგებობებით (იხ. ფოტო 8)  

და ქუჩების სავალი ნაწილით. საეჭვოა, რომ ამ უბნის 

ზედაპირის ქვეშ მდებარე წყალგამტარმა გვირაბმა (იხ. 

ფოტო V) თავისუფლად გაატაროს დაახ. ისეთი 

მოცულობის წყლის ხარჯი, რასაც 1955 წელს ამ 

მდინარეზე გავლილი  წყალმოვარდნის დროს ჰქონდა 



 
 

 
 

ადგილი (100 მ³/წამი). ასეთ შემთხვევაში აბანოებისა და მათთან უშუალოდ მიმდებარე 

ნაგებობების დაზიანება, ნგრევა–განადგურება გარდაუვალი იქნება. 

მდ. ავანაანთხევი – ვახუშტი ბაგრატიონის მიხედვით (“აღწერა სამეფოსა საქართველოისა“)  – 

სოლოლაკის წყალი. მცირეწყლიანი მდინარე (გვალვიან ზაფხულში შრება). სათავე აქვს 

მთაწმინდის მთის ფერდობზე ზღ. დონიდან 530–540 მ სიმაღლეზე. XVIII საუკუნუს შუა 

ხანებამდე ხევის (ღელის) სახით უერთდებოდა მდ. მტკვარს ბარათაშვილის ხიდთან. ხევის 

ამოვსება, შესართავიდან,  XVIII საუკუნის შუა ხანებში დაიწყო. თავისუფლების მოედანთან და 

პუშკინის ქუჩაზე ხევი ამოივსო XIX საუკუნის 20–30–იან წლებში, ე.წ. „ერევანსკის“ (ახლანდელი 

თავისუფლების მოედანი) შექმნის დროს. 1867 წელს შედგენილი გეგმის მიხედვით 

ავანაანთხევი სათავიდან შესართავამდე უკვე იყო მიწით ამოვსებული. ავანაანთხევის 

მიწისქვეშა გვირაბი იწყება ბოლო აღმართის ქუჩის თავში – მთაწმინდის მთის ფერდობზე (იხ. 

ფოტო 9 და 10). აქედან გვირაბი გადის 

ამაღლების, ლეონიძის ქუჩების, 

თავისუფლების მოედნის და 

ბარათაშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის 

ქვეშ. 

    

მდ. გაბაანთხევი – გაბაშვილების ხევი. სათავე – 

მთაწმინდის მთის ჩრდილო–აღმოს. კალთაზე ზღ. 

დ. 520–540 მ სიმაღლეზე (ჭონქაძისა და 

 

 



 
 

 
 

მაყაშვილის ქუჩების გადაკვეთის რაიონი). XIX საუკუნის 60–იან წლებამდე სათავიდან ღია 

ხევში გაედინებოდა და გალაქტიონის ხიდთან უერთდებოდა მდ. მტკვარს. XIX საუკუნის 60–70–

იანი წლებიდან იწყება გაბაანთხევის თანდათანობითი ამოვსება მიწით და მისი მიწისქვეშა 

სადინარში გაშვება (იხ ფოტო 11).   

 

 

1876 წელს შედგენილ გეგმაზე უკვე არის დატანილი  ვერის დაღმართი (ელბაქიძის – 

ახლანდელი მიხ. ჯავახიშვილის დაღმართი) და მოსკოვის (ახლანდელი კაკაბაძეების) ქუჩა. 

მოგვიანებით XX საუკუნის დასაწყისში უკვე შექმნილი იყო ახლანდელი მაყაშვილის ქუჩა და ეკ. 

გაბაშვილის ქუჩის მონაკვეთი, რომელთა სავალი ნაწილის ქვეშ მოექცა გაბანაანთხევი. ამჟამად 

გაბანაანთხევის გვირაბის სათავის 

მონაკვეთი გადის ჭონქაძის ქუჩის სავალი 

ნაწილის ქვეშ, რომლის სამხრეთ მხარეზე 

აღმართულ კალთაზე არის გვირაბის 

შესასვლელი მოწყობილი (იხ. ფოტო 12). 

აქედან გვირაბი გადის მაყაშვილის, ძმები 

კაკაბაძეების ქუჩების ქვეშ, გადაკვეთს 

რუსთაველის გამზირს (რუსთაველის 

ძეგლთან) და მიხ. ჯავახიშვილის ქუჩის 

სავალი ნაწილის  

ქვეშ გავლით უერთდება მტკვარს. 1974 და 

2003 წლებში მამადავითის ფერდის არასწორად დამუშავებამ, ჭონქაძის ქუჩაზე წარმოქმნილმა 

მეწყრულ-კლდეზვავურმა მოვლენებმა შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ხევის სათავე–ნაგებობას არ ექცევა ყურადღება. იგი სხვადასხვა სახის ნარჩენებით სანახევროდ 

არის ამოქოლილი. ძლიერი წვიმების შემთხვევაში ხევის სათავე–ნაგებობამ შეიძლება ვერ 

გაატაროს ძლიერი წვიმის შემთხვევაში წარმოქმნილი ნიაღვარი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

წყლის შეტბორვა და მიმდებარე ტერიტორიების დატბორვა. 

მდ. ვარაზისხევი (ვარდისხევი) პერიოდული, მცირეწყლიანი მდინარე, სათავე – მთაწმინდის 

მთის ჩრდილო კალთა, ზღ. დ. 830 მ. XX საუკუნის 30–40–იან წლებამდე გაედინებოდა დაახ. 5 კმ 

სიგრძის დახრილკალთებიან, ვიწრო ხევში და უერთდებოდა მდ. ვერეს გმირთა მოედანთან. 

1947–1948 წწ. დაიწყო ვარაზისხევის ბოლო მონაკვეთის თანდათანობითი ამოვსება მიწით და 

1957 წელს ახლანდელი ვარაზისხევის ქუჩის ქვეშ საბოლოოდ იქნა მოწყობილი მიქისქვეშა 

გვირაბი. შემდეგ XX საუკუნის 50–იანი წლებიდან ვარაზისხევის შუა მონაკვეთი (ახლანდელი 

კეკელიძის ქუჩა). დაახ. 0.7 კმ სიგრძეზე, ასევე მიწით იქნა ამოვსებული და მდინარე რკინა–

ბეტონის გვირაბში იქნა გაშვებული. ბოლო 2 ათეული წლის განმავლობაში სტიქიურად 

მიმდინარეობს ვარაზისხევის ზედა ნაწილში სამშენებლო ღონისძიებების განხორციელება. 

კერძოდ, ინტენსიური მშენებლობა (ძირითადად საცხოვრებელი სახლებისა) მიმდინარეობს მ. 

ჟვანიას ქუჩაზე.  

 



 
 

 
 

წარმოდგენილ ფოტოებზე (ფოტო 13 და 14) აშკარად ჩანს აღნიშნული ღონისძიებების 

მოუფიქრებელი–გაუმართლებელი განხორციელება. კერძოდ, მშენებლობის პროცესში 

კლდოვან სუბსტრატზე გათხრილი 

საძირკვლებიდან ამოღებული ათეული–

ათასობით მ³ მოცულობის ნაყარის ხეობის ძირზე 

დაგროვებით წარმოიქმნა მძლავრი ხელოვნური 

ჯებირი, რომელიც არსებითად კეტავს ხეობის 

ძირს. ამ ჯებირმა შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი 

თავსხმა წვიმების შემთხვევაში წარმოქმნილი 

ნიაღვრების შეტბორვა, რასაც შეიძლება მოჰყვეს 

ჯები

რის 

უეცარი გარღვევა და მის ქვემოთ განლაგებული 

საცხოვრებელი სახლების ნგრევა–დაზიანება. 

წყალგამტარი გვირაბი, რომლის დიამეტრი 1,4 მ–ს 

არ აღემატება (იხ. ფოტო XI), ნიაღვრების 

მოვარდნის შემთხვევაში ნაშალი მასალით 

ამოივსება და ნიაღვარს ვერ გაატარებს. 

მდ. ვერე – მუდმივი მდინარე, სათავე ზღ. დ. 1,700 

მ სიმაღლეზე, შესართავი – ზღ. დ. 395 მ, სიგრძე – 

დაახ. 40 კმ, საშუალო წლიური ხარჯი – დაახ. 1 მ³/წამი. მდ. ვერე ხასიათდება ვიწრო 

დახრილკალთებიანი და დაკლაკნილ კალაპოტიანი ხეობით. ახასიათებს ძლიერი 

წყალმოვარდნები. ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში – 1924, 1962, 1982 და 2013 წწ. ამ 

მდინარეზე გავლილი ძლიერი წყალმოვარდნების მაქსიმალურმა ხარჯებმა 80–100 მ³/წამს 

გადააჭარბა, რასაც ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილში მდებარე მისი კალაპოტის გასწვრივ 

კატასტროფული შედეგები მოჰყვა. აღნიშნული ფაქტი განპირობებული იყო მდინარის 

კალაპოტის და მასთან უშუალოდ მიმდებარე ტერიტორიების უსისტემო ყოვლად 

გაუმართლებელი სამეურნეო ათვისებით. XX საუკუნის 20–30–იან წლებში დაიწყო გმირთა 

მოედნის მშენებლობა მდ. ვერეს შესართავის რაიონში. XX საუკუნის 40–იან წლებში მდ. ვერეს 

კალაპოტის შესართავისპირა მონაკვეთი მთლიანად მოექცა 

გმირთა მოედნის ქვეშ გაყვანილ გვირაბში,  

 

 

რომელიც 2009-2010 წლებში ჩქაროსნული გზის გაყვანის 

დროს იქნა დახ. 150მ–ით დაგრძელებული ხეობის აღმა (იხ. 

ფოტო 15).  



 
 

 
 

1958 წელს ვაკისა და საბურთალოს დამაკავშირებელი გზის გაყვანის დროს მდ. ვერეს 

კალაპოტი (შესართავიდან 7 კმ დაშორებით), ასევე მიწისქვეშა გვირაბში მოექცა (იხ. ფოტო 16).  

ორივე აღნიშნული გვირაბი მოგვიანებით დაახ. 100–150 მ–ით 

დაგრძელეს.  

 

 

და ბოლოს, 2009–2010 წლებში მდ. ვერეს შესართავისპირა 7 კმ 

სიგრძის მონაკვეთის საზღვრებში ჩქაროსნული გზის გაყვანის 

დროს მკვეთრად შეავიწროვეს მდინარის კალაპოტი და 

ააშენეს ახალი წყალგამტარი 

გვირაბები (იხ. ფოტო 17 და 

18). 

მასშტაბური საინჟინრო 

ღონისძიებების 

განხორციელების შედეგად, 

მდ. ვერეს კალაპოტმა 

დაკარგა წყლის მაქსიმალური ხარჯების 

თავისუფლად გატარების უნარი. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ XX საუკუნის 70–იანი წლებიდან, 

ქ. თბილისის საზღვრებში მდ. ვერეს კალაპოტის და მიმდებარე ჭალების ათვისება 

ინტენსიურად მიმდინარეობდა, ძირითადად საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის მიზნით. 

მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში ქალაქისათვის ძალზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენდა ე.წ. 

"ვაკის მეწყერი", რომელიც განვითარებულია მდ. ვერეს ხეობის მარჯვენა ფერდობზე, 

თამარაშვილის ქუჩიდან ვარაზის ხევამდე. მიუხედავად იმისა, რომ 50 წელი ხორციელდებოდა 

სხვადასხვა სახის მეწყერსაწინააღმდეგო საინჟინრო ღონისძიებები, ბოლო პერიოდამდე 

მეწყრული პროცესების პერიოდულ გააქტიურებას მაინც ეწირებოდა ქალაქის ტერიტორიის 

საგრძნობი ფართობები. 

მეწყრული-გრავიტაციული პროცესები განვითარდა მდ. ჯოხანიხევის (მდ. ვერეს მარჯვენა 

შენაკადი) ფერდობზე, სადაც ე.წ. "ახალდაბის დიდი მეწყერის" ფართობმა შეადგინა 32ჰა. ეს 

მეწყერი იწყება თრიალეთის ქედის თხემისპირა ზონაში 1,415-1,420მ სიმაღლეზე და ჩამოდის 

სოფ. ახალდაბამდე (წყნეთი-ახალდაბის გზამდე). ამ ადგილიდან აღნიშნული მეწყერი 



 
 

 
 

ღვარცოფად გარდაიქმნა და შეუერთდა მდ. ვერეს მარჯვენა მხრიდან  (აღნიშნულმა პროცესებმა 

მწყობრიდან გამოიყვანა წყნეთი-ბეთანიის და წყნეთი-ახალდაბის საავტომობილო გზები, 

ელექტროგადამცემი ანძები და სხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტები) – (ფოტო: 19). 

2015 წლის 13-14 ივნისს მდ. ვერეზე გავლილი წყალმოვარდნის დროს, მეწყრულ-

გრავიტაციული პროცესებისა და ღვარცოფების ტრანსფორმაციის  მაღალი საშიშროების რისკის 

ზონაში აღმოჩნდა მდ. უკან-ხევის (ბაგების ხევი) არეალი. აღნიშნული ხევის კალთებზე 

მეწყრული პროცესების შესაძლო გააქტიურებამ შეიძლება მძიმე შედეგები მოუტანოს 

მიმდებარე არეალში მცხოვრებ მოსახლეობას და  ინფრასტრუქტურას. მდ. უკანახევის ზედა 

ნაწილში მეწყერის გააქტიურებამ,  რომლის ფართობი რამდენიმე ათეულ ჰექტარს შეადგენს და 

რომლის ერთი ბლოკი უშუალოდ უკავშირდება მდ. უკანახევის კალაპოტს, შესაძლოა 

გამოიწვიოს  ხეობის გადაკეტვა, რაც შექმნისატასტროფული ხასიათის ღვარცოფის წარმოქმნის 

წინაპირობას – (ფოტო:  20).  

მდ. ვერეს ხეობაში განვითარებულია 

სხვადასხვა მასშტაბის პროცესები:  

თბილისი-წყნეთის-ბეთანიის და წყნეთი-

ახალდაბის საავტომობილო გზის გასწვრივ 

არსებული მეწყრულ-კლდეზვავური 

პროცესები (ფოტო 21); 

   

სოფ. კოჯრის მიდამოებში არსებული მაღალი 

ძაბვის ელ-გადამცემი ხაზის დერეფანი 

მიმდებარე გზით (დიდი მეწყრული სხეულის 

მოწვეტის არეალი და მისი აღმოსავლეთი და 

დას

ავლეთი უბნები); 

დაბა წყნეთის, სოფ. ახალდაბის, ბაგების და სოფ. 

წვერის დასახლებული უბნები და მიმდებარე 

ტერიტორიები (ფოტო: 22); 



 
 

 
 

   
  

 

 

მდ. დიღმისწყალი- მუდმივი მდინარე, საშუალო წლიური ხარჯი – 0,25მ3/წამი. სათავე აქვს ზღ. 

დ. 1,400მ სიმაღლეზე, შესართავი 420მ. მდინარის სიგრძე 22 კმ უდრის. ქ. თბილისის 

განაშენიანებულ ნაწილში მდებარეობს მდ. დიღმისწყლის ხეობის დაახ. 2 კმ სიგრძის 

შესართავისპირა მონაკვეთი. ხეობის ამ მონაკვეთის გასწვრივ საცხოვრებელი სახლებისა და 

ინფრასტრუქტურული ობიექტების მასიური მშენებლობის დაწყებამდე (XX საუკუნის 50–იანი 

წლების დასაწყისი) მდ. დიღმისწყალი, მის მიერ მარშალ გელოვანის გამზირის ქვეშ გადინების 

ადგილიდან შესართავამდე (დაახ. 0,7 კმ სიგრძეზე) გაედინებოდა დიღმის ბრტყელზედაპირიან 

სუსტად დახრილ ვაკეზე (იხ. ფოტო 23), 

სადაც მდინარეს განვითარებული 

ქონდა საშუალოდ 15–20მ სიგანის 

კალაპოტი. მდინარის კალაპოტის 

ორივე მხარეს გაუყვებოდა დაბალი 

ჭალის ვიწრო ზოლი. მარშალ 

გელოვანის გამზირიდან ხეობის აღმა, 

დაახ. 1,3კმ მანძილზე (ქ. თბილისის 

საზღვრებში) მდინარის კალაპოტი 

მთაგორიან რელიეფშია 

გამომუშავებული, სადაც ხეობის ძირი 

შედარებით ვიწროა, ხოლო კალაპოტის 

სიგანე საშუალოდ 5–8მ არ აღემატება.  

ხეობის ამ მონაკვეთზე ჭალა მხოლოდ უმნიშვნელო ფრაგმენტების სახით არის 

წარმოდგენილი.  

უკანასკნელი 5–7 ათეული წლის განმავლობაში მდ. დიღმისწყლის ხეობის ძირის გასწვრივ (ქ. 

თბილისის საზღვრებში), ელემენტარული გეო–ეკოლოგიური მოთხოვნების სრული 

იგნორირებით განხორციელებული მასიური მშენებლობის შედეგად, მკვეთრად არის 



 
 

 
 

დარღვეული მდინარის ბუნებრივი ჰიდროდინამიკური და მორფოდინამიკური რეჟიმი. 

მარშალ გელოვანის გამზირიდან ხეობის აღმა, მდინარის კალაპოტს დაკარგული აქვს 

ბუნებრივი ფუნქცია. მდინარის კალაპოტის და მასთან მიმდებარე ჭალის მცირე ფრაგმენტების 

ზედაპირი მიჯრით არის ათვისებული კერძო საცხოვრებელი სახლებითა და სხვადასხვა 

დანიშნულების საინჟინრო ნაგებობებით.  კალაპოტი დავიწროვებულია და მისი 

წყალგამტარუნარიანობა მკვეთრად არის შეზღუდული. ასეთი ვითარება, ძლიერი 

წყალმოვარდნების დროს ნგრევა–განადგურების საშიშროებას უქმნის კალაპოტის გასწვრივ 

აშენებულ სხვადასხვა დანიშნულების შენობა–ნაგებობებს. ამჟამად, ყოველგვარი საინჟინრო–

საპროექტო გათვლების უგულებელყოფით, მიმდინარეობს კალაპოტის ცალკეულ 

მონაკვეთებზე, წყალმოვარდნებისაგან დაცვის მიზნით, რკინა–ბეტონის კედლების მშენებლობა 

და კალაპოტის ნაპირების მოზვინვა ნაყარი მიწით (იხ. ფოტო: 24 25 26 27).  

 

     

 

     

 

მარშალ გელოვანის ქუჩიდან მდ. მტკვრის მიმართულებით დაახ. 0,7 კმ. მანძილზე მდ. 

დიღმისწყლის კალაპოტი მკვეთრად არის შევიწროვებული. კალაპოტი გასდევს დიღმის 

მასივის II კვარტალს. კალაპოტის სიგანე აქ 4–5 მ–ს არ აღემატება და მდინარის ნაპირები  



 
 

 
 

ცალკეულ უბნებზე წყალმოვარდნებისაგან დაცვის მიზნით ბეტონის კედლებით არის 

შემოზღუდული.  

 

 

ქვემოთ წარმოდგენილ 

ფოტოზე (იხ. ფოტო: 28) 

ასევე ჩანს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით მდ. 

დიღმისწყლის ძლიერი 

დანაგვიანებისა და 

ფეკალური წყლებით 

დაბინძურების ფაქტები. 

ავღნიშნავთ, რომ ასეთი 

ფაქტები თბილისის 

განაშენიანებულ ნაწლში 

გამდინარე თითქმის ყველა 

ხევისა და ღელისათვის არის 

დამახასიათებელი.  

ქ.თბილისის საზღვრებში მდ. დიღმისწყლის ხეობის ძირის ბუნებრივი მორფოლოგიური სახე, 

საინჟინრო ნაგებობებით მისი ინტენსიური ათვისების გამო, თითქმის აღარ იკითხება. 

კალაპოტის ბუნებრივი წყალგამტარუნარიანობა ძლიერ არის შეზღუდული, რაც 

ექსტრემალურად მაქსიმალური ხარჯების გატარების შემთხვევაში იწვევს წყლის დონის სწრაფ 

ამაღლებას და ქმნის კალაპოტის გასწვრივ, უშუალო სიახლოვეს განლაგებული შენობა–

ნაგებობების ნგრევა–განადგურების საშიშროებას. უნდა აღინიშნოს, რომ მდ. დიღმისწყლის 

აუზი მდ. ვერეს აუზის მეზობლად, მის პარალელურად არის განლაგებული და მათი აუზების 

კლიმატური პირობები იდენტურია. მიუხედავად იმისა, რომ მდ. დიღმისწყლის აუზის 

ფართობის ორჯერ და უფრო მეტად ნაკლებია მდ. ვერეს აუზის ფართობზე, არავითარ 

შემთხვევაში არ შეიძლება გამოირიცხოს მდ.დიღმისწყალზე კატასტროფული შედეგების 

მომტანი წყალმოვარდნების გავლის ალბათობა. მდ. ვერეს 2015 წლის 13 ივნისის 

კატასტროფული წყალმოვარდნის შედეგები და გამომწვევი მიზეზები აუცილებლად უნდა 

იქნას გათვალისწინებული ქ. თბილისის საზღვრებში მდ. მტკვირის შენაკადების 

ჰიდროდინამიკური და მორფოდინამიკური პირობების შესწავლის დროს.  

მდ. გლდანისწყალი (ლელუბნის ხევი) მდ. მტკვრის მუდმივი მარჯვენა შენაკადი. სათავე – ზღ. 

დ. 1,200მ სიმაღლეზე, შესართავი – 420მ სიმაღლეზე. სიგრძე – 17 კმ. აუზის ფართობი 63 კმ2. 

მცირეწყლიანი მდინარეა. ქ. თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში მისი ხეობის შესართავისპირა 

მონაკვეთის სიგრძე დაახ. 3კმ უდრის, სადაც მდინარის კალაპოტი მიმდებარე ჭალის 

ცალკეული ფრაგმენტებით ინტენსიურად არის ათვისებული ადამიანის მიერ.  ხეობის ძირის ეს 



 
 

 
 

მონაკვეთი მიჯრით აქვს დაკავებული, მეტ წილ შემთხვევაში, თვითნებურად დაგეგმილი და 

აშენებული საცხოვრებელი სახლებითა და კარ–მიდამოებით. ხეობის ამ მონაკვეთზე მდინარის 

კალაპოტი, გავრცელების დიდ ნაწილზე, შევიწროვებულია და ალაგ–ალაგ შემოზღუდულია 

ექსპლოატაციაგავლილი ნაპირდამცავი კედლებით. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. 

თბილისის საზღვრებში მდ. გლდანისწყალის კალაპოტი, ხშირ შემთხვევაში, ნაგავსაყრელად 

არის გამოყენებული. აღნიშნულთან ერთად მდინარის კალაპოტში ხდება ქვემო ავჭალის 

დასახლებაში წარმოქმნილი ფეკალური წყლების განტვირთვა (იხ. ფოტო: 29, 30 და 31).  

    

 

უწესრიგოდ განლაგებული საინჟინრო ნაგებობების გავლენით, ქ. თბილისის საზღვრებში 

მდებარე მდ. გლდანისწყლის ხეობის ძირის წყალგამტარუნარიანობა ძლიერ შეზღუდულია, 

რის გამოც ძლიერი წყალმოვარდნების დროს ადგილი აქვს კალაპოტისპირა ცალკეული 

უბნების დატბორვას და ნაპირების ინტენსიურ ეროზიას.  აღნიშნულის დასტურია 2010 წელს 

მდ. გლდანისწყალზე გავლილი ძლიერი წყალმოვარდნა, რამაც დიდი მატერიალურ ზარალთან 

ერთად, ადამიანთა მსხვერპლიც მოიტანა.  ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ მდ. 

გლდანისწყლის მტკვართან შეერთების სანაპირო უბანზე შემორჩენილი დეგრადირებული 



 
 

 
 

ჭალის ტყე საყოფაცხოვრებ ნარჩენების ნაგავსაყრელად გამოიყენება (იხ. ფოტო: 32).  

აღნიშნულის შედეგად, ცოცხლად იმარხება მაღალი ეკოლოგიური ღირებულების ბუნებრივი 

ლანდშაფტი (იხ. ფოტო XIX). 

2012 წლის აგვისტოს დასაწყისში, სოფ. გლდანის ტერიტორიაზე გვირაბის გაყვანის მიზნით, 

ფერდობის  ჩამოჭრის შედეგად, გვირაბის ზემოთ 

დამრეცად დახრილ ზედაპირზე წარმოიქმნა 

ფრონტალური ტიპის მეწყრული სხეული, რის 

შედეგადაც ძლიერი დეფორმაცია განიცადა 26 

მაისის ქუჩის ასფალტირებულმა გზამ ( 200მ-ის 

სიგრძის მონაკვეთზე წარმოიქმნა 3მ-მდე 

სიმაღლის თითქმის ვერტიკალური მოწყვეტის 

ზედაპირი და ურთიერთ პარალელური 

ნაპრალები).  მეწყრული ძვრების შედეგად 

ძლიერი დეფორმაცია განიცადა ერთი მოსახლის 

საკარმიდამო ნაკვეთმა –  (იხ. ფოტო: 32 და 33). 

           

მდ. გლდანისწყალი ქ. თბილისის საზღვრებში მხოლოდ ორ მოკლე (20–25მ სიგრძის) გვირაბში 

გადის – სარაჯიშვილის ქუჩის სავალი ნაწილის ქვეშ და ს. ლაზოს ქუჩის გადაკვეთაზე მდებარე 

რკინიგზის ხიდის ქვეშ. 



 
 

 
 

მდ. ხევძმარი – მდ. მტკვრის მარჯვენა შენაკადი – მცირეწყლიანი მდინარეა. სათავე აქვს ზღ. დ. 

900 მ სიმაღლეზე, შესართავი – 430 მ–ზე. მდინარის სიგრძე 13 კმ–ს უდრის. ფართობი 56 კმ2–ს. 

მდ. ხევძმარს, მისი ხეობის შუა მონაკვეთზე, მარცხნიდან უერთდება სააფთრე ხევი და აფთრის 

ხევი, ხოლო შესართავის რაიონში (სარაჯიშვილის 

ქუჩის გადაკვეთის მიდამოებში) ასევე 

მარცხნიდან – მდ. ზღვისუბნის ხევი (თემქის 

ხევი). მდ. ხევძმარა, მისი  ხეობის შუა და ზედა 

მონაკვეთებზე (სათავიდან გლდანის მასივამდე) 

ღია კალაპოტში გაედინება. ხეობის ამ ნაწილში 

მდინარის კალაპოტი მხოლოდ გზების 

გადაკვეთის ადგილებშია მოკლე მიწისქვეშა 

გვირაბებშია მოქცეული და ხეობის ძირის 

ცალკეული უბნები რეგულარულად გამოიყენება 

ნაგავსაყრელად, რაც გვირაბების დახშობის 

საშიშროებას ქმნის (იხ. ფოტო 34, 35 და 36).  ქალაქის საზღვრებში მდ. ხევძმარი გლდანის 

მასივის გასწვრივ (VII, V, III, I მკ.რ.–ები) ღია კალაპოტში გაედინება. გლდანის მასივის I მკ.რ–სა 

და მუხიანის დასახლების შეხების ზოლში (გლდანის მეტროს სადგურიდან დაახ. 1კმ 

დაშორებით) მდ. ხევძმარი შედის მიწისქვეშა გვირაბში, რომელიც ორი შესასვლელისაგან 

შედგ

ება 

(იხ. 

ფოტ

ო 37 

და 

38) 

  

 

 

 



 
 

 
 

 

აღნიშნული შესასვლელიდან მდ. მტკვართან შეერთებამდე მდინარე დაახ. 2,5 კმ სიგრძის 

უწყვეტ მიწისქვეშა გვირაბში გაედინება. გვირაბი გაივლის გობრონიძის, შეშელიძის, 

სარაჯიშვილის, წყალსადენის და ფეიქრის ქუჩების სავალი ნაწილის ქვეშ და გამოდის მტკვრის 

ნაპირიდან დაახ. 0,4 კმ დაშორებით. აქედან მდ. ხევძმარის ძლიერ დაბინძურებული ნაკადი 

შესართავამდე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით წარმოქმნილ გროვებს შორის გაედინება.  

მდ. ხევძმარის კალაპოტის მიწისქვეშა გვირაბში მოქცევა XX საუკუნის 50–იანი წლებიდან 

დაიწყო და დღემდე გრძელდება.  ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს მდ. ხევძმარის 

მარცხენა შენაკადის – აფთრისხევის კალაპოტის ათვისება. მისი კალაპოტი თითქმის მთელ 

სიგრძეზე გვირაბშია მოქცეული, რომელიც მას ხევძმარის ძირითადი  ნაკადის გვირაბის 

შესასვლელთან აკავშირებს.  

მდ. ხევძმარის შენაკადის – ზღვისუბნის (თემქის) მცირეწყლიანი ხევის ათვისება XX საუკუნის 

60–70–იანი წლებიდან დაიწყო. აღნიშნული ხევების ძირი რამოდენიმე ადგილზე იქნა 

გადაკეტილი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით, რამაც მისი ნაკადის შეტბორვა და დაჭაობება 

გამოიწვია. ზღვისუბნის ხევის ქვედა მონაკვეთის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით გადაკეტვის 

ადგილიდან (რომლის ზედაპირზედაც ამჟამად ჩარგლის ქუჩის სავალი ნაწილია მოწყობილი) 

შესართავამდე მდინარე მიწისქვეშა გვირაბში გაედინება, რომელიც ზემოდან ბეტონის მასიური 

ფილებით არის დაფარული. ხეობის ამ მონაკვეთის თვითნებურად ათვისებით შეიქმნა 

ხევძმარის ქუჩა, რომლის სავალი ნაწილი გვირაბის თავზე მოწყობილი ბეტონის მასიური 

ფილებით არის დაფარული (იხ. ფოტო 39).   

გვირაბიდან იჟონება ფეკალური წყლები, რაც 

ანტისანიტარულ მდგომარეობას უქმნის 

ხევძმარის ქუჩაზე მაცხოვრებლებს.  

1976 წელს მდ. ხევძმარის  მარცხენა ფერდობზე, 

შეშელიძის ქუჩაზე, ტრამვაის ხაზის გაყვანისას 

მახათას სამხრეთ-დასავლეთი ფერდობის 

ჩამოჭრამ გამოიწვია ღრმა მეწყრის განვითარება, 

რითაც საშიშროება შეექმნა 16 სართულიან 

საცხოვრებელ სახლებს; 

მეწყრული და ღვარცოფული პროცესები განვითარდა მდ. ხევძმარის ხეობაში. გლდანის მე-7 

მ/რ-ის მიმდებარედ ე.წ. „გიორგიწმინდის“ დასახლება მდ. ხევძმრის ხეობის მარჯვენა ფერდზე 

განლაგებულია პლატოსებური ზედაპირის აღმოსავლური კიდიდან მდინარის კალაპოტამდე. 

ფერდობზე განვითარებულია ცოცვითი ტიპის მეწყერი, რომლის სიგრძე 300 მეტრამდეა, სიგანე 

100-120 მეტრი.  

მდ. ხევძმარის ხეობის მარჯვენა ფერდზე  „ბერთუბნის“ დასახლება განლაგებულია ეროზიულ-

დენუდაციურ რელიეფზე,  რომლის დამრეც ზედაპირზე აქტივიზაცია განიცადა ძველმა 



 
 

 
 

მეწყერმა . ფერდობზე გააქტიურებული მეწყრული სხეულის (სიგრძე 70-75მ, სიგანე 190-195მ)  

მოწყვეტის ზედაპირი 3-8მ სიმაღლისაა. მეწყრულ სხეულზე განთავსებულმა 4 საცხოვრებელმა 

სახლმა ძლიერი დეფორმაცია განიცადა.  

კუკიის ხევი (დიდხევი) – მცირეწყლიანი მდინარე, ჩამოედინება მახათას მთიდან. სათავე – 

ზღ.დ. 600მ, შესართავი – 390მ. შუა და ზემო წელში გაედინება კუკიისა და ჩუღურეთის 

დასახლებების ზემო ნაწილებს შორის. აქ მდინარის ხეობა მეტწილად ვიწრო და დამრეც 

კალთებიანია. ხეობის ამ მონაკვეთის ძირი ინტენსიურად არის ათვისებული ძირითადად 

კერძო მესაკუთრეების კარ–მიდამოებით. უნდა აღინიშნოს, რომ ხეობის ძირის ეს მონაკვეთი 

ახლო წარსულში ინტენსიურად გამოიყენებოდა ნაგავსაყრელად. ზოგგან ხეობის ძირი 

ხეოვნურად არის გადაკეტილი ნაგავსაყრელების მოშანდაკებით – მოზვინვით, რამაც 

გამოიწვია მდინარის შეტბორვა და მისი ხეობის გადაკეტვის ადგილებიდან მდებარე 

კალაპოტის ცალკეული უბნების დაჭაობება. კუკიის ხეობის ძირის ზემოთ აღნიშნული ღია 

მონაკვეთი მთავრდება რკინიგზის ხაზთან – გედევანიშვილის ქუჩაზე. აქ მდინარე შედის 

რკინიგზის ქვეშ გამავალ გვირაბში, რომელიც  ჩაისუბნის, ბუხაიძის, წმ. ნიკოლოზის ქუჩებისა 

და დიდხევის დაღმართის ქვეშ გავლით უერთდება მდ. მტკვარს ჩუღურეთის ხიდიდან 

მდინარის დაღმა დაახ. 100-120 მეტრში. რკინიგზის გვირაბში შესასვლელი და მასთან 

მიმდებარე ხეობის ძირი ამჟამადაც ინტენსიურად გამოიყენება ნაგავსაყრელად, რის გამოც 

ხეობის ძირი ნაგვის გროვით არის დაფარული, ხოლო გვირაბის შესასვლელი ამოქოლილი. 

ასეთ პირობებში, ფერხდება წყლის გადინება გვირაბში, ხდება მისი შეტბორვა გვირაბის წინ რაც 

მდინარის დაბინძურებასთან ერთად იწვევს მისი ძირის ინტენსიურ დაჭაობებას. ხეობის 

გასწვრივ, საკანალიზაციო სისტემა, მთელ რიგ უბნებზე მწყობრიდან არის გამოსული და 

ფეკალური წყლები მდინარეში ჩაედინება (იხ. ფოტო:  40, 41 და 42).  

        



 
 

 
 

 

ჩუღურეთისხევი (ავლაბრისხევი, ახლანდელი ელენე ახვლედიანის ხევი). სათავე აქვს მახათას 

მთის ფერდობზე ზ.ღ.დ 580 მ სიმაღლეზე, მდ. მტკვარს უერთდება 385 მ სიმაღლეზე – 

ბარათაშვილის ხიდიდან  200 მ ხეობის აღმა – 200 მ დაშორებით. სიგრძე პირდაპირი ხაზით 1.5 

კმ (იხ. ფოტო 43 და 44).  

 

გაედ

ინებ

ოდა 

ქ. 

თბი

ლის

ის 

ძელ

ი უბნების – ავლაბარსა და ჩუღურეთს შორის. 

ამჟამად ჩუღურეთისხევი მთლიანად გადახურულია და მიწისქვეშა გვრიაბში გაედინება. XIX 

საუკუნის შუა ხანებიდან დაიწყო ჩუღურეთისხევის თანდათანობითი ამოვსება და გადახურვა. 

მდინარის შესართავისპირა მონაკვეთი  (ახლანდელი მარცხენა სანაპირო, კ. ხეთაგუროვის, ნ. 

ჩხეიძის ქუჩები, ელენე ახვლედიანის ხევი და სხვ.) XX საუკუნის დასაწყისში უკვე მოქცეული 

იყო  მიწისქვეშა გვირაბში, ხოლო შუა და ზედა მონაკვეთები (ფშავის, მუჯირიშვილის ქუჩები, 

ყოფილი სამხედრო დასახლება და სხვ.) XX საუკუნის 60–იანი წლების დასაწყისში საბოლოოდ 

მოექცა მიწისქვეშა გვირაბში. 

რკინიგზის ქვეშ მდინარის გვირაბში შესასვლელი ძლიერ დაზიანებულია. კოლექტორები აღარ 

ფუნქციონირებენ. მილები დამსკდარია, რის გამოც ფეკალური წყლები ქუჩაში იღვრება. 

წყალგამტარი გვირაბის შესასვლელთან დაზიანებული კოლექტორებიდან გამონაჟონი 



 
 

 
 

ფეკალური წყლები იმას მოწმობს, რომ რკინიგზის ზემოთ განლაგებული ჩუღურეთის 

საკანალიზაციო ქსელი ხევის სანიაღვრე სისტემასთან არის მიერთებული (იხ. ფოტო 45). 

 

 

 

 

 

 

დოლაბაურისხევი სათავე მახათას მთის სამხრეთ 

კალთაზე ზღ. დ. 600 მ სიმაღლეზე. მდ. მტკვარს უერთდება ზღ. დ. 362მ სიმაღლეზე. სიგრძე 

დაახ. 2 კმ. გაედინებოდა თბილისის ძველ უბნებს – შავ სოფელსა და ნავთლუღს შორის. 

ამჟამად, მდ. დოლაბაურისხევის შუა და ქვედა მონაკვეთი თითქმის მთლიანად მიწისქვეშა 

გვირაბშია მოქცეული. ბუნებრივი, მორფოლოგიური სახე მდ. დოლაბაურისხევს მხოლოდ 

ზედა ნაწილში აქვს შენარჩუნებული, რომელიც ალ. თანდაშვილის ქუჩის ბოლოდან იწყება და 

მახათას მთის ფერდობის ძირამდე გრძელდება. ხევის ეს მონაკვეთი გავრცელების 

მნიშვნელოვან ნაწილზე არალეგალურ ნაგავსაყრელადაა გამოყენებული. ხევის ძირი და 

კალთები ზოგან მთლიანად არის დაფარული ნარჩენების გროვებით, რაც მისი ძირის 

ცალკეული უბნების დაჭაობებას და ძლიერ დაბინძურებას განაპირობებს (იხ. ფოტო: 46).  

ალ. თანდაშვილის 

ქუჩის ბოლოში 

აშენებულია მდ. 

დოლაბაურისხევის 

გვირაბის 

შესასვლელი (მე–20 

საუკუნის 60–იანი 

წლების დასაწყისი).  

 

 

 

 



 
 

 
 

გვირაბის შესასვლელი თითქმის სანახევროდ ამოქოლილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით (იხ. 

ფოტო: 47). 

აღნიშნული 

ადგილიდან 

გვირაბი გაივლის 

ალ. თანდაშვილის 

ქუჩის სავალი 

ნაწილის ქვეშ, 

შემდეგ – ჯ. ბუშის, 

რკინიგზის ხაზის, ა. 

ზურაბაშვილის და 

აწყურის ქუჩების 

ქვეშ, შემდეგ 

გადაკვეთს მეტრო 

„ისანის“ მოედანს, 

ქეთევან დედოფლის 

გამზირის სავალ 

ნაწილს და სტ. ჭრელაშვილის ქუჩის ქვეშ გავლით უერთდება მდ. მტკვარს დ. გულიას 

ხიდიდან მდინარის აღმა დაახ. 1,2 კმ–ზე.  

მდ. დოლაბაურისხევი თავის ბოლო მონაკვეთზე მხოლოდ ერთ ადგილზე – მეტრო ისანთან 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გაედინება ღია კალაპოტში. ამ ადგილზე გადაუხურავად 

დარჩენილი დაახ. 200მ სიგრძის, 40–50 მ სიგანისა და 8-10მ სიღრმის ციცაბო კალეთებიანი ხევი 

თითქმის სანახევროდ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით არის ამოვსებული. პარადოქსია,  

  



 
 

 
 

მაგრამ ფაქტია, რომ ქალაქის ინტენსიურად დასახლებულ უბანში – მრავალსართულიანი 

შენობების შუაგულში მდებარე ხეობის ეს ნაწილი ამჟამად ყველას თვალწინ არალეგალური 

ნაგავსაყრელის ფუნქციას 

ასრულებს, ხოლო ხევისძირზე 

მწყობრიდან გამოსული გვირაბის 

შეკეთებაზე არავინ ზრუნავს (იხ. 

ფოტო: 48).  

მდ. ვაზისუბნისხევი 

(სახელწოდება პირობითია). 

ვაზისუბნისხევის ზედა ნაწილი 

კახეთის გზატკეცილიდან 

(გაყვანილი იქნა XIX საუკუნის 80–

იან წლებში) მდინარის აღმა, 

ვაზისუბნის დასახლებას (შეიქმნა 

XX საუკუნის 70–იან წლებში) 

გამოყოფს მეტრომშენებელთა 

დასახლებისაგან (შეიქმნა XX 

საუკუნის 50–60–იან წლებში). მდ. 

ვაზისუბნისხევი იწყება მახათას 

მთის სამხრეთ–აღმოსავლეთ 

კალთაზე ზღ. დ. 560 მ 

სიმაღლეზე, უერთდება მდ. 

მტკვარს  დირსიჭალაში (წმ. 

ბარბარეს ეკლესიის ქვემოთ). მდ. 

ვაზისუბნის ხეობის ზედა ნაწილი 

იწყება მდინარის აღმა 

ორბელების, ს. ჯიქიას, ა. 

მათიაშვილისა და ვ. კოპცოვის 

ქუჩების განლაგების რაიონში და 

ვრცელდება მახათას მთის 

ფერდობის ძირამდე. ხეობის ქვედა ნაწილი იწყება სამგორის მეტროს განლაგების რაიონიდან 

და კახეთის გზატკეცილის, რკინიგზისა და ქეთევან დედოფლის გამზირის სავალი ნაწილის 

შემდეგ გაივლის მეველის ქუჩის ქვეშ, გადაკვეთს ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩას და წმინდა 

ბარბარეს ეკლესიიდან სამხრეთით მდებარე დირსის ჭალაში უერთდება მდ. მტკვარს. 

ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილში მდ. ვაზისუბნისხევი, დახ. 2,5 კმ სიგრძეზე, მთლიანად 

მიწისქვეშა გვირაბშია მოქცეული. გვირაბის შესასვლელი აშენებული იქნა XX საუკუნის 70–იან 

წლებში ა. მათიაშვილის ქუჩის თავში. ამჟამად გვირაბის შესასვლელი უყურადღებოდ არის 

მიტოვებული და სანახევროდ ამოქოლილია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით (იხ. ფოტო: 49 და 

50). 



 
 

 
 

         

სამგორის მეტროს მდებარეობის რაიონში ვაზისუბნის გვირაბი კახეთის გზატკეცილისა და 

რკინიგზის მაგისტრალის ქვეშ მოწყობილ გვირაბში გადის. რკინიგზის მაგისტრალის ქვეშ 

გამავალი გვირაბის შესასვლელი გამოსულია მწყობრიდან, მისი კოლექტორი საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენებით არის სანახევროდ ამოვსებული და თავისუფლად ვერ ატარებს წყალს (იხ. ფოტო: 51 

და 52). 

            

მდ. ორხევი – მცირეწყლიანი მუდმივი მდინარე. სათავე აქვს ივრის ზეგნის დასავლეთ 

მთაგორიან ნაწილში („თბილისის ზღვის“ აღმოსავლეთით), ზღ. დ. 850–900 მ სიმაღლეზე. 

სიგრძე – 14 კმ, აუზის ფართობი – 34 კმ². მდ. ორხევის აუზის შუა და ზემო წელში ორი მდინარე 

– თეთრახევი და ფორაქაანთხევი გაედინება, რომლებიც ერთმანეთს უერთდებიან კახეთის 

რკინიგზის სამხრეთით, მის პარალელურად მდებარე ქიზიყის ქუჩიდან, დაახ. 0.5 კმ 

დაშორებით. ამ ადგილიდან – მდინარეების თეთრახევისა და ფორაქაანთხევის შეერთებით 

წარმოიქმნება მდ. ორხევი.  



 
 

 
 

მდ. თეთრახევისა და მდ. ფორაქაანთხევის ხეობების შუა და ქვედა ნაწილები სამგორის მე–2 და 

ორხევის დასახლებების ტერიტორიებზე მდებარეობენ, სადაც გაედინიებიან სამგორის ქვედა 

სარწყავი არხის აკვედუკების, კახეთის გზატკეცილის, კახეთის რკინიგზის და ამ უკანასკნელის 

პარალელურად მდებარე ქიზიყის ქუჩების ქვეშ მოწყობილ გვირაბებში (იხ. ფოტო: 53, 54, 55 და 

56).  

                        

                        

საკუთრივ მდ. ორხევი ღია ხეობაში მიედინება და ა. ენუქიძის, გ. ლორთქიფანიძის, 

ქინძმარაულის ქუჩების და გარდაბნის გზატკეცილის ქვეშ მოწყობილი გვირაბების გადინების 

შემდეგ გარდაბნის გზატკეცილიდან 250 მ დაშორებით უერთდება მდ. მტკვარს (იხ ფოტო: 57, 

58 და 59). 



 
 

 
 

             

მდ. ორხევის კალაპოტი მდ. მტკვართან მიახლოებისას 

              

მდ. ორხევის შესართავის რაიონში წყალგამტარი გვირაბი და მის გამოსასვლელთან 

მშენებარე მრავალსართულიანი კორპუსი, რომლის საძირკველმა განიცადა ძლიერი წარეცხვა 

ძლიერი წყალმოვარდნის დროს გვირაბიდან გამოსული ძლიერი ნიაღვრის მოქემდებით. 

ამჟამად, სწრაფი ტემპით მიმდინარეობს საძირკვლის გამაგრების სამუშაოები. 

ზოგადად, მდ. ორხევი და მისი სათავე ხევები (თეთრახევი და ფორაქაანთხევი) მხოლოდ 

არხების ქუჩების სავალი ნაწილის და რკინიგზის ხაზების გადაკვეთის ადგილებში გვირაბებში 

არიან მოქცეულნი.  

ზემოთ წარმოდგენილი ფოტოებიდან აშკარად ჩანს რომ ზემოთ აღნიშნული გვირაბები, 

რომლებიც XX საუკუნის 50–70–იან წლებში არიან აშენებული, უყურადღებოდ მიტოვებულია 

და მათი საინჟინრო–საექსპლოატაციო მდგომარეობა უკიდურესად არასახარბიელოა. 

გვირაბების შესასვლელებისა და გამოსასვლელების ადგილები ხშირ შემთხვევაში 

ნაგავსაყრელად გამოიყენება, რაც ერთობ, მძიმე გეოეკოლოგიურ პირობებს ქმნის (წყლის 

ნაკადის დაბინძურება მავნე ტოქსიკური ელემენტებით, ჰაერის დაბინძურება ნარჩენების 

ლპობისა და წვის შედეგად, ანტისანიტარული პირობები და ა.შ) – (იხ. ფოტო: 60). 



 
 

 
 

ხაზგასმით უნდა 

აღინიშნოს ის ფაქტი, 

რომ მდ. ორხევისა და 

მისი სათავე 

მდგენელების ღია 

ხეობების ძირზე 

შემორჩენილია 

ეკოლოგიური 

თვალსაზრისით 

მაღალი 

ღირებულების 

ჭალის ტყის 

მოზრდილი 

ცალკეული უბნები, 

სადაც ჭალის ტყის 

ეკოსისტემები 

ძლიერ დეგრადირებულია, პირველ რიგში, ამ უბნების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით 

ინტენსიურად გამოყენების გამო. 

ზემოთ ჩამოთვლილი მუდმივი და პერიოდული მდინარეების ხეობებში აღწერილ 

წყალმოვარდნებისა და მეწყრულ–გრავიტაციული პროცესების განვითარებას, ასევე, ადგილი 

აქვს აღნიშნული ხეობების საზღვრებს გარეთ მდებარე ტერიტორიებზე. კერძოდ:   

 თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროცესში პროვოცირებული 

მეწყერი;   

 

 მუხათგვერდის ძველი მეწყრული უბნის გააქტიურება (სასაფლაოსთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის გაყვანის პროცესში) – (იხ. 

ფოტო: 61);  

 გლდანის მასივში – ლიბანის ქუჩაზე, მე–20 

საუკუნის 80-იან წლებში განვითარებული მეწყერი, 

რომელმაც ძლიერ დააზიანა და ნაწილობრივ 

დაანგრია 9-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი და 

რეალური საშიშროება შეუქმნა სკოლის შენობას.  

 დრო და დრო აღინიშნება მეწყრულ-

გრავი

ტაცი

ული 

პროც

ესები



 
 

 
 

ს წარმოქმნა–განვითარება ფანასკერტელის (იხ ფოტო: 62 და 63),  

 

 

ცხვედაძის, ნუცუბიძის, ქობულეთის, შუახევის, პეტრე ბაგრატიონის, უიარაღოს, ზედაზენისა 

და ნოსტეს ქუჩებზე, ქვედა წყნეთის ტერიტორიაზე, გაგარინის ქუჩაზე, ლოტკინის უბანში და 

სხვ.;  

 2003 წლიდან აქტიურ დინამიკაში იმყოფება თამარ მეფის გამზირის გასწვრივ მდებარე 

ცირკის  ფერდი;  

 ქ. თბილისის საზღვრებში ქვათაცვენის უბნები აღინიშნება ვახუშტის ხიდიდან თამარ მეფის 

ხიდამდე, მდ. ვერეს ხეობაში ახალი საავტომობილო გზის გასწვრივ, თამარაშვილის ქუჩაზე, 

სვანიძის ქუჩის მოპირდაპირედ, მდ. უკან-ხევის (ბაგების ხევის) მარჯვენა ფერდობზე 

ელექტრო სადგურის მიმდებარედ, თბილისი-თიანეთის საავტომობილო გზაზე, თბილისი-

მარნეულის საავტომობილო გზაზე (ფონიჭალის მიმდებარე ტერიტორია). 

თბილისის ურბანული განვითარების კუთხით არსებული პრობლემები და გამოწვევები 

სტიქიურ მოვლენებთან და ანთროპოგენურ ფაქტორებთან დაკავშირებით:  

ქ. თბილისში მშენებლობის ტემპი ამჟამად საკმაოდ მაღალია, რაც ანთროპოგენური ფაქტორის 

სულ უფრო და უფრო მზარდი ზემოქმედების პირობებში დღის წესრიგში აყენებს თბილისის 

ქვაბულისათვის დამახასიათებელი გეოლოგიური, გეომორფოლოგიური და 

ჰიდროკლიმატური პროცესების დეტალური ანალიზის აუცილებლობას, რადგან საამშენებლო 

საქმიანობის მაღალი ტემპი განაპირობებს შენობა–ნაგებობების და სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული ობიეტების ფართობებისა და მოცულობების ზრდას და, შესაბამისად, 

მათ მიერ ბუნებრივ გარემოს ცალკეულ კომპონენტებზე უარყოფითი ტექნოგენური 

ზემოქმედების მასშტაბების მომატებას.  

აღნიშნულის შესაბამისად, იზრდება საშიში ბუნებრივი სტიქიური  პროცესების  გაძლიერების, 

პროვოცირებისა და მათი წარმოქმნის ალბათობა, რაც თავისმხრივ ქმნის შენობა–ნაგებობებისა 

და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების დეფორმაცია–დაზიანების, არც თუ იშვიათ 

შემთხვევაში, ნგრევა–განადგურების საშიშროებას და, ამასთან, საფრთხეს უქმნის ადამიანთა 

სიცოცხლეს.  



 
 

 
 

 

ბუნებრივი ფაქტორები ანთროპოგენური ფაქტორები 

 თბილისის ქვაბულის ირგვლივ მდებარე დახრილ ზედაპირიან 

უტყეო ფერდობებზე განვითარებული ვიწრო კალაპოტიანი 

ხეობები ხელს უწყობს თავსხმა ძლიერ წვიმებზე (რაც თბილისის 

ქვაბულისათვის არცთუ იშვიათი მოვლენაა) მათ სწრაფ 

რეაგირებას – წყალმოვარდნების და ღვარცოფების, მყისიერ 

წარმოქმნას, ხშირ შემთხვევაში კალაპოტებში წყლის დონეების 

შესამჩნევ მატებას. აღნიშნული ხელს უწყობს ქალაქის 

განაშენიანებულ ნაწილის ცალკეულ მონაკვეთებზე 

კალაპოტებიდან ნიაღვრების გადმოვარდნას შესაბამისი ზიანისა 

და ზარალის წარმოქმნით.    

 თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში ზემოთ აღნიშნულ 

მდინარეთა ხეობების გასწვრივ ბუნებრივად განპირობებული 

წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების უარყოფით ეფექტს 

მკვეთრად აძლიერებს მათი კალაპოტების და მიმდებარე 

დაბალი ტერიტორიების წინდაუხედავი ათვისება 

(კალაპოტების გადაკეტვა ან მათ თავზე სხვადასხვა 

დანიშნულების მქონე შენობა–ნაგებობების განთავსება, 

გვირაბების მოწყობა და სხვ.), რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს 

კალაპოტის ბუნებრივ წყალგამტარუნარიანობას  

 თბილისის ქვაბულის გარშემო აღმართული მთიანი და გორაკ–

ბორცვიანი რელიეფის ამგებელი ქანების ფიზიკური 

პროცესებისადმი (ეროზია, გამოფიტვა, სუფოზია და სხვ.) 

წინააღმდეგობის გაწევის შედარებით სუსტი უნარის გამო, 

ადგილი აქვს მოწყვლადი გარემოს ჩამოყალიბებას სტიქიურ 

მოვლენებთან მიმართებაში.  აღნიშნული განაპირობებს მოცემული 

პროცესების საკმაოდ ფართო მასშტაბით გამოვლინებას. 

განსაკუთრებით კი – მეწყრულ გრავიტაციული (მეწყერი, 

ქვათაცვენა) პროცესების პროვოცირებასა და მათი სხვადასხვა 

სიძლიერით განვითარებას.  

 დღეისათვის, თბილისის განაშენიანების თანამედროვე 

ეტაპზე, არც თუ იშვიათ შემთხვევებში, ხდება ადვილად 

შლადი ქანებით აგებული, სხვადასხვა კუთხით დახრილი, 

ფერდობების ჩამოჭრა საამშენებლო მოედნების, გზების და 

სხვ. მოწყობის მიზნით. აღნიშნულის შედეგად, მკვეთრად 

ირღვევა ფერდობების დინამიური წონასწორობა, რაც 

საბოლოოდ, მეწყრულ–გრავიტაციული პროცესების 

გააქტიურებას უწყობს ხელს. აღნიშნული განსაკუთრებით 

ხშირია იმ უბნებზე, სადაც ფერდობების დახრის 

მიმართულებები თანხვედრილია ამგები ქანების წოლის 

ელემენტებთან. 

 თბილისის ქვაბულის რელიეფის თავისებურება და ქ. თბილისის 

განაშენიანების პროცესი იმთავითვე განაპირობებდა რელიეფის 

მიკრო და მეზო ფორმების მოხაზულობის, ხევებისა და ხრამების 

განლაგების, მათი სიღრმეებისა და ა. შ. გათვალისწინების 

 თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში მდინარეთა ხეობების 

ძირზე აშენებული წყალგამტარი გვირაბების დიდი ნაწილი 

საგრძნობლად ამორტიზირებულია და საფუძვლიან 

შეკეთებას ან შეცვლას მოითხოვს. რიგ შემთხვევებში 

გვირაბების შესასვლელებთან კოლექტორები დაზიანებულია 



 
 

 
 

აუცილებლობას. დროთა განმავლობაში ქალაქის ურბანიზაციის 

პროცესის პარალელურად მიმდინარეობდა ღია ხევებისა და 

ხრამების ამოვსება – გადახურვა და მათ ადგილას წყალგამტარი 

გვირაბების მოწყობა. ამჟამად, თბილისის განაშენიანებულ 

ნაწილში ადრე გამდინარე ხევების გარკვეული ნაწილი მთლიანად 

წყალგამტარ გვირაბებშია მოქცეული (ავანაანთხევი, გაბაანთხევი, 

ვარაზისხევი, ჩუღურეთისხევი, დოლაბარუისხევი და 

ვაზისუბნისხევი), ხოლო სხვა (კრწანისისხევი, წავკისისხევი, ვერე, 

დიღმისწყალი, გლდანისწყალი, კუკიისხევი და ორხევი) 

მდინარეების კალაპოტების ცალკეული მონაკვეთები გვირაბებშია 

მოქცეული (ძირითადად გზების, რკინიგზებისა და ქუჩების 

სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილებში).   

და ამის გამო ხდება დაბინძურებული წყლების ქუჩებზე 

გადმოსლა. გარდა ზემოაღნიშნულისა ხეობების ძირი, 

განსაკუთრებით გვირაბების შესავლელებთან მასიურად 

გამოიყენება არალეგალურ ნაგავსაყრელად. ნარჩენების 

ლპობა–გახრწნის გავლენით მიმდინარეობს წყლების 

დაბინძურება; ძლიერი წვიმების დროს ადიდებული 

ნიაღვრებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გვირაბებში შეტანა 

და ზოგ მონაკვეთზე გვირაბების ამოქოლვა – გაჭედვა, რაც 

იწვევს გვირაბების შესასვლელებთან ნიაღვრების შეტბორვას, 

მიმდებარე დაბალ ტერიტორიებზე განლაგებული შენობა–

ნაგებობების დატბორვას და მასთან ერთად, საკმაოდ ვრცელი 

ტერიტორიების დაჭაობებას.  



დასკვნითი რეკომენდაციები  

CENN-ის ექპსერტთა ჯგუფის მიერ მიღებული მასალების ანალიზის შედეგად, 

შემუშავებულ იქნა შემდეგი სახის რეკომენდაციები, რომელიც ჯგუფის აზრით 

აუცილებელად უნდა იქნეს გათვალისწინებული, საქართველოს დედაქალაქის 

მიწათმოწყობის გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში. კერძოდ:  

 მდინარეთა კალაპოტების ბუნებრივი წყალგამტარუნარიანობის აღდგენის მიზნით, 

სხვადასხვა დანიშნულების მქონე შენობა–ნაგებობებისაგან (საცხოვრებელი 

სახლები, გვირაბები, ნაპირდამცავი კედლები და სხვ.) კალაპოტებისა და 

მიმდებარე ჭალების განთავისუფლება;  

 მდინარეთა კალაპოტებსა და ჭალებში ნებისმიერი ნაგებობის არსებობის 

აუციელბლობის შემთხვევაში გათვალისწინებულ უნდა იქნეს საპროექტო ნორმები 

და წესები, საშუალო და ძლიერი წყალმოვარდნების დროს ჭალების დატბორვის 

საფრთხის არიდების ან შემცირებისათვის და, ასევე, თავიდან იქნეს აცილებული 

მწვავე გეო–ეკოლოგიური პრობლემები; 

 თბილისის განაშენიანებულ ნაწილში და მიმდებარე ტერიტორიებზე ყოველგვარი 

საამშენებლო საქმიანობა უნდა იყოს დასაბუთებული სამშენებლო მოედნების 

ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური (გეოტექნიკური) მახასიათებლები და 

ტერიტორიის სხვა გეოლოგიური პირობების დეტალური შესწავლის შედეგებით; 

 საინჟინრო საქმიანობის განხორციელება აუცილებლად უნდა ემყარებოდეს საშიში 

გეოლოგიური პროცესების მოსალოდნელი განვითარების კანონზომიერებების 

ცოდნას. მშენებლობაში ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს ისეთი საშიში 

პროცესების შერბილებას ან თავიდან აცილებას, როგორიცაა მეწყერი, ღვარცოფი და 

ქვათაცვენა. აღვნიშნავთ, რომ ადამიანის მიერ წინდაუხედავად წარმართული 

საქმიანობა ხელს უწყობს აღნიშნული პროცესების გააქტიურებას; 

 საქართველოს დედაქალაქის მიწათმოწყობის გენერალურ გეგმაში კატეგორიული 

ფორმით უნდა იყოს გათვალისწინებული თბილისის ქვაბულის საზღვრებში მდ. 

მტკვრის და მისი შენაკადების წყლების ტოქსიკური ელემენტებით ძლიერი 

დაბინძურების პრობლემა.  უნდა აღინიშნოს, რომ თბილისში დღემდე არ არსებობს 

ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობები, რის გამოც ქალაქში ყოველდღიურად 

წარმოქმნილი ფეკალური წყლების განტვირთვა ხდება მდინარე მტკვარსა და მის 

შენაკადებში; 

 საჭიროა შეიქმნას შესაბამისი სამსახური ან გაფართოვდეს საქართველოს გარემოსა 

და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს 

ფუნქცია–მოვალეობები, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ქ. თბილისსა და 

თბილისის ქვაბულში ბუნებრივი კატასტროფების მართვასა და მონიტორინგზე; 

 უნდა შემუშავდეს ბუნებრივი კატასტროფების მართვის გრძლევადიანი 

სტრატეგია, რომელიც თბილისის ქვაბულის საზღვრებში მდებარე მდინარეების 

წყალშემკრებ აუზების გეო–ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის 

თვალსაზრისით; 
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 მნიშვნელოვანია ქმედითი ღონისძიებების გატარება თბილისის ქვაბულში უტყეო 

ფერდობებზე სატყეო მელორაციის განხორციელება, ზედაპირული წყლების 

მარეგულირებელი ტყეების აღდგენის მიზნით; 

 ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე უნდა განხორციელდეს აქტივობები 

საზოგადოების ცნობიერების დონის ამაღლებისა და შესაძლებლობების ზრდის 

მიზნით.  
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წილი 2: ფუნქციური ზონები და მათი განვითარების პარამეტრები   

 

 ფუნქციური ზონირების შესახებ   

საქალაქო ტერიტორიის რაციონალური ორგანიზების ერთ-ერთი ძირითად 

ქალაქგეგმარებით ხელსაწყოს ფუნქციური ზონირება წარმაოდგენს. ის გულისხმობს 

ქალაქის ტერიტრორიების დიფერნეცირებას გამოყენებითი ხასიათისა და ტიპის 

მიხედვით. 

ქალაქის ფუნქციური ორგნიზების საფუძველს წარმაოგენს ქალაქში ერთფეროვანი და 

შერეული გამოყენების ტერიტორიების გამოვლენა და განსაზღვდა. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ სუფთა სახით ზონების პირდაპირი გამოყოფა იშვიათობაა. 

როგორც წესი, ფუნქციური ზონის მინიჭება ხდება დომინირებადი გამოყენებითი 

ფუნქციის სახეობის მიხედვით. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მაღალი და საშუალო 

სიმჭიდროვის საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი ფუნქციის ზონებისა და 

არეალებისათვის. 

ტერიტორიის ფუნქციურ ზონებად დაყოფისას არასასურველია არეალისათვის ისეთი 

ფუნქციური ზონის განსაზღვრა, რომლის შესაბამისი ძირითადი ჩამონათვლის 

ობიექტებიც ეწინააღმდეგება ტერიტორიისათვის განსაზღვრულ შეზღუდვით და 

სანიტარულ ნორმებს. 

საქალაქო სივრცეების გეგმარებისას მნიშვნელოვანია ტერიტორიების გამოყენებითი 

ფუნქციების სწორი და ეფექტური ურთიერთგანთავსება. ამისათვის საფუძვლად 

შესაძლებელია საერთაშორისოდ აღიარებული ზოგადი ფუნქციური განაწილების 

სქემების მოშველიება. ასეთი სქემებისათვის როგორც წესი სათვლელ ობიექტად რომლის 

მიმართაც ხდება ქალაქის ფუნქციური განაწილების შეფასება განისაზღვრება ლანდშაფტი 

და ბუნებრივი გარემო.  ქალაქის განთავესება და მისი მიმდებარე ბუნებრივი 

გარემოსადმი მიმართება განისაზღვრება მისი ძირითადი ფუნქციისა და შესაბამისი 

საცხოვრებელი რესურსის მოცულობის მიხედვით. ასევე მნიშვნელოვანია ყოველი 

ზონისათვის ოპტიმალური არეალის დაგეგმვა, მაგალითად საცხოვრებელი ფუნქციური 

ზონების განსაზღვრა რეკომენდებულია ქალაქის გამწვანებული არეალების მახლობლად 

განთავსეუბლ ტერიტორიებზე, სასურველია მაღალი ინსოლაციისა და განიავების 

მაჩვენებლით. ლანდშაფტური და რეკრეციული არეალების განსაზღვრა უპრიანია 

ბუნებრივად მწვანე ტერიტორიებსა და წყალსატევების მიმდებარედ, ასევე სასურველია 

მათადმი სატრანსპორტო წვდომის შესაძლებლობის გათვალისწინება. 

ქალაქის სწორ ფუნქციურ განაწილბას გააჩნია მაღალი ეკონომიური და სოციალური 

ეფექტი. ეკონომიკური ეფექტი ვლინდება ქალაქის ტერიტორიათა მაქსიმალურ 

ეკონომიაში, რაც ასევე მჭიდრო კავშირშია ქალაქის კომპაქტურ განვითარებასთან. ეს 

ამცირებს ქალაქის საინჟინრო და სატრანპოსრტო ქსელებთან დაკავშირებულ ხარჯებს და 

ნეგატურ ეფექტს ბუნებრივ გარემოზე. ფუნქციური ზონირების სოციალური 

უპირატესობები ასევე ვლინდება რეკრეციული და მწვანე ტერიტორიებისადმი ფრთხილ 

და გონივრულ დამოკიდებულებაში, რაც დადებით გავლენას ახდენს ქალაქის მოსახლეთა 

ცხოვრების ხარისხზე.  
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ცხოვრების ხარისხი, კი თავის მხრივ დიდ გავლენას ახდენს ქალაქის უნარზე მიიზიდოს 

ინვესტიციები და ტურისტები, რაც დეტალურად განხილულია თავში „სოციალურ-

ეკონომიკური პერსპექტივები და განაშენიანებული არეალების განვითარებითი 

პოტენციალი―. 

ასევე ხაზგასასმელია, რომ მეოცე-ოცდამეერთე საუკუნის ქალაქმშენებლობითმა 

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ მსხვილი განვითარებადი ქალაქების ფუნქციონირების რეალური 

პროცესები არ არის სრულად მოცული ფუნქციური ზონირების კლასიკური ხელსაწყოს 

მიერ. პირველ რიგში, დღესდღეობით უკვე მძლავრია ტენდენცია, და მომავალში 

მოსალოდნელია მისი გაძლიერება, რომლის მიხედვითაც მუდმივად იზრდება დასაქმების 

წილი მმართველობისა და მომსახურების სფეროებში (რაც დადებითად არის შეფასებული 

თავში „სოციალურ-ეკონომიკური პერსპექტივები და განაშენინებული არეალების 

განვითარების პტოეცნიალი―, მოცემულ თავში ასევე რეომენდებულია ამ ტენდენციის 

ხელშეწყობა). ეს ის დასაქმებათა მიმართულებებია, რომლებიც თავისი ლოკალიზებით 

მუდმივად მიიწევენ ქალაქის ცენტრისაკენ - მკაცრი საწარმო ხასიათის ტერიტორიებიაგან 

მოშორებით. შესაბამისად, თანამედროვე ქალაქგეგმარებაში სულ უფრო რთულდება 

დასაქმების კონცენტრაციის მქონე ცალკეული უბნების დამოუკიდებელი სახით 

ლოკალიზება. სწორედ ამიტომ, თანამედროვე ქალაქგეგმარებაში სულ უფრო მეტ 

აქტუალობას იძენს ურბანული სისტემების პოლიცენტრული განვითარების მოდელი. ის 

განიხილება, როგორც ხელსაწყო მიმდინარე სოციალური-ქალაქგეგმარებითი პორცესების 

გეგმარებითი მიდგომებში ასახვისა და რეგულირებისათვის. 

ფუნქციური ზონირების ხელსაწყოს გამოყენებისას, ასევე ყურადსაღებია, მასთან 

დაკავშირებული საფრთხეები. მეოცე საუკუნის შუა პერიოდში, ამ ხელსაწყოს 

დოგმატურმა გამოყენებამ წარმოშო მომსახურებასა და ფუნქციურ და ესთეტიურ 

მრავალფეროვნებას მოკლებული, მონოფუნქციური ქალაქგეგმარებითი ერთეულები 

(მაგალითად საძილე რაიონები). საბოლოოდ, ამ ტენდენციებმა, როგორც ქალაქის 

მოწვეტილი, ჩაკეტილი ერთეულების ფორმირების გეგმარებითმა მიზეზმა, 

საზოგადოების უარყოფითი განწყობა მოიხვეჭა, 

მკაცრი ფუნქციური მიდგომები, რომლებიც ერთი პერიოდი ნოვატორულად ითვლებოდა, 

როგორც ქლაქის  სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის სტრუქტურული გააზრების 

ხელსაწყო, დღესდღეობით აშკარა კრიზის წინაშე დგას. მშრალი ფუნქციური მიდგომებით 

გამართული ქალაქები რომლებიც მიდგომის თავდაპირველ პარადიგმას „სამუშაო - 

საცხოვრებელი - დასვენება― ერგებოდა, დღეს მრავალი სპეციალისტის მიერ მკვეთრ და 

მიურებელ ანაქრონიზმად მიიჩნევა, ეს განსაკუთრებით აქტუალურია მსხვილი 

ქალაქებისათვის. 

შესაბამისად თანამედროვე ქალაქგეგმარებითი ტენდენციები მიმართულია საქალაქო 

ცენტრებისა და განსაკუთრებული ისტორიული მნიშვნელობისა და სიმჭიდროვის 

საქალაქო ერთულების გეგმარებისას მრავალფუნქციური შერეული ხასიათის 

კომპლექსების შექმნისაკენ. რომლებიც თავის თავშია ერთიანებენ ქალაქის 

დამახასიათებელ თითქმის ყველა ფუნქციას. 

შესაბამისი წესით დამტკიცებული ფუნქციური ზონირება წარმოადგენს ქალაქის 

აქტიობებში ჩართულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა შორის ურთიერთობების 

მარეგულირებელ  ქალაქგეგმარებით რეგლამენტს, რომელიც განსაზღვრავს ბუნების 

რესურსებისადმი დამოკიდებულებას, მიწათსარგებლობასა და უძრავი ქონებისადმი 

დამოკიდებულაბას საქალაქო სტრუქტურებში. 
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მოქმედი კანონმდებლობისა და ტექნიკური რეგლამენტების მიხედვით საქართველოს 

ტერიტორიაზე დასახლებული ერთეულების მიწათსარგებლობითი  დოკუმენტებით 

გამოიყოფა შემდეგი ზოგადი ფუნქციური ზონები: 

 ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა 

 სასოფლო-სამეურნეო ზონა 

 სარეკრეაციო ზონა  

 საკურორტო-სარეკრეაციო ზონა 

 სპეციალური ზონა 

 საცხოვრებელი ზომა 

 სატრანსპორტო ზონა 

 საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 

 სამრეწველო ზონა 

 სანიტარული ზონა 

 სამხედრო დანიშნულების ზონა 
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ფუნქციური ზონირების სამართლებრივი სტატუსი („უფლებრივი ზონირება“) და 

მისი ადგილი ქალაქთრეგულირების/ქალაქის მართვის სისტემაში 

„სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ― საქართველოს 

კანონის მე-2 მუხლის „ო― ქვეპუნქტის თანახმად, უფლებრივი ზონირება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი დასახლებათა ტერიტორიების ცალკეული ზონებისათვის 

სივრცით-ტერიტორიული განვითარების პირობების დადგენას გულისხმობს. აღნიშნული 

კანონის 23-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა― ქვეპუნქტის შესაბამისად, უფლებრივი ზონირების 

ზოგადი რუკა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ნაწილს წარმოადგენს. ამასთან, 

„ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე― 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N59 დადგენილების საფუძველზე, 

თავად ფუნქციური ზონირება მიწათსარგებლობის ზონირების ნაწილია. აღნიშნული 

დადგენილების მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ტერიტორიის ზოგად 

ფუნქციურ ზონებად დაყოფა აისახება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შესაბამის 

მიწათსარგებლობის ზოგადი უფლებრივი ზონირების დოკუმენტში. ფუნქციური 

ზონირება ახდენს დასახლების ტერიტორიების იდენტიფიცირებას მათი გამოყენების 

ერთგვაროვანი ან შერეული სახეობის მიხედვით. 

ტერიტორიის/ზონის ფუნქციური გამოყენება ერთგვაროვანია, თუკი იქ განთავსებული 

მიწის ნაკვეთებისა ან/და უძრავი ქონების (ობიექტების) მინიმუმ 75% გამოყენებულია 

იდენტური ფუნქციით (დომინირებული სახეობა), ხოლო ტერიტორიის/ზონის 

ფუნქციური გამოყენება შერეულია, თუკი იქ განთავსებული მიწის ნაკვეთებისა ან/და 

უძრავი ქონების (ობიექტების) 25%-ზე მეტია გამოყენებული განსხვავებული ფუნქციით. 

 „ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე― 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N59 დადგენილების მე-7 მუხლის მე-5 

პუნქტის გათვალისწინებით ზოგადი ფუნქციური ზონების საზღვრების დადგენისას, 

როგორც წესი, გამოყენებული უნდა იქნეს: 

8. თბილისის ადმინისტრაციული საზღვარი; 

9. თბილისის განაშენიანებული ტერიტორიების საზღვრები როგორც საქალაქო, ისე 

სასოფლო/სააგარაკე განაშენიანების; 

10. ფიზიკური გარემოს ბუნებრივი და ხელოვნური საზღვრები/მიჯნები; 

11. დაცული ტერიტორიების საზღვრები; 

12. კულტურული მემკვიდრეობის კონკრეტული ძეგლის ტერიტორიის ან/და დამცავი 

ზონების ტერიტორიის საზღვრები/ფარგლები; 

13. საცხოვრებელი, საზოგადოებრივ-საქმიანი, საწარმოო, სარეკრეაციო 

ტერიტორიების საზღვრები; 

14. ქუჩებისა და მაგისტრალების ტერიტორიების საზღვრები; 

15. რკინიგზის, მილსადენებისა და სხვა საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

ტერიტორიების ან/და გასხვისების ზოლის საზღვრები. 

არსებული ზონების ცვლილება წარმოადგენს ცვლილებას ქალაქთმშენებლობით 

დოკუმენტებში და შესაბამისად საჭიროებს იმავე პროცედურების გავლას, რაც  

„ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე― 
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საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის N59 დადგენილებით მათი 

დამტკიცებისთვის არის დადგენილი. თუმცა, ზოგადი ფუნქციური ზონის ცვლილება 

საგამონაკლისო წესით შესაძლებელია ზემოაღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის მე-14 

მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით 

დადგენილი მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების საფუძველზე. აღნიშნული 

გამონაკლისი ეხება: 

1. აღნიშნული დადგენილების II თავით განსაზღვრული ყველა არსებული 

ფუნქციური ზონების ცვლილებას ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონად; 

2. აღნიშნული დადგენილების II თავით განსაზღვრული ყველა არსებული 

ფუნქციური ზონების, გარდა ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონისა, ცვლილება 

სარეკრეაციო ზონად; 

3. აღნიშნული დადგენილების II თავით განსაზღვრული სამრეწველო ზონა 1-ის, 

საზოგადოებრივ-საქმიანი და საცხოვრებელი ზონების ცვლილება სასოფლო-

სამეურნეო ზონად; 

4. სამრეწველო და საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონების ცვლილება საცხოვრებელ ან 

სატრანსპორტო ზონად. 

ფუნქციური ზონირება არ არის მიმართული ტერიტორიათა გამოყენების სახეების 

ფიქსაციისკენ, რამდენადაც იგი, როგორც უფლებრივი ზონირების შემადგენელი ნაწილი, 

მოწოდებულია განვითარებისკენ. 
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კომპაქტურობის იდეოლოგია 

ინტენსიური შიდატერიტორიული განვითარების აღსანიშნავად,  პირობითად ვიყენებთ 

პროფესიულ წრეებში კარგად დამკვიდრებულ ტერმინს ―კომპაქტური ქალაქი―. ამ 

დოკუმენტის საჭიროებისათვის, ―კომპაქტურობაში‖ ჩვენ ვგულისხმობთ გამჭიდროებულ 

განვითარებას ქალაქის ფორმის ცვლილების გარეშე. ამ ტერმინის ქალაქმშენებლობითი 

განსაზღვრება არ უნდა აგვერიოს მის გეომეტრიულ მნიშვნელობასთან, რომელიც 

წრესთან მიახლოებულს აღნიშნავს. 

კომპაქტური ქალაქის იდეა პირველად გვხვდება ჯ.დანციგისა და ტ.საატის წიგნში 

„კომპაქტური ქალაქი: საქალაქო გარემოს ორგანიზაციის პროექტი―. „დარწმუნებულნი 

ვართ, რომ შესაძლებელია შეიქმნას სივრცითი ქალაქი მოსახლეობის დაბალი 

სიმჭიდროვით, მნიშვნელოვნად მოხერხებული მაცხოვრებელთათვის, უფრო უსაფრთხო 

ბავშვებისთვის და ამასთან ერთად უფრო იაფიც, ვიდრე დღევანდელი ქალაქებია. ამგვარი 

ქალაქი ბევრად ნაკლებად დააზიანებს ეკოსისტემას და მნიშვნელოვნად შეამცირებს 

ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას. ბუნებაც კი ბევრად უფრო ხელმისაწვდომი იქნება 

კომპაქტური ქალაქის მაცხოვრებელთათვის, დღევანდელი მოქალაქეებისგან 

განსხვავებით― - წერენ წიგნის ავტორები. 

დღეს უკვე საყოველთაო კონსენსუსის საგანს წარმოადგენს მდგრადი განვითარების 

როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე ქალაქგეგმარებაში. ქალაქები ადამიანთა 

მოღვაწეობის მთავარ არენას წარმოადგენენ და ამავე დროს, ბუნებრივი რესურსების 

უმსხვილეს მომხმარებლებად გვევლინებიან. ამასთან, ქალაქების მდგრადობა 

დაკავშირებულია არამხოლოდ ეკოლოგიურ პრობლემებთან, არამედ ეკონომიკურ 

სიცოცხლისუნარიანობასთან, საცხოვრისთან და სოციალურ სამართლიანობასთან. 

უკანასკნელ პერიოდში სულ უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა ურთიერთკავშირს 

ურბანულ ფორმასა და მდგრადობას შორის. სწორედ  ამიტომ, არსებობს ვარაუდი, რომ 

ქალაქების ფორმას და სიმჭიდროვეს შესაძლოა მათი მომავლისთვის ჰქონდეთ 

განმსაზღვრელი მნიშვნელობა. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, არსებობს ძლიერი 

არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რომ კომპაქტური ქალაქი წარმოადგენს ყველაზე 

მდგრად საქალაქო ფორმას. 

ქალაქმგეგმარებლები, დეველოპერები და პოლიტიკოსები  სულ უფრო ხშირად 

მიმართავენ მცდელობას შექმნან უფრო კომპაქტური ქალაქი, რათა მაქსიმალურად 

მდგრად საქალაქო ფორმას მიაღწიონ.  საქალაქო გამჭიდროების პოლიტიკა გულისხმობს 

ქალაქის რეგენერაციის ხელშეწყობას, საქალაქო ცენტრების გამოცოცხლებას, შერეული 

გამოყენების განვითარებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციას და 

საქალაქო განვითარების კონცენტრაციას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კვანძებში. 

არსებობს კომპაქტური ქალაქის ბევრი მკაფიოდ გამოხატული უპირატესობა ქალაქების 

ექსტენსიური განვითარების საპირისპიროდ:  ნაკლები დამოკიდებულება ავტომანქანაზე, 

რითაც მცირდება მავნე აირების ემისიები ატმოსფერულ ჰაერში, მცირდება ენერგიის 

გამოყენება და უმჯობესდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება, 

ინფრასტრუქტურისა და ადრე განვითარებული მიწების ხელახალი გამოყენება, 

არსებული საქალაქო რაიონების რეგენერაცია და ქალაქების სიცოცხლისუნარიანობის 

ზრდა, ცხოვრების უფრო მაღალი ხარისხი, მწვანე სივრცეების შენარჩუნება და ბიზნესისა 

და სავაჭრო ოპერაციების გაფართოებისათვის შესაბამისი გარემოს შექმნა.  
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თანამედროვე კომპაქტური ქალაქის შექმნა მოითხოვს მონოფუნქციურ განვითარებასა და 

ავტომობილის დომინირებულ მდგომარეობაზე უარის თქმას. კომპაქტური ქალაქი 

იზრდება სოციალური  და კომერციული საქმიანობის ცენტრების ირგვლივ, რომლებიც 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კვანძებზეა განთავსებული. ისინი უზრუნველყოფენ 

საკოორდინაციო ცენტრებს, რომელთა ირგვლივაც თავის მხრივ ვითარდება რაიონები.  

ამდენად, შეიძლება ითქვას, რომ კომპაქტური ქალაქის მიდგომა გულისხმობს 

ტერიტორიების მაქსიმალურად ეფექტურ გამოყენებას. ამის მიღწევა შესაძლებელია 

კარგად შეკავშირებული, გონივრულად მჭიდრო განაშენიანების შექმნით, სადაც 

დაბალანსებულია საცხოვრისი, დასაქმება და დასვენება. ამ მიდგომის გატარების 

შედეგად იზრდება ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ეფექტიანობა (განსაკუთრებით, 

საინჟინრო ქსელებსა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე). ეს, თავის მხრივ, ამცირებს 

უარყოფით ზეგავლენას გარემოზე და ხელს უწყობს ბუნებრივი რესურსების გონივრულ 

ათვისებას. ასევე, კომპაქტური ქალაქის მიდგომა გულისხმობს შერეული გამოყენების 

არეალების ჩამოყალიბებას, სადაც თავმოყრილია ძირითადი ფუნქციების - დასაქმების, 

მომსახურებისა და დასვენების სხვადასხვა ობიექტი. პირველად საჭიროებებზე 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის შედეგი კი დადებითად აისახება მოსახლეობის 

სოციალურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. 

ზოგადად, არ არსებობს კომპაქტური ქალაქის უნივერსალური მოდელი, ამიტომ ყველა 

ქალაქი თვითონ განსაზღვრავს საკუთარ ადგილობრივ პრიორიტეტებსა და ღონისძიებებს. 

თბილისში, „კომპაქტური ქალაქის― კონცეფცია ეყრდნობა ქალაქის ზომიერი 

დემოგრაფიული და ეკონომიკური ზრდის პროგნოზსა და ტერიტორიული განვითარების 

შესაბამის სცენარს; ასევე, იმ მოთხოვნებსა და საჭიროებებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

ქალაქში ცხოვრების ხარისხის ამაღლებასთან. 

კონცეფცია „თბილისი - კომპაქტური ქალაქი‖ მიზნად ისახავს სოციალურად და 

გეოგრაფიულად დაბალანსებული ურბანული სტრუქტურის შექმნას, რომელსაც ექნება 

საკმარისი მოქნილობა უპასუხოს ცვალებად (ზოგჯერ გაუთვალისწინებელ) ვითარებებს. 

კომპაქტური ქალაქის სტრატეგიული მიზნებია: 

 ცხოვრების ხარისხის გაზრდა - წამყვანი პრინციპი; 

 განვითარების მიმართვა შიდასაქალაქო სტრუქტურის შენარჩუნებაზე მცირე 

ზომის ჩარევებით; 

 ძირითადი საქალაქო აქტივების შენარჩუნება და განვითარება; ერთად, ეს სამი 

სტრატეგიული მიზანი აყალიბებს იმ ძირეულ ამოცანებს, რომელთა 

განხორციელებაც აუცილებელია თბილისის განვითარების კომპაქტური სახით 

წარმართვისათვის: 

 პოლიცენტრული სისტემის განვითარების ხელშეწყობა; 

 ბრაუნფილდების ხელახლა გამოყენება; 

 სარეკონსტრუქციო უბნების განახლება. 
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ტერიტორიების პერსპექტიული განვითარება - ქალაქგანვითარების  

პოლიცენტრული  მოდელი. 

გ. შაიშმელაშვილი 

13.04.2017 

თბილისი მკვეთრად გამოხატული მონოცენტრული ქალაქია.  

ქალაქგანვითარების მონოცენტრული მოდელის ძირითად დამახასიათებელ 

თავისებურებას ქალაქის ჭარბი სატრანსპორტო და სოციალური დატვირთვა 

წარმოადგენს, რაც განაპირობებს დისბალანსს ცენტრსა და პერიფერიას შორის. 

დედაქალაქის მონოცენტრული მიდრეკილება, განსაკუთრებით 2004–2012 წლებში 

იყო გამოკვეთილი. 

სწორედ, ქალაქგანვითარების ამ მოდელის ბუნების ასახვას წარმოადგენს: 

 შეუსაბამო ფუნქციებისა და ჭარბი სატრანსპორტო დატვირთვების 

კონცენტრირება თბილისის ისტორიულ ცენტრში; 

 თბილისსა და მის აგლომერაციაში არსებული სამუშაო ადგილების უდიდესი 

უმრავლესობის დედაქალაქის ცენტრში თავმოყრა, რაც ზრდის ისედაც ჭარბ 

ცენტრისკენულ სატრანსპორტო ნაკადებს; 

 ცენტრისკენული ნაკადების აშკარად პროგრესირებადი ხასიათი ყოველდღიურ 

საცობებში ჰპოვებს ასახვას;  

ასევე, ცალკე აღსანიშნავია ქალაქის ცენტრში, ღია მწვანე სივრცეების 

განადგურების ხარჯზე, განაშენიანების ჰიპერტროფული ზრდის 

დამკვიდრებული ტენდენცია. 

შექმნილ ვითარებაში, მონოცენტრიზმის არსებული ქალაქგანვითარების მოდელი 

ისტორიული ცენტრის კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდეობის განადგურების 

ინსტრუმენტის მნიშვნელობას იძენს. ქალაქგანვითარების თავისებურებებისა და 

მოსალოდნელი გამოწვევების გათვალისწინებით, ბუნებრივად ყალიბდება შემდეგი აზრი:  

 თბილისის ქალაქგანვითარების არსებულ მონოცენტრულ მოდელს 

ავტომობილიზაციის თანამედროვე დონისადმი შეგუების უნარი არ გააჩნია; 

 აღნიშნული მოდელის შენარჩუნება ცენტრსა და პერიფერიას შორის ცხოვრების 

დონეთა სხვაობას კიდევ უფრო გააღრმავებს; 

 მონოცენტრული პრინციპების მოქმედების გახანგრძლივების შემთხვევაში 

კოლაფსი გარდაუვალია. 

2004–2012 წლების მონოცენტრულ მიდგომებზე დაფუძნებული ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებები თბილისის ისტორიული ცენტრის ავთენტურობისა და მთლიანობის 

დაქვეითების ხარჯზე განხორციელდა. მოხდა თბილისის ისტორიული ცენტრის ყველაზე 

მგრძნობიარე კულტურულ ლანდშაფტში შეუსაბამო სამშენებლო ექსპანსია, რომლის 

ძირითად ინსტრუმენტად სახელისუფლებო–ადმინისტრაციული ფუნქციის შენობა–

ნაგებობები, მათ შორის იუსტიციის სახლი და პრეზიდენტის სასახლე იქნა 

გამოყენებული. 
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2008 წლის ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის (ოპერატიული) გენერალური 

გეგმის (ავტორი: შპს„ანი“–არქიტექტორები) პრინციპული მიდგომების თბილისის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმაში ასახვის შემთხვევაში, 

მონოცენტრიზმზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას არსებობის არავითარი 

საფუძველი არ ექნებოდათ. როგორც ზემოთ მითითებულ 2008 წლის 

დოკუმენტშია აღნიშნული: 

„განუზომელი მასშტაბის ფუნქციური და სატრანსპორტო დატვირთვები 

წარმოადგენენ თბილისის ისტორიული ბირთვის თანამედროვე პრობლემების 

ძირითად განმაპირობებელ ფაქტორებს. სწორედ ეს ფაქტორები შეადგენენ 

ისტორიული გეგმარებითი სტრუქტურისა და ტრადიციული განაშენიანების 

უცილობელი დეფორმაციის რეალურ საფრთხეს.“ 

თბილისის მონოცენტრული განვითარების უკიდურესად ნეგატიური შედეგების 

განეიტრალება, მხოლოდ, ქალაქის ისტორიული ცენტრის ფარგლებს გარეთ 

ლოკალიზებული ახალი მიზიდულობის ცენტრების (კლასტერები, ეკონომიკური 

აქტივობის ზონები, ზრდის წერტილები) ფორმირების, ანუ პოლიცენტრული 

განვითარების პრინციპების საშუალებითაა შესაძლებელი. 

ქალაქგანვითარების პოლიცენტრული მოდელი სრულად შეესაბამება მდგრადი 

განვითარების მოთხოვნებს.* იგი სინქრონულად პასუხობს, როგორც ისტორიული 

ცენტრის დაცვის, ასევე, ქალაქის ურბანული განვითარების ინტერესებს.  

პოლიცენტრიზმზე დაფუძნებული ურბანისტული პოლიტიკის გატარების 

შემთხვევაში, ინვესტიციები ქალაქის ისტორიული ცენტრიდან პერიფერიაში 

გადაინაცვლებს, რაც ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების ისტორიული 

ცენტრის გარეთ ფორმირებას. თავის მხრივ, ეს შეასუსტებს და შეცვლის 

სატრანსპორტო ნაკადების ცენტრისკენულ ვექტორს და რაც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, უზრუნველყოფს პერიფერიასა და ცენტრში ცხოვრების ხარისხის 

ამაღლებას.  

თბილისის ურბანული პოლიტიკის პრიორიტეტებად უნდა იქცეს თბილისის ცენტრის 

გარეთ, თბილისსა და თბილისის აგლომერაციაში ახალი სასწავლო, კულტურული, 

სპორტული ცენტრებისა და მაღალტექნულოგიური ბიზნეს კლასტერების შექმნა. ასეთი 

კლასტერების ფორმირება განაპირობებს, ერთის მხრივ, დედაქალაქის ცენტრის 

სატრანსპორტო ნაკადებისაგან მნიშვნელოვან განტვირთვას, მეორეს მხრივ, მანძილის 

შემცირებას საცხოვრებელი ადგილებიდან სამუშაო და დასვენების ადგილებამდე.  

რაც შეეხება ახალი მიზიდულობის ცენტრების ლოკალიზების ადგილების განსაზღვრას, 

მათი გამოვლენა თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმის ერთ–ერთი საკვანძო საკითხია. 

ახალი პოსტინდუსტრიული ეკონომიკა და ახალი სოციალური სტანდარტები საქალაქო 

ტერიტორიების გამოყენების წინაშე ახალ მოთხოვნებს აყენებენ. ქალაქის ხელისუფლება 

ვალდებულია უზრუნველყოს - „ზრდის წერტილების“ სტიმულირების პირობები. 
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სხვადასხვა მასშტაბის ეკონომიკური აქტივობის პოლუსების შექმნა, ქალაქის გეგმარებითი 

სტრუქტურის წინასაპროექტო კომპლექსური კვლევების საფუძველზე დადგენილ 

ადგილებში, (დედაქალაქის ცენტრის ფარგლებს გარეთ), ხელს შეუწყობს ქალაქის 

ჰარმონიულ განვითარებას და ცხოვრების დონის გათანაბრებას ცენტრსა და პერიფერიას 

შორის. 

პერიფერიიდან თბილისში ყოველდღიური შრომითი გადაადგილებისა და აგლომერაციის 

ცენტრისათვის სატრანსპორტო დატვირთვების თავიდან აცილების მიზნით, ახალმა 

მიზიდულობის პოლუსებმა, როგორც თვითკმარმა ურბანულმა ერთეულებმა, თავიანთ 

წიაღში უნდა გაითვალისწინონ საცხოვრებელ ზონებთან შეთავსებული დასაქმების 

შესაძლებლობები. 

ახალი მიზიდულობის ცენტრები ქალაქის ცენტრიდან თავისკენ უნდა „იწოვდნენ“ 

ყოველდღიურ ფუნქციებს, რაც შეამცირებს მოქალაქეების ქალაქის ცენტრში 

პერმანენტული მგზავრობის აუცილებლობასა და სატრანსპორტო ნაკადებს. 

პოლიცენტრული განვითარების მოდელს შეუძლია იმ ნეგატიური ტენდენციის 

ალტერნატივის შექმნა, რომელიც გარეუბნების გაფართოებასა და მის ქალაქთან 

თანდათანობით შერწყმაში პოულობს გამოხატვას; 

· სატრანსპორტო კარკასი შეიძლება გახდეს ქალაქისა და რაიონის (ოლქის) განვითარების 

გეგმების გაერთიანების საფუძველი, აგლომერაციის განვითარების პროცესების 

სინქრონიზაციისა და კოორდინაციის ბაზა. აგლომერაციის საფუძველსა და მისი 

„სისხლძარღვების სისტემას“ შეადგეს ტერიტორიის სატრანსპორტო კარკასი, რომელიც 

თავის თავში მოიცავს ყველა დონის ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის ობიექტს და 

ერთიანი წყაროდან ფინანსირდება; 

 · ახალი მიზიდულობის ცენტრების უნიკალურობა მათ მრავალფეროვნებასა და 

ხელმისაწვდომობაში უნდა მდგომარეობდეს, რაც, თავის მხრივ, ჩქაროსნული 

ტრანსპორტისა და მოხერხებული საფეხმავლო მარშუტების განვითარებას 

უნდა გულისხმობდეს; 

მომავალი მიწათსარგებლობის გეგმის განსაკუთრებული ინტერესის საგანს უნდა 

შეადგენდეს: 

 · ახალი მიზიდულობის ცენტრების ტერიტორიების მორფოლოგიური ანალიზი 

განაშენიანების პოტენციალისა და რეზერვების გამოვლენისათვის, როგორც 

ქალაქ თბილისის შიგნით, ასევე, თბილისის აგლომერაციის საზღვრებში; 

· მაქსიმალურად შესაძლებელი გახადოს საცხოვრებელი ფუნქციისა და დასაქმების 

ადგილების შეთავსება; 

თბილისის ურბანული განვითარების პრაქტიკაში ევროპული გამოცდილების გამოყენება 

მნიშვნელოვანია რადგან, იგი თბილისში სადღეისოდ წარმოქმნილ პრობლემებთან 

იდენტურ მდგომარეობასთან გამკლავების ათეულობით წლებს ითვლის. 

თბილისის ისტორიული ცენტრის განტვირთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი 

პრობლემების ფონზე, განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს ევროპული ქვეყნების 
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დედაქალაქების ანალოგიურ პრობლემებთან მიმართების ისტორიული გამოცდილების 

ანალიზი. 

ევროპული გამოცდილების ანალიზი 

ბარონ ოსმანის გრანდიოზული მასშტაბის ურბანული რეკონსტრუქციის შემდგომი 100–

წლიან პერიოდში პარიზის სტიქიურმა სივრცით–ტერიტორიულმა განვითარებამ, 

საფრანგეთის დედაქალაქი გარეუბნების პრობლემის წინაშე დააყენა. პარიზი მწვანე 

სივრცეების განადგურების ხარჯზე წარმოქმნილი უსახური საგარეუბნო განაშენიანების 

ალყაში მოექცა. 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის შეუსაბამო სივრცით–გეგმარებითმა 

ცვლილებებმა საფრთხე შეუქმნა საკაცობრიო ფასეულობის არქიტექტურულ ანსამბლებს. 

პარიზის ისტორიული ცენტრი- მემკვიდრეობის შეუდარებლად მაღალი კონცენტრაციის 

სივრცითი გარემო, დედაქალაქის აგლომერაციის ჭარბი ცენტრისკენული სატრანსპორტო 

ნაკადების მიზიდულობის ეპიცენტრად იქცა. 

განსაკუთრებით შემაშფოთებელი აღმოჩნდა ქალაქის მგრძნობიარე ისტორიულ–

კულტურულ გარემოში თანამედროვე არქიტექტურის „აგრესიული 

ქალაქთმშენებლობითი ექსპანსია―, რომლის უკიდურეს ნეგატიურ სიმბოლოდ დღემდე 

„მონპარნასის კოშკია― მიჩნეული. პრაქტიკულად, ცენტრში აიგო 210 მეტრიანი 

ცათამბჯენი - „მონპარნასის კოშკი―( 1972―).9  

საზოგადოების მხრიდან კრიტიკის საფუძველზე პარიზის მერიამ 1970-იან წლებში 

ისტორიულ პარიზში 37 მეტრამდე შეზღუდა სიმაღლე. 

  

აირატომ იზღუდებამაღლივიგანაშენიანებაისტორიულ
ცენტრებში. 

   

ილ. 1 მონპარნასისცათამბჯენის პარიზის ისტორიულად ჩამოყალიბებულ პანორამულ ხედებში აგრსეიული 

შეჭრის მაგალითები. 

შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში 1965 წელს შემუშავებულ იქნა „პარიზის რაიონის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების გენერალური სქემა“. 

                                                           

9 მსოფლიოს ყველაზე მახინჯი შენობების სიაში „მონპარნასის კოშკს― მეორე ადგილი აქვს 

განკუთვნილი. 
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ახალი გენერალური სქემის შემუშავების განმაპირობელ ფაქტორად დასახელდა „პარიზის 

ისტორიული ცენტრის ძირეული გარდაქმნის შეუძლებლობა―. ამ განაცხადის რეალური 

არსს შეადგენს გენერალური  სქემის მიერ   „გარდაქმნის― სახელით პარიზის  

მემკვიდრეობის დაკნინება–დეგრადაციის  პროცესის აღკვეთა.  

ამდენად, 1965 წლის „პარიზის აგლომერაციის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

გენერალურმა სქემამ არჩევანი პარიზის ისტორიული ცენტრისა და მისი უნიკალური 

მემკვიდრეობის დაცვის სასარგებლოდ გააკეთა. 

იმავდროულად, გენერალური სქემა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს–პერიფერიის 

განვითარებასა და პერიფერიის ცხოვრების დონის ცენტრის დონესთან გათანაბრებას. 

ამ ორი ,ერთმანეთთან განუყოფლად დაკავშირებული – ქალაქის მემკვიდრეობის დაცვისა 

და პარიზისა და მისი აგლომერაციის ქალაქგანვითარების ფუძემდებლური მიზნის 

მისაღწევად, გენერალური სქემა უმნიშვნელოვანეს ამოცანად სახავს –პარიზის 

მონოცენტრული სტრუქტურის ქალაქგავითარების პოლიცენტრულ მოდელად 

გარდაქმნას; 

ამ მიზნით, დაგეგმილ ურბანიზაციის რაიონებსა და თანამედროვე გარეუბნებში შეიქმნა 

ახალი საქალაქო ცენტრები. გენერალური სქემის მიხედვით , მათ აგლომერაციის 

დეცენტრალიზაციის მიზნებისკენ მიმართული და პარიზის მიზიდულობის 

გამანეიტრალებელი „კონტრმაგნიტის“ როლი ჰქონდათ განკუთვნილი. 
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ილ 2 პარიზის აგლომერაციის განვითარების გენერალური სქემა 

ლეგენდა: 

2.ახალი საქალაქო წარმონაქმნი; 

3.არსებული საქალაქო განაშენიანება; 

4. მწვანე ზონა; 

5.საავტომობილი მაგისტრალი. 

ზემოაღნიშნული ცხადჰყოფს, რომ ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ საფრანგეთის 

დედაქალაქის ურბანული განვითარების პრობლემები განიხილებოდა პარიზის 

აგლომერაციის რეკონსტრუქციისა და განვითარების პრობლემებთან განუყოფელ 

კავშირში. ასეთი კავშირის უზრუნველყოფის საიმედო გარანტის ფუნქცია 

განეკუთვნებოდა „პარიზის აგლომერაციის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

გენერალურ სქემას.“ 

სწორედ ამ სქემის ფორმატში იქნა განსაზღვრული ის საქალაქო ცენტრები, რომელთაც 

თავიანთ თავზე უნდა აეღოთ პარიზისა და მისი ისტორიული ცენტრისაკენ მიმართული 

სატრანსპორტო და ქანქარისებური მიგრაციული ნაკადების ჭარბი დატვირთვები. ამ 

მიზნით შერჩეულ საქალაქო ცენტრებთან (კრეტეი, ვერსალი, სენ-დენი, ბობინი, დეფანსი) 

მიმართებაში გენერალური სქემა ამკვიდრებს გარეუბნების „განახლების პოლუსების“ 

ტერმინს. 

პერიფერიიდან პარიზში ყოველდღიური შრომითი გადაადგილებისა და აგლომერაციის 

ცენტრისათვის სატრანსპორტო დატვირთვების თავიდან აცილების მიზნით, ახალი 

ქალაქები ვალდებულები იყვნენ თავიანთ წიაღში შეექმნათ სამუშაო ადგილები. 
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სწორედ ამიტომ, ინგლისის ახალი ქალაქებისაგან განსხვავებით, საფრანგეთის ახალი 

ქალაქები თვითკმარ ქალაქებს წარმოადგენენ, რაც კანონით იყო უზრუნველყოფილი. 

1970 წლის 10.07. კანონის 1–მუხლის მიხედვით ახალი საქალაქო წარმონაქმნებმა, როგორც 

„წონასწორობის ცენტრებმა“, უნდა უზრუნველყონ დასაქმების ადგილებისა და 

სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებების შექმნის შესაძლებლობები. მათი სამშენებლო 

პროგრამები უნდა შეიცავდნენ არანაკლებ 10 ათას საცხოვრებელ ბინას. 

ყურადსაღებია ის გარემოებაც, რომ პარიზის რაიონის ამ ახალი ქალაქების პროექტირება 

მიმდინარეობდა 1965 წლიდან ამ მიზნისათვის სპეციალურად შექმნილ პარიზის რაიონის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ინსტიტუტში. 

სამწუხარო რეალობაა, რომ საფრანგეთის დედაქალაქის ურბანული განვითარების 

პრაქტიკისაგან განსხვავებით, წინამდებარე თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმა ვერ დაეფუძნება უფრო მაღალი იერარქიის დოკუმენტების დონეზე შემუშავებულ 

რეკომენდაციებსა და მოთხოვნებს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ისინი არ არსებობს.  

საქართველოს სივრცითი მოწყობის გენერალური სქემა, როგორც უმაღლესი იერარქიული 

დონის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტი, განსაზღვრავს ქვეყნის სივრცით-

ტერიტორიულ სტრუქტურას, განვითარების ცენტრების იერარქიას, ინფრასტრუქტურისა  

და სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ძირითად გეგმარებით ღერძებს10  

ეჭვგარეშეა, რომ ქვეყნის ზოგად სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დოკუმენტის არ 

არსებობის ფაქტი გადაულახავ დაბრკოლებას უქმნის სივრცით-ტერიტორიული 

დაგეგმვისა და დასახლებული პუნქტების ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტების მრავალ 

დისციპლინარული მეცნიერული კვლევების საფუძველზე შემუშავებას. 

აღნიშნული დოკუმენტის არარსებობის ფაქტი წარმოადგენს ქალაქთმშენებლობითი 

პოლიტიკის ფორმირებაზე უკიდურესად ნეგატიური ზემოქმედების მქონე ფაქტორს. იგი 

აფერხებს საქართველოს ინტეგრაციას მდგრადი განვითარების კონცეფციაზე 

დაფუძნებულ სივრცითი განვითარების ზოგად ევროპულ სტრატეგიაში. 

ამ ფონზე ქალაქებისა და ტერიტორიების მდგრადი განვითარების საერთაშორისო 

მეთოდიკის შესწავლა და თანამედროვე რეალიებთან ადაპტაციის უზრუნველყოფა 

თანამედროვე ქართული ურბანისტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამოცანად უნდა 

იქნეს მიჩნეული. 

პარიზის ქალაქგანვითარების პოლიცენტრული სისტემის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი– 

დეფანსის ანსამბლი. 

სხვა გარეუბნებისაგან განსხვავებით, წარმოადგენს რა ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

ღერძის (პარიზის აღმოსავლეთ–დასავლეთი დიამეტრი: ლუვრი, ტიულრი, თანხმობის 

მოედანი, ელისეს მინდვრები, ვარსკვლავის მოედანი, დიდი არმიის ავენიუ) გაგრძელებას, 

იგი უშუალოდაა დაკავშირებული პარიზის ისტორიულ ცენტრთან. 

                                                           
10 .სრული ჩამონათვალი იხ. საქართველოს კანონი სივრცითი მოწყობისსა და 

ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ. 2005წ.მუხლი 18.4. 
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დეფანსის ახალი გრანდიოზული მასშტაბის ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიების მიზანს 

წარმოადგენდა: 

· პარიზის გადატვირთული ისტორიული ცენტრის ადმინისტრაციულ–საქმიანი 

ფუნქციებისაგან გამოთავისუფლება; 

· მძლავრი ბიზნეს-კლასტერის ფორმირება. 

დეფანსის კვარტალი პარიზის 1960-70-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო 

ახალმშენებლობათა რიცხვს მიეკუთვნება. მისი რეალიზაცია იმჟამინდელი საფრანგეთის 

არქიტექტურისათვის დამახასიათებელ ახალ ტენდენციებს ასახავს. 

პროექტი ისეთი სახით არის განხორციელებული, რომ ლუვრიდან ორი ტრიუმფალური 

თაღის „ღიობში― შესაძლებელია დეფანსის ცათამბჯენების ვიზუალური აღქმა. მაშინ, 

როდესაც შედარებითი სიშორის ფაქტორი გამორიცხავს კვარტლის განაშენიანების 

ისტორიული ქალაქის სილუეტზე ნეგატიურ ზემოქმედებას.11 

მიჩნეულია, რომ დეფანსის კვარტალში ასახვა ჰპოვა მრავალმა ქალაქთმშენებლობითმა 

ტენდენციამ, მათ შორის, ათენის ქარტიის ზოგიერთი დებულების, უპირველეს ყოვლისა, 

ფუნქციური ზონირების მეთოდის უარყოფა. ეს მეთოდი განაშენიანების ინტეგრალური 

პრინციპით იქნა ჩანაცვლებული. 

                                                           
11 დეფანსისს ახალი საქმიანი კვარტლის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა 

1955 წელს.მიზანი-დასავლეთის გარეუბნების  ნანტერი,პიუტო და კურბევუას ძველი 

ქაოტური განაშენიანების მოწესრიგება  და პარიზის ისტორიული ცენტრის 

ადმინისტრატიულ-საქმიანი ფუნნქციებისაგან განთავისუფლება. 
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ილ. 1  .ხედი პარიზის ისტორიული ღერძის უკიდურესი ჩრდილო-დასავლეთი მონაკვეთიდან 

დეფანსში ერთიან კომპლექსში იქნა ჩართული ადმინისტრაციული შენობები, 

საცხოვრებელი კომპლექსები, კომერციული სივრცეები, სატრანსპორტო კომუნიკაციები, 

სამაყურებლო და სკოლის შენობები, რითაც ხელი შეეწყო მრავალფუნქციურ აქტივობას და 

კვარტალის გამოცოცხლებას. ასევე, ადმინისტრაციული დაწესებულებებში სამუშაოს 

დამთავრებასთან დაკავშირებული „ცხოვრების ჩაქრობის“ თავიდან არიდებას. ამ მიზანს 

ემსახურებოდა ფორუმის ესპლანადაზე გამართული მრავალრიცხოვანი ბაზრობები, 

გამოფენები თუ კონცერტები. 

კვარტალი ორ ნაწილად იყო გაყოფილი-ზონა A, ნეის ხიდის დასავლეთით მდებარე 130 ჰა 

ტერიტორია და ზონა B, რომელიც მოიცავდა 600 ჰექტარს. 

ურბანული სიტუაციისა და ადგილის რელიეფის თავისებურებამ განაპირობა ხელოვნური 

პლატფორმის ფორმირება, რამაც, ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის გადაწყვეტის 

შესაძლებლობა გააჩინა. 

ჭრილში დეფანსის პლატფორმა წარმოადგენს მრავალშრიან რკინაბეტონის სტრუქტურას, 

რომელშიც გადის სხვადასხვა კომუნიკაცია: მეტროს ხაზი, რკინიგზა, ავტომაგისტრალები, 

პარკინგები, ავტობუსების სადგურები, სხვადასხვა საინჟინრო კომუნიკაციის 

გამაერთიანებელი ტექნიკური გალერეების ქსელი. აღნიშნულის გარდა, „მიწისქვეშა― 

სივრცე მაღაზიებითა და საგამოფენო დარბაზები იქნა ათვისებული. 
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დეფანსის კვარტალის განაშენიანება. გეგმა. 1.ბიურო; სასტუმროები; საქალაქო ღერძი; 

3.საცხოვრებელი სახლები; 4.დეკორატიულ ხელოვნებათა უმაღლესი სკოლა; 5 

არქიტექტუეის უმაღლესი სკოლა; 6.კულტურის სახლი; 7. პრეფეკტურა;8 პარკი; 9. 

ახალგაზრდა მუსუკოსების სახლი; 10. საცხოვრებალი ღეროები; 11.ღრმად მოხუცებულების 

სახლი; 12.მრეწველობისა და ტექნიკის  ტექნიკის სახლი; 14. ზონა - =ს ფორუმი. 
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ილ.  2 .უკანა პლანზე "დიდი თაღი" და დეფანსის კვარტალი, შუა პლანზე ეიფელის კოშკი, წინა პლანზე 

„ცნობილი― „მონპარნასის― კოშკი. 

 

ამ არეალში პირველი საოფისე შენობა გაიხსნა 1958წელს. 

ასევე აღსანიშნავია რომ, საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა მიტერანის ინიციატივით 

დეფანსის დიდი თაღის საუკეთესო პროექტზე გამოცხადებულ იქნა საერთაშორისო 

პროექტი. რომელშიც დანიელმა არქიტექტორმა იოჰან ოტტო ფონ სპრეკელსენმა 

გაიმარჯვა (1921-1987). ტრიუმფალური თაღის XX საუკუნის კონცეპციის მისი 

ავტორისეული არსია - ძეგლი არა სამხედრო გამარჯვებებს, არამედ კაცობრიობას და 

ჰუმანიზმის იდეალებს. 

დეფანსის მშენებლობას პროფესიულ წრეებსა და საზოგადოებაში მძაფრი პოლემიკა და 

ხშირ შემთხვევაში, აშკარად ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვა. “ცალობითი“ მიდგომა და 

კოშკურა ოფისებით მაღლივი განაშენიანება, შეფასებულ იქნა, როგორც ურბანიზმისადმი 

„მონოპოლისტური“ მიდგომა. 

ერთადერთი, რასაც კრიტიკა არ შეხებია, ესაა ხელოვნური პლატფორმა, რომელმაც 

საყოველთაო მოწონება დაიმსახურა. აღიარებულ იქნა, რომ ხელოვნური პლატფორმა, იმ 

მაორგანიზებელი რგოლის როლს თამაშობს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა 

ერთ ანსამბლში სტილისტურად და მხატვრულად არაერთგვაროვანი შენობა-ნაგებობის 

გაერთიანება. 
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Figure 3 დეფანსის ესპლანადა და ცათამბჯენებით ფორმირებული სივრსეები 

შედეგად, დეფანსი, რომელიც 1970 წლიდან შენდება, ევროპაში ერთ-ერთ უმსხვილეს 

ბიზნეს-კლასტერად ითვლება. საფრანგეთის ისტორიულ ცენტრიდან 4 კმ-ით 

დაშორებულ კვარტალში 1500კომპანიაა ლოკალიზებული. ყურადსაღებია ის 

მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ დეფანსის ბიზნეს კვარტალში ყოველდღიურად შემოდის, ამ  

კომპანიებში დასაქმებული 130 000 პერსონა, 20 000 კი მუდმივად დეფანსში ცხოვრობს. 

ასეთი ქანქარისებრი მობილობის ეფექტური უზრუნველსაყოფად, დეფანსამდე მისვლა 

მაქსიმალურადაა გაადვილებულია, ტერიტორიამდე მიყვანილია მეტროს ცალკე შტო, 

გზის ნაწილი მიწისქვეშაა გაყვანილი. 
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ყურადსაღებია ასევე პარიზის უნივერსიტეტის („პარიზი XII―) პროფესორისმ რემი 

პრუდომის პასუხი კითხვაზე- თუ რატომა არ არსებობს კონფლიქტი მემკვიდრეობის 

დაცვასა და ქალაქის ურბანულ განვითარებას შორის საფრანგეთის ისტორიულ 

ცენტრებში, , ის ამბობს რომ: „მსხვილი ქალაქების დიდ უმრავლესობაში კომერციული 

განვითარება თავმოყრილია ისტორიული ცენტრებისაგან მოშორებით―. პრუდომს 

მაგალითად მოჰყავს პარიზის ცენტრისაგან 10 კმ-ის მოშორებით მსხვილი კომერციული 

ცენტრი დეფანსი.12  

 

ილ. 4 დეფანსის პანორამა ეიფელის კოშკიდან. 

                                                           
12. დასკვნითი მოხსენება. აღმოსავლეთი  და  დასავლეთი  ევროპის ქვეყნების რეგიონული 

კონფერფნცია,  თემაზე  „მართვა და მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეტანილი ქალაქების 

ისტორიული ცენტრების დაცვა-შენარჩუნება. ―29.01-02. 2007წ, სანკტ-პეტერბურგი. 
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ილ. 7 პარიზის ისტორიულ-კულტურული ღერძის  ჩრდილო- დასავლეთი მიმართულების ბოლო მონაკვეთი: 

ღერძზე ლოკალიზებული "დიდი თაღი" 

აღსანიშნავია რომ, დეფანსის რაიონის მოწყობამ, ბევრ სიკეთესთან ერთად, ქალაქს თავისი 

პრობლემებიც მოუტანა. მაგალითად, დეფანსის ბიზნეს-კლასტერის დაფუძნებიდან 

გარკვეული დროის შემდეგ შესამჩნევი გახდა საცხოვრებელი ადგილის მონაცვლეობის 

მიზნით, ე. წ. „ლურჯსაყელოიანთა“ პარიზიდან გარეუბნებში -დეფანსში ლოკალიზებული 

დასაქმების ადგილების სიახლოვეს „გადაჩოჩება.“ 

ამ არასასურველი მიგრაციული პროცესის დარეგულირების მიზნით და პარიზის 

პოლიცენტრული განვითარების მოდელზე დაფუძნებული პრინციპების შესაბამისად, 

„დიდი პარიზის“ საერთაშორისო პროექტი თვით ქალაქის ფარგლებში, პასუხობს 

რამდენიმე პოლუსის შექმნით, საკუთარი საოფისე ცენტრებით, ახალი მუზეუმებით, 

თეატრებით და მიმზიდველი დაბალსართულიანი საცხოვრებელი განაშენიანებით. აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოაღნიშნული პროგრამები სრულად პასუხობენ 

ენერგოეფექტურობისა და კიოტოს პროტოკოლის მოთხოვნებს. 

რაც შეეხება ცათამბჯენებს, რადგან განაშენიანების სიმაღლის რეგულირება ასევე 

მნიშვნელოვანი საკითხია ერთიანი აღქმადობის კონტექსტში, ისინი დაიგეგმა არა ქალაქის 

ცენტრში, არამედ პარიზის წრიული გზის სიახლოვეს (დეფანსი ამ წრიული გზის 

საზღვრებს გარეთაა). როგორც პარიზის მერი აცხადებს „პარიზი დამთავრებული არ არის. 

აუცილებელია ხელახლა მივცეთ ქალაქს მაღლივი განზომილება, ამასთანავე, წარსულის 

შეცდომები გამეორებული არ უნდა იქნეს.“ 
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ილ 8 ახალი ცათამბჯენი (სიგნალი) დეფანსის ბიზნეს კვარტალში არქიტექტორი ჟან ნუველი13 

დღესდღეობით პოლიცენტრიზმის საკითხი იმ მრავალი მსხვილი ქალაქის სამომავლო 

არჩევანს წარმოადგენს, რომლებიც პარიზის მაგალითის გათვალისწინებით ჰარმონიული 

განვითარების ახალ გზებს ეძებენ. 

ქალაქგანვითარების თანამედროვე ეტაპზე, მრავალი ქალაქი (მათ შორის, პოსტსაბჭოთა 

ქალაქები) აქტიურად იზიარებენ ევროპის ქალაქების, განსაკუთრებით კი, პარიზისა და 

ლონდონის „პოლიცენტრული ქალაქგანვითარების მოდელის ისტორიულ 

გამოცდილებას. 14 

აღსანიშნავია, რომ პარიზისაგან განსხვავებით, ლონდონი ქალაქის ქსოვილში 

თამამად ნერგავდა თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშებს. ბრიტანეთის 

დედაქალაქმა, რომელმაც ასევე პოლიცენტრიზმის მოდელი აირჩია, მხოლოდ 

ერთი რაიონის ფარგლებში შეზღუდა თანამედროვე მაღლივი არქიტექტურის 

                                                           

13 ჟან ნუველის საკონკურსო პროექტმა „signal tower―- მა   გაიმარჯვა და უკან მოიტოვა  

ბრიტანელი ნორმან ფოსტერის,ამერიკელი დანიელ ლიბესკინდის,ფრანგი 

არქიტექტორების ჟან ვილმოტის  და ჟაკ ფერეს საინტერესო პროექტები.           

14 განსაკუთრებული შესწავლის საგნადაა გადაქცეული  „დიდი პარზის „ პროექტი. 
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განთავსება. ქალაქში სამი ბიზნეს კვარტალია: ცნობილი სიტი, კენერი-უორფი და 

პადინგტონი. 

კენერი-უორფისა და პადინგტონის ბიზნეს-კვარტალების მშენებლობამ შესაძლებელი 

გახადა ოდესღაც დეპრესიული რაიონების გარდაქმნა. 

1990-იან წლებში კენერი უორფის ადგილას იყო ძველი, ძველი გემთსაშენი. დღეს იქ 

თანამედროვე შენობა-ნაგებობები მიმზიდველ ქალაქურ სივრცეებს ქმნის. ამან გაზარდა 

ხალხის აქ ცხოვრება და მუშაობის სურვილი და არეალის მაგნიტუდა. 

 

ილ 9 კენერი უორფის ბიზნეს კლასტერი.ამ კლასტერშია ლოკალიზებული ლონდონის ყველაზე მაღალი 

შენობა Canada Square - 235 მ. 

აქვე უნდა ითქვას, რომ ლონდონის ხელისუფლებამ ბიზნეს კლასტერების თავიანთი 

მოდელების შექმნის დროს თავი ვერ დააღწია შეცდომებს. რაც კენერი უორფის 

პროექტირების პროცესში ტრანსპორტის როლისა და მნიშვნელობის ჯეროვან 

შეუფასებლობაში გამოიხატა. 

თავდაპირველად არ მოხდა რაიონის აღჭურვა მეტროს ხაზით, ამდენად შეიზღუდა მისი 

მიღწევადობა. შესაბამისად მაშინ, როდესაც ცათამბჯენები უკვე მზად იყო 

არენდატორების მისაღებად, რაიონის მოუხერხებელი მდებარეობის გამო, მათი ათვისება 

არ მოხდა. შედეგად დეველოპერები გაკოტრდნენ. 

მას შემდეგ კი, რაც კენერი უორფში მეტროს მსუბუქი ხაზი იქნა გაყვანილი, ამ რაონში 

დღესდღეობით 100 000 ადამიანია დასაქმებული. 
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ილ. 10 კენერი უორფის ბიზნეს კლასტერი.                                           

რაც შეეხება ლონდონი სიტის 15, რომელიც ისტორიული შენობების ვიზუალური 

გავლენის ზონაშია, აქ აშენდა სკანდალურ ცათამბჯენად შეფასებული 180 მეტრის (Mary 

Axe) მაღლივი შენობა (2004 წ.), რასაც საზოგადოების მძაფრი პროტესტი მოჰყვა.  

XIX-საუკუნის შუა წლებისათვის სიტი ლონდონის მზარდი მეგაპოლისის   მხოლოდ 

მცირე ნაწილად იქცა. 

მეორე მსოფლიო ომის დროს სიტიმ გამანადგურებელი საჰაერო დაბომბვა განიცადა. 

ომისშემდგომ ისტორიული სახლების ადგილებზე თანამედროვე მსხვილმასშტაბიანი 

ოფისები აშენდა. მართალია ქუჩების დაგეგმარებამ შუასაუკუნეების ხასიათი შეინარჩუნა, 

თუმცა ომისშემდგომი მოდერნისტული ცვლილებები დიდ მასშტაბებს აღწევს. 

აღნიშნულის განსაკუთრებულ სახასიათო ნიმუშს წარმოადგენს პატერნოსტერ-სკვერი. 

შესაბამისად ლონდონის ისტორიული ქალაქისათვის მიუღებელი ცვლილებები 

ცათამბჯენებით არ დაწყებულა. ცათამბჯენების „ეპოქა“ სიტიში 1970-იანი წლებიდან 

შეგვიძლია ავითვალოთ. 

ახლო წარსულში ლონდონში ჯერ კიდევ მოქმედებდა ე.წ. „ლონდონის გეგმა“, რომელიც 

ითვალისწინებდა ლონდონის ცენტრში დიდი ოდენობით ცათამბჯენის მშენებლობას. ეს 

გეგმა ასევე სარგებლობდა ლონდონის მერი კენ ლივინგსტონის მხარდაჭერით. 

                                                           
15 ლონდონის სიტიში ამჟამად ცხოვრობს 7000 მოსახლე. (2011 წლის მონაცემებით). 

სიტიში მუშაობს 316000 პერსონა, ყველა საფინანსო მომსახურების სფეროშია 

დასაქმებული. 
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ილ. 11 პატერნოსტერ-სკვერის მოედანი,ლონდონის საფონდო ბირჟა(შენობა მარჯვნივ). 

2006 წლის ივლისში იუნესკოს კომიტეტმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის მთავრობა ქალაქის 

მემკვიდრეობის დაცვას ჯეროვან ყურადღებას არ აქცევს. კერძოდ იუნესკოს 

სპეციალისტებმა მოთხოვეს, ბრიტანეთის ხელისუფლებას ტემზის სამხრეთ ნაპირიდან 

ლონდონის ტაუერზე დაუბრკოლებელი ხილვითი კორიდორის მოწყობა. 

თავის მხრივ ბრიტანეთის მთავრობამ ამ მოთხოვნის შესაბამის დოკუმენტში ჩართვის 

პირობა აიღო ვალდებულებად.  2007 წ. 

დღეს, იმის შემდეგ რაც იუნესკომ მკაცრად გააკრიტიკა ახლანდელი ხელისუფლების 

პოლიტიკა ლონდონის ისტორიულ სახლებზე არაადეკვატური ზრუნვის გამო, 

ბრიტანული მთავრობა მზადაა შეზღუდოს ცათამბჯენების მშენებლობა დედაქალაქში. 

ამ ეტაპზე ბრიტანული მთავრობა გეგმავს ისტორიულ სიტიში ჩარევის „ვიზუალური“ 

შედეგებს შესწავლას. უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება, შემცირდეს ერთ-ერთი კოშკის 

სიმაღლე 226 მეტრიდან 180 მეტრამდე. 
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ილ 12. ხედი სიტის აღმოსავლეთ ნაწილზე ტემზის სამხრეთ სანაპიროდან. 

 

ილ. 13 ლონდონის ხიდი 

ქალაქის მერიამ, უკანასკნელ პერიოდში მოიწონა რიგი ცათამბჯენების , მათ შორის 310 -

მეტრის სიმაღლის კოშკის მშენებლობა, რომელიც სიმაღლეში,  

პარიზისა და ლონდონის გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ განვითარების პოლიცენტრული 

მოდელი ყველაზე უფრო ადეკვატურად ასახავს თანამედროვე ისტორიული ქალაქების 

მოთხოვნებს. „ქალაქის ცენტრი ცოცხალი ორგანიზმის“ მეტაფორის ავტორი პარიზის 

მთავარი არქიტექტორი ჟან ენარის საქმიანობას ემთხვევა ქალაქებში მექანიკური 

ტრანსპორტის გამოჩენა. ადარებს რა, პარიზის ცენტრს ადამიანის გულს, რომელთანაც 
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ორგანულადაა დაკავშირებული ქუჩები, ჟან ენარი ასკვნის: „როგორც გულში ჭარბი 

სისხლის მოდინებას, ისევე ქალაქის ცენტრში სატრანსპორტო მოძრაობის მეტისმეტ 

კონცენტრაციას, შეუძლია ქალაქის ორგანიზმის ნაადრევი სიკვდილი გამოიწვიოს.“ 

როგორც აღმოჩნდა ამ მეტაფორას საუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე თავისი აქტუალობა არ 

დაუკარგავს. 

მით უფრო საინტერესოა, რომ „დიდი პარიზის“ პროექტის საავტორო ჯგუფის წევრებმა 

რიჩარდ როჯერსმა და მაიკ დევისმა გამოთქვეს აზრი, იმის შესახებ, რომ დღევანდელი 

პარიზი“ ესაა ნაწილებად დაყოფილი გული. „ჟან ნუველმა აჩვენა რამდენად ემუქრება ამ 

გულს ინფარქტი იმის გამო, რომ ქალაქის მაცხოვრებელთათვის შეუძლებელია ქალაქში 

თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფა.“ 

ქალაქი უნდა აკმაყოფილებდეს ძირითად პირობებს: ―ცხოვრება, მუშაობა, 

გადაადგილება―. მაგრამ, უპირველეს ყოვლისა ,ქალაქი უნდა პასუხობდეს ჰუმანურ 

მოთხოვნებს და სულიერ მისწრაფებებს.―16 

ეკოლოგიის პოზიციებიდან გამომდინარე, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ გარემოს ჰუმანიზაცია. 

იმავდროულად გონივრულად უნდა გავზარდოთ სიმჭიდროვე და განაშენიანების 

სართულიანობა, იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ ხალხის იძულებითი გადაადგილების 

მასშტაბების მაქსიმალურ შესაძლო შემცირებას. 

ამდენად, უნდა შეჩერდეს, ერთის მხრივ, ქალაქის „გადღაბვნა-გაფართოება“(ურბანული 

ცოცვა) და, მეორეს მხრივ, განაშენიანების მეშვეობით, ქალაქის განმსაზღვრელი 

პეიზაჟების განადგურება. 

თბილისის ისტორიულ ცენტრში ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადები და შეუსაბამო 

მშენებლობა მხოლოდ მემკვიდრეობასა და ისტორიულ ქალაქურ ლანდშაფტს კი არ 

უქმნის საფრთხეს, საფრთხე მოქალაქეების ჯანმრთელობასაც ექმნება. 

„ქალაქის გარემოს ყველაზე მაღალი დაბინძურების დონითა და ბუნებრივი გარემოს 

კომპონენტების მწვავე დეფიციტით, სწორედ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში შემავალი 

მუნიციპალიტეტები გამოირჩევა, სხვა ნაწილებთან ერთად (მაგ. ელიავას ბაზრობის 

ტერიტორია). გარემოს ხარისხის მდგომარეობა, ეკოლოგიური მახასიათებლების 

გათვალისწინებით, მკვეთრად უარყოფითია ძველი თბილისის რაიონის სამივე 

მუნიციპალიტეტში: მთაწმინდა, სოლოლაკი, ორთაჭალა (მუნიციპალიტეტი №1), ვერა, 

თამარ მეფე, აღმაშენებელი (მუნიციპალიტეტი №2), ქვედა ჩუღურეთი, ავლაბარი 

(მუნიციპალიტეტი №3)―.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

შექმნილ ვითარებაში, ქალაქების მდგრადი განვითარებისადმი მიძღვნილ ევროპულ 

ქარტიებსა და კონვენციებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტრანსპორტის, 

                                                           
 

17 მამუკა სალუქვაძე  მსხვილი  ქალაქის ეკოლოგიური  მდგომარეობის კომპლექსური 

კვლევის თანამედროვე ასპექტები ქალაქგეგმარებითი რეგულირების მიზნით (თბილისის 

მაგალითზე)სადოქტორო დისერტაცია 2012წ 
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ჯანმრთელობასა და გარემოს დაცვაზე ნეგატიური ზეგავლენის დაძლევისაკენ 

მიმართული სტრატეგიის შემუშავებას.18 

ოლბორგის ქარტიის („ევროპის ქალაქები მდგრადი განვითარების გზაზე“, დანია, 1994წ.) 

მიხედვით ეკოლოგიური მდგრადობა თავის თავში შეიცავს, უპირველეს ყოვლისა, 

ადამიანის ჯანმრთელობის, ასევე, ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ხარისხის დაცვას–

ადამიანის სიცოცხლისა და კეთილდღეობის შენარჩუნებისათვის საკმარის დონეზე. 

როგორც ქარტიაშია აღნიშნული, უპირატესობა უნდა მივანიჭოთ ეკოლოგიურად 

უსაფრთხო გადაადგილებას (განსაკუთრებით ფეხით სიარულსა და საველოსიპედო 

მოძრაობას, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს); განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს, ამ საშუალებათა შეხამების, როგორც დაგეგმვის, ძირითადი ამოცანის სახით 

განხილვას. 

ოლბორგის ქარტიის მიღების ათი წლისთავისადმი მიძღვნილი 2004 წლის კონფერენციის 

მიერ ევროპის ქალაქების განვითარების საბაზისო სტრატეგიულ მიზნად მიჩნეულია - 

ჰუმანიტარულ-ეკოლოგიური იმპერატივი - ქალაქებში ადამიანების ნორმალური 

ცხოვრების მიზნებზე ორიენტირებული ბუნების შენარჩუნებისა და აღდგენის 

პრინციპები.19 

„ვაცნობიერებთ რა ურთიერთდამოკიდებულებას ტრანსპორტს, ჯანმრთელობასა და 

გარემოს შორის, პასუხისმგებლობას ვიღებთ მთელი ძალღონით წინ წამოვწიოთ მდგრადი 

გადაადგილების არჩევანი. გადაუდებელ აუცილებლად მივიჩნევთ: 

შემცირდეს მოთხოვნილება კერძო ავტოტრანსპორტზე; 

გაიზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ფეხით და ველოსიპედით გადაადგილების 

რაოდენობა; 

ხელი შეეწყოს კერძო ავტოტრანსპორტის გამოყენების მიმზიდველ ალტერნატივებს; 

შემუშავდეს ქალაქში მდგრადი გადაადგილების ინტეგრირებული გეგმა; 

შემცირდეს ტრანსპორტის ზემოქმედება ადამიანების ჯანმრთელობასა და გარემოზე. 

„საავტომობილო ტრანსპორტის პრიორიტეტული განვითარების უკიდურესად 

ნეგატიური შედეგები კარგადაა ცნობილი: ჰაერის დაბინძურება, ხმაური, გზებზე 

                                                           
18 . გია შაიშმელაშვილი.,ევროპის მეგაპოლისების პოლიცენტრიზმზე 

დაფუძნებულიქალაქგანვითარეის გამოცდილების ანალიზი 

(პარიზში სენის სანაპიროების ათვისების გამოცდილების კონტექსტში) 

 

19  „2004 ოლბორგი +10 შთამაგონებელი პერსპექტივები“ 
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უსაფრთხოების არ არსებობა, ინფრასტრუქტურის შეჭრით გამოწვეული სივრცის 

დანაწევრება, ქალაქური ლანდშაფტისადმი მიყენებული ზიანი―.20 

პოლიცენტრული ქალაქგანვითარების მოდელის გავრცელების კვალდაკვალ, ქვემოთ 

მოგვყავს ამ მოდელის პრინციპები. ამასთანავე, თანამედროვე დიდი ქალაქი კომფორტულ 

საცხოვრებელ სივრცედ ვერ დარჩება, თუ მისი პრინციპი მონოცენტრულია. აქედან 

გამომდინარე, სივრცითი მოდელი უნდა შეიცვალოს. 

1.ქალაქი შედგება ბევრი მიზიდულობის პოლუსისაგან (კლასტერისაგან), ყველა პოლუსი 

თანაბარუფლებიანი და უნიკალურია; 

2. პოლუსის ზომა ისეთია, რომ ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე ფეხით გავლა 30 

წუთშია შესაძლებელი; 

3. მიზიდულობის პოლუსები ჩქაროსნული სატრანსპორტო ხაზებით ისეა ერთმანეთთან 

დაკავშირებული, რომ ერთი პოლუსის სხვა ნებისმიერ პოლუსთან დაკავშირება არა 

უმეტეს 30 წუთშია შესაძლებელი; 

4.თითოეულ პოლუსს გააჩნია მაცხოვრებელთათვის ყველა საჭირო ფუნქცია ( 

საცხოვრებელი, სამუშაო , განათლება, მედიცინა,სპორტი, კულტურა,...) პარკების 

ჩათვლით, რამდენადაც კლასტერებს შორის მწვანე სივრცეებია. 

ევროპის ახალი ურბანული მანიფესტის მიხედვით- 

საავტომობილო ტრანსპორტის პრიორიტეტული გამოყენების უარყოფითი შედეგები, 

დღეს კარგადაა ცნობილი. ჰაერის დაბინძურება, ხმაური, გზებზე უსაფრთხოების არ 

არსებობა, ინფრასტრუქტურის შეჭრით გამოწვეული სივრცის დანაწევრება, ქალაქური 

ლანდშაფტისადმი მიყენებული ზიანი–ყველაფერი ეს გვაიძულებს მოქალაქეთათვის 

სასიკეთო განვითარებისაკენ გადაჭრით შემობრუნებას. ჩვენი ქალაქების ადამიანური 

განზომილების უფრო მეტად გათვალისწინებას.[ჰუმანიზაციის კონტექსტი]. 

ჩვენ უნდა განვთავისუფლდეთ ავტომობილებზე გადაჭარბებული 

დამოკიდებულებისაგან, რამდენადაც ის მოქალაქეები, რომელთაც ხელი არ მიუწვდებათ 

ინდივიდუალურ საავტომობილო ტრანსპორტზე, თავისი ქალაქის სიკეთეებით 

სრულყოფილად ვერ სარგებლობენ. ( პუნქტი55). 

ჩვენი არჩევანი უნდა მოვმართოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების 

პოლიტიკაზე. ამასთანავე, უნდა მოვახდინოთ საგზაო ქსელისა და საზოგადოებრივი 

სივრცეების ახალი საზოგადოებრივი გადანაწილება, გადაადგილების ყველა ფორმით ისე, 

რომ ამ გადანაწილებაში თავიანთ მოკრძალებულ ადგილს დაიკავებენ კერძო 

ავტომობილები, მოტოციკლები, მოპედები. თუმცა, ამასთანავე მათი სოციალური 

სარგებლიანობა გათვალისწინებული იქნება. (პუნქტი 56). 

 

 

                                                           
20 ევროპის ახალი ურბანული მანიფესტი, 55–ე პუნქტი, (სტრასბურგი2007წ, სტრასბურგი) 
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საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 

თ.ზედელაშვილი 

18.05.2017 

თბილისის  საზოგადოებრივ–საქმიანი ზონა ესაა – მთელი ურბანული ქსოვილის  

განმსჭვალავი, ცვალებადი ინტენსივობის, მაგრამ გეგმარებითი კარკასით 

გაერთიანებული  სივრცე, რომელშიც მცირე მიზიდულობის არეალის მქონე (ძირითადად, 

ყოველდღიური და პერიოდული მომსახურების) ობიექტები  ხვდებიან მაცხოვრებელთა 

საფეხმავლო მიწვდომადობის რადიუსში, ხოლო მიზიდულობის ფართო არეალის მქონე 

(ძირითადად,  უნიკალური და ეპიზოდური მომსახურების) ობიექტები ქმნიან  თბილისის 

საზოგადოებრივ–საქმიანი ზონის საერთოსაქალაქო და რეგიონული მნიშვნელიბის 

ნაწილს, ძირითად ბირთვს.  ამ უკანასკნელის ტერიტორიული ზრდა-განვითარება  

თანამედროვე ეტაპზე, უპირატესად, მიმართულია მაღალი ინტენსივობის 

პოლუსების/ინტენსივობის ზრდის წერტილებისკენ,  რომლებიც პოლიცენტრულად არიან 

განლაგებულნი, მოიცავენ ქალაქის შიგა და გარე კავშირებისათვის მოსახერხებელ, 

მრავალფუნქციურ სატრანსპორტო კვანძებს, შესაბამისად, ადვილად მისაწვდომნი არიან 

მოსახლეობის ფართო წრისათვის,  ხელს უწყობენ  ტერიტორიების თანაბარ განვითარებას 

და ქნიან სოციალური კონტაქტების მასტიმულირებელ, მიმზიდველ, მრავალფეროვან 

გარემოს.  

სსზ წარმოადგენს სხვადასხვა აქტივობის ერთიან სივრცით სისტემას, რომელიც 

განმსჭვალავს ყველა სტრუქტურულ ზონას და ქალაქის სახის, მიმზიდველობის, 

ცხოვრების ხარისხის და დონის განმსაზღვრელი უპირველესი ფაქტორია. ყველა 

სტრუქტურულ ზონაში სწორედ, სსზ თავისი  ფუნქციით და გეგმარებითი გადაწყვეტით 

განსაზღვრავს სამოქალაქო აქტივობას, უზრუნველყოფს, როგორც აქ განთავსებული 

ქალაქის სახის მაფორმირებელი ობიექტების გამართულ ფუნქციონირებას, ასევე, ქალაქის 

სხვადასხვა ნაწილების ორგანულ კავშირს, რადგანაც  ძირითადად განფენილია გრძივ, 

გამჭოლ საქალაქთაშორისო მნიშვნელობის მაგისტრალების და საქალაქო მნიშვნელობის 

განივი კავშირების გასწვრივ.  სსზ  უზრუნველყოფს, აგრეთვე, სხვადასხვა დონის 

საზოგადოებრივი დაწესებულებების ურთიერთხელსაყრელ კავშირებს და სინერგიული 

ეფექტის მიღწევას მთელი ქალაქის და აგლომერაციის მასშტაბით. 

როგორც რთული სისტემების მართვის თეორიიდანაა ცნობილი, სისტემა წარმატებით 

ფუნქციონირებს, როდესაც მისი ნაწილები (რომლებშიც მთავარი და დამოკიდებული 

ნაწილები არსებობს და გამოვლენილია) უშუალო კავშირში არიან ერთმანეთთან. უშუალო 

კავშირის  მაქსიმალური გამოვლენა ერთ მთლიან ორგანიზმად გაერთიანებული სისტემაა 

(რაც თბილისის შემთხვევაში არსებული მდგომარეობის კონსტატაციაა/ასახვაა).  

სსზ–ს შემდგომი განვითარებისათვის საჭიროა მთავარი და დამოკიდებული ნაწილების 

ფორმალიზება ახალი რეალიების შესაბამისი პერსპექტიული განვითარების 

გათვალისწინებით, ტერიტორიის ოპტიმალური ათვისების დაგეგმვა, ზონის შიგნით 

არსებული  ღია და სარეკონსტრუქციო სივრცეების დაგეგმარება ან დარეზერვირება ამ 

ზონისათვის არაორგანული განაშენიანებისაგან დასაცავად.  

საქალაქო სსზ–ს სრულყოფის ამოცანებია:  

 პოლიცენტრულად განლაგებული აქტიური ზრდის წერტილების დადგენა, 

გადატვირთული საქალაქო ცენტრიდან გადამეტებული დატვირთვების 
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მოსახსნელად და საზოგადოებრივი მომსახურების სრულყოფა – 

განვითარებისათვის საჭირო ახალი ობიექტების განსათავსებლად; 

 თბილისისათვის ორგანული (ბუნებრივი პირობებით და გენეტიკური კოდით 

განსაზღვრული) გრძივი სსზ–ს ერთიანობის შენარჩუნება;  

 მდინარეთა ნაპირების გასწვრივ და ბრაუნფილდების ტერიტორიებზე ახალი 

გამწვანებული სივრცეების შექმნით და არსებულის დაცვით, სრულყოფილი 

რეკრეაციიული სისტემის ჩამოყალიბება. 

 ცენტრალური სივრცეების ურთიერთკავშირის გაუმჯობესება ქალაქის და 

აგლომერაციის მასშტაბით, მწვანე გადაადგილების საშუალებების და 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიმატის გათვალისწინებით;  

 კომპოზიციურ–მხატვრული სახის სრულყოფის მიმართულებების  დაგეგმვა–

გააზრება–დასახვა;  

 განაშენიანების ყველა ნაწილში შესაბამისი დონის მომსახურების ობიექტების 

შეღწევის უზრუნველყოფა.  

მიუხედავად საზოგადოებრივ–საქმიანი ზონის სივრცითი ერთიანობისა, მის 

განვითარებას ყველა სტრუქტურულ ზონაში განსხვავებული უპირატესი მიმართულებები 

ახასიათებთ. 

ქალაქის სსზ – ს ბირთვი განთავსებულია ცენტრალურ სტრუქტურულ ზონაში 

(ისტორიული ნაწილი, რუსთაველის და აღმაშენებლის გამზირების არეალები, ავლაბრის, 

დიდუბის და საბურთალოს ნაწილები). ახლანდელი მდგომარეობით ეს ქალაქის ყველაზე 

პრესტიჟული, აქტიური და მიმზიდველი ნაწილი ითავსებს სახელმწიფო, რეგიონული და 

საქალაქო მნიშვნელობის საზოგადოებრივი მომსახურების უდიდეს ნაწილს. აქვეა 

განთავსებული  სასტუმროების და ტურისტული სერვისების უმრავლესობა. ამავე დროს 

ამ სივრცეში მოქცეულია ავარიული საცხოვრებლის დიდი ნაწილი. საცხოვრებელ 

პირობებს ამძიმებს ტერირორიების ნაწილზე სანაციის სირთულე, სანიტარულ – 

ჰიგიენურ პირობრბის დაბალი დონე, სატრანსპორტო ნაკადებით  გადატვირთულობა, 

პარკინგის მოუწესრიგებლობა, საფეხმავლო და რეკრეაციული სივრცეების  სიმცირე. 

მიუხედავად ამისა, მაღალი აქტივობით და პრესტიჟულობით გამოწვეული მოთხოვნა 

ახალმშენებლობებისთვის ამ სივრცეებში იმდენად მაღალია, რომ აქ არსებულ 

განაშენიანებას, ხშირად, ვერ იცავს კულტურული მემკვიდრეობის და გერემოს დამცავი 

ზონებისათვის საკანონმდებლო აქტებით  დადგენილი და ქალაქგეგმარებითი 

დოკუმენტაციით განსაზღვრული შეზღუდვები. 

ცენტრალურ სტრუქტურულ ზონაში  ქალაქის სსზ–ს  სივრცითი განვითარების 

უპირველესი ამოცანებია: ზეზღურბლოვანი დაწოლა ავაცილოთ ქალაქის ისტორიულად 

და მხატვრულად ღირებულ, პრესტიჟულ უბნებს; მათი განვითარება მოვაქციოთ 

ევოლუციურ, დროში გამოცდილ,  კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი 

საერთაშორისო ინსტიტუტების მოთხოვნების შესაბამის რეჟიმში; დაიგეგმოს ქალაქის 

განსხვავებული ნაწილებისათვის, მათი განვითარების ეტაპების შესაფერისი მეთოდებით,  

მხატვრული სახის კონსერვაცია – ადაპტაცია – სრულყოფის პროცესი.  

მგგ–ს სამუშაოების მნიშვნელოვანი ამოცანაა ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის 

გამსჭვალავი კარკასის ფარგლებში მოინიშნოს პოლიცენტრულად განლაგებილი 

საზოგადოებრივი ფუნქციის აქტიური ზრდის ის წერტილები, სადაც შესაძლებელი იქნება 

გადატვირთული საქალაქო ცენტრის ბირთვიდან ზოგიერთი (განსაკუთრებით 

სატრანსპორტო ნაკადების მიმზიდველი) ფუნქციის გადმოტანა და საზოგედოებრივი 

მომსახურების შემდგომი განვითარებისათვის საჭირო ახალი ობიექტების ორგანულად 
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ჩართვა. ასეთი განვითარება ერთის მხრივ სსზ–ს ბირთვში არსებული უარყოფითი 

ფაქტორების შემცირების საშუალებას იძლევა, მეორეს მხრივ კი მაღალმხატვრული, 

თანამედროვე საზოგადოებრივი კომპლექსების შექმნით ქალაქის ესთეტიკური სახის 

სრულყოფის ეფექტური საშუალებაა. ეს უნიკალური კომპლექსები უნდა 

ფორმირდებოდნენ თვითმყოფადი, ტრადიციული პრინციპების შემოქმედებითი 

გამოყენებით და ავსებდნენ ერთიან სივრცით სისტემებს. მათი მასშტაბი და სივრცითი 

მოწყობის მხატვრული სახე უნდა ჩამოყალიბდეს უშუალო გარემოს და ხედვის 

კორიდორების  გათვალისწინებით. 

ამ საზოგადოებრივი ფუნქციის აქტიური ზრდის  წერტილების სივრცითი მოწყობა უნდა 

იქცეს ქალაქის ამ ნაწილების გეგმარებითი სტრუქტურის და მხატვრული სახის 

ჩამოყალიბებისკენ მიმართული აქტიური ქმედების საწყის, მძლავრ იმპულსად, რის 

შემდეგაც, მუდმივად მოქმედი გარემოს ოპტიმიზაციისაკენ მიმართული ძალისხმევა 

უზრუნველყოფს  თვითმყოფადი თბილისური სახის დახვეწა–სრულყოფის პროცესს. 

სსზ–ს ზრდის არეალებში, განვითარების დაგეგმარებისას, გათვალისწინებული უნდა 

იყოს თბილისის განაშენიანებული ნაწილის შიგნით  არსებული  მწვანე საფარის მწვავე 

დეფიციტი და რეკრეაციული ზონის მხატვრულ – ესთეტიკური თუ ეკოლოგიური 

უპირატესობების მაქსიმალურად/ფართოდ  გამოყენებით, უზრუნველყოფილი უნდა 

იყოს, როგორც თავად საზოგადოებრივი ცენტრების სახის, ისე მეზობელ ტერიტორიებზე 

საცხოვრებელი პირობების მკვეთრი გაუმჯობესება.  

საშუალედო ზონა – სსზ–ს და ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის განვითარების  

უპირატესი სივრცეა, რომელზეც სამშენებლო მოთხოვნა უკვე ჩამოყალიბებულია. 

საშუალედო ზონის სტრუქტურულ   სრულყოფაში წამყვანი როლი ენიჭება აქ არსებული 

გრძივი გამჭოლი მაგისტრალების და საქალაქო მნიშვნელობის განივი კავშირების 

მიმდებარე  ტერიტორიებზე არსებული შერეული განაშენიანების შემდგომ ფორმირება–

სრულყოფას. რაც  გაზრდის აქ არსებული განაშენიანების პრესტიჟს და უძრავი ქონების 

ღირებულებას,  აამაღლებს ამ ტერიტორიების საინვისტიციო მიმზიდველობას  და 

დააჩქარებს „საცხოვრებლად სასურველი― საქალაქო სივრცეების ჩამოსაყალიბებლად 

დაგეგმილი პროექტების რეალიზაციას. 

საშუალედო ზონის განაშენიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი საცხოვრებელია, თუმცა 

არანაკლები ადგილი უკავია ქალაქის შუაგულში მოქცეულ სამრეწველო ტერიტორიებს. 

სსზ განვითარების უმნიშვნელოვანესი რეზერვია ქალაქის შუაგულში გამავალი 

რკინიგზის და მასთან დაკავშირებული დამხმარე სამეურნეო ობიექტების ვრცელი 

ტერიტორიები. მათი  გამონთავისუფლების შემთხვევაში ჩნდება საშუალება თბილისის 

სსზ–ს განვითარების ბუნებრივ, ორგანულ  მიმართულებებზე, ამჟამად, გარემოს  

გამხლეჩავ, დეგრადირებულ სატრანსპორტო და სამრეწველიო ტერიტორიებზე, მეტროს 

სადგურების „დიდუბის― და „სამგორის― არეალებში დაიგეგმოს სსზ–ს ზრდის ყველაზე 

აქტიური წერტილები. 

ეს სივრცეები განფენილია,  მშენებლობისათვის ხელსაყრელ გრუნტებზე, სტიქიური 

საშიშროებებისგან უსაფრთხო ზონაში, უზრუნველყოფილია სატრანსპორტო კავშირებით 

განაშენიანებულ ტერიტორიებთან ყველა მიმართულებით, მომგებიანად აღიქმება  

თბილისის ქვაბულის ფერდობებიდან, რომლებზეც გაშენებულია თბილისის დიდი 

ნაწილი.  
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აქვეა შესაძლებელი ქალაქის გეგმარებითი სტრუქტურის (ურბანული განვითარების 

კონცეფციეფში მრავალჯერ დადასტურებული) ისეთი საჭირბოროტო საკითხების 

მოგვარება, როგორიცაა – განივი კავშირების მწვავე უკმარობა, აღმოსავლეთ–დასავლეთის, 

ქალაქის მთელ სიგრძეზე გამჭოლი, შეძლებისდაგვარად სწრაფი მაგისტრალის მოწყობა 

მოძრაობის ყველა შესაძლო  (მათ შორის სარელსო) სახეობებით  და განაშენიანების, 

ამჟამად გეგმარებითად იზოლირებული ნაწილების სრულყოფილი ინტეგრაცია.   

რადგანაც, საზოგადოებრივი ფუნქციის აქტიური ზრდის ამ წერტილებს ქალაქის 

გეგმარერებითი სტრუქტურის განვითარებაში საეტაპო მნიშვნელობა ენიჭებათ, მათი 

ტერიტორიების განკარგვა შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ ღია კონკურსების შედეგად 

მიღებული ქალაქგეგმარებითი პროექტების საფუძველზე. აქ უნდა განთავსთდნენ მაღალი 

დონის არქიტექტურულ – გეგმარებითი გადაწყვეტების შემცველი და   მაღალი 

მხატვრულ–კომპოზიციური პოტენციალის მატარებელი საზოგადოებრივი მომსახურების 

საქალაქო და რეგიონული  მნიშვნელობის ობიექტები. ეს ობიექტები ქმნიან მაღალი 

ინტენსივობის პოლუსებს, სსზ–ს გადატვირთული ბირთვის გარეთ მდებარეობენ ქალაქის 

შიგა და გარე კავშირებისათვის მოსახერხებელ, მრავალფუნქციურ სატრანსპორტო 

კვანძებში, შესაბამისად, ხელმისაწვდომნი არიან  მოსახლეობის ფართო წრისათვის და 

ქნიან სოციალური კონტაქტების მასტიმულირებელ, მიმზიდველ, მრავალფეროვან 

გარემოს.  

სსზ–ს აქტივობის ზრდის ამ წერტილების შემადგენელი ნაწილებია ინტერმოდალური 

სატრანსპორტო კვანძები, რომლებიც უზრუნველყოფენ აქ განთავსებული ობიექტების, 

ფუნქციების და მიმდინარე პროცესების ურთიერთკავშირს, გადაანაწილებენ სახვადასხვა 

სახის სატრანსპორტო ნაკადებს და საშუალებას უქმნიან  მგზავრებს  განახორციელონ 

ჩქარი და კომფორტული გადაჯდომები საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აქ თავმოყრილ 

სახეობებს შორის, აირჩიონ შესაძლო ყველაზე რაციონალური მარშრუტი. 

ინტერმოდალური სატრანსპორტო კვანძები, რომლებიც თავის სივრცეში აგვარებენ 

პარკინგის პრობლემებს და ადვილად მისაწვდომს ხდიან ქალაქის და აგლომერაციის 

ვრცელ ტერიტორიებს, აგრეთვე ითავსებენ ეგრეთწოდებული „დამჭერი― ცენტრების 

ფუნქციებს და არიდებენ ქალაქის შიგა სივრცეებს ჩამოსული ვიზიტორების ნაწილს. 

ისინი მკვეთრად ზრდიან არჩევითობას, აადვილებენ  საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 

სარგებლობას, ხელს უწყობენ მობილური და შეკავშირებული ქალაქის ჩამოყალიბებას. 

ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის ინტერმოდალური ჰაბებით გამდიდრება და   

საქალაქთაშორისო მაგისტრალებთან მოხერხებული მიერთება მხოლოდ მობილობის 

პრობლემებს არ აგვარებს. როგორც მგგ–ს სამუშაოების ეკონომიკური ბლოკის ნაწილშია 

აღნიშნული, ―ცხოვრების  ხარისხი ხდება ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობისა  და 

კეთილდღეობის დონის განმსაზღვრელი‖  და „გლობალურ ცოდნის ეკონომიკას 

ადამიანური კაპიტალი უფრო ამოძრავებს, ვიდრე წარმოებას ფიზიკური ფაქტორები―. 

თბილისში ადამინაური კაპიტალის  პარადოქსი ისაა, რომ ყველაზე  მოთხოვნადი  

დაბალკვალიფიციური  პროფესიებია.  ეს ქალაქის მასშტაბით ძნელად მოსაგვარებელი 

პარადოქსი, პრობლემურობას ჰკარგავს აგლომერაციის და მითუმეტეს, მეტროპოლური 

არეალის მასშტაბით განხილვისას (ეს სივრცე, ძირითადად,  მიწვდომადობის 

ერთსაათიანი იზოქრონის შიგნითაა განთავსებული). მობილურ და შეკავშირებულ 

დასახლებათა ჩამოყალიბება, რომლებიც გამჭოლი, ერთიანი სატრანსპორტო სისტემითაა  

დაკავშირებული, ბევრად უფრო ფართო მუშახელის ბაზარს გვთავაზობს. თანაც, ამ 

მუშახელს არ სჭირდება დამატებითი საცხოვრებელი ქალაქში და არსებულ 

შინამეურნეობებს და მშობლიურ გარემოს სრულად არ წყდება.    
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საშუალედო ზონაში განთავსებული სსზ –ს  განვითარების ძირითადი მიმართულებებია:  

 აქ არსებული გარემოს  მიმზიდველობის ამაღლება,  საზოგადოებრივი, 

კულტურული, საქმიანი/საოფისე, სავაჭრო ობიექტებით გაჯერებით და 

მრავალფეროვანი მომსახურების შეთავაზებით;  

 სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა და განაშენიანების სახის და ეკოლოგიური 

მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება; 

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება გრძივი და განივი 

კავშირების  გაბარიტების დადგენის და მოძრაობის ორგანიზაციის 

სრულყოფით; 

 ცენტრალურ ზონასა და პერიფერიულ ზონებს შორის მოხერხებული და 

სწრაფი კავშირების სრულყოფა და ამ ზონაში განთავსებულ, მრავალფეროვან 

საქალაქო დონის მომსახურების ობიექტებთან საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით კომფორტული მისვლის უზრუნველყოფა; 

 ამჟამად პრივატიზებული და გაჩერებული არაეკოლოგიური და ენერგო და 

მასალატევადი საწარმოების ვრცელი ტერიტორიების გადაგეგმარება, 

უპირატესად საზოგადოებრივ სივრცეებად, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

რეკრეაციული დანიშნულებით იქნება გამოყენებული .  

 

პერიფერია  – 1  წარმოადგენს ან  უპირატესად  საცხოვრებელ, ეგრეთწოდებულ „საძილე― 

რაიონებს, ან  უპირატესად სამრეწველო, სატრანსპორტო და საინჟინრო ქსელებით კარგად 

უზრუნველყოფილ  ვრცელ ტერიტორიებს.  

საზოგადოებრივ–საქმიანი  ფუნფუნქციის განვითარება „საძილე― რაიონებში, ძირითადად, 

მიმართული უნდა იყოს შერეული ფუნქციის სივრცეების ფორმირება – სრულყოფისაკენ: 

 პირველადი მომსახურების ობიექტებით სრულად დაკომპლექტება და 

სატრანსპორტო მიდგომადობით გამორჩეული ადგილების შერჩევა,  

პერიოდული მომსახურების ობიექტების განსათავსებლად; 

 სამუშაო ადგილების შექმნა, ძირითადად, ტირაჟირებადი, არამავნე, მცირე 

საწარმოების სახით; 

 არსებული კეთილმოწყობილი სივრცეების სრულყოფა–გამრავალფეროვნებით, 

მიმზიდველი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების ორგანიზება. 

სატრანსპორტო და საინჟინრო ქსელებით კარგად უზრუნველყოფილ  ვრცელ სამრეწველო 

ტერიტორიებზე უპირატესად უნდა განვითარდეს შერეული ფუნქციის განაშენიანება, 

სადაც საზოგადოებრივი სივრცეები მოეწყობა, როგორც საზოგადოებრივ–კულტურული, 

ისე ურბანული რეკრეციის დანიშნულებით და აქ ჩამოყალიბებული საცხოვრებელი, 

საწარმოო თუ  საზოგადოებრივ სივრცეებში ეკოლოგიური მდგომარეობის მაღალი 

სტანდარტების დაკმაყოფილებით. სამრაწველო ტერიტორიების რეკონსტრუქციისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს მსხვილ საწარმოთა არსებული სატრანსპორტო 

მიწვდომადობა ვრცელ საქალაქო ტერიტორიებთან და  სსზ–ს პოლიცენტრული 

განვითარების პრინციპის განხორციელება – აქ შესაბამისი მასშტაბის, საქალაქო 

მნიშვნელობის საზოგადოებრივი ობიექტების განთავსება, ან ტერიტორიების 

რეზერვირაბა ამ ფუნქციის შემდგომი განვითარების უზრუნველსაყოფად. 
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პერიფეია  – 2   წარმოადგენს გამწვანებულ, ღია სივრცეებით გარსშემორტყმულ სასოფლი 

და სააგარაკე დასახლებებს, სუსტად განვითარებული სატრანსპორტო და 

განუვითარებელი საინჟინრო ინფრასტრუქტურებით. 

ამ დასახლებების საზოგადოებრივ – საქმიანი მომსახურების გასაუმჯობესებლად, პირველ 

ეტაპზე, სააჭიროა მათი ერთმანეთთან და ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილთან იმ 

ადგილებში  დაკავშირება, სადაც არსებული ობიექტები ან თავისუფალი ტერიტორიული 

რეზერვები იძლევა საშუალებას მოეწყოს ერთგვარი „დამჭერი― ცენტრები, რომლებშიც 

შესაძლებელი იქნება პირველადი და პერიოდული მომსახურების დონის სრულად 

დაკმაყოფილება, პარკირების და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე კომფორტული 

გადაჯდომის ორგანიზება.  

სპეციალური პროექტის ფარგლებში პერიფეია 2 –ს და მათთან უშუალო სიახლივეში 

მყოფი ე. წ. „ზაფხულის თბილისის― დანარჩენი დასახლებების საზოგადოებრივი და 

საინჟინრო მომსახურების კომპლექსური სქემების შემუშავების შემდეგ, თიოეული 

დასახლების გეგმარებით პროექტებში განსაზღვრული იქნება მათი სსზ–ების ლოკაციებიც 

და კონკრეტული შემადგენლობაც, მუდმივი და სეზონური მაცხოვრებლების სპეციფიკის 

და მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

აღსანიშნავია, რომ რეკრეაციული ტერიტორიები განსაკუთრებული რეგულირების 

საზოგადოებრივი ტერიტორიებია, შესაბსმისად,  სსზ–ს და რეკრეაციული ზონების 

გადაკვეთის ადგილებში, სწორედ წარმართული სივრცითი მოწყობა ხელს უნდა უნდა 

უწყობდეს ამ სისტემების (სსზ–ს და რეკრეაციული სისტემების) გამართულ 

ფუნქციონირებას და იქცეს ამ საქალაქო არეალების მხატვრული სახის 

მრავალფეროვნების და ეკოლოგიური პირობების მაღალი სტანდარტების მიღწევის 

საშუალებად.  

„წესების― რეგლამენტების და არსებული პრაქტიკის გათვალისწინებით, ამ ორი ზონის 

საერთო ტერიტორიები რუკებზე აღნიშნულია, როგორც რეკრეაციული ზონები. 
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თბილისის ცენტრალური მულტიფუნქციური არეალი (მწვანების პრიორიტეტით) 

მ. სალუქვაძე 

20.03.2017 

 

თბილისში არსებული რკინიგზის მაგისტრალი უაღრესად ართულებს შიდა საქალაქო 

განივ კავშირებს, სარკინიგზო მომსახურების ობიექტები კი განლაგებულნი არიან ქალაქის 

მეტად ღირებულ ტერიტორიებზე. 

ქალაქის ცენტრალური ნაწილიდან რკინიგზის გატანის კონცეფციას ხანგრძლივი 

ისტორია აქვს. დღეს რკინიგზის გადატანა რეალურ თემად იქცა. მეტიც დაწყებული იყო 

სამშენებლო სამუშაოები, რომლებიც დღეს შეჩერებულია.  

 ქალაქის ღირებული ტერიტორიების განვითარების შესაძლებლობა; 

 ქალაქის ცენტრში სატრანზიტო მოძრაობის შემცირება; 

 განივი კავშირების გამარტივებით - ქალაქის გაერთიანება; 

 მიწისა და უძრავი ქონების ღირებულების ზრდა; 

 ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი პირობების გაუჯობესება; 

 არსებული ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე ჯანსაღი საცხოვრებელი და 

საარსებო გარემოს მიღება; 

 სატრანსპორტო დერეფნის შენარჩუნება და რკინიგზისგან 

გამონთავისუფლებულ ტერიტორიაზე გამჭოლი საავტომობილო მაგისტრალის 

მოწყობა;  

 ახალი სარეკრეაციო ზონის ფორმირება -‖მწვანე მდინარე‖; 

 პოლიცენტრული განვითარების სტიმულირება. ჩიხური სადგურების 

საფუძველზე ახალი ლოკალური ცენტრების ფორმირება და იქ 

ადმინისტრაციული, სატრანსპორტო, საზოგადოებრივი, სავაჭრო, სასტუმრო, 

გასართობი ფუნქციების განვითარება; 

 ლოკალური ცენტრებთან საქალაქო და გარე ტრანსპორტის მოხერხებული 

დაკავშირება თავისი უპრეცედენტო ქალაქ მაფორმირებელი ეფექტის გამო, 

აღნიშნული გადაწყვეტა პოზიტიურ გავლენას მოახდენს მომავალი მგგ-ს 

უკლებლივ ყველა თემატურ მიმართულებაზე. 

გადაწყვეტილება თბილისის ცენტრალური მულტიფუნქციური არეალის (გამწვანების 

პრიორიტეტით) მონიშვნასთან დაკავშირებით, მიღებულია რკინიგზის ცენტრალური 

სადგურის შემოგარენის რეკონსტრუქციაზე და დღესდღეობით ქალაქის წინაშე არსებული 

გამოწვევების შესაბამის განვითარებაზე. ცენტრალურ უბანში მიწების 

გამონთავისუფლებით ქალაქს საშუალება მიეცემა მნიშვნელოვნად გაზარდოს 

გამწვანებისა და რეკრეაციის წილი ერთ სულ მოსახლეზე, განახორციელოს 

მნიშვნელოვანი საინვესტიციო პროექტები, გაჩნდეს ახალი, საქმიანი უბანი. ასევე 

ალტერნატიული სამშენებლო ფართის გამონთავისუფლებით მნიშვნელოვნად 

შემცირდება ინვესტორთა ზეწოლა ისტორიულ უბნებში მასიური მშენებლობის 

განხორციელებაზე. 

გენგეგმის ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი წინადადების მიხედვით, რკინიგზის 

მეურნეობისგან გამოთავისუფლებული 72 ჰა ფართობის ტერიტორიის განვითარებითი 

ფუნქციური მიმართულებების პროცენტული განაწილება შემდეგი სახისაა: 
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 სატრანსპორტო 15-20% 

 სარეკრეაციო/გამწვანება 60 -70% 

 სხვა 10-25% 

 

  



   
 

41 
 

  



   
 

42 
 

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა 

სოციალურ-ეკონომიკური პერსპექტივები და განაშენიანებული არეალების  

რეზიუმე 

ეს მოხსენება შემუშავებულია ურბანულ ეკონომისტთა გუნდის, უძრავი ქონების 

შეფასების სპციალისტების ჯგუფისა და სითი ინსტიტუტი საქართველოს (CIG)  

თანამონაწილეობით 2016 წელს, პროექტისათვის „თბილისის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმა―. მოხსენება წარმოადგენს გუნდის საბოლოო ანგარიშს, რომელიც 

შეიცავს რეკომენდაციებს თბილისის განვითარების პოტენციალთან დაკავშირებით. 

წინამორბედ ანალიზზე დაყრდნობით ეს მოხსენება შეეხება: 

 თბილისის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებს (თავი 2) 

 უძრავი ქონების სხვადახვა გამოყენებითი ფუნქციის ჯგუფებისათვის მოთხოვნის 

გრძელვადიან ანალიზს (თავი 3) 

 თბილისის სივრცით-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული პრინციპებს 

(თავი 4) 

 მიწათსარგებლობითი გეგმარების პრიორიტეტული ჩარევის არეალებს (თავი 5) 

ეკონომიკური განვითარების პრინციპები 

ანგარიშის  - „საინვესტიციო გარემო, ეკონომიკური განვითარების პროგნოზი და 

შეფასების―  თანახმად, თბილისის მომავალი ეკონომიკური განვითარება 

დამოკიდებულია, მის, ძირითადი ინდიკატორების მიხედვით, სამომავლო ურბანული 

კონკურენტუნარიანობაზე. ურბანული კონკურენტუნარიანობის შესახებ საერთაშორისო 

ლიტერატურისა და დებულებების თანახმად, რომლებიც თავის მხრივ გამყარებულია 

ურბანული აუდიტის რეგრესული ანალიზის მონაცემებით, ურბანული 

კონკურენტუნარიანობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორებია (1)ადამიანური 

რესურსი  და (2)ცხოვრების ხარისხი. კვლევის ფარგლებში, ანალიზის ფარგლებში 

შესწავლილ იქნა ორივე განმსაზღვრელი ფაქტორის განმაპირობებელი გარემოებები და 

გამოვლინდა, რომ თბილისი მოცემული ინდიკატორების მიხედვით მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება საერთაშორისო ნორმებს. უპირველეს საზრუნავს წარმოადგენს ადამიანური 

რესურსების დაბალი ხარისხობრივი დონე, სრულ მოსახლეობასთან შედარებით აქტიური 

მოსახლეობის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი და საფინანსო და ბიზნეს სერვისებში, 

რომელიც ჩვეულებრივ ეკონომიკის ყველაზე პროდუქტიულ სექტორს ჰქმნის - 

დასაქმებულთა დაბალი წილი. ამდენად, თბილისს გრძელი გზა აქვს გასავლელი 

ცხოვრების დონის საერთაშორისო ნიშნულამდე ასამაღლებლად. თუმცა ასევე 

აღსანიშნავია, რომ რიგ მიმართუელბებში, ქალაქს მნიშვნელოვანი რესურსული 

პოტენციალი და განვითარების შესაძლებლობა  გააჩნია, ასეთია მაგალითად ტურისტული 

ღამისთევების რაოდენობრივი ზრდის შესაძლებლობა.  

ჩამოყალიბებული სიტუაცია უახლოესი ათი წლისათვის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივების ფრთხილად გათვლას საჭიროებს. სასურველია ანალიზი 

შესრულდეს შესაბამისი დაბალი და საშუალო სავარაუდო სცენარიების გათვითი 

მაჩვენებლების გათვალისწინებით. ხსენებული სცენარების მიხედვით თბილისის 

ეკონომიკა საშუალოდ წლიური 6-8%-ით გაიზრდება, დასაქმების მაჩვენებლის 

პროგრესირება, კი მოსალოდნელია გაგრძელდეს მიმდინარე დაბალი ტემპით - წლიური 
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მხოლოდ 1-3%-ის საშუალო მაჩვენებლით. თბილისში ცხოვრების ხარისხის 

მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისთვის საჭირო იქნება ეკონომიკური ზრდის დამატებითი 

სტიმულირება.   

 

კომერციული ფუქნციის უძრავი ქონების სივრცითი მოთხოვნის გრძელვადიანი 

პროგნოზი  

უძრავი ქონების კომერციული ფუნქციების სამომავლო მოთხოვნას ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები განაპირობებს. ინდუსტრიულ და საოფისე უძრავ ქონებაზე 

მოთხოვნის საანგარიშო მონაცემი დამოკიდებულია შესაბამის სექტორებში დასაქმების 

განვითარების საპროგნოზო მაჩვენებლებზე. მათი დადგენის მიზნით, დაანგარიშდა 

არსებული მდგომარეობით ერთ თანამშრომელზე მოსული საშუალო ფართი და შეფასდა 

თბილისის  ინდუსტრიული და საოფისე სექტორებში საერთო დასაქმების მიმდინარე 

მონაცემები და მათი მოსალოდნელი განვითარებები. ამაზე დაყრდნობით შესაძლებელია 

2030 წლისათვის თბილისში კომერციული ფუნქციის სივრცეებზე საერთო მოთხოვნის 

ზოგადი სახით პროგნოზირება.  

სავაჭრო უძრავი ქონების ობიექტების ტერიტორიული მოთხოვნის პროგნოზირება უფრო 

რთული, კომპლექსური მეთოდოლოგიის გამოყენებას გულისხმობს, რომელიც მოიცავს 

საცალო გასაღების ობიექტებში ფაქტობრივი დანახარჯებისა და აქტიური ფართობის 

კვადრატულ მეტრზე საშუალო პროდუქტიულობის ანალიზს. ხსენებული მეთოდოლოგია 

ასევე უძრავი ქონების ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტის დეტალური ანალიზის 

საშუალებასაც იძლევა.  

ტერიტორიული მოთხოვნა, სასტუმროების განვითარებისათვის საჭირო ფართებზე, 

გამოითვლება არსებულ და საპროგნოზო ტურისტული ღამისთევების რაოდენობაზე 

დაყრდნობით. სასტუმროებში ტურისტული ღამისთევების არსებული რაოდენობის 

გაყოფით საწოლი ადგილების სრულ ოდენობაზე და შემდგომ მისი გამრავლებით წლის 

განმავლობაში ღამეების რაოდენობაზე (365), მივიღებთ სასტუმროების საშუალო შევსების 

ხარისხს, რაც სასტუმრო ბაზრის სიჯანსაღის საკვანძო ინდიკატორია და მისი 

გაფართოების პოტენციალის შეფასების საშუალებას იძლევა.   

კომერციული სახის უძრავი ქონების ფართებზე მთლიანი მოთხოვნის ანალიზის 

შედეგების მიხედვით, 2030 წლისთვის საერთო მოთხოვნა მიწაზე ამ სფეროში 

სავარაუდოდ 443 ჰა. ფართობით განისაზღვრება, აქედან ყველაზე მაღალი წილი - 395 ჰა. 

ინდუსტრიული უძრავი ქონებისთვისაა გათვალისწინებული. ამასთან, აღსანიშნავია 

საცალო ვაჭრობის სექტორში დაფიქსირებული დისბალანსი, სადაც მოთხოვნა მძლავრია 

სასურსათე სექტორში და ძლიერ შეზღუდულია არასასურსათე სეგმენტის შემთხვევაში. 
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საანგარიშო მოთხოვნა კომერციულ უძრავ ქონებაზე თბილისში 2030 წლამდე 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო  

ინდუსტრიული უძრავი ქონების გამოკლებით, საერთო ჯამური მოთხოვნა ყველა 

კომერციული (არაინდუსტრიული) დანიშნულების უძრავ ქონებაზე 2030 წლამდე 

898,500მ2-ით შეფასდა. 

თბილისის სივრცით-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული პრინციპები 

წინამორბედი და მოცემული ანგარიშების შეჯამება, თბილისის სივრცით-ეკონომიკური 

განვითარების მიმართულებებისათვის, განსაზღვრავს სტრატეგიულ პრინციპებს. ეს 

პრინციპებია: 

5. ცხოვრების ხარისხის ზრდა - ძირითადი პრინციპი;  

6. მშენებლობების ლოკალური მასშტაბების შემცირება საერთო მასშტაბების ზრდით 

(მცირე ზომისა და დიდი ოდენობის განვითარებები); 

7. მწვანე ტერიტორიების სამშენებლო ათვისებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების 

გამკაცრება და ბრაუნფილდების ათვისების სტიმულირება; 

8. რეგულაციების გაძლიერება მაღალი სენსიტიურობის სექტორებში; 

9. ძირითადი ურბანული აქტივების შენარჩუნება და განვითარება. 

ეს 5 პრინციპი, ერთად, წარმოადგენს ხერხემალს მიწათსარგებლობის გეგმარების 

პრიორიტეტული ინტერვენციების არეალების განსაზღვრისათვის. 

 

პრიორიტეტული  ინტერვენციის არეალები მიწათსარგებლობის გეგმარებისთვის 

მაქსიმალური ოდენობის სტრატეგიული პრინციპების დაკმაყოფილების მიზნით, 

შემოთავაზებულია სპეციალური ინტერვენციის არეალები, რომელთა გეგმარება და 

შესაბამისი ათვისება პრიორიტეტულად უნდა განისაზღვროს. ასეთი არეალები მოიცავს: 

 

Function Indicator

Assumed 

average 

coefficient

Total demand 

until 2030

Cumulative 

land demand 

(ha)

Industrial Land area in hectares 0,5 395

Offices Space in sqm 4 305.000          7,6

Retail Space in sqm 348.500          34,7

Supermarkets 0,75 186.000          24,8

Fashion 2 51.000            2,6

Consumer electronics 2 8.500             0,4

Furniture & DIY 1 35.000            3,5

Other 2 68.000            3,4

Hotels Space in sqm 4 245.000          6,1

Cumulative demand until 2030 443
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1. საცხოვრებელ ზონებში 400 ჰა. დეგრადირებული ინდუსტრიული ზონის 

(ბრაუნფილდების) ხელახალი გამოყენება. იმდენად, რამდენადაც თვითმყოფადი 

საერთო მოთხოვნა არ გადააჭარბებს 400ჰა.-ს, ხოლო პირველადი შეფასებების 

მიხედვით თბილისში ამჟამად 800 ჰა. აუთვისებელი ინდუსტრიული მიწაა 

(ბრაუნფილდი), მოცემული ანგარიშის მიხედვით მისი ნახევრის ფუნქციური 

დანიშნულება უნდა შეიცვალოს. პრიორიტეტული უნდა იყოს ტერიტორიაზე 

ინდუსტრიალური მიწების წნეხის ინდექსის შემსუბუქება, რომელიც დღეისათვის 

უმაღლესია დიდუბის რაიონში.  

2. სპეციფიური ზონირების რეგულაციები საცალო ვაჭრობის სექტორისთვის. 

ინდუსტრიულ უძრავ ქონებასთან ერთად თბილისში უნდა გაიზარდოს 

რეგულაციები საცალო ვაჭრობის სექტორშიც, შემდეგი მიზეზების გამო: 

უპირველეს ყოვლისა, ესაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სექტორი, 

დასაქმების უმაღლესი მაჩვენებლით. ასევე, საცალო ვაჭრობა თბილისში 

დღესდღეობით ძალზედ გაუწონასწორებელია,  იგი განიცდის საკვები სეგმენტის 

მიწოდების დეფიციტსა და არასაკვები სეგმენტის - სიჭარბეს. სიტუაციის 

მოსაგვარებლად, სამომავლო დაბალანსებული ზრდის სტიმულირებაა საჭირო. ამ 

მიზნით მიწათსარგებლობის გენერალურმა გეგმამ  წინ უნდა წამოწიოს საცალო 

ვაჭრობის სექტორის ქვეკატეგორიების დადგენისა და შესაბამისი ზონირების 

საკითხები - ყურადღება უნდა გამახვილდეს თითოეულ უბანში მცირე და 

საშუალო ზომის სუპერმარკეტების განვითარებაზე, ხოლო ნებისმიერ დიდი 

მასშტაბის კომერციულ პროექტს (5000 კვ.მ-ზე მეტი) უნდა მოეთხოვოს 

ეკონომიკური სარგებლიანობის დასაბუთება. 

3. ქალაქის ისტორიული ცენტრის სპეციფიკური ზონირებისა და გაფართოების გეგმა.  

თბილისის ისტორიული ცენტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, 

ვინაიდან ეს არის ქალაქის სტრატეგიული აქტივი, რომელიც ბევრ დონეზე 

საჭიროებს გაუმჯობესებას. იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ისტორიული 

ცენტრის ზედმეტი გადატვირთულობა, გაფართოების გეგმა შეთანხმებული უნდა 

იყოს  თბილისის განვითარების ფონდის უკვე არსებულ გეგმებთან. ისტორიული 

ბირთვის ფარგლებში უნდა შეიზღუდოს მსხვილი მასშტაბური ერთიანი 

მშენებლობები, გაიზარდოს ზონები ფეხითმოსიარულეთათვის  (მაგალითად, 

მანქანისგან თავისუფალი ადგილების შექმნის გზით) და ხელი შეეწყოს საჯარო 

მწვანე სივრცეების განვითარებას. დიდი მასშტაბის განვითარებების ხელშეწყობა 

შესაძლებელია ისტორიული ცენტრის გაფართოების არეალში, მას შემდეგ, რაც 

მოხდება სპეციალური ჩარევის ზონების (სიზ) იდენტიფიცირება. 

4. სპეციალური ინტერვენციების ზონების მონიშვნა. ქალაქის ისტორიული ცენტრის 

სტრატეგიის კვალდაკვალ, საჭიროა თბილისის ტერიტორიაზე ისეთი ჩარევის 

ზონების გამოაშკარავება, სადაც შესაძლებელი იქნება სპეციფიკური 

განვითარებების წახალისება/სტიმულირება ან შეზღუდვა. მთავარი მიზანი 

სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი არეალების ხაზგასმა და გრძელვადიანი 

გეოგრაფიული გადანაწილების მოდელების გაუმჯობესებაა. მიზანშეზონილია, 

ს.ი.ზ-ების დეგრადირებული ინდუსტრიული არეალების (ბრაუნფილდების) 

ხელახალი ზონირების გათვალისწინებით დაგეგმვა. იდეალურ შემთხვევაში, 

ს.ი.ზ-ებს მიენიჭებათ პრიორიტეტი და პოლიტიკურად  ხელი შეეწყობა 

ბრაუნფილდების რეგენერაციისათვის გათვალისწინებული საკანონმდებლო და 

საჯარო ბიუჯეტის დაგეგმვას. 
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დასკვნა 

თბილისში სივრცით-ეკონომიკური პოლიტიკისა და პრაქტიკის ახალი ხედვის ძირითადი 

ელემენტები შეიძლება შემდეგი სახით შეჯამდეს: 

5. თბილისისთვის უფრო ხელსაყრელი იქნება მცირე ზომის ინტერვენციები ქალაქის 

მთელი მასშტაბით, ვიდრე დიდი ზომისა და სივრცის ინდივიდუალური 

პროექტები. ურბანული განვითარების არამდგრადი ფორმის მაგალითები მთელი 

ქალაქის მასშტაბით შეიძლება მოიძებნოს, რაც დაუსრულებელი მშენებლობების 

დიდ რიცხვსა და ქალაქში ნაგებობათა მაღალი ვაკანტურობის კოეფიციენტებში 

აისახება. ―ვაკანსიისთვის მშენებლობა‖ კაპიტალის განადგურებაა და 

ინვესტიციებს აყოვნებს. პირველ ეტაპზე საჭიროა შეიქმნას ეკონომიკური 

დეფიციტი, რომელიც დროთა განმავლობაში ხელს შეუწყობს: (1) ობიექტებისა და 

საქონლის დისტრიბუციის ოპტიმიზაციას, (2) ინვესტიციების  დაცულობის 

ზრდასა და (3) უძრავი ქონების ზოგადი ღირებულების ზრდას. აღსანიშნავია რომ, 

ურბანულ დაგეგმარებას ამ პროცესების წარსამართავად წამყვანი როლი აკისრია.  

6. წინა დასკვნებიდან გამომდინარე, თბილისში უნდა გაძლიერდეს ურბანული 

დაგეგმარების როლი. ამისათვის საჭირო იქნება:  

a. მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმით გამკაცრებული ზონირებითი 

რეგულაციები; 

b. მიწის გამოყენების სპეციფიკური პოლიტიკების შემუშავება, ცალკეული 

დარგებისათვის, და მათი დამოუკიდებელი სტრატეგიული დოკუმენტების 

სახით დამუშავება. განსაკუთრებით ინდუსტრიული მიწათსარგებლობისა 

და საცალო ვაჭრობის სფეროში; 

c. გეგმარებით კანონმდებლობის გამდიდრება დამატებითი სარეგულაციო 

ხელსაწყოებით, მაგალითად: ყველაზე მგრძნობიარე პროექტებისთვის 

ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიტიკური დოკუმენტის მოთხოვნა. 

 

განვითარებისთვის საჭირო რეგულაციებთან ერთად, ძლიერი ქალაქგეგმარებითი 

პოლიტიკა ასევე ხელს შეუწყობს ინვესტორების დაცვასა და უძრავი ქონების 

საინვესტიციო ბაზრის სტიმულირებას. დიდი მოცულობის კომერციული უძრავი ქონების 

პროექტების ნაცვლად ქალაქში ცხოვრების ხარისხზე ორიენტირებული მცირე 

ინტერვენციების განხორციელება რეალურად დიდ სტიმულს მისცემს ეკონომიკურ 

განვითარებას. ეს შეიძლება პარადოქსულადაც ჟღერდეს ჩამოყალიბებული ―ააშენე და 

კლიენტი თავისით მოვა‖ მენტალობისთვის, როგორიც ახლო და შორეულ აღმოსავლეთში 

საკმაოდ მიღებულია. პარადიგმის ეს ცვლილება, რომელიც 2008 წლის მსოფლიო 

ეკონომიკურმა კრიზისმა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა, დღესდღეობით დასავლეთ 

ევროპაში გაცილებით უფრო ხილულია. მუშაობა-ცხოვრებისა და საცალო ვაჭრობის 

მოდელებში უკანასკნელი ათწლეულების დრამატული ცვლილებების ფონზე ეს 

ტენდენცია კიდევ უფრო მეტადაა გამძაფრებული. დღევანდელი გამოწვევა არსებული 

ნაგებობების ხელახლა ადაპტირება-გადანაწილებას უფრო მოითხოვს, ვიდრე ახალი 

შენობების აშენებას. შესაბამისად, ფოკუსირება ბრაუნფილდების ხელახალ 

განვითარებაზე ცხოვრების ხარისხის ამაღლების პარადიგმის განუყოფელი ნაწილია.  

7. საბოლოოდ, განვითარების დაგეგმვისას, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს საუბნო-სამეზობლო დონეზე, შესაბამისი ასპექტების 

გათვალისწინებით: 
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a. ტერიტორიაზე ინდუსტრიული მიწის წნეხის ინდექსის შემცირება ყველაზე 

პრობლემურ უბნებში; 

b. საუბნო/სამეზობლო დონეზე ადეკვატური საკვანძო ურბანული 

მომსახურების, განსაკუთრებით ყოველდღიური სავაჭრო ობიექტების, 

რეკრეაციული/მწვანე საჯარო სივრცეების, სკოლებისა და სამედიცინო 

დაწესებულებები მიწოდების სტიმულირება; 

c. საფეხმავლო არეალების გაფართოება და განვითარება; 

d. ქალაქის ისტორიული ცენტრისა და მისი გაფართოების ზონების 

განვითარების დეტალური დაგეგმარება, შემდეგი დონის დამოკიდებელი 

პროექტების სახით. 

თბილისის მომავალი შეიძლება იყოს იმედის მომცემი, თუმცა ეს მოითხოვს ეფექტიან 

მართვას, სწორი აქცენტების გაკეთებასა და დაინტერესებულ მხარეთა შორის 

თანამშრომლობას. წინამდებარე ანგარიში ნათლად წარმოაჩენს ქალაქდაგეგმარების  

როლსა და ჩარევითი პოლიტიკის პრიორიტეტებს.  გენგეგმაში შემავალი წინამდებარე 

რეკომენდაციები გათვალისწინებულ უნდა იქნას თბილისის მომავლის მშენებლობის 

ფუნდამენტურ პრინციპებად. 

9. შესავალი 

წინამდებარე ანგარიში შემუშავებულია ურბანული ეკონომიკის სპეციალისტთა და 

უძრავი ქონების გუნდის მიერ, სითი ინსტიტუტი საქართველოს დაკვეთით როგორც 

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების შემადგენელი ნაწილი. 

გუნდის ეს საბოლოო ანგარიში ეფუძნება ამავე გუნდის მიერ შემუშავებულ წინა 

დოკუმენტურ ანალიზებს და ასახავს თბილისის განვითარების პოტენციალზე 

შემუშავებული რეკომენდაციების შემდეგ ასპექტებს: 

 თბილისის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები (თავი 2); 

 კომერციული უძრავი ქონების სხვადახვა გამოყენებითი ფუნქციის 

ჯგუფებისათვის მოთხოვნის გრძელვადიან ანალიზი (თავი 3); 

 თბილისის სივრცით-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული პრინციპები 

(თავი 4); 

 მიწათსარგებლობითი გეგმარების პრიორიტეტული ჩარევის არეალების შერჩევის 

მეთოდიკა და არსი (თავი 5). 

ანგარიში მოიცავს არსებული ფართო სპექტრის მონაცემებზე დაყრდნობით შემუშავებულ 

ანალიზს. განსაკუთრებით აქტუალურია თბილისის შრომის ბაზრის მონაცემების ორი 

სხვადასხვა კვლევა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

(შინამეურნეობებისა და ბიზნესის კვლევა 2016წ.) და საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული ახალი 

ანგარიში (2016წ). საპროექტო ჯგუფი შეეცადა ამ ორი ფუნდამენტური მონაცემის 

საფუძველზე საიმედო და რეალობის ასახვისათვის ეფექტიანი ანალიტიკური მასალის 

შემუშავებას. 

თბილისის არსებული და სამომავლო ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორების 

შეფასებისას, ყურადღება გამახვილდა ―ქალაქური კონკურენტუნარიანობისა‖ და 

ეკონომიკური ზრდის გამომწვევ ძირეული ფაქტორებზე.  თბილისის 

კონკურენტუნარიანობის შეფასება დაეყრდნო თანამედროვე ეკონომიკური თეორიის, 
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საერთაშორისო ურბანული პოლიტიკის, კონკურენციის თემატიკის სფეროში არსებული 

ნაშრომებისა და გუნდის წევრების მიერ შემუშავებული დოკუმენტების მონაცემების 

ანალიზების შედეგებს . ანალიზის ფარგლებში მოხერხდა იმ წამყვანი ეკონომიკური 

ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომელთა გაუმჯობესება პირველადი მნიშვნელობისაა 

თბილისის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად. ასევე ვინაიდან ამ ეკონომიკური 

ფაქტორების დღევანდელი მდგომარეობა მომავალ ეკონომიკურ ზრდას განსაზღვრავს, 

მათ საფუძველზე შესაძლებელია როგორც, მთლიანი დამატებითი ღირებულებისა,  ისე 

დასაქმების შემდგომი განვითარების ფუნქციური ტრაექტორიის პროგნოზირებაც. 

მოცემული განვითარების ტრაექტორიაზე დაყრდნობით პროგნოზები გაკეთდა 

სხვადასხვა კატეგორიის კომერციული უძრავი ქონების მოსალოდნელ მოთხოვნაზე. 

აღსანიშნავია რომ, თითოეული ფუნქციისთვის პროგნოზირების მეთოდი 

განსხვავებულია. სამრეწველო და საოფისე ფართებზე მოთხოვნა შესაბამის სექტორებში 

საპროგნოზო დასაქმების ზრდის შესაბამისად განისაზღვრება. სამრეწველო და საოფისე 

დასაქმების მონაცემების არარსებობის გამო, შესრულებული ეფუძნება საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დასაქმების შესახებ მონაცემების სავარაუდო 

პროპორციებს. უფრო რთულია საცალო ვაჭრობის უძრავ ქონების ობიექტებზე მოთხოვნის 

გაანგარიშება, რადგან ის სამომხმარებლო ხარჯების კონკრეტულ სახარჯო კატეგორიებში 

გადახდის მონაცემების გათვალისწინებას მოითხოვს. საბედნიეროდ, თბილისში 

ჩატარებული 2013 წლის სამომხმარებლო კვლევის დეტალური მონაცემები გუნდისთვის 

ხელმისაწვდომი იყო. "სამომხმარებლო მსყიდველობითუნარიანობის" მოდელის 

გამოყენებით, შესაძლებელია როგორც საცალო უძრავი ქონების ბაზრის სხვადასხვა 

სექტორების სრული მოცულობის, ასევე მათი მომავალი გაფართოების პოტენციალის 

გაანგარიშება. სასტუმრო უძრავი ქონების ანალიზი შემუშავებულია დატვირთვის 

მაჩვენებლების კოეფიციენტებისა და საერთაშორისო ნიშნულების შეჯერებით. მოცემული 

კრიტერიუმები თბილისის კონტექსტში დამუშავებულია ხელმისაწვდომი და სანდოობის 

მაღალი ხარისხის მქონე მონაცემებზე დაყრდნობით. შესადარებლად აღებულია 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის, თბილისის მსგავსი ზოგადი მახასიათებლების 

მქონე დედაქალაქების მონაცემები, ევროსტატის ურბანული აუდიტის მონაცემთა ბაზაზე 

დაყრდნობით. ამგვარი საერთაშორისო საორიენტაციო-შედარებითი მეთოდი 

თვალნათლივ ასახავს თბილისის ძირითად მახასიათებლების გავლენას მის 

განვითარების სივრცითი-ტერიტორიულ ასპექტებზე და საშუალებას იძლება როგორც 

არსებული, ისე სამომავლო-პოტენციური ტერიტორიების შემდგომი გაუმჯობესების 

პერსპექტივებს შეფასებისათვის.  

მე-2 და მე-3 თავებში გაკეთებული დასკვნები საფუძვლად ედება თბილისში სივრცით-

ეკონომიკური განვითარების ძირითად პრინციპებს, რომლებიც, თავის მხრივ, ნიადაგს 

ამზადებენ პრიორიტეტული ქალაქგეგმარებითი ჩარევის რეკომენდებული არეალების 

გამოსავლენად.  

მოცემული ანგარიში წარმოაჩენს ურბანული დაგეგმარების უმნიშვნელოვანეს როლს 

თბილისის ოპტიმალური ეკონომიკური განვითარების რეგულირებისათვის. იგი მოიცავს 

ფრთხილ და დაბალანსებულ სტიმულირების და რეგულირების მეთოდებს, რომლებიც 

ხელს უწყობს ყველა დაინტერესებული მხარის თანაბარ გათვალისწინებას. 
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10. თბილისის ეკონომიკური განვითარების პროგნოზი 

შესავალი 

პირველი ანგარიშზე ("საინვესტიციო გარემოს შეფასება და ეკონომიკური განვითარების 

პროგნოზი") დაყრდნობით, მოცემულ თავში უფრო დეტალურად იქნება განხილული 

თბილისის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. როგორც ცნობილია, 

საქართველოში ეკონომიკური ზრდის წახალისებას ხელს უშლის მთელი რიგი 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის მაკროეკონომიკური ფაქტორები. 

თბილისში, გარდა ხსენებული მაკროეკონომიკური ფაქტორებისა, ეკონომიკური ზრდის 

სიჩქარეზე გავლენას ასევე ახდენს ურბანული კონკურენტუნარიანობის მახასიათებლები, 

რაც მომავალში, ბოლო ათწლეულის საშუალო წლიური ეკონომიკური ნამატის 10.45%-

იანი მაჩვენებლის ზრდას ან შემცირებას განაპირობებს. 

შესაბამისად, ეს თავი იწყება ურბანული კონკურენტუნარიანობის ზრდის შეფასების 

ფაქტორების დეტალური ანალიზით, რაც საფუძველად დაედება თბილისში დასაქმებისა 

და მთლიანი დამატებული ღირებულების (მდღ) საპროგნოზო განვითარების ანალიზს.  

შედეგად გამოიკვეთება სივრცითი მოთხოვნა, მასზე დაყრდნობით განისაზღვრება უძრავ 

ქონებაზე გრძელვადიანი მოთხოვნის პროგნოზი და ქალაქის სივრცით-ეკონომიკური 

განვითარების ძირითადი პრინციპები. 

 ურბანული კონკურენტუნარიანობის მამოძრავებელი ფაქტორები 

წინა ანგარიშის ფარგლებში დამუშავდა თბილისის ეკონომიკური განვითარების 

მაკროეკონომიკური ფაქტორები. დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფაქტორები 

გააგრძელებს დადებით განვითარებას, შესაბამისად შესაძლებელია ეკონომიკური ზრდის 

"შუალედური" სცენარის მუდმივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით გათვლების წარმოება. 

მოცემული თავი მიზნად ისახავს ურბანული ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის 

სპეციფიკური ფაქტორების დეტალურად განსაზღვრას. 

კონკურენტუნარიანობის საკითხებისადმი თანამედროვე მიდგომები დიდ წილად 

წარმოდგენილია ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის პროფესორის, მაიკლ პორტერის შემდეგ 

ძირეულ შრომებში: "კონკურენტული სტრატეგია" (1980), "კონკურენტული უპირატესობა" 

(1985) და "ხალხთა კონკურენტული უპირატესობა" (1990). ამ უკანასკნელში პორტერი 

გვიჩვენებს, თუ როგორ კონკურენციას უწევენ ერთმანეთს სხვადასხვა გეოგრაფიულ 

რეგიონები საერთაშორისო დონეზე. დღემდე რჩება შეუცვლელ სახელმძღვანელოდ. 

ბოლოდროინდელი შრომებიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ტორონტოს 

უნივერსიტეტის პროფესორის რიჩარდ ფლორიდას კვლევებია. ფლორიდა 

დაინტერესებულია ქალაქური კონკურენტუნარიანობითა და ინოვაციებით და მისი 

თეორიის მიხედვით ურბანული ცენტრების კონკურენტუნარიანობისა და 

კეთილდღეობის ძირითადი განმსაზღვრელია, ურბანული ერთეულის მიერ 

მაღალკვალიფიციური მუშახელის მოზიდვისა და შენარჩუნების უნარი. ფლორიდას 

უკანასკნელი პერიოდის პუბლიკაციები ხაზს უსვამენ კონკურენტუნარიანობაში 

"შემოქმედებითი კლასის" მნიშვნელობას  და ქალაქის კულტურული, შემოქმედებითი და 

ტექნოლოგიური უზრუნველყოფისა და განვითარებისათვის მოცემული კლასის როლს. 

უფრო მარტივად, ეს ნიშნავს, რომ "ცხოვრების ხარისხი" ეკონომიკური 

კონკურენტუნარიანობისა და კეთილდღეობის განმსაზღვრელი მამოძრავებელი ფაქტორი 

ხდება და გლობალურ ცოდნის ეკონომიკა, წარმოების ფიზიკურ ფაქტორებზე მეტად, 

ადამიანური კაპიტალით არის მართული და განპირობებული. 
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სფეროს აკადემიური-თეორიული განვითარების პარალელურად, საერთაშორისო 

ინსტიტუციებმა კონკურენტულობის სტრატეგიების ხელახალი გააზრების საჭიროება და 

მათი შედეგების ურბანული განვითარების სტრატეგიებში თარგმნა-ასახვის 

აუცილებლობა აღიარეს. 2000 წელს ევროკავშირის საბჭომ ლისაბონში მიიღო სტრატეგია, 

რომელიც მიზნად ისახავდა 2010 წლისთვის  ევროპის გადაქცევას მსოფლიოში ყველაზე 

დიდ ცოდნაზე დაფუძნებულ ეკონომიკად. ამ სტრატეგიამ დიდი წვლილი შეიტანა 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, როგორც ინოვაციისა და კონკურენტუნარიანობისადმი 

მიდგომის განსაზღვრაში, აგრეთვე ევროკავშირის სტრუქტურული ფონდების 

პრიორიტეტულ გადანაწილებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანმა საერთაშორისო 

ეკონომიკურმა ინსტიტუტმა, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციამ (OECD) ამ საკითხზე რიგი პოლიტიკური დოკუმენტები შეიმუშავა, 

რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია "კონკურენტუნარიანი ქალაქები გლობალურ 

ეკონომიკაში" (2006). OECD-ის ამ მნიშვნელოვან ნაშრომში წარმოდგენილია 

ქალაქებისთვის პრაქტიკული გზამკვლევები, რომლებშიც ასახულია ძირითადი 

პრინციპები ქალაქის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებისათვის. 2007 წლის აპრილში, 

ევროკომისიამ გამოაქვეყნა მოხსენება "ევროპული ქალაქების მდგომარეობა". ურბანული 

აუდიტის მონაცემების საფუძველზე, ამ ანგარიშში მოცემულია ევროპის ქალაქებისათვის 

ეფექტური მეთოდოლოგია, დოკუმენტში ასევე მკაფიოდ წარმოჩენილია ქალაქების 

კონკურენტუნარიანობის ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორები. 

ორივე ორგანიზაციის (OECD და ევროკავშირის კომისია) ანგარიშის ძირითადი 

მოცემულობები ერთმანეთს ემთხვევა ურბანული კონკურენტუნარიანობის ფაქტორების 

ნაწილში. OECD-ის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი გვთავაზობს საკითხის ზოგად 

ხედვას და თავს არიდებს მოცემულობების კონკრეტიზაციას, ევროკომისიის "ევროპული 

ქალაქების მდგომარეობა" კი OECD-ის მიერ შემუშავებულ ჩარჩოში განმარტავს ურბანულ 

კონკურენტუნარიანობას შემდეგი სახით:  

"კონკურენტუნარიანობა ურბანულ დონეზე შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ქალაქების 

უნარი, მოახდინონ შედარებით მაღალი შემოსავალებისა და დასაქმების დონეების 

გენერირება, გარეკონკურენციისგან დაუცველ პირობებში."  

"ევროპული ქალაქების მდგომარეობა", ევროკომისია 2007 

აქედან გამომდინარე, ურბანული კონკურენტუნარიანობა გაცილებით მრავლისმომცველი 

ცნებაა ვიდრე უბრალოდ ქალაქის მშპ. ეს არის ქალაქის უნარი, მიიზიდოს და 

შეინარჩუნოს  წარმოების მობილური ფაქტორების, კერძოდ შრომისა და კაპიტალის, 

უმაღლესი დონე. ეს მოიცავს როგორც რაოდენობრივ, ისე ხარისხობრივ ასპექტებს და 

მივყავართ კონკურენტუნარიანობის "შედეგობრივი ფაქტორებისა" და "მამოძრავებელი 

ფაქტორების" ჩამონათვალების განსაზღვრებამდე. OECD ყურადღებას "ამხსნელ 

ფაქტორებზე" ამახვილებს, ხოლო EC ცდილობს გამოავლინოს ამ ფაქტორების უკან 

მდგომი "მამოძრავებელი ფაქტორები". ერთიანი მიდგომის ჩამოსაყალიბებლად, 

ურბანული კონკურენტუნარიანობის შედეგობრივი და მამოძრავებლები ფაქტორები 

შემდეგი სახით შეიძლება შეჯამდეს: 

8. ურბანული კონკურენტუნარიანობის ძირითადი შედეგობრივი ფაქტორები: 

a. მუშახელის პროდუქტიულობა; 

b. მაღალი დამატებითი ღირებულების ინდუსტრიული ნარევი. 

9. 2. ურბანული კონკურენტუნარიანობის მამოძრავებელი ფაქტორები: 

a. ინოვაცია და მეწარმეობა; 
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b. ტალანტი  ე.ი. მაღალკვალიფიციური მუშახელის წილი; 

c. შეკავშირებულობა. 

 

 

OECD-ს დასკვნის მიხედვით  პროდუქტიულობა ურბანული კონკურენტუნარიანობის 

ძირითადი შედეგობრივი ფაქტორია და შესაბამისად ―მრავალი მაღალპროდუქტიული 

მეტროპოლიური რეგიონი ორიენტირებულია მაღალტექნოლოგიებსა და მომსახურების 

სფეროს განვითარებაზე, R&D-სა და სხვა ცოდნასთან დაკავშირებული აქტივობების წინა 

პლანზე წამოწევით. ამისათვის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია დიდი რაოდენობით 

კვალიფიციურ ადამიანურ კაპიტალზე ―.მახასიათებელია‖. 

წყარო: ―კონკურენტუნარიანი ქალაქები გლობალურ ეკონომიკაში‖, გვ.88/87, OECD 2006 

 

შესაბამისად, ურბანული კონკურენტუნარიანობის მამოძრავებელ ფაქტორად 

განისაზღვრება, ურბანული სტრუქტურის უნარი შეინარჩუნოს და მოიზიდოს დიდი 

რაოდენობით მაღალკვალიფიციური და პროდუქტიული მუშახელი. ამ მხრივ, 

მნიშვნელოვანია რიჩარდ ფლორიდას ნაშრომები რადგან ქალაქის ხსენებული უნარი 

დამოკიდებულია იმ ცხოვრების ხარისხზე რომელსაც ის სთავაზობს თავის არსებულ და 

მომავალ მოქალაქეებს. ეს ასევე ხაზს უსვამს ურბანული განვითარების დაგეგმარების 

როლს, რომელსაც გააჩნია საშუალება დადებითი გავლენა მოახდინოს  ცხოვრების 

ხარისხზე. მთელს ევროპაში დღესდღეობით მრავლად გვხვდება ინოვაციური ურბანული 

განვითარების გეგმები რომლებიც ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას ისახავენ მიზნად.  

ზემოთ ხსენებულზე დაყრდნობით შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქალაქის 

კონკურენტუნარიანობის განსაზღვრაში 2 ურთიერთდაკავშირებული მამოძრავებელი 

ფაქტორი განსაკუთრებით დიდ როლს ასრულებს: 

10. დიდი რაოდენობის, მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანური რესურსის(მუშახელის) 

ხელმისაწვდომობა; 

11. ცხოვრების ხარისხი. 

ეს დასკვნა გამყარებულია 2008 წელს DTZ Consulting & Research-ის მიერ, ურბანული 

აუდიტის მონაცემთა ბაზის გამოყენებით, ჩატარებული რეგრესიული ანალიზით. 

Eurostat-ის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი, ურბანული აუდიტის მონაცემთა ხსენებული 

ბაზა მოიცავს მონაცემებს მრავალი სხვადსხვა ინდიკატორის მიხედვით ევროპის 284 

ქალაქისათვის. ბაზაში წარმოდგენილი 200-ზე მეტი ინდიკატორიდან, შეირჩა ქალაქის 

ეკონომიკური განვითარებისთვის ყველაზე რელევანტური 25, რომელთა საფუძველზეც 

დამუშავდა რეგრესიული ანალიზი. შემაჯამებელი მოდელი შემდეგნაირად გამოიყურება: 

მშპ/მოსახლეზე = --34734,1 + 492,407 ACT*** + 568,033 FIN&BUS*** + 1828,65 NONEU*** 
+ 321,816 TEREDU*** + 194,284 TOU* 

 

ამ მოდელში მთლიანი შიდა პროდუქტი შემდეგი 5 ფაქტორითაა ახსნილი: 
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12. მონაწილეობის მაჩვენებელი (ACT): ქალაქის მუშახელის ფარდობა მთლიან 

მოსახლეობასთან. ეს არის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომელიც შრომის ბაზრის 

ათვისების ეფექტიანობას ასახავს; 

13. საფინანსო და ბიზნეს სექტორებში დასაქმებულთა წილი (FIN&BUS). აღსანიშნავია, 

რომ ეს სექტორები მაღალი დამატებითი ღირებულების ინდუსტრიებს 

მიეკუთვნება; 

14. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების მოქალაქეების წილი (NONEU) რომელიც 

შესაძლოა განხილულ იქნას როგორც მულტიკულტურული და კოსმოპოლიტური 

გარემოს შედეგი - ქალაქები უცხოელების მაღალი რაოდენობით უფრო მეტად 

წარმატებულნი არიან საერთაშორისო ტალანტების მიზიდვაში; 

15. უმაღლესი განათლების მქონე მუშახელის წილი (TEREDU). რომელიც ასახავს 

ქალაქის უნარს მიიზიდოს და შეინარჩუნოს მაღალკვალიფიციური მუშახელი; 

16. 1000 მოსახლეზე ტურისტული ღამისთევების რიცხვი (TOU). ეს ქალაქის 

მიმზიდველობისა და შესაბამისად, ცხოვრების ხარისხის განმსაზღვრელი 

ძირითადი ინდიკატორია. 

აღსანიშნავია რომ, DTZ-ის მოდელის ყველა ფაქტორი ზემოთდასახელებული 

მამოძრავებლების 2 კატეგორიიდან ერთ-ერთს მიეკუთვნება (1) ადამიანური კაპიტალის 

დიდი რაოდენობით ან (2) ცხოვრების ხარისხით და შესაბამისობაში მოდის ურბანული 

კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელ წამყვან თეორიებთან. 

ადამიანური კაპიტალის განვითარება თბილისში 

როგორც წინა თავებში დავასკვენით, ადამიანური კაპიტალის განვითარება ეკონომიკური 

ზრდის უმნიშვნელოვანესი მამოძრავებელი ფაქტორია. ცხოვრების ხარისხი კი ქალაქის 

ძირითადი მახასიათებელია რომელიც განსაზღვრავს მის უნარს შეინარჩუნოს და 

განამდიდროს მისი ადამიანური კაპიტალი. შესაბამისად, კონკურენტუნარიანობის 

ზრდისათვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება ქალაქის უპირველესი პრიორიტეტად 

უნდა განისაზღვროს . 

ეს სექცია განიხილავს თბილისში ადამიანური კაპიტალის არსებულ მდგომარეობას სამი 

ძირითადი ინდიკატორის მიხედვით, რომლებიც აღებულია ურბანული 

კონკურენტუნარიანობის მოდელიდან: 

17. ჩართულობის დონე: შრომისუნარიანი მუშახელის ფარდობა მთლიან 

მოსახლეობასთან; 

18. საფინანსო და ბიზნეს სექტორებში დასაქმებულთა წილი; 

19. უმაღლესი განათლების მქონე დასაქმებულთა წილი. 

ჩართულობის დონე - თბილისის აქტიური მუშახელის მთლიან მოსახლეობასთან 

ფარდობის მაჩვენებლის შედარება შესაბამის საერთაშორისო მაჩვენებელთან არც თუ ისე 

სახარბიელო შედეგს გვიჩვენებს. თბილისში არსებული უმუშევრობის პრობლემებთან 

ერთად, შრომისუნარიანი მუშახელის (დასაქმებული და უმუშევარი) პროპორციული 

ფარდობა მთლიან მოსახლეობასთან ევროპის დედაქალაქებთან შედარებით ძალიან 

დაბალია. 
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ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის მთლიან მოსახლეობასთან ფარდობა ევროპის დედაქალაქებში 

 

წყარო: საქსტატი, Eurostat 

ამდენად, თბილისში ორმაგი პრობლემაა, უმუშევრობის მაღალი დონე და ეკონომიკურად 

აქტიური მოსახლეობის სიმცირე, რაც თბილისის ადამიანური კაპიტალის  არაეფექტურ 

გამოყენებაზე მიუთითებს. 

საფინანსო და ბიზნეს სექტორებში დასაქმებულთა წილი - ბოლო წლებში საფინანსო და 

ბიზნეს სექტორებში დასაქმებულთა წილი ქალაქის დასაქმების ბაზრის საერთო 

მონაცემებთან მიმართებაში იზრდება. როგორც წესი, ეს სექტორი ხასიათდება შრომის 

პროდუქტიულობისა და ანაზღაურების უმაღლესი მაჩვენებლებით, შესაბაბამისად მისი 

მდგომარეობა ქალაქის შრომითი ბაზრის შეფასებისათვის მნიშვნელოვან ინდიკატორს 

წარმოადგეს. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, უფრო წარმატებული ურბანული 

ეკონომიკის მოდელების განხილვის შემთხვევაში მოცემული მაჩვენებელი 20-30%-ს შორის 

ვარირებს, ისეთ ქალაქებში კი, როგორებიცაა მაგალითად ლონდონი და ფრანკფურტი - 

40%-საც აღწევს21. თბილისის შესაბამისი მაჩვენებელი, მიუხედავად უკანასკნელ 

პერიოდის დადებითი დინამიკისა და პროცენტული მნიშვნელობის გაორმაგებისა, 

კვლავაც დაბალი რჩება. საქსტატის 2014 თბილისში დასაქმებულთა მხოლოდ 12.74%-ია. 

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ეს დაბალი მაჩვენებელია. 

 

 

                                                           
21

 წყარო: Eurostat Urban Audit Database 
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საფინანსო და ბიზნეს სექტორებში დასაქმება 

წყარო: საქსტატი 

უმაღლესი განათლების მქონე დასამებულთა წილი - მიუხედავად იმისა, რომ საქსტატი 

ვერ ახერხებს ასეთი სახის სტატისტიკური მონაცემების დამუშავებას, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევის 

თანახმად, თბილისში დასაქმებულთა 56%  გააჩნია უმაღლესი განათლების 

დამადასტურებელი დიპლომი. ეს თბილისს, მოცემული მაჩვენებლის მიხედვით, ევროპის 

მოწინავე ქალაქად აქცევს, ვილნიუსის მხარდამხარ, რომელის მაჩვენებელიც მცირედ 

ჩამოუვარდება განათლების ისეთ ცენტრებს, როგორიცაა კემბრიჯი და უტრეხტი (ორივე 

შემთხვევაში მაჩვენებელი 60-ს უახლოვდება). 

 

უმაღლესგანათლებამიღებულ დასაქმებულთა წილი ევროპის დედაქალაქებში 

წყაროები: Eurostat, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

 

შრომის ბაზრის მოთხოვნის კვლევის ფარგლებში, აგრეთვე შეფასდა ყველაზე მეტად 

მოთხოვნადი პროფესიები თბილისში და გამოვლინდა დაბალი საკვალიფიკაციო 
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მოთხოვნის მქონე პროფესიათა მუშახელის, განსაკუთრებით ოფიციანტების, მღებავებისა 

და მაღაზიის ასისტენტების დეფიციტი.  

ამრიგად, ჩართულობის დაბალი დონისა და მაღალი დამატებითი ღირებულების მქონე 

სექტორებში დასაქმებულთა მცირე პროპორციული მაჩვენებლის განმაპირობებელ 

მიზეზად არ უნდა იქნას მიჩნეული ქალაქში უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეობის 

რაოდენობრივი სიმწირე. მიუხედავად უმაღლესი განათლების მქონე მოსახლეობის დიდი 

პროპორციული ოდენობისა, თბილისის ეკონომიკური ბაზა მათ დასაქმებისათვის 

ძალზედ მცირეა. შედეგად წარმოიშვება თბილისის ადამიანური კაპიტალის პარადოქსი: 

განათლებული მუშახელის მაღალი რაოდენობრივი მახასიათებლის მიუხედავად, 

უნივერსიტეტთა მრავალი კურსდამთავრებული ან დაუსაქმებელია, ან დასაქმებულია 

მათი კვალიფიკაციის დონის უგულველყოფით.  

მაკრო ფაქტორებისა და ურბანული კონკურენტუნარიანობის მამოძრავებელი 

ადამიანური კაპიტალის შეფასება 

წინა ანგარიშში აღნიშნული მაკრო ფაქტორების პოზიტიური სცენარით განვითარების 

მიუხედავად, თბილისის კონკურენტუნარიანობის მთავარ გამოწვევად კვლავაც 

ადამიანური კაპიტალი რჩება.  

საფინანსო-ბიზნეს სექტორებში აქტიურობისა და დასაქმების წილი აღმოსავლეთ და 

ცენტრალური ევროპასთან შედარებით დაბალია და უმაღლეს განათლებამიღებულთა 

სიჭარბის მიუხედავად, თბილისში ყველაზე მოთხოვნადი დაბალკვალიფიციური 

პროფესიებია. ადამიანური კაპიტალის ეს პარადოქსი ადვილად მოგვარებადი არაა და 

ქალაქის ეკონომიკური ზრდისთვის უდიდესი ბარიერია.  

მიუხედავად ამისა, ურბანული კონკურენტუნარიანობა განისაზღვრება ორი ძირითადი 

მამოძრავებლით - ადამიანური კაპიტალისა და ცხოვრების ხარისხით. ამ უკანასკნელის 

გაუმჯობესება კი დღის წესრიგის უპირველესი პრიორიტეტი უნდა იყოს, მის 

განვითარებაში კი ურბანულ დაგეგმარებას დიდი როლი აკისრია.  

შესაბამისად, საშუალო ვადიან პერსპექტივაში, თბილისის ეკონომიკური განვითარების 

პოტენციალი დაბალი სცენარის მიხედვით უნდა გავითვალისწინოთ. შემდეგ წლებში 

დასაქმების შენელებული ზრდის მოლოდინის გათვალისწინებით, კომერციულ უძრავ 

ქონებაზე მოთხოვნის სტრესი დიდ დაბრკოლებად არ წარმოგვიდგება.  თანამედროვე 

სამუშაო ობიექტების (ოფისები, ინდუსტრიული ფართები) მიწოდების გაზრდაზე 

ფოკუსირების ნაცვლად, ძირითადი ინსვესტიციები თბილისში ცხოვრების ხარისხის 

ასამაღლებლად უნდა გამოიყოს.     

ცხოვრების დონის ხარისხის ინდიკატორები 

ურბანული კონკურენტუნარიანობის მოდელის მიხედვით, ცხოვრების ხარისხის 

ძირითად მაჩვენებლად  გვევლინება ქალაქში ტურისტების მიერ გატარებული ღამეების 

რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე.  

საყოველთაოდ ცნობილია თბილისსა და საქართველოში ტურისტების სწრაფი ტემპებით 

ზრდა. 2009-2013 წლების განმავლობაში სასტუმროს ოთახებზე მოთხოვნა 

ყოველწლიურად 30%-ზე მეტით იზრდებოდა და 2015 წელს ტურისტული ღამისთევის 

რიცხვმა მილიონს გადააჭარბა, რაც ერთ სულ მოსახლეზე საშუალოდ 2 ტურისტს ნიშნავს.  
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ტურისტული ღამისთევის რიცხვი თბილისში და ღამისთევის რიცხვი ერთ სულ მოსახლეზე 

წყარო: საქსტატი 

ტურისტული მიმზიდველობის თვალსაზრისით თბილისმა დიდი პროგრესი განიცადა 

2009 წლიდან. ამ მაჩვენებლით მან სოფიასა და ბუქარესტს უკვე გადაასწრო და ზაგრებს 

გაუთანაბრდა. საერთაშორისო ნიშნული ამჟამინდელი მონაცემის გაორმაგების 

პოტენციალსაც მოასწავებს, რა შემთხვევაშიც თბილისი ერთ სულ მოსახლეზე 3-4 

ტურისტული ღამისთევის რიცხვით, ვილნიუსს, რიგასა და ბრატისლავას გვერდით 

აღმოჩნდება. 

 

ტურისტული ღამისთევის რიცხვი ერთ სულ მოსახლეზე აღმ. და ცენტრალური ევროპის დედაქალაქებში 

წყარო: Eurostat, საქსტატი 

მიუხედავად იმისა, რომ თბილისში ტურისტული ინფრასტრუქტურის ძირეული 

გაუმჯობესება არ მომხდარა, მაგრამ მნახველთა რიცხვი ბოლო 5 წელიწადში მაინც 

გაოთხმაგდა, ამჟამინდელი რიცხვის გაორმაგების ამბიცია საკმაოდ რეალისტურია. 
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ახლახან დასრულებული ტურიზმის ეროვნული სტრატეგიის კვალდაკვალ, მთავარია 

მაღალმხარჯველი ბაზრებიდან (ევროპა, აზიისა და ჩრდილოეთ ამერიკიდან) 

ვიზიტორების რიცხვის გაორმაგება. თბილისს მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

საქართველოს, როგორც ―წამყვანი, მრავალ სეზონური, მაღალი ხარისხის ტურისტული 

დანიშნულების ქვეყნად გახდომაში, რომელიც ორიენტირებულია მის უნიკალური 

კულტურულ და ბუნებრივ მემკვიდრეობის შენარჩუნებაზე, მსოფლიო კლასის 

მომსახურებასა და სტუმართმოყვარეობის მარადიულ ტრადიციაზე"22.  

ეს ხედვა შეთავსებადია როგორც თბილისის ვიზიტორების, ისე მისის მოქალაქეების 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასთან. აგრეთვე, ეს ხელს შეუწყობს უფრო მეტი 

უცხოელი მაცხოვრებლის მოზიდვას, რომელიც თავის მხრივ ეკონომიკურად აქტიური 

მოსახლეობის ზრდის ხელშემწყობია.  

ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია მერსერის ყოველწლიური ცხოვრების ხარისხის 

კვლევები. რომლებშიც 39 ფაქტორია დაჯგუფებული 10 კატეგორიაში. მერსერის კვლევები 

მოიცავს 230 ქალაქს რომელთათვისაც ფასდება ცხოვრების ხარისხი საერთაშორისო 

ადამიანური რესურსების მობილობის შეფასების მიზნით. მიხუედავად უკანასკნელი 

წლებში მიღწეული პროგრესისა, თბილისის მაჩვენებელი მოცემული კრიტერიუმების 

მიხედვით ძალზედ დაბალი რჩება და ის 230 ქალაქიდან 188 ადგილს იკავებს. ამ 

მაჩვენებლით ის ჩამორჩება ერევანს და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქებს. 

 

მერსერის ცხოვრების ხარისხის კვლევა 2016 - ცენტრალური და აღმოსალეთ ევროპის ქალაქები 

წყარო: Mercer 

ზემოთმოყვანილი გრაფიკის მონაცემების შედარება ქალაქების ტურისტული 

ღამისთევების რიცხვთან, ცხადყოფს, რომ ეს უკანასკნელი ცხოვრების ხარისხთან მჭიდრო 

კორელაციაშია. 

                                                           
22

 წყარო: საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია 2025 
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მთლიანი დამატებითი ღირებულებისა და დასაქმების ზრდის პროგნოზი 

თბილისში ურბანული კონკურენტუნარიანობის ძირითადი მამოძრავებელი ფაქტორის, 

ადამიანური კაპიტალის, უარყოფითი მდგომარეობა, ქალაქის მოკლე და საშუალოვადიანი 

ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივებზე უფრო პესიმისტური შეფასების საფუძველი ხდება. 

შესაბამისად, ადრე ხსენებული შუალედური სცენარი ჩანაცვლებულია დაბალი ტემპის 

სცენარით, რაც ითვალისწინებს მდღ-ის 6-8%-ით ზრდას, რომელმაც 2025 წლის შემდეგ 

10%-ს უნდა მიაღწიოს. 

 

თბილისის მთლიანი დამატებით ღირებულების მოსალოდნელი გზა დაბალი-საშუალო სცენარის მიხედვით 

(მილიონი ლარი) 

წყარო: საქსტატი, სითი ინსტიტუტი საქართველოს პროგნოზი 

უკანასკენლი წლების მდღ-ის საშუალო 10%-იანი ზრდა ვერ აისახა ქალაქის დასაქმების 

მაჩვენებლების ამავე ოდენობით ზრდაში. რეალურად თბილისის შრომისუნარიანი 

მოსახლეობის სრული ოდენობა ბოლო წლებში საგრძნობლად შემცირდა,  დიდწილად ეს 

მოსახლეობის სააღწერო მონაეცემების შესწორებისას გამოვლენილი მოსახლეობის სრული 

ოდენობის ცდომილებითაც არის განპირობებული. უკანასკნელი პერიოდის მონაცემთა 

ანლიზი (2011 წლის შემდგომ) გვიჩვენებს, რომ თვითდასაქმებულთა ოდენობა დაბალი 

ტემპით - ყოველწლიური 2.8%-ით  იზრდება. მიუხედავად იმისა რომ ეს მაჩვენებელი 

ძალზედ მცირეა, ის ოჯერ აღემატება  დაქირავებული მუშახელის ოდენობის ზრდას  

ზრდის მაჩვენებელს, რომელიც ამავე პერიოდისათვის 1.7%-ს შეადგენს. ასეთი სხვაობა ამ 

ორ მონაცემს შორის დიდწილად თანხმობაშია თვითდასაქმებულ პროფესიათა 

საერთაშორისო ზრდის ტენდენციასთან. 

ბოლო წლების ზრდის ექსტრაპოლირება რეალისტურ სურათს იძლევა და ოპტიმისტური 

გათვლებითაც კი თბილისში დასაქმების ძალიან დაბალი ტემპით ზრდაზე მიუთითებს, 

განსაკუთრებით უახლოესი 10 წლის მანძილზე. 

სწორედ ეს დასაქმების ძალიანდ აბალი ტემპით ზრდა დიდწილად განსაზღვრავს 

თბილისის უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ტერიტორიულ და სივრცით მოთხოვნებს. 

მასზე დაყრდნობით შესაძლებელია მოსალოდენლი მოთხოვნის შეფასება დასქმების 

დონესთან კავშირში მყოფ ძირითად ფუნქციურ ნაგებობებზე (ინდუსტრიული და 

საოფისე ფართები). 
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საბოლოო ჯამში, დაქირავებულთა 1.7% და თვითდასაქმებულთა 2.8%-იანი 

ყოველწლიური ზრდა თბილისის მუშახელის რიცხვს 2030 წლისათვის 462,000-მდე 

გაზრის, ხოლო უმუშევრობის მაჩვენებელს ჯანსაღ 4.75%-მდე შეამცირებს.  

 

თბილისში დასაქმების განვითარების პროგნოზი 

წყარო: საქსტატი, სითი ინსტიტუტი საქართველოს პროგნოზი 

დასკვნა 

მაკრო პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორების პოზიტიურად 

განვითარების მოლოდინის მიუხედავად, თბილისის კონკურენტუნარიანობის 

მამოძრავებელი ფაქტორების არასახარბიელო მაჩვენებლები სიფრთხილის მიზეზს 

გვაძლევს.  

ურბანული კონკურენტუნარიანობა განისაზღვრება (1) ადამიანური კაპიტალის 

ფაქტორებისა და (2) ცხოვრების ხარისხის ფაქტორების ურთიერთდამოკიდებულებით. ამ 

ორივე კატეგორიაში შემავალი თითქმის ყველა ფაქტორის მიხედვით, თბილისის 

მაჩვენებლები ზღვრულ მაჩვნებელზე მნიშვნელოვნად დაბალია. ამის გათვალისწინებით 

მოცემული ანალიზი ეყრდნობა შემდეგი 10 წლის განმავლობაში დაბალ-საშუალო 

განვითარების სცენარის მონაცემებს, მდღ-ის გათვლითი 6-8%-იანი საშუალო 

ყოველწლიური ზრდით. დასაქმების ზრდა კი მოსალოდნელია იოს კიდევ უფრო 

არასახარბიელო - წლიური 1-3%. 

ცალსახაა, რომ თბილისის პრიორიტეტი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება უნდა იყოს. 

ეს მიზანი, იმის გათვალისწინებით რომ ბოლო 5 წელიწადში დედაქალაქმა ცხოვრების 

ხარისხის ინფრასტრუქტურის ძირეული გაუმჯობესების გარეშე მოახერხა ტურისტული 

მიმზიდველობის გაოთხმაგება, განხორციელებადად გვესახება. თუმცა ასევე აღსანიშნავია 

რომ ტურიზმის განვითარების სიჩქარე კლებულობს და მომავალში აუცილებელი იქნება 

ცხოვრების ხარისხის ამაღლებით მისი სტიმულირება. 

ცხოვრების ხარისხის განვითარებას ადამიანური კაპიტალის გაუმჯობესებაც მოჰყვება. 

ამჟამინდელი ადამიანური რესურსის პარადოქსული მდგომარეობა შეიძლება გადაჭრილ 

იქნას თბილისის დღევანდელი და სამომავლო მაცხოვრებლებისთვის მიმზიდველი 
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სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს შექმნის გზით. თუმცა ეს ხანგრძლივი პროცესია, 

შესაბამისად, უახლოეს 10 წელიწადში მოსალოდნელია, სწორედ დაბალი-საშუალო 

ეკონომიკური ზრდის ტენდენცის შენარჩუნება. რაც, თავის მხრივ, ამ პერიოდში 

კომერციული უძრავ ქონების სივრცეებზე შეზღუდულ მოთხოვნაზე მიუთითებს. 

11. კომერციული ფუნქციის უძრავი ქონების გრძელვადიანი მოთხოვნის პროგნოზი 

შესავალი 

კონკრეტული ფუნქციის უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა განისაზღვრება მისი სამიზნე 

მომხმარებელთა ჯგუფის მიხედვით, რომელიც განსხვავებულია ყოველი მოხმარებთი 

ფუნქციისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი მათგანი დამოკიდებულია ძირითად 

ეკონომიკურ განვითარების ტენდენციებზე, რადგან ყოველ სამიზნე ჯგუფს უნიკალური 

ქცევითი თავისებურებები ახასიათებს - სხვადასხვა სპეციფიკის ფართებზე მოთხოვნა 

სხვადასხვა გზით იანგარიშება. 

მოცემულ თავში, შეფასდება კომერციულ ფართებზე სივრცით-ტერიტორიული მოთხოვნა 

გრძელვადიან პერსიპექტივაში, 4 ძირითადი ფუნქციური კატეგორიისათვის. 

ქალაქგეგმარებისათვის ღირებული მასალის შექმნის მიზნით, ეს მონაცემები განხილულია 

მიწოდების ნაწილთან (წინა მოხსენება) მიმართებაში, რის საფუძველზეც განისაზღვრება 

ძირითად ყოველწლიურ ჩართულობათა მიზანშეწონილი მოცულობა. შემდგომ, თავის 

დასკვნები შჯერდება სხვა დასკვნებთან, რის მიხედვითაც ჩამოყალიბდება საფუძველი 

შემდეგი თავისათვის, რომელიც შეეხება თბილისის განვითარების ეკონომიკურ 

პრინციპებს. 

ინდუსტრიული ფართები 

ინდუსტრიული მიწის გამოყენება ორ ნაწილად - (1) საწარმოო ტერიტორიებად და (2) 

სასაწყობე ფართებად იყოფა, თუმცა ორივე გამოყენებას ხშირად ერთსა და იმავე 

არეალებში ვხედავთ და შესაბამისად, მოთხოვნის პროგნოზიც მათთვის ერთიანია. ორივე 

სახის სივრცეზე მოთხოვნა ძირითადად განპირობებულია მთლიანი დამატებითი 

ღირებულებითა და შესაბამის სექტორებში დასაქმების განვითარებით.  

2014 წელს მდღ-მ წარმოებაში 1.473 მილიარდ ლარს მიაღწია, რაც თბილისის მთლიანი 

წარმადობის 12%-ია. ისტორიული ზრდა 2006 წლიდან საშუალოზე მცირედით ნაკლებია, 

9.5%. 2.115 მილიარდი ლარით 2014-ში, ტრანსპორტი და კომუნიკაცია თბილისში 

სიდიდით მეორე სექტორია და მთლიანი შემოსავლის 17.4%-ს შეადგენს. უნდა აღნიშნოს, 

რომ ეს სექტორი მოიცავს ტელეკომუნიკაციების სექტორის მდღ-ს და მისი მხოლოდ 

გარკვეული ნაწილი მიეწერება ლოჯისტიკის ფირმებს. აგრეთვე ეს სექტორი 2006-2014 

7.44%-ით იზრდებოდა. მდღ-ის მოსალოდნელი ზრდის პროგნოზი ორივე სექტორში 

საშუალო 4-5%-ზე მცირედით ნაკლებია.  
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მდღ-ის განვითარება (მილიონი ლარი) წარმოებასა და ტრანსპორტ/კომუნიცაციებში 

წყარო: საქსტატი, სითი ინსტიტუტი საქართველო   

 

უკანასკნელი წლების მანძილზე, ზოგადი ეკონომიკური ტენდენციების (თავი 2.6)  

შესაბამისად, დასაქმების მაჩვენებელი მდღ-ის მაჩვენებელზე უფრო დაბალი სიჩქარით 

იზრდებოდა. საქსტატის მიერ გამოცემული ორი სხვადასხვა მონაცემთა პაკეტის 

გამოყენებით გამოთვლილ იქნა საანგარიშო დასაქმების მაჩვენელბები ინდუსტრიულ 

სფეროში და შეფასდა მათი მოსალოდნელი განვითარებები. 

ამ ანგარიშის სპეციფიკიდან გამოდინარე დასაქმება წარმოების სხვადასხვა სექტორების 

მიხედვით არის ჩაშლილი (საქსტატის კლასიფიკაციის გათვალისწინებით). მიზანს 

წარმოადგენს მივიღოთ რეალობასთან მაქსიმალურად მიახლოებული ასახვა 

ინდუსტრიულ ფართებზე დასაქმებულთა შესახებ. შესაბმის დარგებში სამეწარმეო 

სამუშაოებში ჩართული პერსონალის გათვლითი პროპოერციული წილი  შემდეგი სახისაა: 

 სამთო მოპოვება და სამტეხლო:  95% 

 მრეწველობა:     90% 

 ელექტრო, გაზისა და წყლის მიწოდება: 50% 

 მშენებლობა:     90% 

 ტრანსპორტი და კომუნიკაციები:  40% 

ამ მონაცემების მიხედვით, თბილისის მთლიანი ინდუსტრიული დასაქმება 2014 წელს 

დაახლოებით 85,000-ით შეიძლება შეფსდეს. ზემოთხსენებული დასაქმების 1-2%-იანი 

ყოველწლიური ზრდის მიხედვით, ამ რიცხვმა 2030 წლისთვის 113,000 უნდა მიაღწიოს.  
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ინდუსტრიული დასაქმების ზრდის პროგნოზი 

წყარო: საქსტატი, სითი ინსტიტუტი საქართველოს მიახლოებით პროგნოზი 

 

დასაქმებისა და მიწოდების მონაცემების შეჯერებით შესაძლებელია თბილისში ერთ 

ინდუსტრიულ მუშაკზე მოსული საშუალო ფართის განსაზღვრა. თუ 85,000 

დასაქმებულზე დღესდღეობით დაახლოების 1,200 ჰა ფართის ტერიტორია მოდის, 

საშუალო ფართი ერთ  დასაქმებულზე 140 კვ.მ.-ს შეადგენს.  

მოცემული საშუალო მაჩვენებლის დასაქმებაში ყოველწლიურ ნამატზე გამრავლებით 

შესაძლოა მოსალოდნელი ყოველწლიური მიწის მოთხოვნის შეფასება. პროგნოზის 

მიხედვით, უახლოეს წელბში, ეს მოთხოვნა წლიურ 22-25ჰა-ს შეადგენს, ზრდის მუდმივი 

მაჩვენებლით, რის შედეგადაც 2030 წლისთვის 30 ჰექტარს მიაღწევს. მთლიანობაში, 2030 

წლისთვის  დამატებითი ინდუსტრიული არეალებზე მოთხოვნა 395 ჰა იქნება.  

 

ინდუსტრიულ ფართებზე მოთხოვნის პროგნოზი 2015-2030 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 
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როგორც წინა ანგარიშიდან გაირკვა, მთლიანი საანგარიშო აუთვისებელი ინდუსტრიული 

მიწის ფართობი თბილისში 800 ჰა-ს.23 უახლოვდება. ეს ნიშნავს, რომ 2030 წლის ჩათვლით 

ინდუსტრიულ მიწებზე საპროგნოზო მოთხოვნის სრული მოცულობა შესაძლებელია 

აკუმულირებული იქნა უკვე არსებული ინდუსტრიული ფართების მიერ.  

ამდენად, მიზანშეწონილია შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება: 

1. რადგან, შემდეგ 15 წელიწადში ახალ ინდუსტრიულ არეალებზე მოთხოვნა არ 

გადააჭარბებს 400 ჰა-ს, რომლის განთავსებაც სრულად შესაძლებელია ქალაქში 

უკვე არსებულ საწარმო (ინდუსტრიულ) ტერიტორიებზე, უმკაცრესად უნდა 

აიკრძალოს მწვანე ფართების (გრინფილდების) საწარმო ფუნქციით ათვისება. ამის 

ერთ-ერთი ინსტრუმენტი გრინფილდების ნებისმიერი სახის განვითარების დროს 

ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტის მოთხოვნაა,24 რაც წინა დოკუმენტშიც 

იყო გათვალისწინებული; 

2. ვინაიდან ინდუსტრიულ მიწაზე მოთხოვნა არსებული გამოუყენებელი საწარმოო 

ტერიტორიების ნახევარს არ აღემატება, რეკომენდირებულია დარჩენილი 400 ჰა. 

გამოუყენებელი მიწის ხელახალი ზონირება და ნებისმიერი სახის ინდუსტრიული 

განვითარების აკრძალვა. ამ არეალების შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმი 

მოსახლეობის სიმჭიდროვეა: ყველა ინდუსტრიული არეალი, სადაც მოსახლეობის 

მაღალი სიმჭიდროვეა, თანდათანობით უნდა იქნეს გაუქმებული. ამ მიზნის 

მისაღწევად ინდუსტრიული მიწის დატვირთვის ინდექსია გამოყენებული, რაც 5.2 

თავში იქნება განხილული. 

დამატებითი რეკომენდაციები, ხელახალი ზონირების პრინციპებთან დაკავშირებით, 

მოსახლეობის სიმჭიდროვის მაღალი დონის მქონე რაიონებში სამრეწველო მიწის 

ნაკვეთებზე, წარმოდგენილი იქნება ამ ანგარიშის დასკვნით ნაწილში. 

საოფისე ფართები 

საოფისე დასაქმების მაჩვენებლების შეფასება შესაძლებლია საწარმო სექტორში 

დასაქმების დასათვლელად გამოყენებული მეთოდოლოგიისა და მონაცემების 

გამოყენებით. . შესაბმის დარგებში საოფისე სამუშაოებში ჩართული პერსონალის 

გათვლითი პროპოერციული წილი  შემდეგი სახისაა: 

სამთო მოპოვება და სამტეხლო:     5% 

მრეწველობა:        10% 

ელექტროენერგია, გაზი, წყლის მიწოდება:      50% 

მშენებლობა:        10% 

ტრანსპორტი და კომუნიკაციები:     40% 

უძრავი ქონება, გაქირავება, ბიზნესაქტივობები:   100% 

                                                           
23

 იხ: ბიზნეს სივრცეებისა და კომერციული ფუნქციის უძრავი ქონების ტერიტორიული გამოყენების ანალიზი გვ.12 
24

 იხ: იქვე, დანართი 1 
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ჯანდაცვა და სოციალური საქმიანობა:    20% 

საჯარო, საზოგადოებრივი და პერსონალური მომსახურება: 100% 

საერთო ჯამში, თბილისის საოფისე სივრცეებში დასაქმებულთა რაოდენობა დაახლოებით 

95,000-ია, რაც მოიცავს  როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორსაც. ზოგადი დასაქმების 

ტენდენციის პარალელურად, ეს სავარაუდოა, რომ ნელ-ნელა გაიზრდება და 2030 წელს 

126 ათასამდე მიაღწევს. 

 

საოფისე დასაქმების განვითარების პროგნოზი 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

მთლიანი საოფისე დასაქმების მონაცემების შეფარდებით მიწოდების მონაცემებთან  

(მთლიანი არსებული საოფისე სივრცე 925,000 კვ.მ 2015 წელს25) ოფისის ერთ მუშაკზე 

მოსულს აშუალო ფართს 10 კვ.მ-ით განსაზღვრავს. ამაზე დაყრდნობით შესაძლებელია 

საოფისე ფართებზე სამომავლო მოთხოვნის შფასება. 

საერთო ჯამში 2030 წლამდე პროგნოზირებული საოფისე ფართებზე მთლიანი მოთხოვნა  

300,000 კვ. მ-ს არ აღემატება. საშუალო ყოველწლიური მოთხოვნა მოსალოდნელია 

18,000კვ.მ/წელი-დან (2016-2020 წლები) 20-25,000 კვ.მ/წელი-მდე (2025 წლის შემდგომ). 

                                                           
25

 იხ: Ibid. გვ. 15 
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საოფისე ფართზე მოთხოვნის პროგნოზი (2015-2030) 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

 

ფართები საცალო ვაჭრობისათვის 

საცალო ვაჭრობა უძრავი ქონების ყველაზე კომპლექსური სექტორია, მასზე მოთხოვნა 

განისაზღვრება მომხმარებლთა ქცევისა და ხარჯვის მოდელებით, რაც თავის მხრივ ამ 

ფართის მოიჯარეების - იმ პირების ვინც უშუალოდ იყენებენ სავაჭრო ფართებს,  

მოთხოვნას განაპირობებს. არსებობს თანაბრად კომპლექსური და ელეგანტური 

მეთოდოლოგია საცალო ვაჭრობის განვითარების პოტენციალის შესაფასებლად. ამ 

მეთოდოლოგიაში, მოცემულ ფართობზე სუფთა მთლიანი საცალო დანახარჯები 

შეფარდებულია ფართის ნორმატიულ პროდუქტიულობასთან(ფნპ), რათა მივიღოთ 

საცალო უძრავი ქონების საერთო სავარაუდო ოდენობა. 

ასეთი მეთოდით, ზუსტი შედეგის მისაღებად, საჭიროა სამომხმარებლო ხარჯების, 

სამომხმარებლო ქცევისა და საცალო ბრუნვის სრული, სანდო მონაცემთა ბაზის არსებობა. 

შესაბამისად თავში მოყვანილია ხელმისაწვდომი მონაცემებზე დაყრდნობით 

ადაფტირებული საანგარიშო მეთოდოლოგია, რომელიც ასევე ითვალისწინებს 2013 წლის 

თბილისის საცალო ვაჭრობის სექტორის კვლევის მონაცემებს. იმდენად რამდენადაც 

მოცემული მეთოდი დამოკიდებულია მიწოდების ზუსტ და ცვალებად მაჩვენებლებზე, 

მასზე დაყრდნობილი პროგნოზები განისაზღვრება რამდენიმე წლით. 

2015 წელს თბილისში სუფთა საცალო სავაჭრო დანახარჯებმა 1.5 მილიარდ დოლარს 

მიაღწია. ეს მოიცავს ყველა შიდა სავაჭრო ხარჯებს, ტურისტების ხარჯებს ვაჭრობაში 

(გამავალი ტურიზმის გათვალისწინებით) და ონლაინ ვაჭრობის გადახდებს. 2013 წლის 

კვლევის მიხედვით დანახარჯები სხვადასხვა კატეგორიებში შემდეგნაირადაა 

განაწილებული:  

საკვები და სასმელი  პროდუქტები:  821 მილიონი ამერიკული დოლარი 

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი:   302 მილიონი ამერიკული დოლარი 

სამომხმარებლო ელექტრონიკა:   57 მილიონი ამერიკული დოლარი 
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ავეჯი და „გააკეთე შენით―(DIY):  47 მილიონი ამერიკული დოლარი 

სხვა:       274 მილიონი ამერიკული დოლარი 

უახლოესი წლებისთვის საშუალო წლიურ ნამატი განისაზღვრება 4-5%. 

შემდომ საერთო ჯამური საცალო დანახარჯები იყოფა  ფართის ნორმატიულ 

პროდქტიულობის(ფნპ) მაჩვენებელზე. ფნპ-ის მონაცემები, როგორც წესი, მოწოდებულია 

დარგობრივი ორგანიზაციების მიერ და სამწუხაროდ არ არის ხელმისაწვდომი 

საქართველოში. თუმცა, ინტერვიუებსა და საერთაშორისო მონაცემებზე დაყრდნობით 

შესაძლებელია სხვადასხვა საცალო სეგმენტების ფნპ-ის გათვილითი მეთოდებით 

შეფასება: 

საკვები და სასმელი პროდუქტები:   USD 5000/კვ. მ/წელიწადში 

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი:   USD 3000/კვ. მ/წელიწადში 

სამომხმარებლო ელექტრონიკა:   USD 2000/კვ. მ/წელიწადში 

ავეჯი და DIY:     USD 1000/კვ. მ/წელიწადში 

სხვა:      USD 3500/კვ. მ/წელიწადში 

ფართის ნორმატიულ პროდქტიულობა მოცემული სეგმენტის ობიექტებისათვის  

მინიმალური აუცილებელი ბრუნვის ნიშნულია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყოველი 

მაღაზიისათვის ინდივიდუალურ ბიზნეს მოდელზეა(განსაკუთრებით მოგების ზღვრულ 

მაჩვენებლებზე) დამოკიდებული, ზემოთმოყვანილი საშუალო სექტორული მონაცემები 

დათვლეითი მიზნებისათვის სანდო საორიენტაციო ხასიათს ატარებს. 

სრული შესაძლებელი მიწოდებისა და არსებული/დაგეგმილი მიწოდების სხვაობა 

გვაძლევს ბაზრის გაფართოების არეალის სიდიდეს. ვინაიდან სამომავლო განვითარება 

თანამედროვე საცალო სავაჭრო ობიექტებს გულისხმობს, ტრადიციული სავაჭრო 

ობიექტები ანალიზში არაა გათვალისწინებული.  
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თბილისში საცალო ბაზარის გაფართოების ჯამური არეალი (კვ.მ.) 

წყარო: IPM, სითი ინსტიტუტი საქართველო 

 

ეს ანალიზი ცხადყოფს, რომ თბილისის საცალო ბაზარი განიცდის მნიშვნელოვან 

დისბალანსს, საკვების სფეროში გაფართოების მნიშვნელოვანი პოტენციალითა (მაგ. 

სუპერმარკეტები) და ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის კატეგორიაში ჭარბი მიწოდებით. 

იმდენად, რამდენდაც მიწოდების ძირითად მოცულობებზე სანდო საყრდენი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომია მხოლოდ მომავალი 2-3 წლისათვის, 2018 წლის შემდგომ მიწოდებისა 

და ნფპ-ის მაჩვენებლებად აღებულია მუდმივი სიდიდეები. საშუალო მოთხოვნის წლიურ 

ზრდად დაშვებულია 4-5%, მოთხოვნის შემოსავლის ელასტიურობის გათვალისწინებით.  

ანალიზის გრძელვადიანი პროგნოზი შემდეგი სახისაა: 

საკვები და სასმელი პროდუქტები (ძირითადად სუპერმარკეტები): 2030 წლამდე მთლიანი 

მოთხოვნა 186,000კვ.მ. სწრაფი გაფართოების პოტენციალით მოკლე ვადაში 85,000კვ.მ.; 

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი: მთლიანი მოთხოვნა 2030 წლამდე დაახლოებით 50,000კვ.მ. 

თუმცა 2025 წლამდე ნეგატიური გაფართოების პოტენციალით; 

სამომხმარებლო ელექტრონიკა: მთლიანი მოთხოვნა 8,500კვ.მ. 2030 წლამდე, მაგრამ 

ნეგატიური გაფართოების პოტენციალით 2027 წლამდე; 

ავეჯი და „გააკეთე შენით―: სრული მოთხოვნა 2030 წლამდე 35,000კვ.მ. სწრაფი 

გაფართოების პოტენციალით 2020 წლამდე 10,000 კვ.მ.-ით; 

სხვა: 70,000 კვ.მ. სრული მოთხოვნა 2030-მდე, 2020 წლამდე მოკლევადიანი 20,000 კვ.მ.-ის 

გაფართოების პოტენციალით.  

საერთო ჯამში, საცალო უძრავი ქონების სავარაუდო მოთხოვნა 2030 წლამდე 

დაახლოებით 350,000კვ.მ.-ს შეადგენს, რომლის ნახევარზე მეტიც (186,000 კვ.მ.) 

სასურსათე ობიექტებზე (ძირითადად სუპერმარკეტები) მოდის. 

საერთო ჯამში, თბილისში თანამედროვე სავაჭრო ობიექტების გრძელვადიანი 

განვითარების პოტენციალი სუპერმარკეტების გარდა ლიმიტირებულია. შესაბამისად, 

წინა ანგარიშის რეკომენდაციები შესაძლოა შევავსოთ შემდეგი მოცემულობებით: 

საცალო ვაჭრობის ბაზრის მრავალფეროვნების გამო რეკომენდებულია შემდეგი ეტაპის  

სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავება რომელიც, სარეგულაციო  დონეზე მოახდენს 

საცალო ვაჭრობის სეგმენტების სეპარირებას, მინიმუმ საკვები და არასაკვები 

პროდუქტების სავაჭრო ზონებად;  

ელექტრონიკისა და ტანსაცმლის სეგმენტებში ჭარბი მიწოდებისა და საცალო ვაჭრობის 

სექტორის ეკონომიკური სენსიტიურობის გამო, რეკომენდებულია ყველა დიდი 

მასშტაბის სავაჭრო ობიექტი (5,000 კვ. მ ზემოთ) დაექვემდებაროს თბილისის 

მაგეგმარებელი ორგანოების მიერ დეტალური შესწავლას, მაგალითად მოთხოვნილი 

იქნას ეკონომიკური მიზანშეწონილობის შეფასება. საპროექტო მასშტაბებისა და კვლევით 

შემადგენლობის განსასაზღვრად სასურველია ქალაქის მიერ ეტალონური სახის 

პროექტების შემუშავება; 

სუპერმარკეტების გაფართოების პოტენციალის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია 

თბილისში ყოველდღიური სავაჭრო საჭიროებებისთვის მოხერხებული საცალო 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის შესაბამისი ტერიტორიული რესურსების 
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გათვალისწინება, რომელიც ხელს შეუწყობს  ყოველდღიურ საჭიროებებზე 

მორგებული საცალო ვაჭრობის ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბებას; 

თბილისის საცალო ვაჭრობის ბაზრის კომპლექსურობის, მგრძნობიარობისა და არსებული 

დისბალანსის გათვალისწინებით, რეკომენდებულია განახლებულ მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმა, მისი შემუშავების შემდგომ გამყარდეს კონკრეტული სავაჭრო 

პოლიტიკის დოკუმენტით. 

სავაჭრო სექტორს ქალაქისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. თბილისის სავაჭრო 

სექტორი, დასაქმებულთა რაოდენობისა და მთლიანი დამატებითი ღირებულების 

მიხედვით, მის ყველაზე დიდი „ინდუსტრიას― წარმოადგენს. ამავდროულად, ეს 

ერთადერთი სექტორია თბილისში, რომელშიც დასაქმების მაჩვენებლების ზრდის 

სიჩქარე მდღ-ს შესაბამის მაჩვენებლს უახლოვდება. ქალაქის შემდგომი 

განვითარებისათვის სექტორის გაუმჯობესება კრიტიკულ მნიშვნელობისა, რათა 

გაიზარდოს ქალაქის კონკურენტულობა და მოხდეს სამუშაო ადგილების გენერირება. 

შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია კონკრეტული პოლიტიკის განმსაზღვრელი 

დოკუმენტის შემუშავება, რომელიც მიმართავს სექტორის განვითარებას სასურველ 

ჭრილში. ზოგადი ჩარჩო მოცემული დოკუმენისათვის ასევე მოყვანილია დოკუმენტის 

შემდგომ თავებში. 

სასტუმროები 

სასტუმროებზე სივრცით მოთხოვნა, როგორც წესი, გამოხატულია ღამისთევების 

რიცხვით. მოცემული რიცხვის გაყოფით შესაბამის დაწესებულებებში ხელმისაჭვდომი 

საწოლების საერთო ოდენობაზე და წელიწადში არსებული ღამეების რაოდენობაზე(365) 

გამრავლებით შესაძლოა ვიანგარიშოთ ათვისების საშუალო მაჩვენებელი, რაც სასტუმრო 

ბაზრის ჯანმრთელობის ძირითადი ინდიკატორია და იძლევა გაფართოების 

პოტენციალის შეფასების საშუალებას.  

2009 წლიდან მოყოლებული საქართველოში ტურიზმი მაღალი ტემპით ვითარდება. 

კონკრეტულად თბილისში, 2010 წელს ბიზნეს ტურიზმის ბუმმა მნიშვნელოვნად გაზარდა 

ტურისტული ღამისთევების რაოდენობა. ამავე წელს ჩამოყალიბებულმა დამსვენებელ 

ტურისტთა დიდი რაოდენობით შემოდინების ტენდენცია, რომელმაც 2014 წლამდე 

შეინარჩუნა ზრდის მაღალი მაჩვენებლები.  

შემდგომ პერიოდში ზრდის ტემპმა იკლო, თუმცა ღამისთევების საერთო რაოდენობა 

თბილისში უკვე გადასცდა 2 მილიონიან მაჩვენებელს, რაც ერთ სულ მოსახლეზე მოსული 

ტურისტული მოთხოვნის მხრივ თბილისს სოფიასა და ბუქარესტზე წინ აყენებს(იხ. თავი 

2.5). 
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თბილისის ტურიზმის მოთხოვნა 

წყარო: საქსტატი, CIG 

 

2009 წლიდან 2014 წლამდე ტურისტული მოთხოვნის მკვეთრმა ზრდამ (საშუალო 30%-

იანი ნამატი ყოველწლიურად) და მიწოდებასთან დაკავშირებული შეფერხებების 

შედეგად თბილისში საშუალი ათვისების მაჩვენებელმა უმაღლეს მაჩვენებლებს მიაღწია. 

მხოლოდ 2014 წლის შემდგომ შესძლო მიწოდებამ მოთხოვნას ზრდის ტემპს წამოწეოდა 

(თუმცა მაინც შედარებით დაბალ ტემპს ინარჩუნებს დაბალი), შედეგად 2014 წლის 76%-

იანი ათვისეუბლობის მაჩვენებელი პიკურ მაჩვენებლად ჩამოყალიბდა.წელს.  

 

საწოლების რაოდენობა რეგისტრირებულ დასაბინავებელ ობიექტებში და თბილისის საშუალო 

დაკავებულობის მაჩვენებელი 
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წყარო: საქსტატი, CIG 

 

მიუხედავად იმისა, რომ მოსალოდნელია ათვისების მაჩვენებლის კლება (როგორც 

ლოგიკური შედეგი მოთხოვნის სტაგნაციისა და ზრდადი მიწოდების), უახლოესი წლების 

მანძილზე, ის მაინც მაღალ ნიშნულებზე შენარჩუნდება. აღმოსავლეთ და ცენტრალური 

ევროპის დედაქალაქების მახასიათებლების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ სასტუმრო 

ბაზარზე ათვისების საშუალო მაჩვენებელი დედაქალაქისათვის 40%-ს შეადგენს, უფრო 

ჯანსაღ ბაზრებზე კი (მაგალითად პრაღა, რიგა, ტალინი) 45-50%-ს აღწევს. 

 

დაკავებულობის მაჩვენებლის საერთაშორისო ნიშნული ევროპულ დედაქალაქებში 

წყარო: Eurostat, საქსტატი 

ათვისების მაღალი ნიშნული ადასტურებს სასტუმრო ბაზრის გაფართოების 

შესაძლებლობას. 2016 წელს პროგნოზირებული 2.3 მილიონი ღამისთევის, 50%-იანი 

საშუალო ათვისების მაჩვენებლით აკუმულირებისათვის თბილისს  საერთო ოდენობით 

13,000 საწოლი ესაჭიროებოდა. ეს ნიშნავს, რომ მიწოდება დაახლოებით 2,800 საწოლით 

ჩამორჩება მოთხოვნას. ამავდროულად, მიმდინარე სასტუმრო ობიექტების განვითარება 

უახლოესი 2 წელიწადის განმავლობაში მიწოდებითი რეუსრუსის 2,000-3,000 საწოლით 

ზრდას მოისაზრებს. ეს 2018 წლისათვის სასტუმროთა საწოლების რაოდენობას 13,000-მდე 

შეავსებს. გრძელვადიან პერსპექტივაში მოთხოვნის მდორე 5%-იანი ზრდის შემთხვევაში 

მიწოდების ზრდის მოცემული ტემპით 2018 წლისათვის სასტუმრო ბაზარი 

წონასწორობაში მოვა ათვისების საშუალო საპროგნოზო მაჩვენებლის 55%%-იანი 

ოდენობით. 

ზემოთ აღნიშნული, მოთხოვნის წლიური, რეალისტური 5%-იანი ზრდის ამბიცია 2030 

წლისათვის თბილისის ტურისტული ღამისთევების ოდენობას 4.5 მილიონამდე გაზრდის, 

რაც დაახლოებით ორჯერ აღემატება დღესდრეობით არსებულ ოდენობას. როგორც თავში 

„ცხოვრების დონის ხარისხის ინდიკატორები― აღინიშნა მოცემული  მოცემული 

მაჩვენებლის გაორმაგება ამბიციური, მაგრამ რეალისტური მიზანია. 

როგორც უკვე ვახსენეთ ასეთი განვიტარება საჭიროებს მნიშნველოვანი ინვესტიციების 

ახალ ტალღას რომლებიც მიმართულია ქალაქში ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაზე. ეს 



   
 

71 
 

კერძო სექტორის მიერ ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების 

თანავდროულად უნდა განხორციელდეს. 

ხსენებულ 2 წელიწადში მიწოდების მნიშვნელოვანი ზრდის შემდგომ წლებში 

რეალისტური პროგნოზი იქნებოდა ყოველწლიურად საშუალოდ 500 სასტუმრო საწოლის 

მატება (დაახლ. 12,500 კვ.მ26). ეს თბილისის სასტუმრო ბაზრის მთლიან მოცულობას 2030 

წლისთვის 20,000 საწოლამდე გაზრდიდა, ამ შემთხვევაში საპროგნოზო ათვისების 

მაჩვენებელი 64%-ს გაუტოლდება.  

 

დაკავებულობის წილის 2018 წლის შემდეგ ზრდის პროგნოზი ყოველწლიური 500 ახალი ინდივიდუალური 

საწოლის მიწოდების პირობებში 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

გათვლითი კუმულატიური მოთხოვნა სასტუმრო ფართებზე 2030 წლისთვის  

მიახლოებით 245,000კვ.მ.-ს უტოლდება. 

დასკვნა  

ყოველი ფუნქციური ჯგუფისათვის უძრავი ქონების ფართებზე მოთხოვნათა ანალიზების 

სედეგთა შესაძლებელია 2030 წლისათვის მთლიანი საპროგნოზო ტერიტორიუმი 

მოთხოვნის შეფასება. საერთო ჯამში ტერიტორიული მოთხოვნა კომერციული ფუნქციის 

უძრავ ქონებზე 2030 წლისათვის დაახლოებით 443ჰა-ს შეადგენს, რომლის უდიდესი 

წილიც - 395ჰა. ინდუსტრიულ ობიექტებზე მოდის. 

2030 წლამდე მთლიანი ჯამური მოთხოვნა საოფისე, საცალო ვაჭრობისა და სასტუმრო 

სექტორების ფართებზე 898,500 კვ.მ.-ით განისაზღვრება. საანგარიშო საშუალო 

განაშენიანების კოეფიციენები შემდეგი სახით განისაზღვრა: სუპერმარკეტებისთვის 0.75, 

ხოლო სასტუმრო-ოფისებისთვის 4.0;  ჯამურად ეს 48 ჰექტარ მიწის ათვისებას 

გულისხმობსგულისხმობს. 

                                                           
26

 ერთი საწოლისთვის საჭირო სივრცის ფართის 25 კვ. მ-ის დაშვებითა და ოთახის საშუალო 40-50 კვ.მ-ის დაშვებით (ოთახი-საწოლის 
რაციო 1.7-1.8). 
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შემაჯამებელი ცხრილი: ჯამური ფართის მოთხოვნის პროგნოზი 2030 წლამდე (ჰექტარი) 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

 

სავაჭრო სექტორის გარდა ყველა ფუნქციის მოთხოვნა მომდევნო წლების მანძილზე  

მეტნაკლებად თანაბრადაა გადანაწილებული. საცალო ვაჭრობა ცალკეული შემთხვევაა, 

სადაც 2025 წლამდე კონკრეტულ ფუნქციებში ფიქსირდება ჭარბი მიწოდება (ტანსაცმელი 

და ელექტრონიკა), ხოლო დანარჩენებში მიწოდების სიმწირე (ძირითადად თანამედროვე 

სუპერმარკეტები). 

 

12. თბილისის სივრცით-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული პრინციპები  

 

2.  

3.  

4.  

შესავალი 

ეს თავი მიწოდების ანალიზის დასკვნებს27 ამ ანგარიშის მე-2 და მე-3 თავებთან შეაჯამებს, 

თბილისის განვითარების ერთიანი სტრატეგიული პრინციპების სახით. ეს პრინციპები, 

თავის მხრივ, შექმნიან ჩარჩოს პრიორიტეტული ჩარევის არეალების 

იდენტიფიცირებისათვის. 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება როგორც წამყვანი სტრატეგიული პრინციპი 

როგორც მეორე თავში აღვნიშნეთ, ურბანული კონკურენტუნარიანობა განისაზღვრება (1) 

ადამიანური კაპიტალისა და (2) ცხოვრების ხარისხის ურთიერთკავშირით. 

                                                           
27

 ანგარიში: ბიზნეს სივრცეების ანალიზი და ტერიტორიებსიგამოყენების ნუმეშები კომერციული ფუნქციის უძრავი ქონებისთვის 

Function Indicator

Assumed 

average 

coefficient

Total demand 

until 2030

Cumulative 

land demand 

(ha)

Industrial Land area in hectares 0,5 395

Offices Space in sqm 4 305.000          7,6

Retail Space in sqm 348.500          34,7

Supermarkets 0,75 186.000          24,8

Fashion 2 51.000            2,6

Consumer electronics 2 8.500             0,4

Furniture & DIY 1 35.000            3,5

Other 2 68.000            3,4

Hotels Space in sqm 4 245.000          6,1

Cumulative demand until 2030 443
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დღესდღეობით თბილისი ვერ ახერხებს ეფექტურად განკარგოს განათლებული 

მუშახელის დიდი ოდენობა, რაც ხდება მიზეზი ქალაქის მოსახლეობაში აქტიური 

სეგმენტის დაბალი წილის, მაღალი უმუშეევრობისა და მაღალშემოსავლიან მომსახურების 

სექტორებში დასაქმების დაბალი პროპორციულ მაჩვენებლების. “ადამიანური კაპიტალის 

პარადოქსის” გადაჭრისათვის პირდაპირ ქმედებათა შეთავაზება სცდება 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გადაწვეტათა მასშტაბს, თუმცა ხსენებულმა 

სამუშაოებმა შესაძლოა მოიცვან ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაზე მიმართული 

აქტიობების ზოგადი გეგმარება. გაუმჯობესებული ცხოვრების ხარისხი კი გაზრდის 

ქალაქის უნარს შეინარჩუნოს და მოიზიდოს მაღალი პროდუქტიულობის მუშახელა და 

შექმნას მეტი და უკეთი სამუშაო ადგილი. 

ეს წარმოაჩენს ცხოვრების ხარისხს როგორც სივრცით-ეკონომიკური განვითარების 

ძირითად განმსაზღვრელ პრინციპს. ტრადიციული შეხედულებისგან განსხვავებით, 

რომელიც სივრცის ბიზნესის ინტერესების მიხედვით მოწყობას გულისხმობს, ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესება მიმართულია პირობების გაუმჯობესებაზე როგორც 

მოსახლეებისათვის ასევე ვიზიტორთათვის. წინა თავებში შესრულებულმა, თბილისის 

კომერციული უძრავი ქონების განვითარების ანალიზმა აჩვენა მოსალოდნელი მცირე 

მოცულობის საერთ მთხოვნა ასეთ ფართებზე, რომელიც ოფისების, საცალო ვაჭრობის 

ობიექტებისა და სასტუმროებისათვის მომავალი 15 წლის მანძილზე მილიონ კვადრატულ 

მეტრზე ნაკლებ ფართს შეადგენს. მხოლოდ ადამიანური კაპიტალის მნიშნველოვანი 

გაუმჯობესებით არის შესაძლებელი ამ ციფრმა მიაღწიოს ევროპული ქალაქების ზღვრულ 

ნიშნულებს. თუმცა ეს არ არის მოსალოდნელი 2025 წლამდე მოხდეს, ამ პერიოდამდე კი 

„ცხოვრების ხარისხის“ პარადიგმა უნდა იყოს თბილისის სივრცით-ეკონომიკური 

განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. 

მთელი მსოფლიოს წარმატებული ქალაქების მაგალითის მიხედვით, თბილისისთვისაც 

გონივრული იქნებოდა ამ პარადიგმის მიღება, რომელიც რამდენიმე ელემენტისაგან 

შედგება. საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკისა და თბილისის სპეციფიკური 

საჭიროებების გათვალისწინებით გამოვლენილი ამ ელემნტთა რელევანტური ფორმა 

მოყვანილია ქვემოთ : 

1. ხარისხიანი გარემო და ხელმისაწვდომობა ბუნების ერთეულებზე 

საზოგადოებრივი სივრცის ხარისხი და ბუნების ხელმისაწვდომობა ცხოვრების 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს. ხელმისაწვდომობა ძირეული 

მნიშვნელობისაა, ესა არის უნარი საჯარო სივრცეებსა და ბუნების ერთეულებზე 

წვდომის შორ მანძილზე მგზავრობის საჭიროების გარეშე. ამ სივრცის შექმნა უნდა 

შეფასდეს მეზობლების დონეზე,  ყველა თბილისელისთვის; 

2. “სასეირნო ურბანული სტრუქტურა” 

(1) პრინციპთან მჭიდრო კავშირშია უბრანული სტრუქტურის ფეხმავალზე და 

სეირნობაზე ორიენტირებულობა. ცხოვრების ხარისხის ამ ელემენტის გეგმარებით 

საფუძვლად გამოყენება წაახალისებს აქტიური ცხოვრების წესსა და საგრძნობლად 

შეამცირებს კერძო ავტომობილების მოხმარებას. ამ მხირვ კრიტიკულ არეალს 

წარმოადგენს ქალაქის ისტორიული ცენტრია, რომელიც ფეხითმოსიარულეთა 

არეალების ნაკლებობას განიცდის; 
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3. გაზიარებული სოციალური და ეკონომიკური სიკეთეები 

ეს ელემენტი მოიცავს ძირითადი საჯარო ობიექტების (სკოლები, სამედიცინო 

სერვისები), რეკრეაციული სივრცეებისა და სავაჭრო ინფრასტრუქტურის 

წვდომადობის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით იმ ობიექტებისადმი რომელბიც 

დაკავშირებული ყოველდღიურ ფუნქციებთან. ეს საჭიროება უნდა შეფასდეს 

საუბნო გემგარების დონეზე, მიზნად უნდა განისაზღვროს საკმარისი სოციალური 

ინფრასტრუქტურის მიწოდება ყოველი საცხოვრებელი უბნისათვის.  

საბოლოო ჯამში, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება თბილისში მოხდება ამ ელემენტების 

ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, უბნების დონეზე მიწოდებით. იდეალურ 

შემთხვევაში, მცირე მასშტაბის, შერეული ფუნქციის განვითარებების ლოკალურ 

დონეზე ორგანიზებისსტიმულირების გზით (დაახლ. 10’000 კაცი). განახლებულმა 

გენგეგმამ უნდა მოახერხოს ამ არეალების იდენტიფიცირება და მათთვის სპეციალური 

ზონური რეგულაციების დაწესება. ეს რეგულაციებია: 

1. სპეციფიკური რეგულაციები სავაჭრო ფუნქციის ობიექტებისთვის (იხ. 4.5 და 5.3); 

2. გაზრდილი მოთხოვნები ღია საჯარო სივრცეებისა და მწვანე არეალების 

გასაშენებლად მაგ. აუცილებელი მოთხოვნა საბავშვო სკვერების მოსაწყობად; 

3. საჯარო ობიექტებთან თანამშრომლობა (სკოლები, სამედიცინო დაწესებულებები)  

სტრატეგიულად შერჩეული სამეზობლო ცენტრების სტიმულირებისათვის. 

სტრატეგიული პრინციპები ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად დამატებით 

გადაწყვეტას საჭიროებენ, რომლებსაც ქვემოთ მოგახსენებთ.  

 განვითარებების მასშტაბის შემცირება 

 

მესამე თავის მიხედვით, არასაწარმო კომერციული უძრავი ქონების ფართებზე 

საპროგნოზო კუმულატიური მოთხოვნა, მომავალი 15 წლის მანძილზე, 900,000კვ.მ-ს არ 

აღემატება. ეს შეზღუდული მოთხოვნის მოცულობა, რომელიც 60,000კვ.მ-ის ოდენობით 

წლიურ საშუალო ნამატს  გულისხმობს, წარმოშობს განვითარებითი და სამშენებლო 

სქემებისათვის ლიმიტაციების შემორების საფუძველსა და აუცლიებლობას. აშკარაა, რომ 

უახლოეს პერიოდში აუცილებელი იქნება მკაცრ რეგულაციებს 

დაექვემდებაროს(მაგალითად განისაზღვროს სავალდებულო ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობის კვლევითი სამუშაოების წარმოება და სხვა) მსხვილი და 

გრანდიოზული განვითარებითი გეგმები, რომლებიც ითვალისწინებენ ერთიანი 

კომერციული უძრავი ქონების მსხვილ მოცულობებს. მათ ნაცვლად, მოცემულ პეროდში, 

აუცილებელია თვალი გავუსწოროთ რეალობას და ფოკუსირება მოვახდინოთ 

წვრილმაშტაბიან ინტერვენციებზი, სტრატეგიულად შერჩეულ კონკრეტულ არეალებში 

(იხილეთ თავი 5). 

შესაბამისად უძრავი ქონების განვითარების მხრივ, თბილისი არის ქალაქი, რომელიც 

შეზღუდულია უნარში მოახდინოს მსხვილი უბრნაული განვითარებებების აკუმულირება 

და მომართული უნდა იყოს მეტი ოდენობის მცირე საქალაქო ჩარევებზე. თბილისის 

უძრავი ქონების ბაზარი საჭიროებს პარადიგმის ცვლას დამკვიდრებული ახლო 
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აღმოსავლური მენტალობის საპირისპიროდ, რომელიც ინიცირებული უნდა იქნას 

ქალაქის გეგმარებითი ორგანოების მიერ. 

აღსანიშნავია, რომ თბილისში სასურველი განვითარების პრაქტიკის რამდენიმე მაგალითი 

უკვე არსებობს. ერთ-ერთი საუკეთესოა ჩუღურეთის რაიონში "ფარბრიკის" პროექტი. 

4100კვ.მ ფართის ყოფილი საქსოვი ქარხანა, განახლდა ახალი ფუნქციონალური 

მიზნებისათვის. ძირითადი შენობა რეკონფიგურდა ჰოსტელად (4,200 კვადრატული 

მეტრი, 416 საწოლი, რომელიც მართავს აჭარის სტუმართმოყვარეობის ჯგუფი), შუაში 

ეზოთი და პატარა ბარებით, რესტორნებითა და სხვა შეხვედრებისთვის განკუთვნილი 

ადგილებით. ფაბრიკა შიდა ქალაქის, მცირე მასშტაბის რეაბილიტაციის პროექტისა და 

შემოთავაზებული ახალი განვითარების მენტალიტეტის ძალიან კარგი მაგალითია. უკვე 

დასრულების წინ, ყველა ფართი მთლიანად იჯარით გაიცემა რაც იმას ადასტურებს, რომ 

ეს პროექტი ფაქტობრივად ბაზრის მოთხოვნას ასრულებს. 

 

„ფაბრიკა― 

გრინფილდების განვითარების შეზღუდვა და ბრაუნფილდების ხელახალი 

განვითარების სტიმულირება 

დაანგარიშებულია რომ თბილისში დაახლოებით 800 ჰა გამოუყენებელი ინდუსტრიული 

ფართია, ხოლო 2030 წლისთვის კომერციული ფუნქციის მიწაზე მოთხოვნა 450 ჰა-ს  არ 

აღემატება. თეორიულად ეს ნიშნავს რომ  ამ მოთხოვნის სრული მოცულობით 

დაკმაყოფილება შესაძლებელია არსებული ბრაუნფილდების ტერიტორიების ხარჯზე. 

ასევე ეს ნიშნავს, რომ არ არასებობს ან მცირეა საჭიროება გრინფილდების სამშენებლო 

განვითარებისათვის. იმდენად რამდენდაც მოცემული გათვლების თანახმად 

ბრაუნფილდების დაახლოებით ნახევარი აუთვისებელი რჩება, სასურველია მოცემული 

ტერიტორიების ფუნქციური მონაცვლეობა. მჭიდროდ დასახლებულა რეალებში ასეთი 
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ტერიტორიების დასახლებისათვის საჭირო ფუნქციით განვიტარება მძლავრ ეფექტს 

იქონიებს ცხოვრების ხარისხის ამაღლებაზე. 

მგრძნობიარე სექტორებისთვის გაზრდილი რეგულაციები 

 

კომერციული ფუნქციებში მოთხოვნა-მიწოდების ანალიზის თანახმად, გამოვლინდა ორი 

სექტორი რომლებშიც რეგულაციათა აუცილებლობა განსაკთრებით მაღალია, როივე 

ინდივიდუალური მიზეზების გამო: 

1. ინდუსტრიული უძრავი ქონება. 2030 წლისათვის მოსალოდნელი მოთხოვნის 

მაქსიმუმით 400ჰა.-მდე და არსებული ტერიტორიის 800ჰა-ის ოდენობით, რომელიც 

ქალაქშია იმოფანტული, ამ სექტორის სამომავლო განვითარება დამატებით 

რეგულაციებს საჭიროებს; 

2. საცალო ვაჭრობის უძრავი ქონება. ეკონომიკური განვიტარების მხრივ ყველაზე 

მნიშნველოვანი სექტორი რომელშიც მოთხოვნასა და მიწდებას შორის 

მნიშვნელოვანი დისბალანსია. საცალო ვაჭრობის სფეროს კომპლექსურობის 

გათვალისწინებით (მრავალი ქვეტიპით),  სპეციფიური დოკუმენტის ფარგლებშ  

დამუშავებულმა შესაბამისმა რეგულაციებმა სასურველია გაითვალისწიონს 

მოცემული ხასიათი და მოახდინოს განსხვავებული ქვეკლასების სარეგულაციო 

დონეზე დიფერენცირება 

დანარჩენ ორ სექტორს, ოფისებსა და სასტუმროებს არ ესაჭიროებათ განსაკუთრებული 

რეგულაციები კონცენტრაციის ადგილების სტიმულირების გარდა, რომლებიც შეიძლება 

მიღწეული იქნას სპეციალური ინტერვენციის ზონების (სიზ) შექმნის გზით, რომელთა 

ნაწილიც ზოგადი სახით გენერალური გეგმის მეირ შიძლება იქნას შეთავაზებლი (იხ. თავი 

5.). 

ძირითადი ურბანული აქტივების შენარჩუნება და განვითარება 

რიგი შეზღუდვითი პრინციპების (თავი 4) პარალელურად სტიმულირებასა და 

ქალაქმგეგმარებლების ყურადღებას გეგმარების სხვა ასპექტების იმსახურებენ. საჭიროა,  

თბილისის ძირითადი ურბანული აქტივების დაცვა და განვითარება, განსაკუთრებით 

ვიზიტორებისათვის ხელმისაწვდომობისა და შეთავაზებული სერვისების 

მრავალფეროვანების თვალსაზრისით. სასტუმროების სექტორის პოზიტიური 

განვითარების პოტენციალი შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც დამატებით 

ეკონომიკური ბიძგი  თბილისის აქტივების განვითარების სტიმულირებისათვის, 

რომლებიც მოიცავს: 

1. ბოტანიკური ბაღები: ქალაქის მწვანე სივრცის ალბათ თბილისის ურბანული 

გამწვანების ყველაზე მიმზიდველი ერთეულია, რომელიც 100 ჰექტარზეა 

გადაჭიმული და განვითარების უნიკალური პოტენციალი გააჩნია. ბოტანიკური 

ბაღები უნდა გადაიქცეს მსოფლიო კლასის სანახაობად და დამთვალიერებლებსა 

და ვიზიტორებისათვის უნდა გამარტივდეს ტერიტორიის წვდომა; 
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2. ქალაქის ისტორიული ცენტრი. ქალაქის ისტორიულ ცენტრს ესაჭიროება 

სტრატეგიული განვითარება, რამაც უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი ასპექტები: 

a. ზომა და ფეხით მოსიარულეთა მისადგომობა, რადგან აქ მცირე ფართზე  

დამთვალიერებელთა მაღალი ოდენობა მოდის ქალაქის სხვა ნაწილებთან 

შედარებით. 

b. მიტოვებული და სარემონტო ნაგებობები 

3. კუს ტბა - ეთნოგრაფიული მუზეუმი - უნიკალური ურბანული ზონა, რომელსაც 

გაუმჯობესებული წვდომა ესაჭიროება; კუს ტბა და ეთნოგრაფიული მუზეუმი 

უნდა განვითარდეს, როგორც მრავალფეროვანი და ხელმისაწვდომი ურბანული 

დასვენების არეალი; 

4. ვერისა, მზიურისა და ვაკის პარკები - ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ურბანული 

პარკები, რომელთა მიმზიდველ არეალებად გარდაქმნა და გაუმჯობესება ძალზედ 

მნიშვნელოვანია. აგრეთვე გათვალისწინებული უნდა იქნას ვერის პარკის ლაგუნა 

ვერესთან ზოოპარკის ყოფილი ტერიტორიის გავლით შეერთების საკითხი და 

მზიურის პარკის უბნებსა და საუნივერსიტეტო ნაგებობებს შორის 

შემაკავშირებელი მნიშვნელობა; 

5. ექსპო პარკის და ქალაქის სხვა შიდა რაიონების რეკრეაციულ ზონებად გარდაქმნის 

პოტენციალი.  ზემოთაღნიშნულ ტერიტორიებთან ერთად მსგავსი არეალების 

გამოვლენა უნდა მოხდეს უბნების დონეზე და გენგეგმამ უნდა იზრუნოს მათ 

სამომავლო განვითარებაზე.  

მიწათსარგებლობის გეგმაში ამ ტერიტორიების  განსაზღვრისთვის მნიშვნელოვანი 

მოსაზრებებია: 

ა. მათი კავშირი თბილისში არსებული ურბანული არეალისა და მჭიდროდ 

დასახლებული ტერიტორიების სიახლოვეს; 

ბ. მათი შენარჩუნების სტიმულირება. რათა მოხდეს შემდგომში მათი კონკრეტული 

ფუნქციების (უპირველესად სტუმართმოყვარეობის) განვითარება და კონკრეტული 

განვითარებითი საზღვრების დადგენა, ასევე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება 

სხვადასხვა სახის რეკრეაციული მიზნებისათვის. 

ზემოაღნიშნული 5 საკითხის დაყრდნობით უნდა ჩამოყალიბდეს საფუძველი თითოეული 

პრიორიტეტული ჩარევის სახელმძღვანელო პრინციპებისათვის, ქალაქის შემდეგი 

გეგმარებით განსაზღვრულმა კერძო ჩარევებმა თბილისში უნდა მოახერხოს რაც შეიძლება 

მეტი ამგვარი პრინციპის დაკმაყოფილება.   

13. პრიორიტეტული ჩარევის არეალები 

შესავალი 

წინა თავებზე დაყრდნობით, მოცემულ თავში წარმოდგენილია გეგმარებითი 

ინტერვენციების რეკომენდაციები. ამ ინტერვენციის სფეროების პრიორიტეტულობის 

შეფასება უნდა მიზნად ისახავდეს მაქსიმალური რაოდენობის სტრატეგიული 

პრინციპების რაოდენობასთან.  
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#1: საცხოვრებელ ადგილებში 400 ჰა გამოუყენებული ინდუსტრიული მიწის ხელახალი 

ზონირება 

2030 წლამდე, როგორც მესამე თავში აღვნიშნეთ, დამატებითი მოთხოვნა ინდუსტრიულ 

მიწებზე შესაძლოა დაკმაყოფილდეს არსებული 800ჰა ბრაუნფილდების ნაწილობრივი 

ათვისებით. საცხოვრებელ არეალებში განთავსებული დარჩენილი 400 ჰა ამ ფართობიდან 

უნდა გამოიყოს ხელახალი ზონირებისათვის. პრიორიტეტული სისტემის 

შემუშავებისათვის სითი ინსტიტუტი საქართველო წარმოადგენს ინდუსტრიული მიწის 

სტრესის ინდექსს (იმსი), რომელიც, როგორც კომპოზიტური ინდიკატორი, ის ასახავს 

თითოეულ უბანში ინდუსტრიული მიწისა და მოსახლეობის სიმჭიდროვის ფარდობას. 

იმსი-ის მიხედვით თბილისის უბნებზე განაწილება შემდეგი სახისაა: 

 

ინდუსტრიული მიწის სტრესის ინდექსი (იმსი) 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

 

ამ ცხრილის შედეგების მიხედვით შესაძლებელია იმსი-ს მაჩვენებლების 

გათვალისწინებით, შესაბამისი უბნების გამორჩევა: 

1. დიდუბის, რომელსაც ყველაზე მაღალი ფარდობის მაჩვენებელი აქვს, რომელიც 

ქალაქის საშუალო მაჩვენებელს 15-ჯერ აღემატება. აქ 837ჰა. მთლიან ტერიტორიაზე 

133ჰა. ინდუსტრიულ მიწას უკავია, ხოლო ერთ კვ.კმ.-ზე 8,340 მაცხოვრებელია. ამ 

პირობებში, რეკომენდებულია ინდუსტრიული მიწის უმრავლესობის 

(დაახლოებით 100ჰა.) ხელახალი ზონირება არა-ინდუსტრიული ფუნქციით.   

2. ისანი, იმსი-ს მაჩვენებლით სიაში მეორე ადგილს იკავებს. აქ რეკომენდირებულია 

დაახლ. 50ჰა. მიწის არა-ინდუსტრიულ ზონად გარდაქმნა; 

3. დანარჩენი 250ჰა. შეიძლება გადანაწილდეს თბილისის შემდეგ უბნებზე: 

a. სამგორი რომელიც ყველაზე მეტ ინდუსტრიულ მიწას იტევს - 1,136ჰა.; 

b. ნაძალადევი; 

c. გლდანი; 

d. სხვა უბნებში სტრატეგიულად შერჩეული ბრაუნფილდები 

ასეთი ხელახალი ზონირების განხორციელება დიდ სარგებელს მოუტანს ქალაქს და ხელს 

შეუწყობს სტრატეგიულ პრინციპებს განხორციელებაში. 

აგრეთვე რეკომენდებულია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ, ინდუსტრიული მიწების განვითარებისა და კონკრეტული 

ზონირების პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავება, რისთვისაც პირველ რიგში საჭირო 

იქნება ქალაქის ბრაუნფილდებისა და ამთი მდგოამრეობის ზუსტი საინვენტარიზაციო 

სამუშაოების ჩატარება. 

Total area 

(ha)

% of total 

surface 

area

Industrial 

land (ha)

Number of 

inhabitants

% of 

population

Population 

density (inh. 

per sq.km)

Population 

density 

quotient

% industrial 

land of total 

area

% of total 

industrial 

land in Tbilisi

sqm of 

industrial land 

per inhabitant

Industrial Land 

Pressure Index

Tbilisi - total 50200 100% 1983 1108717 100,00% 2209 1,00 4% 100% 18 1,00

Mtatsminda 7298 14,5% 6 49073 4,43% 672 0,30 0% 0% 1 0,01

Vake 6168 12,3% 49 111890 10,09% 1814 0,82 1% 2% 4 0,17

Krtsanisi 3174 6,3% 61 39286 3,54% 1238 0,56 2% 3% 15 0,27

Saburtalo 7549 15,0% 94 138493 12,49% 1834 0,83 1% 5% 7 0,26

Isani 1675 3,3% 117 125612 11,33% 7500 3,40 7% 6% 9 5,98

Samgori 12840 25,6% 1136 177844 16,04% 1385 0,63 9% 57% 64 1,40

Chughureti 1429 2,8% 18 65230 5,88% 4565 2,07 1% 1% 3 0,65

Didube 837 1,7% 133 69793 6,29% 8340 3,78 16% 7% 19 15,20

Nadzaladevi 4198 8,4% 177 154289 13,92% 3675 1,66 4% 9% 11 1,77

Gldani 5032 10,0% 193 177207 15,98% 3522 1,59 4% 10% 11 1,55
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#2: საცალო ვაჭრობის სექტორის სპეციალური ზონირების რეგულაციები 

საცალო ვაჭრობის სექტორს თბილისში ეკონომიკისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

გააჩნია. უკანასკნელი პერიოდის მოვლენებმა დიდი რღვევა შეიტანეს მის ბალანსში. 

სწორედ ამიტომ საჭიროა მკაცრ რეგულაციათა სისტემისა და შესაბამისი დარგობრივი 

სტრატეგიული დოკუმენტის შმეუშავება სასურველი განვითარებების სტიმულაციისა და 

არასასურველი განვითარებების შეზღუდვისთვის.  

თავი 3-ის დასკვნებიდან გამომდინარე, რეკომენდაციები შემდეგი სახისაა: 

1. სასურველია გენგეგმის შემდგომი დოკუმენტების მიერ შესაბამისი სტრაგიული 

დოკუმენტის საფუძველზე მოხდეს საკვები და არასაკვები სექტორი ობიექტების 

ზონალური გეგმარებით სეპარირება. იდეალურ იქნებოდა სეპარირების 

განხორციელება მე-3 თავში გამოყენებული ყველა კატეგორიის მიხედვით: 

a. საკვები და სასმელი (სუპერმარკეტები და სხვა სასურსათო მაღაზიები); 

b. ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი; 

c. სამომხმარებლო ელექტრონიკა; 

d. ავეჯი, ინტერიერის დეკორი და DIY; 

e. სხვა. 

2. მთლიანი სავაჭრო სივრცე თბილისში არ უნდა აღემატოს 350,000კვ.მ-ს, საიდანაც 

დაახლოებით ნახევარი საკვების ქვესექტორზე მოდის; 

3. გენგეგმაში წარმოდგენილი მიდგომების საფუძვლზე ქალაქმგეგმარებლებმა 

დამოუკდიებელი პროექტების სახით უნდა გააანალიზონ თითოეული უბანი და 

ხელი შეუწყონ სამეზობლო ცენტრების სტრატეგიულ ადგილებში შერჩევას, 

მცხოვრებლების ყოველდღიური სასურსათო მომსახურების უზრუნველსაყოფად. 

ვინაიდან ეს ცენტრები შედარებით მცირე სამომხმარებლო რაიონებს დაფარავს, 

მათი მასშტაბის მაქსიმალური სივრცითი შეზღუდვა არ უნდა აღემატებოდეს 5,000 

კვ.მ-ს, რომლიდანაც უდიდესი წილს სასურსათე ქვესექტორი დაიკავებს 

(სუპერმარკეტები); 

4. ნებისმიერი პროექტზე, რომელიც ამ მასშტაბს აღემატება, უნდა ჩატარდეს 

სავალდებულო ეკონომიკური სარგებლიანობის კვლევა, წინა ანგარიშის დანართის 

მითითებების მიხედვით.  

#3: ისტორიული ცენტრის სპეციალური ზონირებისა და გაფართოების გეგმა  

თბილისის ისტორიული ცენტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, ვინაიდან ეს 

არის ქალაქის სტრატეგიული აქტივი, რომელიც ბევრ დონეზე საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

განახლებულმა გენგეგმამ ისტორიული ცენტრის განვითარების თვალსაზრისით უნდა 

გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოებები: 

1. ისტორიული ცენტრის პირველადი (ბირთვი) და მეორეული (გაფართოების) 

არეალები. ამჟამად ისედაც მცირე ზომის ისტორიული ცენტრი ფრაგმატულადაა 

განვითარებული. რეკომენდებულია, გენგემის მიერ მის გარშემო ისტროიული 

უბნის აღქმითი არეალის ზრდის მიზნით რეკრეაციული და საზოგადოებრივი 
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ტერიტორიების მონიშვნა. ეს არეალი რომელიც შესაძლოა განსაკუთრებული 

რეგულირების ზონათაც იქნას განხილული უნდა ატარებდეს შემდეგ ხასიათს:  

a. ფეხითმოსიარულეთათვის მოხერხებული ღია და მწვანე სივრცეები და 

სამანქანო ტრანსპორტის მოძრაობის შემცირება. სატრანსპორტო 

მგეგმარებლებთან თანამშრომლობით, ღია სივრცეების განვითარების 

ხელშესაწყობად სასურველია განისაზღვროს საფეხმავლო ზონები; 

b. სასურველია შეიზღუდოს დიდი მასშტაბის კომერციული დანიშნულების 

ნაგებობების მშენებლობა; 

 

 

 

თბილისის ცენტრის განვითარების გეგმა 

წყარო: თბილისის განვითარების ფონდი 

 

 

#4: სპეციალური ინტერვენციის ზონების განსაზღვრა 

ისტორიული ცენტრის დაგეგმარებასთან ერთად საჭიროა თბილისის მასშტაბით ისეთი 

სპეციალური ინტერვენციის ზონების იდენტიფიცირება, რომლებიც ზონირებითი 

ხელსაჭყობის მეშვეობით სტიმულს მისცემენ ქალაქისათვის მნიშვნელოვან 

განვითარებებს. ამგვარი ინტერვენციების ლოგიკა უნდა დაეფუძნოს გეოგრაფიული 

გადანაწილების გაუმჯობესებას, რომელიც ამჟამად საკმაოდ დისპერსიულ ხასიათს 

ატარებს (იხ. მიწოდების ანალიზის ანგარიში). შესაძლებელია ინტერვენციის ზონების 

შემდეგ ტერიტორიებზე დაგეგმარება: 

20. ს.ი.ზ-ის საოფისე ფუნქციის განვითარება არეალებში, რომლებიც ამჟამად 

შუალედურ ზონებში (საცხოვრებელ უბნებსა და ქალაქის ცენტრს შორის) 

სატრანსპორტო ჰაბებს წარმოადგენენ. საოფისე კონცენტრაციისთვის 

რეკომენდირებული არეალია გმირთა მოედანი/ლაგუნა ვერესა და კოსტავას 
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ქუჩა/ვერის პარკს შორის მოქცეული ტერიტორია. დღეს ეს ტერიტორია 

ფრაგმენტირებული და ნაწილობრივ გამოუყენებელია, თუმცა მას მაღალი 

სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემო

თავა

ზებული სპეციალური ჩარევის ზონის მაგალითი 

 

ზემოთმოყვანილი არეალი მოხერხებული იქნება მაღალი ხარისხის საოფისე 

კონცენტრაციისა და მწვანე არეალების განსავითარებლად, რასაც აგრეთვე მოყვება 

შესაბამისის სასტუმრო ერთეულების მშენებლობა. 

1. სპეციალური ინდუსტრიული ზონები ინდუსტრიული არეალებისთვის - თავი 5-

დან გამომდინარე, ახალი ინდუსტრიული განვითარებები უნდა კონცენტრირდეს 

ქალაქგარეთ არსებული ინდუსტრიული მიწების (გლდანი და სამგორი) არსებულ 

ინდუსტრიულ ან ყოფილ ინდუსტრიულ ტერიტორიებზე; 

2. ს.ი.ზ.-ები რეკრეაციული და სასტუმრო ფუნქციებით - ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს მნიშვნელოვან ურბანულ აქტივებზე (იხ. თავი 4). ამ არეალების 

განვითარება უნდა მოხდეს სასტუმრო ფუნქციებთან ერთად ღია/მწვანე საჯარო 

სივრცეების გათვალისწინებით. ამგვარი ს.ი.ზ-ების მაგალითი შესაძლოა იყოს 

ეთნოგრაფიული მუზემუმის/კუს ტბის ტერიტორია. 

3. ქალაქის პოლიცენტრული არეალები, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს ქალაქის 

ძირითადი კომერციული აქტიობების ერთიან სივრცეში აკუმულირება. 

რეკომენდირებულია ს.ი.ზ-ების ყოფილი ინდუსტრიული მიწების გათვალისწინებით 

იდენტიფიცირება. ამისათვის ბრაუნფილდების განვითარების სპეციალური პოლიტიკის 

ფარგლებში საკანონმდებლო ადაფტაციისა და კონკრეტული გეგმარებითი დოკუმენტის 

შემუშავება არის საჭირო.  
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საბოლოოდ, მიზანს უნდა წარმოადგენდეს ერთიანი გრძელვადიანი ხედვის შემუშავება, 

სადაც ს.ი.ზ.-ები განხილული იქნება, როგორც ერთიანი სისტემა  რომელიც ხელს უწყობს 

ინკლუზიური გეგმარებითი სისტემის ჩამოყალიბებას. ამის მაგალთები შესაძლოა 

ატარებდეს შემდეგ სახეს: 

21. შეკავშირება (ა)კუს ტბა / ეთნოგრაფიული მუზეუმის (ბ) ბოტანიკური ბაღის და გ) 

100ჰა. კრწანისის მიმდებარე ფერდობების გამწვანებული სივრცე. 

22. "ს.ი.ზ. კოსტავას" და "ს.ი.ზ. ვეკუას" (ვეკუას მოედანზე მდებარე ტერიტორია) 

შორის ეტაპობრივი განვითარება ისტორიული ქალაქის ცენტრის გაფართოებული 

აღქმითი არეალის შექმნის მიზნით, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა საცალფეხო 

წვდომით. 

დასკვნა 

ამ ანგარიშის მთავარი მიზანს წარმაოდგენდა მიწათსარგებლობისა და სამომავლო 

გეგმარების ძირითადი პრიორიტეტების განსაზღვრა ეკონომიკურ დარგში. ამ კუთხით 

მიწათსარგებლობამ უნდა შექმნას სივრცითი საფუძვლები რომელიც მოახდენს დასახული 

ეკონომიკური განვითარების მიზნების ეფექტურ აკუმულირებას, რომელიც შემდგომ 

გამოხატვას ჰპოვებს კომერციული ფუნქციების უძრავი ქონების განვითარებასა და ბიზნეს 

სივრცეების ჩამოყალიბებაში. წინამორებედი და მოცემული ეკონომიკური მოხსენებების 

დასკვნითი დებულებების შეჯერებით გამოვლინდა განვითარეიბს სტრატეგიული 

პრინციპები და სპეციალური ინტერვენციის არეალები. ერთიანობაში ეს მოცემულობები 

ცხადჰყოფს სხვადსხვა დონეებზე პარადიგმის ცვლის აუცილებლობას. სივრცით-

ეკონომიკური პოლიტიკისა და თბილისის გეგმარების საკითხებში დღეს აუცილებელია 

თანამედროვე მიდგომებით ორიენტირება. ამისათვის ძირითადი ელემენტები შემდეგ 

სახეს ატარებს: 

23. დიდი რაოდენობით მცირე მასშტაბის ჩარევები ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე - ეს 

არის თბილისის განვითარების მომავალი, რომლთაც უნდა ჩანაცვლდეს 

დიდმასშტაბიან პროექტებზე კონცენტრირების მცდელობა. მთელს ქალაქში 

შეგვიძლია ვიპოვოთ ურბანული სივრცის არამდგრადი განვითარების 

მაგალითები, რაც დიდი რაოდენობით დაუმთავრებელი მშენებლობებითა და 

მაღალი ვაკანტურობის მაჩვენებლებითაც დასტურდება. ―ვაკანსიისთვის 

მშენებლობა‖ პირდაპირი სახის კაპიტალის განადგურებაა დ მომავალ 

ინვესტიციებსაც აყოვნებს. უნდა შეიქმნას ეკონომიკური დეფიცითი, რომელიც 

დროთა განმავლობაში მიგვიყვანს: (1) დისტრიბუციის უფრო ოპტიმალურ 

დონემდე, (2) ინვესტიციების დაცვის გაძლიერებამდე და (3) გაამყარებს უძრავი 

ქონების ფასს. ურბანული დაგეგმარება წამყვან როლს ითამაშებს ამ პროცესში; 

24. წინა დასკვნებიდან გამომდინარე, თბილისში უნდა გაძლიერდეს ურბანული 

დაგეგმარების როლი. ამისათვის საჭირო იქნება:  

a. შეზღუდვებზე ორიენტირებული ზონირებითი მიდგომის განხორციელება 

გენერალური გეგმის დოკუმენტში; 

b. მიწის გამოყენების პოლიტიკის განსმაზღვრელი სტრატეგიული 

დოკუმენტების შემუშავება ინდუსტრიულ და საცალო ვაჭრობის 

სფეროებში; 

c. გეგმარებით კანონმდებლობაში დამატებითი რეგულატორიული 

ინსტრუმენტების შემუშავება მაგ.: სენსიტიურ არეალებში 

განორციელებადი პროექტებისთვის ეკონომიკური დასაბუთების 

დოკუმენტის მოთხოვნა და სხვა.აღსნიშნავია, რომ განვითარების 



   
 

83 
 

საჭიროების რეგულირების გარდა, ურბანული დაგეგმარების პოლიტიკის 

გაძლიერება ასევე იწვევს ინვესტორის დაცვას და უძრავი ქონების 

საინვესტიციო ბაზრის სტიმულირებას; 

25. ქალაქში ცხოვრების ხარისხზე ფოკუსირება სტიმულირებას გაუწევს ეკონომიკურ 

განვითარებას. ახლო აღმოსავლეთში საკმაოდ მიღებული მენტალობის 

მიდგომისათვის, ეს შეიძლება პარადოქსულად ჟღერდეს ―ააშენე და კლიენტი 

თავისით მოვა‖. პარადიგმის ეს ცვლილება, რომელიც 2008 წლის მსოფლიო 

ეკონომიკურმა კრიზისმა კიდევ უფრო დააჩქარა, დღესდღეობით ევროპაში 

გაცილებით უფრო ხილულია. ეს ტენდენცია უფრო მეტადაა გამძაფრებული 

მუშაობა-ცხოვრებისა და საცალო ვაჭრობის სტილში დრამატული ცვლილებების 

ფონზე. დღევანდელი გამოწვევა არსებული სტრუქტურების ხელახალი 

ადაპტირება-რეპოზიციას უფრო მოითხოვს ვიდრე ახალი შენობების მშენებლობას. 

შესაბამისად, ფოკუსირება ბრაუნფილდების ხელახალ განვითარებაზე ცხოვრების 

ხარისხის პარადიგმის განუყოფელი ნაწილია.  

26. საბოლოოდ, შემდეგი დონის პროექტებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს უბანი-სამეზობლოს დონეზე შესაბამისი ასპექტების 

გათვალისწინებით: 

a. ინდუსტრიული მიწის სტრესის ინდექსის შემცირება ყველაზე 

პრობლემატურ უბნებში; 

b. უბნებსა და სამეზობლოებში ადეკვატური ურბანული სერვისების, 

განსაკუთრებით ყოველდღიური სავაჭრო ობიექტების, რეკრეაციული-

მწვანე არეალების, სკოლებისა და სამედიცინო დაწესებულებების 

მიწოდების სტიმულირება;  

c. საფეხმავლო არეალების გაფართოება; 

d. ქალაქის ისტორიული ცენტრისა და მისი გაფართოების ზონების 

განვითარების დეტალური გეგმარება ცალკეული ინტერვენციის უბნების 

გამოვლენის გზით. 

თბილისის ბრწყინვალე მომავალი მოითხოვს ლიდერობას, სწორ ფოკუსირებასა და 

დაინტერესებული მხარეების გაზრდილ კოლაბორაციას. წინამდებარე ანგარიში ნათლად 

წარმოაჩენს ქალაქდაგეგმარების გაუმჯობესებულ როლსა და ჩარევითი პოლიტიკის 

პრიორიტეტებს. ვიმედოვნებთ, რომ ახალ გენგეგმაში შემავალი წინამდებარე 

რეკომენდაციები გათვალისწინებული იქნება ქალაქის მომავალის მშენებლობის 

ფუნდამენტურ პრინციპებად. 

14. ეპილოგი 

წარმოვიდგინოთ 2030 წლის თბილისი… 

მისი სახელისა და ისტორიის საპირწონედ ქალაქი მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისათვის 

თბილ გარემოს უზრუნველყოფს. ქალაქი იზიდავს ახალ ბიზნესებს საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანი ცხოვრების პირობების წყალობით. თბილისს აქვს მაღალი ხარისხის 

ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი, მიმზიდველი სამეზობლოები ადეკვატური ურბანული 

სერვისებითა და რეკრეაციული არეალებით. ქალაქში ხალხს არ სჭირდება კერძო 

ავტომობილები, ყველაფერი ფეხის სავალ მანძილზე ან გამართული საჯარო 

ტრანსპორტითაა მისაწვდომი. ქალაქში ცხოვრება სასიამოვნოა, განსაკუთრებით მას 
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შემდეგ, რაც ახალი ურბანული მობილობის ფორმების “თბილისური გამოცდილების” 

განუყოფელი ნაწილი გახდა. 

უფრო და უფრო მეტი ვიზიტორი, განსაკუთრებით ევროპიდან, იზიარებს დედაქალაქში 

განფენილ ქართულ კულტურას, სამზარეულოსა და სტუმარ-მასპინძლობას. ვიზიტორები 

ამავე დროს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების “ელჩები” არიან, რადგან ქალაქი მცირე, 

ინოვაციური ბიზნესების ცხელი წერტილია. ორგანული აგრო ბიზნესებით, 

გასტრონომიითა და სტუმართმასპინძლობით, საქართველო მსოფლიო მოთამაშეა და მისი 

პროდუქტები მთელს მსოფლიოშია ცნობილი. 

თბილისის კეთილდღეობა ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ძალისხმევის/კოლაბორაციის შედეგია. ქალაქი სტიმულირებულია მთავრობის რეალური 

და მიზნობრივი პოლიტიკით, ადგილობრივი ბიზნესი საერთაშორისო პარტნიორების 

თანადგომით ურბანული გარემოს კიდევ უფრო მეტ პოტენციალს ავლენს და სარგებლობს. 

ამის მისაღწევად კი თბილისმა რამდენიმე პარადიგმის ცვლილება გამოიარა - 

უპირველესად, იმის რეალიზაცია, რომ წარმატება ეკოლოგიურად მდგრადი გზებით მისი 

ბუნებრივი რესურსების კაპიტალიზაციაშია.  

 

15. წყაროები 

სითი ინსტიტუტი საქართველო, თბილისის ინდუსტრიული არეალების რუკა, მარტი 2016 

Colliers International, თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა 2014 

DTZ, ურბანული კონკურენტუნარიანობის მოდელი, 2008 

Eurostat, ურბანული აუდიტის მონაცემთა ბაზა 

საქსტატი, შერჩეული მონაცემები 

IPM, თბილისის სამომხმარებლო კვლევა 2013 

Jones Lang LaSalle, თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი, 2012 

Mercer, ცხოვრების ხარისხის კვლევა 2016 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს ტურიზმის 

სტრატეგია 2015-2025 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, შრომის ბაზრის კვლევა, 

2015 

თბილისის მერია, ინდუსტრიული მიწის გამოყენების კვლევა, 2011-2012 

თბილისის განვითარების ფონდი, ქალაქის ცენტრის განვითარების პრეზენტაცია, 2016 
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საპროექტო ზონირება,  ზონების პარამეტრები 

განაშენიიანების რეგულირების პარამეტრებს წარმოადგენს: 

1. კ-1; 

2. კ-2; 

3. კ-3; 

4. მიწის ნაკვეთის მინიმალური ფართობი; 

5. მიწის ნაკვეთის მინიმალური სიგანე; 

6. მიწის ნაკვეთის მინიმალური სიღრმე; 

7. შენობა ნაგებობათა მაქსიმალური სიმაღლე. 

მიწის ნაკვეთის განაშენიანების კოეფიციენტი – კ-1 განსაზღვრავს, კონკრეტული 

მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის მაქსიმუმ რა ნაწილზეა დასაშვები შენობა-

ნაგებობების განთავსება. შენობისთვის კ-1 არის მიწისპირა სართულის (ასეთის 

არარსებობის შემთხვევაში, პირველი მიწისზედა სართულის) იატაკის ზედაპირის 

(მათ შორის კიბის, ტერასის, აივნის, ერკერის, გარდა სამანქანო პანდუსისა) გარე 

პერიმეტრში მოქცეული ფართობის მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობთან 

შეფარდების მაქსიმალური მაჩვენებელი, ხოლო ნაგებობისთვის - მთლიანი 

ნაგებობის ორთოგონალური პროექციის ფართობის, თუ ნაგებობის საშუალო 

სიმაღლე გრუნტის ზედაპირიდან არ აღემატება 1,8 მეტრს (მეათედის სიზუსტით), 

და მიწის ზედაპირთან შეხებაში მყოფი ნაწილის გარე პერიმეტრის 

ორთოგონალური პროექციის ფართობის, თუ ნაგებობის საშუალო სიმაღლე 

გრუნტის ზედაპირიდან 1,8 მეტრი ან მეტია (მეათედის სიზუსტით), მიწის 

ნაკვეთის საერთო ფართობთან შეფარდების მაქსიმალური მაჩვენებელი. 

მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი კ-2 განსაზღვრავს, 

ცალკეულ ზონაში კონკრეტული მიწის ნაკვეთის ტერიტორიაზე დასაშვებ, შენობა-

ნაგებობის მიწისპირა და მიწისზედა სართულების იატაკის ზედაპირების ჯამურ 

ფართობს. კ-2 არის შენობა-ნაგებობის მიწისპირა და მიწისზედა სართულების 

იატაკის ზედაპირების  ჯამური  ფართობის   მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობთან  

შეფარდების მაქსიმალური მაჩვენებელი. 

მიწის ნაკვეთის გამწვანების კოეფიციენტით - კ-3-ით განისაზღვრება მიწის 

ნაკვეთის ტერიტორიის ფართობის მინიმალური წილი, რომელიც არ უნდა იყოს 

დაფარული, ან გადაფარული რაიმე წყალგაუმტარი მასალით (სამშენებლო თუ 

სხვა), რომლის ქვეშაც არ უნდა არსებობდეს რაიმე შენობა-ნაგებობა, ან/და მათი 

ნაწილები და რომელიც განკუთვნილია გამწვანებისათვის. კ-3 არის მიწის 

ნაკვეთის თავისუფალი გრუნტის ზედაპირის მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობთან 

შეფარდების მინიმალური მაჩვენებელი. 
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ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის ანალიზი - დასკვნები 

16. ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის 

ანალიზი 

2007 წელს დამტკიცებული „საქართველოს კანონით კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ―, „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა― არის 

მრავალდისციპლინური მიდგომის საფუძველზე შემუშავებული სპეციალური 

კომპლექსური სამეცნიერო-კვლევითი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონებისა და მათში არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

გარემოს ამსახველ ინფორმაციულ და ანალიტიკურ მასალას და შეიცავს 

რეკომენდაციებს მათი დაცვისათვის აუცილებელი ქალაქთმშენებლობითი და 

გეგმარებითი რეგლამენტაციის შესახებ―. თავი VIII  მუხლი 42. პუნქტი 2. 

ქ. თბილისის დღეს არსებული „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა― 

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს 

დაკვეთით 2007 წელს დამუშავდა. 

2009 წელს დამტკიცდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა (ქ. თბილისის 

საკრებულოს 2009 წლის 5 ივნისის № 6-17 გადაწყვეტილება) ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წ. 30 დეკემბრის № 20-105 დადგენილებით 

ხელახლა დამტკიცდა როგორც დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმა, თუმცა, მომდევნო წელს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ამ გეგმის 

განახლების შესახებ. 

ნიშანდობლივია, რომ ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

განახლების გეგმარებითი დავალების მიხედვით „განახლების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღება განპირობებული იყო არა მარტო საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი რევიზიის ვადით, არამედ უმთავრესად 

დედაქალაქის ურბანული განვითარების სფეროში არსებული კრიზისული 

სიტუაციით― (ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების 

გეგმარებითი დავალება, გვ.1). 

განახლების გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ 2015 წელს, ა(ა)იპ ქ. თბილისის 

განვითარების ფონდის დაკვეთით დამუშავდა „ქალაქ თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფცია―, რომელიც ძირითადად 

დაფუძნებულია ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის შედეგებზე და ამ 

გეგმის შემდგენელი იგივე კომპანიის (―გეოგრაფიკი―) მიერ არის შესრულებული. 

ჩვენს მიერ განახლებული მგგ-ს შესრულების პირველ ეტაპზე გაკეთდა „ქალაქ 

თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის― 

ანალიზი. იქ წარმოდგენილი იქნა კონცეფციის სამთავე, საინფორმაციო, 

ანალიზური და დასკვნითი ნაწილების და 11 დანართის (კულტურულ 

მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ნუსხები და თემატური რუკები) წინასწარი 

მიმოხილვა. 



ტომი 4 

 

88 
 
                    
 
 

ამჯერად წარმოგიდგენთ ქ. თბილისის „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის― მოკლე აღწერას და მის საფუძველზე შესრულებული „ქ. თბილისის 

ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის―, ძირითადი 

დასკვნების ჩვენეულ შეფასება/ანალიზს, რაც დაკავშირებულია ქალაქის 

კულტურულ მემკვიდრეობასთან და ჩვენი აზრით ამ მოსაზრებათა ნაწილი 

შესაძლებელია ინტეგრირებული იყოს მგგ-ს განახლებულ დოკუმენტში. 

ორთავე პროექტის ფარგლებში ჩატარებულია შრომატევადი სამუშაო. პროექტში 

ჩართულნი იყვნენ ქართველი და მოწვეული უცხოელი ექსპერტები. სამუშაო 

გუნდი შედგებოდა რამდენიმე მრავალდისციპლინური ჯგუფისაგან. 

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის მოკლე აღწერა 

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა შედგება 5 ნაწილისგან: მასში 

მოცემულია დიდი მოცულობის ტექსტური და გრაფიკული მასალა.  

ნაწილი I - ანალიტიკური და დასკვნითი თეორიული ნაწილი; 

ნაწილი II. - ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის გრაფიკული ნაწილი: 

ალბომი 1. უძრავი ძეგლების სია და ფოტოსურათები;  

ალბომი 2. ფონური შენობების ფოტოსურათები;  

ალბომი 3. ღირებული დეკორატიული ელემენტების ფოტოსურათები; 

ალბომი 4. თემატური, ანალიტიკური და დასკვნითი რუკები; 

ნაწილი III - გეომონაცემთა ბაზა და პროექტის სრული ელექტრონული ვერსია; 

ნაწილი IV - ქ. თბილისის ძეგლების და დანარჩენი შენობების სააღრიცხვო 
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დანართი 4. საველე ბარათები . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . .205 

როგორც ვხედავთ, ამ ნაშრომის შინაარსიდანაც ჩანს და მისი სრული 

გაცნობისას ირკვევა, რომ ამ დიდ მასალაში სათანადოდ და 

სრულყოფილად არის წარმოჩენილი თბილისის კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის და განვითარების საკითხები. განხილულია 

ქალაქის ისტორია; მისი ურბანული განვითარებისა და ისტორიული 

უბნების განაშენიანების გეგმარებითი და სივრცითი მოწყობის 

თავისებურებანი; ნაგებობათა და ეზოების ტიპები; ტრადიციული 

არქიტექტურული ელემენტების, სამშენებლო მასალებისა და ტექნიკის 

ანალიზი. 

ასევე განხილულია სხვადასხვა პერიოდის საერთაშორისო და 

ადგილობრივი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტები და ძველი 

თბილისის შესწავლის ისტორია; მოცემულია თბილისის ისტორიული 

ნაწილის განვითარების SWOT ანალიზი. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბევრი რამ 

ჯერ კიდევ არ გამოსწორებულა რაც აღნიშნულია სუსტ მხარეებსა და 

საფრთხეებში, ხოლო სამწუხაროდ ზოგი რამ რაც აღნიშნული იყო ძლიერ 

მხარეებსა და შესაძლებლობებში აღარ არსებობს (მაგ. ძველი თბილისის 

ახლადგამოყოფილი ადმინისტრაციულ რაიონი). 

ცალკე თავი ეთმობა ქ. თბილისის ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდროების დაცვისა და რეაბილიტაციის ძირითად დებულებებს. 

განხილულია ისტორიული ნაწილის დაცვითი ზონები, მათი რეჟიმები და 

რეკომენდაციები დამცავ ზონებში დასაშვები ქმედებებისათვის. 

მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რეკომენდაციებია წარმოდგენილი 

თბილისის ისტორიულ ნაწილში პროექტირების რეგულაციის მიმართებით 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და ისტორიული გარემოს 

შენარჩუნების მიზნით (ქუჩათა ქსელის და გეგმარებითი სტრუქტურის 

დაცვა; ისტორიული განაშენიანებისათვის შესაბამისი ცოკოლის 

სართულების, სარდაფების, ტროტუარების, განათების მოწყობა; სათანადო 

მასალების და ფერის გამოყენება). ასევე რეკომენდაციები შესაბამისი 

ახალმშენებლობითი პარამეტრების დასადგენად და საინჟინრო და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გასაუმჯობესებლად. 

საინტერესო მოსაზრებებია გამოთქმული ისტორიული განაშენიანების 

დამცავი ზონის საზღვრების გაფართოებასთან დაკავშირებით ვერეს 

უბნისა და „დინამო არენას“ მიმართულებით, რადგან „ზონის 

შემოთავაზებულ გაფართოვებულ საზღვრებში განლაგებულია 

მნიშვნელოვანი რიცხვი ნაგებობებისა, რომლებსაც გააჩნია ძეგლის 

სტატუსი“ (გვ. 137). ასევე მისაღებია მოსაზრება „რომ მეცხრამეტე საუკუნის 

ბოლოს, მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ჩამოყალიბებული ქალაქის 
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ცენტრალური ნაწილის უბნები თავისი კულტურული მემკვიდრეობით 

ისევე ფასეულია თანამედროვე ეტაპზე, როგორც უძველესი უბნები, 

რომლებიც მოქმედი დოკუმენტებით შედის სახელმწიფო დაცვით ზონაში“ 

(გვ. 137). სამწუხაროდ ეს რეკომენდაცია, ისევე როგორც ყველა სხვა, 

ზონების ცვლილებასთან დაკავშირებით, არ დამტკიცებულა. ამავე დროს 

ჩვენ არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად რეგულირების ზონის მათ მიერ 

შემოთავაზებული ცვლილება/მოხსნა ცირკისა და „ლაგუნა ვერეს“ 

მიმდებარე ტერიტორიისათვის. 

ასევე ჩატარდა დიდი შრომა ახალი არქიტექტურული ძეგლების 

გამოვლენის მიზნით. გადამუშავდა 2006 წელს თბილისის ცენტრალური 

ნაწილის ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი ინფორმაცია 15 000-ზე 

მეტი შენობის შესახებ და დადგინდა კულტურული 

მემკვიდრეობისძეგლთა ახალი სია. საბოლოოდ კულტურის, ძეგლთა 

დაცვისა და სპორტის სამინისტროსა და ქ. თბილისის მერიის 

წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის კომისიამ დაამტკიცა 1799 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი 

და 792 ფონური ღირებულების მქონე ნაგებობა (გვ. 138). 

საინტერესოა ამ დოკუმენტის მიერ შემოთავაზებული შენობათა 

იდენტიფიკაციისა და კლასიფიკაციის პრინციპები, რაზეც დაწვრილებით 

ვილაპარაკებთ ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის ბაზაზე 

დამუშავებული „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის“ შესაბამისი ნაწილების განხილვისას.  

როგორც აღინიშნა, მნიშვნელოვანია და ასეთია დავალებაც, რომ ამ 

დოკუმენტების შედეგები და დასკვნები, რაც დაკავშირებულია ქალაქის 

კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ინტეგრირებული იყოს მგგ-ს 

განახლებულ დოკუმენტში. მაგრამ, მიგვაჩნია, რომ ეს დასკვნები მისაღები 

უნდა იყოს და ემთხვევოდეს ჩვენეულ ხედვას. 

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმისა“ და „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის“ ხედვა თბილისის ისტორიული ნაწილისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის განვითარების სტრატეგიის 

თვალსაზრისით, დიდწილად ემთხვევა ჩვენეულს. თუმცა, რიგ საკითხებში 

არ ვეთანხმებით ამ დოკუმენტების დასკვნებსა და რეკომენდაციებს. 

ხედვის ზოგადი პრინციპები საერთოა. ჩვენს მიერ წარმოდგენილი 

ისტორიული ნაწილის დაცვის და განვითარების სტრატეგიის 

წარმართვისას პირველ რიგში კარგად უნდა იყოს გააზრებული 

კულტურული მემკვიდრეობის რაობა. 
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ამიტომ კარგად არის დასადგენი და გასათვალისწინებელი: 

1. საწყისი მონაცემები – ქალაქის გეოგრაფიული მდებარეობა, ლანდშაფტი, 

ისტორიული ქალაქის განვითარებისა და ჩამოყალიბების თავისებურებები; 

2. ევოლუციურად განვითარებული და ჩამოყალიბებული ქალაქის 

ისტორიული ნაწილის ფარგლების განსაზღვრა. მისი ბირთვისა და 

მიმდებარე, ასევე ისტორიული მონაკვეთების გამორჩევა; 

3. ამ ნაწილების განაშენიანების გეგმარებითი სტრუქტურის, ქუჩათა ქსელისა 

და ნაგებობების ურთიერთმიმართების, განაშენიანების სივრცითი 

მოწყობისა და მხატვრულ-არქიტექტურული სახის (როგორც მთლიანად 

განაშენიანების ასევე თითოეული ნაგებობის) მორფოლოგიის განსაზღვრა 

და მისი რაობის მიზეზების დადგენა; 

4. ამ (ჯანსაღი და რელევანტური) ისტორიული გარემოებებით 

ჩამოყალიბებული მოცემულობებიდან გამომდინარე, დებულებებისა და 

რეგულაციების შედგენა. 

მაგრამ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველივე ამას აზრი ეკარგება 

როდესაც ხდება ამ დებულებების იგნორირება სხვადასხვა ეკონომიკური 

თუ პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების გამო. ამიტომ, საჭიროა 

დებულებათა შედგენის დროს ამ გარემოებათა გათვალისწინება და ისეთი 

რეგულაციების შემუშავება რაც გამორიცხავს ამგვარ შესაძლებლობებს. 

როგორც ავღნიშნეთ, „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის 

ბაზაზე“ დამუშავდა „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფცია“, რომელიც ეყრდნობა ასევე სხვა აქამდე 

წარმოებულ თეორიულ და მეთოდოლოგიურ კვლევებსა და 

ინვენტერიზაციის შედეგებს. მასში ასევე ასახულია საერთაშორისო 

კონვენციები და ადრეულ წლებში მიღებული დადგენილებები. 

ქვემოთ განვიხილავთ „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის“ იმ მოსაზრებებსა და დასკვნებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებთან. 

„ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების 

კონცეფციის“ საინფორმაციო ნაწილში წარმოდგენილია საკვლევი 

ტერიტორიის ფარგლები და ძირითადი მახასიათებლები (გვ.10). ასევე - 

უძრავ ძეგლებისა და ობიექტების იდენტიფიკაციის და კლასიფიკაციის 

პრინციპები და სახელმძღვანელო კრიტერიუმები (გვ. 15) და ამ 

კრიტერიუმების დაცვით ჩატარებულია ქ. თბილისის კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტთა რეინვენტარიზაცია (გვ. 18). 
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შედგენილია კულტურული მემკვიდრეობის ნაგებობათა ახალი ნუსხები 

ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიისა თუ ძეგლის სტატუსის მინიჭებისა 

და სტატუსის მოხსნის თაობაზე (დანართი 2, 4, 5). დამუშავებული მასალა 

შეტანილია კომპიუტერულ მონაცემთა სისტემაში და ინტეგრირებულია გ ი 

ს მონაცემთა ბაზაში. ქვეთავის ბოლოს მოცემულია საპროექტო 

ტერიტორიის SWOT ანალიზი – ობიექტის ძლიერი და სუსტი მხარეები, 

შესაძლებლობები და საფრთხეები (გვ. 29). სამწუხაროა, რომ თუ ამ 

ანალიზს შევადარებთ ათი წლის წინ, ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმის ფარგლებში შესრულებულ მსგავს გამოკვლევას – წინსვლა არ 

შეინიშნება. 

„ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების 

კონცეფციის“ ანალიზურ ნაწილში მიმოხილულია საერთაშორისო 

საკანონმდებლო-ნორმატიული ბაზა და არსებული პრობლემები, რაც 

გამოწვეულია საქართველოში შესაბამისი სფეროს საკანონმდებლო-

ნორმატიული დოკუმენტაციის ხარვეზებით. მითითებულია, რომ  

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებითი 

სამუშაოების დროს ჩასატარებელია სამართლებრივი ნორმების 

ჰარმონიზება საერთაშორისო საკანონმდებლო ნორმატიულ ბაზასთან (გვ. 

33). 

ამ თავში გადმოცემულია, ასევე, თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების თავისებურებები საერთო საქალაქო კონტექსტში 

(გვ. 37). ხაზგასმულია ძველი თბილისის უბნების და მათი მხატვრულ-

არქიტექტურული სახის მთავარი თვისება – დროში განვითარება-

ფორმირების უწყვეტობა და ადგილობრივი და შემოსული ტრადიციის 

ორგანული სინთეზი (გვ. 42). წარმოდგენილია თბილისის განაშენიანების 

ისტორიული რეტროსპექტივა და აღწერილია თბილისის ისტორიულ-

კულტურული გარემოს ძირითადი განმსაზღვრელი ნიშნები (გვ.39). 

შემდეგ, ჩამოყალიბებულია „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციის“ შემუშავების მეთოდოლოგია, 

მსოფლიო პრაქტიკით აპრობირებული ძირითადი პრინციპების 

გათვალისწინებით. აღნიშნულია, რომ ეს პრინციპები სიღრმისეულად 

უნდა იყოს გაცნობიერებული ქართულ სინამდვილეში და მათზე უნდა 

იყოს დაფუძნებული ძველი თბილისის რეაბილიტაცია (გვ. 43). 

კვლევის კლასტერული მეთოდით გამოვლენილ იქნა თემატური ზონები, 

თემატური მიმართულებები და შეფასების კრიტერიუმები. ასევე 115 

ჰომოგენური სექტორი. თითოეული მათგანისთვის, შვიდი წინასწარ 

შემუშავებული კრიტერიუმის მეშვეობით განსაზღვრული შესაძლო 

განვითარების დიაპაზონით და შესაბამისი რეკომენდაციებით (დანართი 

1). 
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აქვე მიმოხილულია ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების ეკონომიკური მექანიზმები (გვ.52). 

„ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების 

კონცეფციის“ დასკვნით ნაწილში მოცემულია ქ. თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კვლევის შედეგების 

ქალაქგეგმარებითი ინტერპრეტაციის მაგალითები, სადაც განხილულია – 

„მწვანე ქალაქის“, „ინკლუზიური ქალაქის“ და „კრეატიული ქალაქის“ 

პრინციპები (გვ. 76). ასევე შემუშავებულია ისტორიული ქალაქის 

დეველოპერული ათვისების თვალსაზრისით სარეკონსტრუქციო 

ტერიტორიების ქალაქგეგმარებითი კლასიფიკაცია (გვ. 78).  

ბოლოს, წარმოდგენილია „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების „ხედვა“ (გვ. 79). ასევე კონცეფტუალური რეკომენდაციები 

კომენტარებით (გვ. 81) და კონცეფციის განხოციელების სტრატეგია (გვ. 88). 

ბოლოთქმაში აღნიშნულია, რომ კონცეფციის განხილვებისა და აპრობაციის 

შემდეგ დადგება მისი პრაქტიკული განხორციელების ეტაპი (გვ. 97). 

კონცეფციის ჩვენეული შეფასება/ანალიზი 

დადებითად ვაფასებთ „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციისა“ რეკომენდაციას ძველი თბილისის რაიონის 

აღდგენის შესახებ (გვ. 13, 84). ჩვენი მოსაზრებით ამ რაიონის აღდგენა 

სასარგებლო შედეგებს მოიტანს. ოღონდ ვთვლით, რომ მნიშვნელოვანი 

იქნება ამ ცალკე გამოყოფილი ერთეულის საზღვრების კარგად გააზრება.  

ასევე, დადებითად მიგვაჩნია „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციის“ მოსაზრება, რომ სასურველია 

აღდგეს 1930-40-ანი წლების რეკონსტრუქციის შედეგად გაწყვეტილი 

ტრადიციული ფუნქციურ-გეგმარებითი კავშირი მტკვარსა და ქალაქს 

შორის, ფუნქციური და რეკრეაციული   გამოყენების თვალსაზრისით (გვ. 

13). 

აღსანიშნავია, „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციაში“ მოცემული რეკომენდაციები რეგულირების 

ზონის ფარგლების გაფართოებისა და ზოგი ექსპერტის მოსაზრება 

ისტორიული ზონის შიგნით დივერსიფიცირებული მიდგომის შესახებ. 

მაგ. მიჩნეულია, რომ  რეგულირების ზონის გაფართოება ჩრდილოეთით 

დაიცავს XXს-ის I ნახევარში ჩამოყალიბებულ ილ. ჭავჭავაძის პროსპექტის 

ნაწილის განაშენიანებას, ზოოპარკის არეალს, მ. კოსტავას ქუჩის 

განაშენიანებას ე.წ. თერთმეტსართულიანიდან სპორტის სასახლემდე და 

ცირკის უკან არსებულ მონაკვეთს მტკვრის ჩათვლით გალაკტიონის 

ხიდამდე (აღსანიშნავია, რომ ცირკის და „ლაგუნა ვერეს“ მიმდებარე 

ტერიტორია დღეს მოქმედ რეგულირების ზონაშია და აქ რეგულირების 
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ზონის აღდგენის რეკომენდაცია უბრალო გაუგებრობაა და ანარეკლია 

ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის შემოთავაზებული, მაგრამ არ 

დამტკიცებული რეკომენდაციისა რეგულირების ზონის მოხსნის შესახებ 

ცირკისა და „ლაგუნა ვერეს“ მიმდებარე ტერიტორიისათვის. იხ. ზევით). 

რეგულირების ზონის გაფართოება „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციის“,  თვალსაზრისით ასევე დაიცავს 

ტერიტორიას „დინამო არენას“ ირგვლივ, ფიროსმანის ქუჩის 

კენტრიცხვებიან განაშენიანებას და ისტორიული განაშენიანების დაცვის 

ზონის სამხრეთით „შავსოფლის“ ტერიტორიას მდ. მტკვრის მარცხენა 

სანაპიროზე (გვ. 11 რუკა-4, დანართი 8, 9 რუკა-5). 

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია დავეთანხმოთ „ქ. თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის“ მხოლოდ იმ 

რეკომენდაციას სადაც ლაპარაკია რეგულირების ზონის გადატანაზე 

ფიროსმანის ქუჩის ღერძიდან კენტრიცხვებიანი განაშენიანების 

საკადასტრო ნაკვეთების უკანა აბრისებზე, რათა სხვადასხვა რეჟიმის 

არსებობის შედეგად ქუჩამ არ შეიძინოს ასიმეტრიული ხასიათი (გვ. 85). 

ილ. ჭავჭავაძის ქუჩის განაშენიანება XXს-ის შუა პერიოდისაა და ამ 

უკანასკნელ ათწლეულებში აქ უკვე ჩამოყალიბდა ურბანული გარემო, 

რასაც რეგულირება ისტორიულ განაშენიანებასთან მიმართებით აღარ 

სჭირდება. მ. კოსტავას ქუჩაზე   თერთმეტსართულიანი სახლის კომპლექსი 

და ტექნიკური უნივერსიტეტის შენობები არქიტექტურული ძეგლებია და 

ეს ვექტორი ისედაც შეიძლება დაცულად ჩაითვალოს, მათი როგორც 

ძეგლების ფიზიკური და ვიზუალური დაცვის არეალებით. ზოოპარკის 

ტერიტორია სარეკრეაციო ზონაა და აქედან ზოოპარკის გადატანის შემდეგ 

რეკომენდირებულია არა განაშენიანების რეგულირება, არამედ 

განაშენიანების აკრძალვა, ტყეპარკის შექმნა და ვერეს ხეობის ლანდშაფტის 

დაცვა. 

სარეკრეაციო ზონაა ასევე „დინამო არენას“ ტერიტორია და სავარაუდოდ ამ 

სტადიონის კომპლექსისათვის არქიტექტურული ძეგლის სტატუსის 

მინიჭების შემთხვევაში ეს არეალი ორმაგი დაცვის ქვეშ იქნება. ავლაბრის 

სამხრეთით, „შავსოფლის“ ურბანული განაშენიანება ჯერ კიდევ XIXს-ის 

დასასრულს ჩამოყალიბდა შუა საუკუნეების სოფლის თარგზე. თუმცა მისი 

რეგულირების ზონით შემოფარგვლა არ უნდა იყოს მართებული, რადგან 

არ გააჩნია ღირებული განაშენიანება და არც გამორჩეული 

არქიტექტურული ნაგებობები. ამიტომ, ვფიქრობთ რეგულირების ზონის 

მაქსიმალურად გაზრდამ შესაძლოა არ მოგვიტანოს დადებითი შედეგი და 

პირიქით გაანელოს დაცვის პრიორიტეტები მთელი ზონისთვის. 

ამავე დროს არ შეიძლება გაზიარებული იქნეს განაშენიანების 

რეგულირების ზონის გაფართოება მთაწმინდის კალთებზე, ლანდშაფტის 
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დაცვით ზონაში. ამგვარი ქმედება გამოიწვევს ქალაქის ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული სივრცით-არქიტექტურული გარემოს, ჩვეული აღქმის 

ხედების და ლანდშაფტის ზონის რღვევას, რაც დაუშვებელია. 

მიგვაჩნია, რომ ასევე ნაადრევია ისტორიული დაცვითი და რეგულირების 

ზონების გადახედვა შემცირებისკენ, სანამ არ გაუმჯობესდება 

კანონმდებლობა, სხვა ნორმატიული აქტები და არ გვექნება გამართული 

ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკა. 

„ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების 

კონცეფციაში“ ცალკე თავი ეთმობა უძრავ ძეგლთა და ობიექტების 

იდენტიფიკაციის და კლასიფიკაციის პრინციპებს და სახელმძღვანელო 

კრიტერიუმებს, რაც შედგენილია „საქართველოს კანონის კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ“, „ქ. თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და 

განაშენიანების რეგულირების წესების“ და შესაბამისი სფეროს სხვა 

საკანონმდებლო-ნორმატიული დოკუმენტაციის  შესაბამისად (გვ. 15). 

ამ კრიტერიუმების გამოყენებით „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციის“ დამუშავების ფარგლებში ჩატარდა 

ქ. თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა 

რეინვენტარიზაცია, რომლის შედეგად რეკომენდებულია 

არქიტექტურული ძეგლის სტატუსი მიენიჭოს დამატებით 122 ობიექტს (გვ. 

19, დანართი 2). საგულისხმოა, რომ  რამდენიმე ნომინირებული ნაგებობა 

ისტორიული ზონის გარეთაა. სტატუსის მისანიჭებელ ობიექტთა შორის 

არის ასევე საინჟინრო და სამრეწველო ნაგებობები (გვ. 23, დანართი 2); 

დამატებით კიდევ 38 კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს მიეცა 

რეკომენდაცია საბაღე-საპარკო ხელოვნების და ლანდშაფტის 

არქიტექტურის ძეგლის სტატუსის მინიჭებაზე (გვ. 19, დანართი 3); 

137 კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს (უკვე არსებულს და 

რამდენიმე ნომინანტს) მიეცა რეკომენდაცია ეროვნული მნიშვნელობის 

ძეგლის კატეგორიის მინიჭებაზე (გვ. 19, დანართი 4); 

რეინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლინდა ასევე ნაგებობები ძეგლის 

სტატუსის მოსახსნელად. სულ რეკომენდაცია მიეცა 86 ასეთ კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტს. მათგან: 32 ნაგებობაზე ექსპერტები ერთხმად 

შეთანხმდნენ. 54 ნაგებობა კი გამოიკვეთა, როგორც სადაო ობიექტი, 

რომელთა სტატუსის თაობაზე ექსპერტთა აზრები და პოზიციები გაიყო 

(გვ. 19, დანართი 5). ამ 86 ნაგებობათაგან ზოგი დანგრეულია და ზოგი 

მათგანის ნაცვლად უკვე ახალი შენობაა აგებული. ნაწილი ამ შენობებისა 

ძალიან არის დაზიანებული, ნაწილი კი, გადაკეთებულია. 
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ჩვენ კონკრეტულად განვიხილეთ ამ კონცეფციაში ჩამოთვლილი 

მატერიალური კულტურის ცალკეული ობიექტისათვის ძეგლის სტატუსის 

მინიჭების ან არსებული ძეგლების სტატუსის მოხსნის საკითხები. თუმცა, 

ვთვლით, რომ საბოლოო გადაწყვეტილებების მიღება სცილდება ჩვენს 

კონპეტენციას. ამ საკითხებს – კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

სტატუსის მინიჭებასა და მოხსნას, ასევე ძეგლის კატეგორიის განსაზღვრასა 

და შეცვლას განიხილავს კულტურის სამინისტრის სათათბირო ორგანო – 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭო, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით („საქართველოს კანონი 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, თავი II, მუხლი 5. 4-6.). 

ამიტომ, ჩვენ ზოგადად, მეთოდოლოგიური კუთხით განვიხილეთ „ქ. 

თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის“ 

ფარგლებში ჩატარებული ამგვარი სამუშაოები და ქვემოთ წარმოგიდგენთ 

მათ ჩვენეულ შეფასებას. ზოგ შემთხვევაში კი, გამოვთქვით კონკრეტული 

რეკომენდაციები. მაგ. შესაძლებლად მიგვაჩნია არქიტექტურული ძეგლის 

სტატუსი მოეხსნას, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

სარეაბილიტაციო პროექტის გარეშე, დანგრეულ და უკვე აღარ არსებულ 

ნაგებობებს, რომელთა აღდგენა შეუძლებელია შესაბამისი დოკუმენტაციის 

არ არსებობის გამო. 

მიგვაჩნია, რომ „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის ურბანული 

განვითარების კონცეფციის“ ნუსხები ძეგლის სტატუსის მინიჭებასთან და 

მოხსნასთან დაკავშირებით, შესასწორებელია. ამ ნუსხებში არის არსებითი 

და მექანიკური შეცდომები. ზოგი ობიექტი არსებული კრიტერიუმებით არ 

იმსახურებს ძეგლის სტატუსის მინიჭებას. კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტთა უმრავლესობას კი, პირიქით უნდა 

შეუნარჩუნდეს ეს სტატუსი. შესასწორებელია ობიექტების და ქუჩების 

დასახელებები. ობიექტები დასალაგებელია ანბანზე, ან რაიმე სხვა 

პრინციპით (მაგ. გვხვდება ამგვარი უზუსტობები: ზოგან წერია მხოლოდ 

სიტყვა ქუჩა და აკლია ქუჩის დასახელება (დანართი 5); მეტროს სადგური 

„თავისუფლების მოედანი“ შოთა რუსთაველის პროსპექტზეა და არა 

თავისუფლების მოედანზე (დანართი 2) და სხვ.). 

ამგვარი უზუსტობები მექანიკურია, გამოსწორებადია და შესაძლებელია 

მათი ხელახლა გადამუშავება. ზოგადად კი, მეთოდოლოგია და შედეგების 

დიდი ნაწილი მისაღებია და გასათვალისწინებელია მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის განახლების პროცესის დროს. მაგ. „ქ. თბილისის 

ისტორიული ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაში“ 

მატერიალური კულტურის ძეგლის სტატუსის კრიტერიუმად 

შეჯერებულია შემდეგი დასკვნები, რაც თანხვდება ჩვენ მოსაზრებებსაც. 

პროექტის მიხედვით: 



ტომი 4 

 

100 
 
                    
 
 

ობიექტს უნდა შეუნარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

სტატუსი იმ შემთხვევაში, თუ: 

ა) გვიანდელი ჩარევებისა და გადაკეთებების მიუხედავად, შენობას ან 

ნაგებობას, გარკვეულწილად მაინც შენარჩუნებული აქვს აუთენტურობა 

(ღირებული მხატვრული დეტალები და ელემენტები, არქიტექტურულ-

გეგმარებითი სტრუქტურა და სხვ.); 

ბ) გვიანდელი გადაკეთებების მიუხედავად, შენობას ან ნაგებობას 

შენარჩუნებული აქვს რაიმე, ერთი შეხედვით უხილავი, იშვიათი ან 

უნიკალური აუთენტური დეტალი (მაგალითად, ძველი სარდაფი, ძველი 

ფრაგმენტი ინტერიერში და ა.შ.); 

გ) გვიანდელი გადაკეთებები შექცევადია და შესაძლებელია მომავალში 

მათი მოხსნა და შენობა-ნაგებობისათის თავდაპირველი სახის დაბრუნება; 

დ) შენობა ან ნაგებობა თავისი მასშტაბით, სტრუქტურითა თუ სივრცით-

გეგმარებითი თავისებურებებით გარკვეულ როლს თამაშობს უბნის 

ისტორიულად ჩამოყალიბებული განაშენიანბის საერთო მახასიათებლების 

ან, თუნდაც, „ისტორიული აურის“ შენარჩუნებაში; 

ე) შენობა ან ნაგებობა თავისი ხნოვანებით, საერთო მასშტაბით, 

სტრუქტურითა თუ სივრცით-გეგმარებითი თავისებურებებით ჯერ კიდევ 

ახერხებს „წერტილოვნად“ მაინც შეინარჩუნოს, გარკვეული ისტორიული 

„ათვლის წერტილები“ და ორიენტირები შექმნას თითქმის გადაგვარებულ 

ურბანულ ქსოვილში, რომელსაც, შესაძლებელია, მომავალში სრული 

განადგურება ემუქრებოდეს (გვ. 27). 

საგულისხმოა ასევე დასკვნა რომლის მიხედვითაც ობიექტს უნდა 

შეუნარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ: 

ვ) შენობის ფიზიკური მდგომარეობა ცუდია და ვიზუალური 

დათვალიერებით რთული ან სულაც შეუძლებელი ჩანს ტექნიკურად 

შენობის კონსტრუქციული გაჯანსაღება (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს 

არსებობს ისეთი ტექნიკური შესაძლებლობები რომელთა საშუალებითაც 

შესაძლებელი ნებისმიერი ნაგებობისა და სტრუქტურის აღდგენა 

შესაბამისი დაფინანსებისა და ნების შემთხვევაში). 

ზემოთმოყვანილი მსჯელობიდან გამომდინარე, ექსპერტთა ჯგუფი 

მივიდა საბოლოო დასკვნამდე, რომ თანახმად „საქართველოს კანონისა 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, ობიექტს შეიძლება მოეხსნას 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ: 
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ა) შენობა სრულიად განადგურებულია ფიზიკურად; 

ბ) გვიანდელი ჩარევებისა და გადაკეთებების გამო ნაგებობას მთლიანად 

აქვს დაკარგული აუთენტურობა და კულტურული მემკვიდრეობის 

თვალსაზრისით სრულიად უინტერესო და არაღირებულია (გვ. 28, 

დანართი 9, რუკა 14, 16).  

ჩვენი გადაწყვეტილებებიც ამგვარი მოსაზრებებით და კანონმდებლობით 

არის ნაფიქრი და მიგვაჩნია, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის 

სტატუსი შესაძლებელია მოეხსნას მხოლოდ „ქ. თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციის“ ზემოთ აღნიშნული ორი 

პუნქტის გათვალისწინებით, რომელიც ეფუძნება კანონის შესაბამის 

მუხლს, ასეთი კი მხოლოდ რამდენიმე კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტია. 

„საქართველოს კანონში კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ სტატუსის 

მოხსნის შესაძლებლობა შემდეგნაირად არის განმარტებული: 

„ძეგლისათვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს 

შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში, თუ იგი განადგურდა 

ან ისე დაზიანდა, რომ დაკარგა ისტორიული ან კულტურული 

ღირებულება, რომლის აღდგენა შეუძლებელია, ან, მეცნიერული 

(მეთოდოლოგიური) კრიტერიუმებით, დაკარგა ის ძირითადი 

მახასიათებელი, რომლის გამოც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი“ 

(„საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, თავი V, 

მუხლი 17). 

რეინვენტარიზაციის შედეგად დადგინდა ასევე შეუსაბამო ნაგებობათა 

ნუსხა და ეს შენობები დატანილი იქნა რუკაზე (დანართი 8, 9 რუკა 18). ამ 

რუკაზე  ჩვენი აზრით გამორჩენილია რამდენიმე შეუსაბამო შენობა. მაგ. კ. 

ცინცაძის №7, რ. თაბუკაშვილის №50 და სხვ. 

გადასახედია დანართი 9-ის რუკა 10 – ისტორიული ქუჩათა ქსელის 

ჩამოყალიბება და განაშენიანების ქრონოლოგიური განვითარება. არის 

მექანიკური და არსებითი შეცდომები (მაგ. აკლია გარეთუბანი და რიყე, 

არასწორ ადგილზეა მითითებული გერმანელ მიგრანტთა დასახლება 

ალექსანდერსდორფი და სხვ.). 

გადასახედია, იგივე დანართი 9-ის რუკა 14, ძეგლების ღირებულების 

კლასიფიცირებით, როგორც მაღალი, საშუალო და დაბალი. აქ არის 

მექანიკური და არსებითი შეცდომები (მაგ. ქეთავან წამებულის ნაცვლად 

უნდა ეწეროს ქეთევან დედოფლის  და სხვ.). 

გადასახედია დანართი 9-ის რუკა 16, სადაც ძეგლების მდგომარეობა 

კლასიფიცირებულია, როგორც კარგი, საშუალო, ცუდი, ძალიან ცუდი. 



ტომი 4 

 

102 
 
                    
 
 

არის მექანიკური და არსებითი შეცდომები (მაგ. ზოგი სახლი შეცდომით 

არის მითითებული ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მყოფად). ასევე, რუკაზე 

აღნიშნულია ორი ნაგებობა, რომელთაგან ერთის მდგომარეობა მიჩნეულია 

საშუალოდ, მეორესი კი – ცუდად. სინამდვილეში კი, ეს ერთი შენობაა 

სობჩაკის ქ. №3; 

გადასახედია ასევე, სინთეზური რუკა 18, სადაც გადასულია შეცდომები 

სხვა რუკებიდან; 

დასკვნა 

ამგვარად, ჩატარებულია შრომატევადი და მრავალდისციპლინარული 

სამუშაო და მიღებულია საინტერესო შედეგები. ეს დოკუმენტები საკმაოდ 

დიდია მოცულობით. დანართის სახით მათ ახლავს რამდენიმე ათეული 

ნუსხა და რუკა. თითოეული ეს დოკუმენტი კი, რამდენიმე ასეულ ერთეულ 

მონაცემს შეიცავს. ამასთან თან ახლავს ზოგი უზუსტობაც. თუმცა, როგორც 

აღინიშნა ამ დოკუმენტებში არსებული მექანიკური უზუსტობები 

გამოსწორებადია და შესაძლებელია მათი ხელახლა გადამუშავება. ამ 

დოკუმენტების შედეგების დიდი ნაწილი და მეთოდოლოგია კი, მისაღებია 

და მათი ინტეგრირება შესაძლებელია მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის განახლების პროცესის დროს, რაც განხორციელდა კიდეც ჩვენს მიერ 

ამ მასალების გადახედვის, გადამოწმების და ახალი მონაცემების 

დამატების შემდეგ. 

ამ დოკუმენტების – ქ. თბილისის „ისტორიულ-კულტურული საყრდენი 

გეგმისა“ და „ქ. თბილისის ურბანული განვითარების კონცეფციის“ 

მეთოდოლოგია და შედეგები ჩვენს მიერ, გარკვეული კორექტივების 

შეტანის შემდეგ, გამოყენებული იქნა კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავი ზონების საზღვრებისა და მათი რეჟიმების დამუშავების 

პროცესში. 

ასევე, ეს დიდძალი მასალა გამოყენებული იქნა „კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონებს გარეთ მდებარე კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული ღირებულების 

ობიექტების დაცვის არეალების (ზონების) რუკის“ შედგენის დროს. 

ჩვენს მიერ დაფიქსირეული და გამოვლენილი ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულების 93 ობიექტიდან უმრავლესობა ამ დოკუმენტებშია 

მოცემული რეკომენდაციების სახით.  

ამგვარად, ამ დოკუმენტების მონაცემებმა და მათმა ინტეგრაციამ, კარგი 

სამსახური გაუწია ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გასაახლებელი 

გენერალური გეგმის დამუშავების პროცესს სათანადო ხარისხის საბოლოო 

პროდუქტის მისაღებად და ამასთან დაზოგა საკმაო დრო და სახსრები. 
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17. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები, მათი საზღვრები და 

რეჟიმები 
 

მიზნების განსაზღვრა 

ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების 

შესრულების პროცესში მოკლედ წარმოვაჩენთ ამ თემის მიზნებს და ასევე 

განვიხილავთ საკანონმდებლო ბაზას დამცავ ზონებთან მიმართებაში. 

როგორც ცნობილია, დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

განახლების ერთ-ერთი პირობა, სხვა მიზეზებთან ერთად, თბილისის 

ისტორიული ნაწილის არასასურველი ზემოქმედებისაგან დაცვა და მისი მდგრადი 

განვითარების მოთხოვნა გახდა. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ისტორიული 

განაშენიანების დაცვისა და რეგულირების მეთოდოლოგიურად გამართული 

ზონების, მათი კანონიერი საზღვრებისა და რეჟიმების არსებობა, რის გამოც ეს 

თემა წარმოადგენს გეგმარებითი დავალების ერთ-ერთ პუნქტს (ქ. თბილისის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალება, გვ.20). 

აქვე აღვნიშნავთ, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის წარმოჩენის 

აუცილებლობას ამ ზონებთან ერთად, რადგან მხოლოდ ამ სამივე კომპონენტის 

ერთობლიობა განაპირობებს ნებისმიერი ისტორიული დასახლების  არსს და მის 

დაცულობას. ამიტომ მართებულად მიგვაჩნია, რომ ლანდშაფტის დაცვის ზონა 

(დანართი 4) ყველა შემთხვევაში უნდა ფიგურირებდეს დანარჩენ ორთან ერთად 

და იგი სათაურშივე უნდა იყოს მოხსენიებული.  

ამასთან, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია თბილისის ისტორიული ნაწილის დამცავი 

სამივე ზონის და მათი საზღვრების შესახებ მსჯელობა და მოსაზრებების 

გამოთქმა, შესაბამისი საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი და სამთავრობო 

განკარგულებებით დამტკიცებული, მათი დღეს არსებული ფარგლებისა და 

რეჟიმების გარკვევის შემდეგ. ამ საქმეში დაგვეხმარება საკანონმდებლო ბაზისა და  

სამთავრობო გადაწყვეტილებების მიმოხილვა კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავ ზონებთან მიმართებაში. 

საკანონმდებლო ბაზის მიმოხილავა 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები, უფრო ადრინდელ 

საკანონმდებლო  აქტებზე და სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე დაყრდნობით 

დადგენილია 2007 წელს დამტკიცებული „საქართველოს კანონით კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ―. აღნიშნული კანონის VIII თავი სწორედ კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავ ზონებსა და მათ რეჟიმებს ეძღვნება. 

ამ თავის 34-ე მუხლში ლაპარაკია კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი 

ზონების სტრუქტურასა და დადგენის წესებზე, რის მიხედვითაც არსებობს 

ძეგლის ინდივიდუალური დამცავი ზონა და ძეგლის ზოგადი დამცავი ზონები.  
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ძეგლის ინდივიდუალური დაცვის ზონა თავის მხრივ მოიცავს ორი ტიპის ზონას: 

ძეგლის ფიზიკური დაცვის არეალს – 50მ და ძეგლის ვიზუალური დაცვის არეალს 

– 300მ (ქალაქის ტერიატორიაზე განახევრებულია – 150 მ.), ეროვნული 

მნიშვნელობის ძეგლებისთვის – 500მ  (ქალაქის ტერიატორიაზე  განახევრებულია 

– 250 მ). 

ძეგლის ზოგადი დამცავი ზონებია: ა) ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა; 

ბ) განაშენიანების რეგულირების ზონა; გ) ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის 

ზონა; დ) არქეოლოგიური დაცვის ზონა. 

ამ მუხლის მე-5 პუნქტში აღნიშნულია, რომ „ზოგადი დამცავი ზონები დგინდება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებით, მინისტრის 

წარდგინების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის განკარგულებით―. 

მე-6 პუნქტის მიხედვით „საქართველოს მთავრობის განკარგულება ზოგადი 

დამცავი ზონის დადგენის თაობაზე, ასევე მინისტრის ბრძანება ძეგლის 

ინდივიდუალური დამცავი ზონის დადგენის ან გაფართოების შესახებ ქვეყნდება 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესით―. 

მე-9 პუნქტში კი, განმარტებულია, რომ „დამცავი ზონების შემუშავების 

მეთოდოლოგია, შესაბამისი გრაფიკული და ტექსტური მასალების შედგენის 

წესები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით―. 

35-ე მუხლში განმარტებულია დამცავი ზონების დადგენის მიზნები და ამოცანები 

I პუნქტში აღნიშნულია, რომ „დამცავი ზონის დადგენის მიზნებია: მის 

საზღვრებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის, მათ შორის, ძეგლების, 

კულტურული ღირებულების მქონე ურბანული ქსოვილისა და ცალკეული 

შენობა-ნაგებობების, ისტორიული განაშენიანების, ქუჩათა ქსელის, გეგმარებითი 

სტრუქტურის, ისტორიული ლანდშაფტის, არქეოლოგიური ობიექტების 

არასასურველი ზემოქმედებისაგან დაცვა; მის საზღვრებში არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ბუნებრივი, ისტორიული, ესთეტიკური, 

ეკოლოგიური გარემოს, მისი ავთენტიკური ელემენტების, ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული ხედებისა და პანორამების, ასევე იმ სოციალურ-ეკონომიკური 

და კულტურული კონტექსტის შენარჩუნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ძეგლისა 

და მისი გარემოს დაცვასა და მდგრად განვითარებას, ძეგლის, როგორც ისტორიის 

მოწმის, როლის შენარჩუნებას―. 

37-ე მუხლში განმარტებულია ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონისა და 

რეჟიმის დადგენა 

I პუნქტში „ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონად განისაზღვრება 

ტერიტორია, სადაც გამოვლენილია ძეგლებისა და კულტურული მემკვიდრეობის 

სხვა უძრავი ობიექტების დიდი კონცენტრაცია, ავთენტიკური სახით 

შენარჩუნებული ქუჩათა ქსელი, განაშენიანება, გეგმარებითი სტუქტურა და 

მორფოლოგია―. 

II პუნქტში განმარტებულია, რომ „ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის 

დადგენის მიზანია მასში დაცული ძეგლების ისტორიულად ჩამოყალიბებული 
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სივრცით-არქიტექტურული გარემოს, განაშენიანების ტრადიციული ფორმებისა 

და იერსახის შენარჩუნება, ქალაქის ისტორიული ნაწილის, როგორც 

ისტორიულად ჩამოყალიბებული ორგანიზმის (დაგეგმარების სტრუქტურა, 

მორფოლოგია, შენობების მასშტაბი, ხასიათი, სილუეტი, იერსახე, ლანდშაფტი და 

სხვა), დაცვისა და შენარჩუნების უზრუნველყოფა, სარეაბილიტაციო, სამშენებლო 

და სხვა სამუშაოთა რეგულირება, ქალაქის გარემოს გაჯანსაღება, 

დეგრადირებული ურბანული ქსოვილის ისტორიულ სახესთან მაქსიმალურად 

მიახლოება, ისტორიული განაშენიანების ეკონომიკური და კულტურული 

პოტენციალის რეალიზაცია―. 

დანარჩენ ექვს პუნქტში (3-8) განსაზღვრულია ზემოთ აღწერილი მიზნის 

მისაღწევად აკრძალვებისა და დაშვებების რეჟიმი სამშენებლო საქმიანობის დროს. 

38-ე მუხლში განმარტებულია განაშენიანების რეგულირების ზონისა და რეჟიმის 

დადგენა 

I პუნქტში „განაშენიანების რეგულირების ზონად განისაზღვრება ტერიტორია, 

სადაც ავთენტიკური სახით შემორჩენილია ისტორიული განაშენიანების, ქუჩათა 

ქსელის, გეგმარებითი სტრუქტურის ფრაგმენტები ან/და ცალკეული ძეგლები, 

კულტურული ღირებულების მქონე სხვა უძრავი ობიექტები, ფონური 

განაშენიანება. განაშენიანების რეგულირების ზონა შეიძლება ასევე იყოს 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი სხვა ზონის ბუფერული ზონა―. 

II პუნქტში განმარტებულია, რომ „განაშენიანების რეგულირების ზონის დადგენის 

მიზანია ისტორიულად ჩამოყალიბებული და ახალი განაშენიანების 

ჰარმონიულად შერწყმის უზრუნველყოფა―. 

დანარჩენ სამ პუნქტში (3-5) განსაზღვრულია რეჟიმი ისეთი სამშენებლო 

საქმიანობისა რაც წინააღმდეგობაში არ მოდის ზემოთ აღწერილი მიზნის 

მისაღწევად. 

39-ე მუხლში განმარტებულია ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონისა და 

რეჟიმის დადგენა 

I პუნქტში „ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონად განისაზღვრება 

ისტორიული, კულტურული, ესთეტიკური ღირებულების მქონე ბუნებრივი, 

სასოფლო ან ურბანული ტერიტორია, რომლის  ჩამოყალიბება ისტორიული 

განვითარების მანძილზე მთლიანად ან ნაწილობრივ ადამიანის საქმიანობის 

შედეგია ან რომელიც ცალკეული ძეგლების ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

ბუნებრივი გარემოა―. 

II პუნქტში განმარტებულია, რომ „ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის 

დადგენის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ობიექტებისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების, ასევე ისტორიულ 

მოვლენებთან, გადმოცემებთან და ფოლკლორთან დაკავშირებული ადგილების 

ისტორიულად ჩამოყალიბებული ბუნებრივი გარემოს შენარჩუნება და მისი 

იერსახის აღდგენა―. 
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დანარჩენ ორ პუნქტში (3-4) განსაზღვრულია ღონისძიებები ისტორიული 

ლანდშაფტის შესანარჩუნებლად და რეჟიმი ისეთი სამშენებლო საქმიანობისა რაც 

წინააღმდეგობაში არ მოდის ზემოთ აღწერილი მიზნის მისაღწევად. 

მე-40 მუხლში განმარტებულია არქეოლოგიური დაცვის ზონა და რეჟიმის 

დადგენა 

აქაც 1-4 პუნქტებში მოცემულია არქეოლოგიური დაცვის ზონის განსაზღვრება, 

მიზანი და საქმიანობის რეჟიმი. 

დღემდე თბილისში კულტურული მემკვიდრეობის ზონებსა და მათ ფარგლებს 

გარეთ სპორადულად გამოვლენილია 250-დე არქეოლოგიური ძეგლი, თუმცა 

არქეოლოგიური დაცვის ზონები არ არის დადგენილი. 

ამჟამად ქ. თბილისში მოქმედებს:  

„ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა―, ფართობი – 422.1 ჰა /0.84 %;  

„განაშენიანების რეგულირების ზონა―, ფართობი – 475.7 ჰა/ 0.95 %;  

„ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა―, ფართობი – 1 421.9 ჰა/ 2.83 %.  

ამდენად, დედაქალაქის ურბანული მემკვიდრეობის დაცული ტერიტორიების 

ჯამური ფართობი 2.319.7 ჰექტარია, რაც თბილისის საერთო ფართობის (50 300 ჰა) 

4,6%-ს შეადგენს  (ეს მონაცემები გამოყვანილია საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით დადგენილი, დღეს მოქმედი კულტურული მემკვიდრეობის 

ზონების საზღვრების გათვალისწინებით). 

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების და საზღვრების განვითარების 

რეტროსპექტული მიმოხილვა  

თბილისის ისტორიული ნაწილის საზღვრები პირველად იქნა გამოყოფილი და 

დამტკიცებული 1975 წელს საქართველოს მთავრობის №141 დადგენილებით. 

1985 წელს საქართველოს მთავრობის №75 დადგენილებით კი, პირველად 

დამტკიცდა სამივე ზონა:  

ქალაქ თბილისის ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო დაცვის ზონა 

ქალაქ თბილისის გაშენების რეგულირების ზონა 

ქალაქ თბილისის ლანდშაფტის დაცვის ზონა  

(ზონების საზღვრების დეტალური აღწერილობით და რეჟიმის განსაზღვრით).  

2003 წელს გამოიცა საქართველოს კულტურის სამინისტროსა და ურბანიზაციისა 

და მშენებლობის სამინისტროს ერთობლივი ბრძანებები „ქ. თბილისში, 

ორთაჭალის მონაკვეთზე, ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო დაცვის ზონისა და 

განაშენიანების რეგულირების ზონის გაფართოების შესახებ―; 

2004 წელს, ზემოთ ნახსენებ დადგენილებებსა და ბრძანებებში აღნიშნნული 

კულტურული მემკვიდრეობის ზონების  საზღვრები და მათი კანონიერება, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 11 აგვისტოს №68 
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დადგენილებით „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების 

რეგულირების დროებითი რეჟიმის ამოქმედების შესახებ―; 

2005 წელს თბილისის საკრებულოს №16-2 გადაწყვეტილებით, დამტკიცდა 

უფლებრივი ზონირების სავალდებულო დამოუკიდებელი რუკა „ქ. თბილისის 

ცენტრალური ნაწილი –  ისტორიული ზონა, განაშენიანების  რეგულირების ზონა, 

ვაკე―. ამ რუკაზე აღნიშნული ზონების დატანა მოხდა 1985 წლის №75 

დადგენილების აღწერილობით და 2003 წლის ცვლილებების დამატებით, ხოლო 

ლანდშაფტის ზონის საზღვრებისა კი, თბილისის ურბანული დაგეგმარების 

საქალაქო სამსახურის განკარგულება №120 20.06.05 თანახმად ჩამოყალიბებული 

საუწყებათშორისი კომისიის ექსპერტთა ჯგუფის მიერ ლანდჩაფტური ზონის 

დეტალური აღწერილობის მიხედვით (ამ რუკაზე აღნიშნულ აღწერილობებთან 

მიმართებით არის ოდნავი განსხვავება); 

2007 წელს შესრულდა  თბილისის ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმა 

რომლის ფარგლებში დამუშავდა ძირითადი რუკა, სადაც აღბეჭდილია 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები გარკვეული ცვლილებებით. აქ 

გაზრდილია ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონა ვერაზე, ჭოველიძის 

ქუჩიდან პეტრიაშვილის ქუჩამდე და მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ცაბაძის 

ქუჩამდე. თუმცა, განაშენიანების რეგულირების ზონა გაუქმებულია ცირკის 

გორასა და „ლაგუნა ვერეს― აუზის ირგვლივ. ლანდშაფტური ზონა ამ რუკაზე 

ძირითადად იგივეა. ეს  სარეკომენდაციო ცვლილებები არ დამტკიცებულა; 

2009წ. თბილისის საკრებულოს №№4-13 გადაწყვეტილებით, „ქ. თბილისის 

ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 

დამტკიცების შესახებ― დადგინდა, რომ ქ. თბილისში კულტურული 

მემკვიდრეობის და გარემოს დაცვის მიზნით მიწათსარგებლობის გენერალურ 

გეგმაში უნდა ასახულიყო კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დამცავი 

ზონები, რომლებიც მოიცავდა „საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ‖ განსაზღვრულ შემდეგ ზონებს: 

8. ისტორიული განაშენიანების სახელმწიფო დაცვის ზონას  (ისტ-1); 

9. ისტორიული განაშენიანების რეგულირების ზონას (ისტ-2); 

10. ისტორიული  ლანდშაფტის დამცავ ზონას (ისტ-3); 

11. არქეოლოგიური დაცვის ზონას (ისტ-4); 

12. ძეგლის ინდივიდუალური (ფიზიკური) დაცვის ზონებს (არეალი) –(ისტ-5); 

13. ძეგლის ვიზუალურად დამცავ ზონებს (არეალი)-(ისტ-6) 

(მუხლი 20, კულტურული მემკვიდრეობის და გარემოს დამცავი ზონები); 

2009 წელს დამტკიცდა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომლის 

დამუშავების პროცესში გამოითქვა მოსაზრება კულტურული მემკვიდრეობის 

დამცავი ზონების შემცირების მიმართულებით. თუმცა ცვლილებები არ მომხდარა 

და დამუშავდა და დამტკიცდა  რუკა რომელზეც აღბეჭდილია კულტურული 

მემკვიდრეობის დამცავი ზონები იმ დროისთვის არსებულ ფარგლებში. 

აღსანიშნავია, რომ ამ რუკაზე ცალკე არ არის გამოყოფილი ისტორიული 

ლანდშაფტის დამცავი ზონა და მის საზღვრებში ჩაწერილია ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონის ნაწილი. 
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კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებზე რომლებიც ასახვას ჰპოვებს 

უფლებრივი ზონირების დოკუმენტებში, ლაპარაკია საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებაში №59, 2014წ. იქვე მოცემულია ამ ზონების ჩამონათვალიც, 

მსგავსად ზემოთ აღნიშნულისა. 

რეკომენდაციები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების ცვლილებაზე 

არსებობს 2015 წელს დამუშავებულ „ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის 

ურბანული განვითარების კონცეფციაში― (დეტალურად ამის შესახებ იხილეთ- 

„ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის ანალიზი - დასკვნები―). 

ასევე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის დღეს მოქმედ 

ციფრულ რუკაზე კულტურული მემკვიდრეობის ორი ზონა, ისტორიული 

ლანდშაფტის დამცავ ზონის გამოკლებით, დატანილია ზემოთ აღწერილ 

ფარგლებში (მცირედი განსხვავებით). ყველა ამ გარემოებიდან გამომდინარე 

მართებულად მიგვაჩნია შემდეგი: 

რადგან „საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ ზოგადი 

დამცავი ზონები დგინდება საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 

(ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან შეთანხმებით, მინისტრის 

წარდგინების საფუძველზე), კანონიერ ზონებად შეიძლება მივიჩნიოთ მხოლოდ ამ 

წესით დამტკიცებული ზონები. ამიტომ ვხელვმძვანელობთ ზონების ზემოთ 

აღნიშნული აღწერილობებით  და ჩვენს მიერ შედგენილ რუკებზე ვიყენებთ ამ 

საზღვრებს. 

მოსაზრებები და რეკომენდაციები ზონებისა და მათი საზღვრების 

ცვლილებებთან დაკავშირებით 

ამასთან, გვაქვს მოსაზრებები ზონების საზღვრების ცვლილებების აქამდე 

არსებულ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით და ჩვენი რეკომენდაციებიც, 

რომელთაც აქვე გთავაზობთ განსახილველად. 

დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების 2009წ. დამტკიცებული  გენერალური 

გეგმით (ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 5 ივნისის № 6-17 გადაწყვეტილება),  

რომელიც  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014წ. 30 დეკემბრის № 

20-105 დადგენილებით ხელახლა დამტკიცდა როგორც დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის  გენერალური გეგმა, ისტორიულ-კულტურული 

მემკვიდრეობის ნაწილში – თავი VII, მუხლი 8, კარგადაა წარმოჩენილი 

კულტურული მემკვიდრეობის რაობა და განსაზღვრული მისი „შენარჩუნების, 

აღდგენის და განსაკუთრებულ შემთხვევებში ხელახლა შექმნის― პრინციპები. 

იქვე I პუნქტში აღნიშნულია, რომ „თბილისის არქიტექტურული, კულტურული 

და ისტორიული ღირებულებები განხილულ უნდა იქნეს, როგორც მუდმივი და 

აუცილებელი ბარიერი ყველა იმ ძალისხმევის მიმართ, რომლებიც მაქსიმალური 

ეკონომიკური ეფექტის მიღების მცდელობისას უგულვებელყოფენ ქალაქის 

კონტექსტს‖. ხოლო მე-2 პუნქტში ნათქვამია, რომ „თბილისის ქალაქგეგმარებითი 

განვითარება ეყრდნობა: ... ქალაქის ყველა ისტორიული, გეგმარებითი, 

ლანდშაფტური, კომპოზიციური, არქეოლოგიური და გარემოს შემქმნელი 

საფუძვლების, მათ შორის რელიეფის, საქალაქო თუ ბუნებრივი ლანდშაფტების 
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ისტორიული მახასიათებლების, ქუჩების ისტორიული ქსელის, მოედნების, 

ქალაქმშენებლობითი ანსამბლების, დომინანტების, აქტიური ხედვის 

წერტილების, კულტურის უძრავი ძეგლების და ისტორიული განაშენიანების 

გამოვლენას, აქცენტირებასა და შენარჩუნებას―. 

მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ ეს პრინციპები ბოლომდე არ იყო და 

დღესაც არ არის დაცული. ამ მიმართებით, არსებული მგგ-ს დამუშავების 

პროცესში ძირეულად არ იყო გააზრებული ისტორიული ქალაქის ზონების 

მნიშვნელობა და მათი დღევანდელი ფარგლების საჭიროება, რადგან აღნიშნულია, 

რომ „ძველ უბნებს საშიშროება აღარ ემუქრებათ, რაშიც დიდი როლი შეასრულეს 

ქალაქის ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო დაცვის, განაშენიანების 

რეგულირების და ლანდშაფტის დაცვის ზონების მოქმედმა საზღვრებმა―. ასევე 

ნათქვამია, რომ „ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მოდელის და შესაბამისად 

ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკის შეცვლამ თბილისის ცენტრალური ნაწილის 

სივრცით-გეგმარებითი ასპექტის ახლებურად გააზრების აუცილებლობა 

მოიტანა―. ამიტომ, მიაჩნიათ, რომ გენერალური გეგმის საპროექტო პროგრამის 

მიხედვით ისტორიული დაცვითი და რეგულირების ზონა გადასახედია 

შემცირების მიმართულებით. მათი აზრით  ისტორიული დაცვის ზონებად 

მიჩნეული უნდა იქნას მხოლოდ კალას, ნაწილობრივ ხარფუხის და ისნის უბნები. 

ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის დანარჩენი ნაწილი კი უნდა 

გადაკეთდეს განაშენიანების რეგულირების ზონად (2009 წელს დამტკიცებული 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განმარტებითი ბარათი, გვ.10,11). 

ჩვენი მისაზრებით კი, ქალაქის ისტორიული ნაწილის მოქმედი ზონების 

უდიდესი როლის მიუხედავად, კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვისა და 

გადარჩენის საქმეში, არსებული კანონმდებლობა და სხვა ნორმატიული აქტები 

ჯერ ვერ უზრუნველყოფენ სრულყოფილი ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკის 

ჩამოყალიბებას და სწორედ ამიტომაც, მართებულად მიგვაჩნია დედაქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების გადაწყვეტილება. მგგ-ს 

გეგმარებითი დავალების პროექტის შესავალ ნაწილში აღნიშნულია, რომ მისი 

„განახლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება განპირობებული იყო არა მარტო 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი რევიზიის ვადით, არამედ 

უმთავრესად დედაქალაქის ურბანული განვითარების სფეროში არსებული 

კრიზისული სიტუაციით― (ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

გეგმარებითი დავალება, გვ.1). 

ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების 

მე-8 პარაგრაფის (მგგ-ს შემუშავების ძირითადი მიზნები), მე-2 პუნქტში, სადაც 

ჩამოთვლილია  ქალაქის განვითარების მიზნები, აღნიშნულია, რომ:  

მგგ-ს ერთ-ერთი მიზანი უნდა იყოს „ურბანული გარემოს პერმანენტული 

გაუარესების შეჩერება და თბილისის ისტორიულ-კულტურული, ლანდშაფტური, 

არქიტექტურულ-სივრცითი თავისებურების შენარჩუნება (გადარჩენა)―; 

მე-9 პარაგრაფის (ტერიტორიული განვითარების სახელმძღვანელო პრინციპები, 

ძირითადი პრიორიტეტები, მიმართულებები და პირობები) I პუნქტის მიხედვით 

კი: 
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მგგ-ს გადაწყვეტები „უნდა დაეფუძნოს ქალაქის არსებულ ურბანულ 

სტრუქტურას, თბილისის ინდივიდუალობას, მის ისტორიულ, კულტურულ, 

ბუნებრივ მრავალფეროვნებასა და თავისებურებას―. 

მაგრამ, მთავარი მიზანი უნდა იყოს არა მხოლოდ დეკლარირება, არამედ ამგვარ 

დებულებათა პრაქტიკაში დამკვიდრება და მყარი ნიადაგის შექმნა ისტორიული 

მემკვიდრეობის ხელყოფის არასასურველი მცდელობების წარსულში უპირობოდ 

დასატოვებლად. მნიშვნელოვანია, რომ პირველ რიგში ეს გახდეს მიზანი ამ 

საქმიანობით დაინტერესებულ სპეციალისტთა და გადაწყვეტილებათა 

მიმღებთთვის. 

სწორედ ამ ჭრილში უნდა დავსახოთ ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობისა 

და ქალაქის მდგრადი განვითარების გონივრული პარიტეტული და 

პრიორიტეტული მიმართებები. და ეს უნდა გახდეს ჩვენი სამოქმედო პრინციპები. 

ამიტომ, ჩვენი აზრით დამცავი ზონების საერთაშორისო სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში უპირობოდ მოყვანა, ისე როგორც ეს არის წარმოდგენილი  2009 

წელს დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განმარტებითი 

ბარათის წინასწარი მოსაზრებით, ნაადრევია. ამ სტანდარტის მიხედვით 

„ისტორიული დაცვითი და რეგულირების ზონის ფორმირების საფუძვლად 

მიღებულია ევროპული ქალაქების ქარტია სადაც კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა ერთობლიობაში განიხილება ქალაქმშენებლობით მდგრადი განვითარების 

მოთხოვნებთან― (2009 წელს დამტკიცებული მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის განმარტებითი ბარათი, გვ.10). 

ამგვარი ცვლილებების ჩატარება და ზონების მნიშვნელოვან დივერსიფიცირებაზე 

ფიქრი კი, შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც გაუმჯობესდება 

კანონმდებლობა და სხვა ნორმატიული აქტები და მათზე დაყრდნობით გვექნება 

მეცნიერულად და მეთოდოლოგიურად გამართული განაშენიანების 

რეგულირების გეგმები, რაც სრულად უზრუნველყოფენ სრულყოფილი 

ქალაქმშენებლობითი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. 

ამასთან, ცვლილებები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში უნდა 

შესრულდეს თანახმად საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 14 მაისის №181 

დადგენილებისა „კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების შემუშავების 

წესების შესახებ―. 

ამ დადგენილებაში მოცემულია კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების 

შემუშავების წესები. ეს წესი ადგენს კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი 

ზონების შემუშავების მეთოდოლოგიასა და შესაბამისი გრაფიკული და ტექსტური 

მასალების შედგენის წესებს. 

ამჟამად კი, რეკომენდირებული შესაძლებელია იყოს უმეტეს შემთხვევაში 

დაცვითი ზონის ხაზის გავლება არა ქუჩების ცენტრალურ ღერძზე არამედ ქუჩის 

განაშენიანების საკადასტრო ნაკვეთების უკანა აბრისებზე, რათა ერთი და იგივე 

ქუჩის განაშენიანება სხვადასხვა რეჟიმის გამო არ გახდეს ასიმეტრიული 

(აღსანიშნავია, რომ ეს რეკომენდაცია მოცემულია „ქ. თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფციაში―, 2015 წ., გვ. 85). ასევე 
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რეკომენდირებულია თბილისის ისტორიული განაშენიანების დაცვისა და 

განაშენიანების რეგულირების ზონებზე, მათ საზღვრებსა და რეჟიმებზე 

მსჯელობისას აუცილებლად იყოს ჩართული ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის 

ზონაც, როგორ მისი შემადგენელი ნაწილი. 

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებს საზღვრებს გარეთ არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულების მქონე ობიექტების დაცვის არეალების (ზონების) რუკა  

„საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ მიხედვით, 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონები 

შექმნილია, ამ ზონების საზღვრებში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის, 

მათ შორის, ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის სხვა ღირებული 

ობიექტების და მათი შემომფარგვლელი გარემოს არასასურველი 

ზემოქმედებისაგან დასაცავად. ამავე დროს ამ დამცავი ზონების ფარგლებს 

გარეთაც არის აღრიცხული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და არსებობენ 

ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე ობიექტები, რომელთა დაცვაც 

ასევე აუცილებელია.  

ეს ტოპოგრაფიულად იდენტიფიცირებადი ერთეულებია, რომელთა მიმართ 

აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენა. მხატვრული 

ღირებულების გარდა მათი მნიშვნელობა, ისევე როგორც ძეგლების შემთხვევაში, 

ისტორიული მახსოვრობის კრიტერიუმითაც განისაზღვრება – როგორც ისტორიის 

მოწმის როლის შემნარჩუნებელი ერთეულებისა („საქართველოს კანონი 

კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ თავი VIII, მუხლი 35. 1). მათი მოვლა-

პატრონობა აუცილებელია და რიგ შემთხვევაში მათ ირგვლივ არსებული არეალის 

დაცვაც არის საჭირო. ამიტომ სასურველია ამ კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტებისათვის დაცვის არეალების (ზონების) დადგენა და რუკის შექმნა. 

ამგვარი დაცვის არეალებით უნდა ვიხელმძღვანელოთ სამშენებლო თუ სხვა 

აქტივობის დროს. 

„საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ მიხედვით 

ძეგლები და ობიექტები კულტურული მემკვიდრეობის ზონებს გარეთაც არის 

უზრუნველყოფილი შესაბამისი დამცავი არეალებით. ძეგლების 

ინდივიდუალური დამცავი ზონების (ფიზიკური და ვიზუალური) არეალები 

ქალაქის ფარგლებში ავტომატურად დგინდება მათი გარე კონტურიდან 50 მ. და 

150 მ. სიგრძის რადიუსებით („საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ‖ თავი VIII, მუხლი 36. 1-7). ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულების მქონე ობიექტების წარმოჩენა კი, გადავწყვიტეთ მათი საკადასტრო 

ნაკვეთების ფარგლების მონიშვნით, ხოლო ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში 

მათი გარე პერიმეტრის შემოხაზვით. ამ ერთეულებს მათი კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში შეტანის, ან ძეგლებად აღრიცხვის შემთხვევაში, 

ასევე ავტომატურად დაუდგინდებათ  ინდივიდუალური დამცავი ზონების 

შესაბამისი არეალები. 
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კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენის მეთოდოლოგია 

ჩვენს მიერ, ამ მიმართებით, თავდაპირველად ჩატარდა კვლევა თბილისის 

ისტორიული ნაწილის დაცვითი ზონების გარეთ არსებული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლების დასადგენად და ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულების მქონე ობიექტების გამოსავლენად. კვლევის დროს გამოყენებული 

იქნა იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციის მეთოდი, როგორც სამაგიდო, ასევე საველე 

გზით. ძიება მიმდინარეობდა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

14. მოვიძიეთ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის 

სამინისტროს დაკვეთით, 2006 წელს ჩატარებული ინვენტარიზაციით 

გამოვლენილი თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები. 

ინვენტარიზაციის პროცესში გამოყენებული იყო მანამდე არსებული 

ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების ნუსხა. ამ ობიექტთა ნაწილი აღირიცხა 

არქიტექტურულ ძეგლებად (საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა 

და სპორტის მინისტრის  2007 წლის 01 ოქტომბრის №3/181 ბრძანების 

დანართი №1). ჩვენს მიერ წარმოდგენილია ამ ძეგლების 

ილუსტრილებული სია და დატანილია რუკაზე; 

15. მოვიძიეთკულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები გამოვლენილი 2006 

წლის და უფრო ადრე ჩატარებული ინვენტარიზაციების დროს, რომელთაც 

ამ პროცესში მოეხსნა ან არ მიენიჭა არქიტექტურული ძეგლის სტატუსი. 

ექსპერტების აზრით ამ ობიექტთა ნაწილი იმსახურებს ძეგლის სტატუსს. 

წარმოდგენილია ამ ობიექტების ილუსტრილებული სია და დატანილია 

რუკაზე; 

16. შევარჩიეთ ახალი ობიექტები რომლებიც „ქ. თბილისის ისტორიული 

ნაწილის ურბანული განვითარების კონცეფცის― და ჩვენი საექსპერტო 

შეფასებებით ასევე იმსახურებენ კულტურული მემკვიდრეობის 

ობიექტების სტატუსს. ეს ობიექტებიც შესაძლებელია აღირიცხონ 

კულტურული მემკვიდრეობის  ძეგლებად. წარმოდგენილია ამ ობიექტების 

ილუსტრილებული სიაც და დატანილია რუკაზე; 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ისტორიულ-კულტურული 

ობიექტების კლასიფიკაცია 

„საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ განმარტავს: 

„ძეგლის კლასიფიკაცია სახეობებად ხდება მისი ტიპოლოგიის, ისტორიული, 

კულტურული, მხატვრული, ესთეტიკური, მემორიალური, სულიერი, 

მეცნიერული და სხვა ღირებულებების მიხედვით―, რის შემდეგაც ჩამოთვლილია 

ძეგლის 12 სახეობა:  

ა) არქეოლოგიური; ბ) არქიტექტურის; გ) საინჟინრო; დ) ქალაქთმშენებლობის 

(ურბანული); ე) საბაღე-საპარკო ხელოვნებისა და ლანდშაფტური არქიტექტურის; 

ვ) პალეოგრაფიული; ზ) მონუმენტური სახვითი ხელოვნების; თ) მემორიალური; 

ი) ეთნოგრაფიული; კ) სახვითი ხელოვნების; ლ) დოკუმენტური; მ) მეცნიერების, 

ტექნიკის ან მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებული, „საქართველოს 

კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ‖ თავი V, მუხლი 19. 1-2).  
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ამ სახეობათაგან ჩვენს მიერ გამოვლენილი, დამუშავებული და რუკაზე დატანილი 

ძეგლები და ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე ობიექტები 

შეთავსდა ზემოთ აღნიშნულ შემდეგ სახეობებთან: არქიტექტურის; საინჟინრო; 

ქალაქთმშენებლობის (ურბანული); საბაღე-საპარკო ხელოვნებისა და 

ლანდშაფტური არქიტექტურის; მემორიალური; მეცნიერების, ტექნიკის ან 

მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებულ ძეგლებთან. 

კვლევის შედეგები 

სულ დავაფიქსირეთ და გამოვავლინეთ 94 ობიექტი. მათ შორის 29 კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლი (27 არქიტექტურული, 1 საბაღე-საპარკო ხელოვნებისა და 

ლანდშაფტური არქიტექტურის და 1 მემორიალური) და 65 ისტორიულ-

კულტურული ღირებულების ობიექტი (52 არქიტექტურული, 9 საინჟინრო, 2 

მეცნიერების, ტექნიკის ან მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებული და 2 

ქალაქთმშენებლობის (ურბანული); აქვე ავღნიშნავთ, რომ ოთხი საინჟინრო 

ნაგებობა და ერთი ქალაქთმშენებლობისა მდებარეობს ზონის ფარგლებში და მათი 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში შეტანა და სამომავლო ძეგლებად 

ნომინირება სასურველ საქმედ მიგვაჩნია. სანახევროდ მდებარეობს რეგულირების 

ზონის ფარგლებში მდ. ვერეს ხიდი გმირთა მოედანთან, რომელიც ამჟამად 

ვარაზისხევის სამანქანო გზის ქვეშ არის მოქცეული. 

ყველაზე დიდი კონცენტრაციით არქიტექტურული ობიექტები (24 გერმანული 

სტილის საცხოვრებელი სახლი. 6 მათგანი წარდგენილია არქიტექტურული 

ძეგლის სტატუსის მისანიჭებლად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ), გამოვლინდა, ჩვენს წარმოდგენილ 

ქალაქთმშენებლობის ობიექტში, ისტორიული განაშენიანების დაცვის ზონის 

გარეთ დიდუბეში, სადაც არსებობდა გერმანელი კოლონისტების, 

ვიურტენბერგელი შვაბების ე.წ. „სეპარატისტების― დასახლება 

ალექსანდერსდორფი. ეს დასახლება აქ დაარსდა 1818 წელს. დასახლება მოიცავდა 

ორ პარალალურ და ერთ პერპენდიკულარულ (დღევანდელი წყალტუბოს, 

სამტრედიისა და აგლაძის)  ქუჩას და ვრცელდებოდა მდ. მტკვრამდე. 

განსხვავებით ნოი-ტიფლისის ურბანული განაშენიანებისგან (მიხეილის, 

დღევანდელი დავით აღმაშენებლის პროსპექტის გარშემო არსებული უბანი), 

ალექსანდერსდორფში თავიდანვე სოფლის მეურნეობის მწარმოებელი 

გერმანელები დასახლდნენ და შესბამისად ნახევრადსაკარმიდამო ტიპის 

განაშენიანება ჩამოაყალიბეს (დანართი 3). ამჟამად ეს განაშენიანება 

შემოფარგლულია წერეთლის პროსპექტითა და აგლაძის ქუჩებით. აღსანიშნავია, 

რომ 2013 წელს გერმანია-საქართველოს შორის სახელმწიფოებრივ დონეზე 

გადაწყდა საქართველოში გერმანელების ჩამოსახლების 200 წლის აღნიშვნა. 

ეს განაშენიანება ცალკეული ნაგებობების გამოვლენისა და მათი კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტებად მიჩნევის გარდა საინტერესოა კომპლექსური 

თვალსაზრისითაც და ამ ქუჩების განაშენიანება შეგვიძლია განვიხილოთ 

ქალაქთმშენებლობის (ურბანულ) სახეობადაც; 

მიგვაჩნია, რომ ყურადღების მიქცევის ღირსია ისტორიულად ჩამოყალიბებული 

ურბანული მონაკვეთები თბილისის ისტორიულ ნაწილშიც. ამგვარი მაგალითები 



ტომი 4 

 

114 
 
                    
 
 

რამდენიმეა თბილისში. ერთ-ერთი მათგანია სანკტ-პეტერბურგის ქუჩა, 

რომელზეც ერთი სახლის გარდა ყველა ნაგებობა არქიტექტურულ ძეგლად არის 

აღრიცხული და ერთი ეპოქის ნაგებობებს წარმოადგენენ. ეს ქუჩა ამჟამად 

რეგულირების ზონაშია და სასურველია მისი როგორც ქალაქთმშენებლობის 

(ურბანულ) კომპლექსურ ქუჩა-ძეგლად ნომინირება. 

არქიტექტურულ ობიექტთა შორის აღსანიშნავია ასევე ჩვენს მიერ გამოვლენილი 

შუა და გვიანი შუა საუკუნეების საეკლესიო ნაგებობები, რომელებიც სამწუხაროდ 

არ არიან აღრიცხული არქიტექტურულ ძეგლებად და მათი წარმოჩენა და 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტებად დასახელება მნიშვნელოვნად 

მივიჩნიეთ. 

არქიტექტურული ნაგებობების გარდა, როგორც აღინიშნა, არსებობს სხვა სახის  

ღირებული ისტორიულ-კულტურული ობიეტებიც  (მოძრავი და უძრავი). ჩვენს 

მიერ გამოვლენილ ობიექტთა  შორის ამ ტიპის მაგალითებიც არის. ეს ობიექტები 

რამდენიმე სახისაა: 

საინჟინრო ნაგებობები (ხიდები, გზები, გვირაბები, საბგირო გზები, არხები, 

კოშკები); 

მეცნიერების, ტექნიკის ან მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებული 

ნაგებობები (ქარხნები, სატრანსპორტო საშუალებები, დაზგები და მექანიზმები). 

ამგვარი ობიექტების მიმართაც, ნაგებობა იქნება ეს თუ სხვა ტიპის კულტურული 

მემკვიდრეობის ნიმუში (ხიდი, საწარმო, არხი, ელექტროსადგური და სხვ.), 

საჭიროა გარკვეული დაცვის მექანიზმების დადგენა. 

ამგვარ ობიექტთა გარკვეული ნაწილი ფუნქციადაკარგულია, მიტოვებულია და 

ნადგურდება მოუვლელობით. 

ევროპაში და ზოგადად უცხოეთში დიდი ხანია ამ ტიპის ფუნქციადაკარგულ 

შენობებსა და სტრუქტურებს ახალ, სრულიად განსხვავებულ გამოყენებას 

უძებნიან და ადაპტაციის შემდეგ საინტერესო შედეგებს ღებულობენ, როგორც 

ეკონომიკური მომგებიანობის, ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

თვალსაზრისით. 

მაგალითად, მიტოვებულ ქარხნებში, ელექტროსადგურებსა და ვაგზლებში 

საგამოფენო, საკონცერტო, „საივენთო― მოცულობებს ქმნიან, რაც მომგებიან 

ბიზნესად წარმოჩინდება. ეს საინტერესოა ტურიზმის განვითარების კუთხითაც. 

უკანასკნელ ხანს ამ მიმართულებით ყურადღების გამახვილება შეინიშნება 

საქართველოშიც. აღსანიშნავია ამ ტიპის ძველი ნაგებობის ადაპტირება 

ნინოშვილის ქ. №8-ში, ახალ სტრუქტურად, ახალგაზრდობის შეხვედრის 

ადგილად, ე.წ. „ფაბრიკა―. 

ამგვარად, სასურველია, რომ თბილისშიც ყურადღება ექცეოდეს არა მხოლოდ 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების, არამედ ასევე ამ ტიპის კულტურული 

მემკვიდრეობის ობიექტების დაცვასა და სათანადო გამოყენებას და სასურველია 

მათ უშუალო სიახლოვეს ნებისმიერი სამშენებლო თუ სხვა აქტივობის დროს 

გათვალისწინებული იყოს ამ ობიექტების არსებობა. 
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ბოლოს შევადგინეთ ჩვენს მიერ გამოვლენილი ყველა კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლისა და ისტორიულ-კულტურული ღირებულების 

ობიექტების ილუსტრილებული სია და დავამუშავეთ რუკა შესაბამისი დაცვის 

არეალებით. 

 ამ ობიექტების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად ნომინირებისა 

და ქალაქის მემკვიდრეობითი აქტივების სისტემაში მათი ჩართვისთვის 

და ასევე ახალი ობიექტების გამოვლენისათვის საჭიროა დამატებითი 

კვლევა (საველე სამუშაოები, ინვენტარიზაცია, საკადასტრო 

მონაცემების დადგენა). ყოველივე ეს დამოკიდებულია დარგში 

პოლიტიკის განმსაზღვრელი შესაბამისი უწყების და პასუხისმგებელი 

ორგანოების შემდგომ ნაბიჯებზე, დაგეგმვის მიზნებისა და ამოცანების 

შესაბამისად. 

 დანართის სახით წარმოვადგენთ თბილისის ისტორიული 

განაშენიანების დაცვის ზონისა და განაშენიანების რეგულირების 

ზონის საზღვრების აღწერილობას დამტკიცებულს საქართველოს 

მთავრობის 1985 წლის 29 დეკემბრის №76 დადგენილებით და ასევე 

ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონის საზღვრების აღწერილობას 

დაფუძნებულს ამავე დადგენილებაზე და შედგენილს თბილისის 

ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის განკარგულება №120 

20.06.05 თანახმად ჩამოყალიბებული საუწყებათშორისი კომისიის 

ექსპერტთა ჯგუფის მიერ (დანართი 1, დანართი 2).  

18. ბიბლიოგრაფია 

 საქართველოს კპ ცენტრალური კომიტეტისა და  საქართველოს სსრ 

მინისტრთა საბჭოს 1975 წლის 25 თებერვლის №141 დადგენილება ,,ქ. 

თბილისის ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო დაცვის ღონისძიებათა 

შემდგომი გაუმჯობესების შესახებ‖; 

 საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 1985 წლის 29 დეკემბრის №76 

დადგენილება ,,ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო 

დაცვის ღონისძიებათა შემდგომი გაუმჯობესების შესახებ‖; 

 საქართველოს კულტურის სამინისტროს №3/97 05. 2003წ. და 

საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს №13 

08.04.2003წ. ბრძანება ,,ქ. თბილისში, ორთაჭალის მონაკვეთზე, 

ისტორიული ნაწილის სახელმწიფო დაცვის ზონისა და განაშენიანების 

რეგულირების ზონის გაფართოების შესახებ‖; 

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №68 2004 წლის 11 აგვისტო. 

„ქ. თბილისის ისტორიული ნაწილის განაშენიანების რეგულირების 

დროებითი რეჟიმის ამოქმედების შესახებ―; 

 ქალაქ თბილისის საკრებულოს  გადაწყვეტილება №16-2 2005 წლის 22 

ივლისი „უფლებრივი ზონირების დამოუკიდებელი  სავალდებულო 

რუკის (ქ. თბილისის  ცენტრალური ნაწილი – ისტორიული ზონა, 

განაშენიანების რეგულირების ზონა, ვაკე) დამტკიცების შესახებ―; 

 ქ. თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 

განკარგულება №120 20.06.05 „ქ. თბილისის ლანდშაფტის დაცვის 
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ზონის გრაფიკული დოკუმენტის მოსამზადებლად კომისიის შექმნის 

შესახებ―; 

 2007 წ. საქართველოს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ; 

 თბილისის საკრებულოს 2009 წლის №4-13 გადაწყვეტილება „ქ. 

თბილისის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების 

რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ―;  

 ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 5 ივნისის გადაწყვეტილება 

№6-17 „დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური 

გეგმის დამტკიცების შესახებ―; 

 საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №181, ქ. თბილისი, 2012 წლის 

14 მაისი, „კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების 

შემუშავების წესების შესახებ―; 

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №59 2014 წლის 15 იანვარი. 

„ტექნიკური რეგლამენტის – დასახლებათა ტერიტორიების 

გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების თაობაზე―. მუხლი 13. კულტურული 

მემკვიდრეობის და გარემოს დამცავი ზონები; 

 ქ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების 

გეგმარებითი დავალება (პროექტი), 2015;  

 ვაშინგტონის საერთაშორისო ქარტია ისტორიული ქალაქების და სხვა 

ურბანული სივრცეების დაცვასთან დაკავშირებით მიღებულია 

ICOMOS-ის გენერალური ასამბლეის მიერ 1987 წლის ოქტომბერში.  
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დანართები: 

1. დანართი 1 – ლანდშაფტის დაცვის ზონის საზღვრის შესახებ 
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2. დანართი 2 – სახელმწიფო დაცვისა და განაშენიანების რეულირების ზონის 

გაფართოების შესახებ 
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3. დანართი 3 - თბილისის მტკვრის მარცხენა ნაპირის განაშენიანების 

მორფოლოგიური კვლევა 

კვლევის ამოცანებიდან გამომდინარე, წინასაპროექტო კვლევის სტადიაზე 

სამუშაო ტერმინის სახით შემოღებულ იქნა „გერმანელთა კოლონიის არეალის― 

ცნება. 

ცნება გულისხმობს გერმანელთა კოლონიის იმ ტერიტორიულ-სივრცით 

ერთეულს, რომლის ფარგლებშიც საფუძველი ჩაეყარა: 

• საქალაქო განაშენიანების რეგულარულ სისტემას; 

• ყოფილი მიხეილის პროსპექტის (დღევანდელი აღმაშენებლის გამზირი) 

ორივე მხარეს დაფუძნებული კვარტლების მორფოლოგიურ მთლიანობას. 

ამ არეალის სამხრეთ საზღვარს წარმოადგენს მიხეილის პროსპექტს 

აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხრიდან მიერთებული „გერმანელთა― და 

„კოლონიის― ქუჩების ჩრდილოეთი კიდე (1913 წლის თბილისის გეგმა) 

ჩრდილოეთი საზღვარია მიხეილის პროსპექტის ჩრდილოეთის მხრის დაბოლოება 

_ ყოფილი ტელმანის ქუჩა, დასავლეთის მიჯნაა მტკვრის მარცხენა სანაპირო. 1867 

წლის თბილისის გეგმა მკაფიოდ ასახავს იმ განსხვავებას, რითაც ხასიათდება 

„ახალი კუკიის― უბნის განაშენიანების არარეგულარული მორფოტიპი28 

გერმანიის კოლონიის გეოგრაფიული არეალის სწორკუთხოვანი ნაკვეთების 

გეომეტრიული სტრუქტურისაგან. გერმანელთა კოლონიის დაარსებამ არსებითად 

საფუძველი ჩაუყარა თბილისის დღევანდელი ცენტრის მტკვრის მარცხენა 

ნაპირის გეგმარებით თავისებურებას. 1818 წელს ვიუტემბერგიდან თბილისში 

ჩამოსახლებული გერმანელი კოლონისტების დასახლების ადგილად კუკიის 

ნაწილი და მიმდებარე ტერიტორიები მიიჩნევა (დღევანდელი ზაარბრიუკენის 

მოედნის მიდამოები).29 გერმანელთა კოლონია იწყებოდა სოფელ კუკიიდან, 

გრძივად ვრცელდებოდა მტკვრის პარალელურად ჩრდილოეთის მიმართულებით, 

მოიცავდა მუშტაიდის ბაღებს და უერთდებოდა სოფელ დიდუბის გერმანელთა 

დასახლებას „ალექსანდერსდორფს―. 

„კუკიის― სახელით მოხსენებული დასახლება, რომელიც რუსეთის აკადემიის 

აკადემიკოსის გიულდენშტედის 1772 წლის თბილისის გეგმაზეა დატანილი, 

„ახალი სოფლის― სახელწოდებითაა ნაჩვენები30. 

 

გიულდენშტედის ვერსიის მიხედვით გერმანიის ალექსანდერდორფის კოლონიის 

დაარსების ადგილად მიჩნეულია დღევანდელი „დინამოს― სტადიონის 

                                                           
28 მორფოლოგიური კვლევის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს 

არეალის სამხრეთი კიდის ზემოხსენებული _ გერმანიისა და კოლონიის ქუჩები. 

29 აღნიშნულზე მიგვანიშნებს „გერმანელთა კოლონიის― სახელწოდების ქუჩის 

(ამჟამინდელი კიევის) ქუჩის არსებობის ფაქტი. 

30  ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ შედგენილ თბილისის 1735 წლის გეგმაზე „64―-ი თაა 

ნაჩვენები. 
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გეოგრაფიული არეალი. ეს ის ადგილია, სადაც მეცნიერს 1770-1773 წლებში 

პირადად უხილავს ლეკების გამუდმებული თვადასხმებისაგან დასაცავად 

აგებული ციხე-სიმაგრის ნანგრევები. აგების თარიღად 1740-იანი წლები 

ივარაუდება. 

თბილისის XVIII საუკუნის მეორე ნახევრის სიტუაციურ სქემაზე ნათლადაა 

გამოკვეთილი მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე არსებული ორი დასახლება _ 

კუკიისსა (მადათოვის კუნძულის ჩრდილო აღმოსავლეთი) და დიდუბის. 

საუკუნის 20-იან წლებში ამ დასახლებათა ბაზაზე საფუძველი ეყრება მტკვრის 

მარცხენა ნაწილის გერმანელთა _ კუკიისა და ალექსანდერსდორფის (დიდუბის) 

კოლონიებს. ამავე პერიოდიდან იწყებს ფორმირებას ამ ორი დასახლების 

შემაერთებელი გზა, შემდგომში გერმანელთა კოლონიის კომუნიკაციის ძირითადი 

სტრუქტურაწარმომქმნელი _ მიხეილის პროსპექტი. 
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კუკია, როგორც სადედოფლო მამული, 1770-იან წლებში გაპარტახებულ 

ტერიტორიას წარმოადგენს. მას შემდეგ, რაც სოფლის ჩრდილოეთი ნაწილი 

გერმანელ ახალშენთა კონცენტრაციის ადგილად იქცა, XIX საუკუნის 

დასაწყისიდან კუკიის ტერიტორია იზრდება სოფელ დიდუბის მიმართულებით. 

ეკალ-ბარდებითა და შამბნარით დაფარული მტკვრის მარცხენა ნაპირის 

უზარმაზარი ტერიტორია, გერმანიის კოლონიის დაფუძნებიდან სამი ათეული 

წლის მანძილზე, უნიკალურ ოაზისად ჩამოყალიბდა (მისი ჩამოყალიბების 

პროცესი ნათლად იკითხება 1830, 1844 წლების გეგმაზე31. 

ზემოხსენებული ცხადყოფს, რომ თბილისის საგარეუბნო სოფლების, დიდუბისა 

და კუკიას შუამდებარე მტკვრის მარცხენა ნაწილის ვრცელი არეალი, XIX 

საუკუნის პირველი ნახევრისათვის, თავისი დამახასიათებელი ლანდშაფტით 

იდეალური სოფლური გარემოს შთაბეჭდილებას ახდენს. 

                                                           
31 ლევ ტოლსტოი თბილისში ყოფნის დროინდელ მოგონებაში, რომელიც 1851 წლითაა 

დათარიღებული, აღნიშნავს _ „ვცხოვრობ გერმანულ კოლონიაში _ გარეუბანში. ეს არის 

ულამაზესი ადგილი ბაღებითა და ვენახებით გარშემორტყმული. თავს ვგრძნობ სოფლად 

და არა ქალაქად―. 
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განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს 1800 წლის თბილისის გეგმა (ე.წ. პორუჩიკ 

ჩუიკოს გეგმა), რომელიც სათავეში უდგას რუსეთის იმპერის სამხედრო უწყების 

მიერ შემუშავებულ თბილისის გეგმების სერიას (იგულისხმება 1802, 1809, 1821, 

1833-44, 1859 წლების გეგმები).  

 

პორუჩიკ ჩუიკოს 1800 წლის გეგმა. 

მოიცავს რა გერმანელთა კოლონიის ცნებაში ნაგულისხმევი ქალაქის მტკვრის 

მარცხენა ნაწილს, გეგმა იძლევა ტერიტორიის ნაკვეთებად დანაწილების 

სტრუქტურასა და არსებული გზის მოხაზულობას. სხვადასხვა ფორმის ტრაპეციის 

სეგმენტებად დაყოფილი ნაკვეთები, გზის აშკარად გამოკვეთილი 

არასწორხაზოვანი მოხაზულობა, გზისა და ნაკვეთების დაყოფის სტრუქტურის 

ურთიერთმიმართება ცხადყოფს, რომ საქმე გვაქვს ტერიტორიების დანაწევრების 

არარეგულარულ ბადესთან. 

სრულიად განსხვავებულ სურათს იძლევა თბილისის 1844 წლის გეგმა, რომელზეც 

რადიკალურადაა შეცვლილი მიწის ნაკვეთების დანაწილების სტრუქტურა. გეგმის 

მიხედვით გერმანელთა თბილისის კოლონიის დასახლება შედგება ხეხილის 
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ბაღებითა და ბოსტნებით მოცული გრძივი მართკუთხა ფორმის ნაკვეთებისაგან. 

ისინი მტკვრის პარალელურად გამავალ სოფლის მთავარ გზაზე საპირისპირო 

მხრიდან არიან აკინძული. როგორც ცნობილია, გერმანელების მიერ 

საქართველოში დაარსებულია კოლონიებია („თბილისის კოლონიისა― და 

ალექსანდერსდორფის გარდა): მარიენფილდი (დღევანდელი სართიჭალა), 

პეტერსდორფი (მარიენფილდის მახლობლად), ელიზაბეტთალი (დღევანდელი 

ასურეთი), ეკატერინენფელდი (ახალი ბოლნისი). აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

ეჭვსგარეშეა, რომ ნაკვეთების სწორკუთხოვან ბადეზე დაფუძნებული 

განაშენიანების რეგულარული გეგმარებითი სტრუქტურა გერმანიის კოლონიის 

არეალის წიაღში იღებს დასაბამს. მისი გენეზისი და შემდგომი ისტორიული 

ევოლუცია, იდეის ჩასახვისა და რეალიზაციის ჩათვლით, განხილული უნდა იქნეს 

როგორც გერმანულ ეთნოკულტურულ ტრადიციებსა და ზოგადევროპულ 

გამოცდილებაზე დაფუძნებული ქალაქგანვითარების პრინციპებისა და 

მიდგომების XIX საუკუნის თბილისის რეალობაში დამკვიდრების ფაქტი. 

ეჭვგარეშეა, რომ საკუთარი ეთნიკური თვითშეგნების, ცხოვრების 

დამკვიდრებული წესისა და კუტურული ტრადიციების თავისებურებებით 

განპირობებულმა საქმიანობამ უზრუნველყვეს კონკრეტულ სოციალურ-

ისტორიულ პირობებში გერმანელი კოლონისტების კონკურენტუნარიანობის 

უაღრესად მაღალი ხარისხი. 

თბილისის მოსახლეობის მხრიდან გერმანელი თემის საქმიანობაზე გაზრდილი 

მოთხოვნილება ისტორიული წყაროებითაა დადასტურებული32. ასე მაგალითად, 

ნიშანდობლივია ბატონ ტორნაუს 1830-იან წლების ინფორმაცია, რომელიც 1830-

იან წლებს განეკუთვნება. „ტფილისში, სადაც მოსახლეობა სასიცოცხლოდ 

აუცილებელი პროდუქტების ნაკლებობას განიცდიდა, მათი შეძენა კი, ისიც მეტად 

მაღალ ფასებში, შესაძლებელი იყო მხოლოდ სომხებისაგან, რომელთაც ხელთ 

ეპყრათ ქალაქის მთელი სავაჭრო საქმიანობა. ამჟამად ქალაქის მოსახლეობამ 

უშუალოდ გერმანელი კოლონისტებისაგან იწყო რძის, კარაქის, ნაღების, 

კარტოფილისა და თეთრი პურის (ე,წ. „ფუნჩულა―) შეძენა.― 

მთელი ქალაქის, განსაკუთრებით კი მტკვრის მარცხენა ნაწილის არარეგულარულ, 

ხშირად ქაოტური გეგმარებითი სტრუქტურის ფონზე, თვალშისაცემია 

გერმანელთა კოლონიის დაგეგმარების რეგულარული ხასიათი. 

 

                                                           
32 აქ შესაძლოა გერმანელ ხელოსანთა რიყეზე საქმიანობისა და ზოგადად გერმანელ 

კოლონისტთა რიყის რეგულარული დაგეგმარების დაფუძნებასთან დაკავშირებული რიგი 

ასპექტების წამოწევა. 
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თბილისი 1859 წლის გეგმა. გერმანელთა თბილისის 

კოლონიის აღმოსავლეთით წარმოქმნილი 

კვარტალები. 

თბილისის 1844 წლის გეგმა. გერმანელთა თბილისის 

კოლონიის ნაკვეთების დანაწილების სწორკუთხოვანი 

ბადე. 

 

 

 

1852 წელს გერმანელთა კოლონიის ტერიტორიული ერთეული ქალაქის 

საზღვრებში იქნა შეტანილი. ქალაქის სტატუსის მინიჭებით გაუქმდა გერმანული 

კოლონიის არეალში მოქმედი გერმანული თემის წესდება, რომელიც კრძალავდა 

მიწის არაგერმანული წარმომავლობის პირზე გასხვისებას. ამ ცვლილებამ 

გამოიწვია გერმანელთა კოლონიის არეალში, გერმანელების გარდა, სხვა 

ეროვნების მოახალშენე ოჯახების მატება. ეჭვსგარეშეა, რომ, საკვლევი არეალის 

ქალაქგანვითარების ამ საწყის ეტაპზე მიწის ნაკვეთების დანაწილების 

სწორკუთხოვანი ბადე რეგულარული განაშენიანების განმაპირობებელი 

ფაქტორის მნიშვნელობას იძენს. უპირველეს ყოვლისა, ეს ეხება ამ სისტემის ღერძს 

- გერმანიის კოლონიის მთავარ ქუჩას (შემდგომში მიხეილის ქუჩა) და მის 
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გასწვრივ, ქუჩის ორივე მხარეს შენობა-ნაგებობების ფორმირების პროცესს. 

სწორედ ამ ღერძის მნიშვნელობამ განაპირობა გერმანიის კოლონიის 

ახალწარმოქმნილი განაშენიანების რეგულარული ხასიათი. გერმანიის კოლონიის 

მთავარ ქუჩაზე იღებს ორიენტირს ამ განაშენიანების გრძივი ქუჩების (ქსელი. 

ელისაბედის, ნიკოლოზის, ალექსანდრეს, ჩერქეზოვის - ქუჩების ქსელი). 

 

თბილისის1867 წლის გეგმა 

საგრძნობია გერმანელთა თბილისის კოლონიის მთავარი ქუჩის (მიხეილის 

პროსპექტი) და ელისაბედის ქუჩის გასწვრივ საკუთარ ნაკვეთებში ჩადგმული 

საცხოვრებელი სახლების დინამიური არქიტექტურულ-სივრცით ცვლილებები. 

გერმანიის კოლონიის მთავარი ქუჩის მნიშვნელობამ და დასახლების 

რეგულარულმა სივრცით-ტერიტორიულმა წყობამ განაპირობა, არა მარტო ამ 

კოლონიის საზღვრებში მოქცეული ქუჩების ხასიათი, არამედ ამ კოლონიის 

საზღვრებს მიღმა ახალფორმირებული ქუჩების ხასიათიც. 

1844 და 1867 წლების თბილისის გეგმების შედარებითი ანალიზის შედეგების 

მიხედვით, თუ 1844 წლის გეგმაზე მიხეილის პროსპექტის აღმოსავლეთი 

განაშენიანება ამ პროსპექტის მხოლოდ ერთი პარალელური ქუჩით (ელისაბედის 

ქუჩა) შემოიფარგლება, 1859 წლის გეგმაზე უკვე ხუთი ასეთი პარალელური ქუჩისა 

და მათი მართობული ქუჩებისგან შედგენილი კვარტლების მთელი სისტემაა 

წარმოდგენილი. 
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მიხეილის ქუჩა 1850-იან წლებში 

 

ტრამვაის ხაზი  მიხეილის ქუჩაზე 

თბილისის 1867 წლის გეგმა ასახავს გერმანიის კოლონიის ბაღების განაშენიანებით 

ჩანაცვლების იმ საწყის ფაზას, რომლის დროსაც სამშენებლო აქტივობის ძირითად 
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კერებს წარმოადგენენ მიხეილის პროსპექტისა და ელისაბედის (დღევანდელი 

წინამძღვრიშვილის) ქუჩის ორივე მხარეს მიმდებარე გრძივი ზონები. 

რეგულარული ურბანული სტრუქტურის ცალკეულ მიკრო ზონებში თავს იჩენს 

მწვანე მასივების სხვადასხვა ფუნქციის ობიექტებით ათვისების პროცესის 

გააქტიურება. XX საუკუნის შუახნებში მიხეილის პროსპექტზე საზოგადოებრივი 

დანიშნულების სულ რამდენიმე ნაგებობა იდგა. ძირითადი ტერიტორია 

გერმანელების მიერ გაშენებულ ბაღებს ეკავათ. დაკავებული ტერიტორიების 

სიდიდის მიხედვით გამოირჩევა რუსეთის იმპერიის სამხედრო ობიექტების 

(მსროლელთა პოლკის ყაზარმები, სამხედრო ფოსტა, სამხედრო სასწავლებელი, 

სამხედრო საწყობები) ფართობები. 

ზემოაღნიშნულ კონტექსტში, ყურადღებას იმსახურებს: 

• თბილისში პირველი ლუდსახარში საწარმოები - ვეტცელის, დიტრიხისა 

და ლუიზამადერის ლუდის ქარხნები (1860-იანი წლები); 

• მიხეილი პროსპექტისა და დიდი მთავრის ქუჩებს შორის ლოკალიზებული 

მიხეილის საავადმყოფო 1868 წ. 

• მტკვრის მარცხენა ნაპირზე, აღმაშენებელის პროსპექტსა და მტკვარს შორის 

მდებარე თბილისის გეოფიზიკური ობსერვატორიის ნაგებობა (1862 წ.)  

ისტორიული ფოტომასალის ანალიზი ცხადყოფს, რომ „კირხეს― ეკლესია 

წარმოადგენდა თბილისის მტკვრის მარცხენა ნაწილის განაშენიანების ერთ-ერთ 

ყველაზე მნიშვნელოვან არქიტექტურულ-სივრცით ორიენტირს.33 მისი 

ლოკალიზება მიხეილისა და „კირხეს― ქუჩების გადაკვეთაზე ხაზს უსვამდა ამ 

ქუჩების, როგორც XIX საუკუნის მიწურულის თბილისის მტკვრის მარცხენა 

ნაწილის ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურის ძირითადი გრძივი და განივი 

ღერძების მნიშვნელობას. 

„კირხეს― გერმანული ეკლესია _ ყოფილი მიხეილისა და „კირხეს― ქუჩების 

კუთხეში (ამჟამინდელი აღმაშენებლის გამზირისა და მარჯანიშვილის ქუჩა) 

მწვანეში ჩაფლული დაბალი განაშენიანების მძლავრი არიქტექტურულ-

კომპოზიციური დომინანტი, აკურთხეს 1897 წელს. იგი განაპირობებდა ამ 

ქალაქური ფრაგმენტის მხატვრულ-ესთეტიკურ თავისებურებას. 

                                                           
33.პროექტის ავტორია თბილისის გერმანელთა კოლონიის მკვიდრი ლ. ბილფელდი. 

მშენებლობა დაიწყო 1894 წელს, დამთავრდა 1897 წელს 
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თბილისის წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესია. არქიტექტორი ლეოპოლდ  

ბილფელდი 

რკინიგზის პირველი გამოჩენა და მისი თბილისის ჩამოყალიბებულ გეგმარებით 

სტრუქტურაში შემოჭრა საქალაქო ტერიტორიებს შორის კავშირების 

გართულებასთან იყო დაკავშირებული. შექმნილ ვითარებაში განსაკუთრებულ 
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მნიშვნელობას იძენდა ქალაქის სტრუქტურული კავშირების სრულყოფის 

უზრუნველყოფის პრობლემა. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, საყურადღებოა 

1925 წელს თბილისის გენგეგმის შემუშავების მიზნით მოწვეული  არქიტექტორ–

ურანისტის პროფესორ ივანიცკის შეფასებები.34 

ქალაქის მტკვრის გასწვრივ განვითარების გრძივი ხასიათის გათვალისწინებით, 

პროფ. ივანიცკი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა: გრძივი სატრანსპორტო 

მაგისტრალების (მათ შორის სანაპირო მაგისტრალების) ფორმირებას; განივი 

კავშირების უზრუნველყოფის მიზნით მდინარე მტკვარზე ახალი ხიდებისა და 

რკინიგზის ტრასაზე ვიადუკების ადგილების განსაზღვრას. 

მოცემულ კონკრეტულ მიმართებაში, მდინარისა და რკინიგზის ერთ კონტექსტში 

მოხსენიება, გასაკვირი არ უნდა იყოს. ორივე მთელ სიგრძეზე კვეთს ქალაქს, რაც 

შესაბამისი ზომების მიღების გარეშე, განუზომელად აქვეითებს ქალაქისათვის 

განივი კავშირების ხარისხს. დედაქალაქის ლოკალიზება ქვაბულისმსგავს 

ხეობაში, რომლის ძირითად ღერძს მდინარე მტკვარი შეადგენს და რელიეფი, 

როგორც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბუნებრივი კომპონენტი განაპირობებს 

დედაქალაქის ტერიტორიულ-სივრცითი განვითარების თავისებურებასა და მის 

მხატვრულ-ესტეთიკურ ინდივიდუალობას. 

ქალაქის მტკვრის მარჯვენა ნაწილი, რომელსაც უფრო მაღალი ჰიპსომეტრული 

მდებარეობა გააჩნია და ძალზედ დანაწევრებული ზედაპირით ხასიათდება, 

მტკვრის დონიდან 400-800მ-მდეა ამაღლებული.35 მტკვართან მიახლოებისას, იგი 

თანდათან დაბლდება და დანაწევრებულ ციცაბო ქანობებით დაბლობში გადადის. 

აღნიშნულის გამო, მტკვრის მარჯვენა ნაწილი მტკვრის მარცხენა ნაწილის 

საქალაქო ტერიტორიებთან შედარებით, განაშენიანებისათვის ნაკლებად 

ხელსაყრელ გეოგრაფიულ არეალადაა მიჩნეული. 

სწორედ, რელიეფის სირთულემ განაპირობა ქალაქის ძირითადი ქუჩების, მათ 

შორის მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა ნაპირების საქალაქო ცენტრების 

მაფორმირებელი რუსთაველისა და აღმაშენებლის გამზირების მტკვრის 

პარალელურ მიმართულებაზე ორიენტაცია. იგივე ფაქტორი განსაზღვრავდა 

ქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ პერიფერიაზე მტკვრისკენ დაქანებული ფერდის 

მაღალ ნიშნულებზე რკინიგზის ტრასის ფორმირებას. საინტერესო სურათს 

იძლევა ქალაქის საზღვრებში მტკვრისა და რკინიგზის ტრასის ტერიტორიულ-

სივრცითი ურთიერთმიმართების რეტროსპექტული ანალიზი.  

                                                           
34 მოწვევა განაპირობა ურბანული დაგეგმარების სფეროში ადგილობრივი კადრების 

დეფიციტმა  

35 В. Джаощвили. Тбилиси. ст. 9. Тб. 1971 
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იგი ცხადყოფს, რომ დიდუბის ბაღებიდან ე.წ. ნოვო-ტროიცკის36 დასახლებამდე 

რკინიგზის ხაზი, ძირითადად, მტკვრის პარალელურადაა ლოკალიზებული. 

გამონაკლისს წარმოადგენს ყოფილ მადათოვის კუნძულსა და „არსენალის გორას― 

შუამდებარე საქალაქო არეალი. ფიზიკური მიახლოვების ამ საქალაქო 

ფრაგმენტში, მდინარე მტკვრის კალაპოტი და რკინიგზის ტრასა ერთმანეთის 

მიმართ ვრცელ სარკისებრ „კლაკნილს― ქმნიან. ასეთი კონფიგურაციის გამო, 

აღნიშნულ „კლაკნილებს― შორის მოქცეული ქალაქის ტერიტორია (ჩუღურეთის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი), ქალაქის ფარგლებში მტკვარსა და რკინიგზის ხაზს 

შორის ყველაზე ვიწრო ყელს წარმოადგენს. 

                                                           
36 „ნოვოტროიცკის დასახლება― ავლაბრის ზემოთ მდებარეობდა შავ სოფელსა (იგივე 

მირზააბადს) და ნავთლუღს შორის. 1896 წლის გეგმაზე კი დასახლება ავლაბარს არის 

მიკუთვნებული. კვირკველია თ. ძველ თბილისური დასახელებანი, 1985. - 102გვ. 
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1890-იანი წლების თბილისის გეგმის ანალიზი ცხადყოფს, რომ გერმანელთა 

კოლონიის დაგეგმარების რეგულარული სისტემის სამხრეთი  საზღვარი გადის 

მიხეილის პროსპექტისა და ელიზაბეტინსკაიას (დღევანდელი წინამძღვრიშვილის 

ქ.) შემაერთებელ ქუჩაზე, რომელიც „გერმანელთა ქუჩის― სახელს ატარებს. რაც 

შეეხება, მიხეილის პროსპექტის დასავლეთით მიმდებარე და დიდი მთავრის 

ქუჩის მტკვარზე ორიენტირებული კვარტლების აღმოსავლეთ საზღვარის 

ფუნქციას ასრულებს ქუჩა „კოლონიის― სახელწოდებით. ამ საზღვრებს გარეთ 

მიხეილის პროსპექტი და დიდი მთავრის ქუჩა კარგავენ დამახასიათებელ 

სწორხაზოვან ხასიათს და არარეგულარული ქალაქური სტრუქტურის 

ელემენტებად იქცევიან. ამ ვიწრო ყელზე გადის გერმანიის კოლონიის მტკვრის 

მარცხენა ნაწილის დასახლებებთან: ჩუღურეთთან, რიყის უბანთან, ავლაბართან, 

ასევე, ქალაქის მტკვრის მარჯვენა ნაწილთან, (ვორონცოვის ხიდის მეშვეობით) 

დამაკავშირებელი გზები. ამ ყელის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მიმდებარე 

გორაზე37 XIX საუკუნის 1860-იან წლებში მტკვრის მარჯვენა ნაწილიდან 

გადმოდის რუსეთის სამხედრო უწყება _ „არსენალი―. რუსეთის სამხედრო 

უწყებისა და ყაზარმების მტკვრის მარჯვენა ნაწილიდან მარცხენა ნაწილზე 

დისლოკაციის პროცესის ქრონოლოგიური მახასიათებლების გარკვევის 

შესაძლებლობას იძლევა თბილისის ისტორიული გეგმები. ასე მაგალითად, 

არსენალის სამხედრო უწყება, პირველად 1867 წლის გეგმაზე ჩნდება. უფრო ადრე 

არსენალის ჩრდილო-დასავლეთით მკვიდრდება კავკასიის I სამწყობრო პოლკის 

ყაზარმა და კავკასიის II მესანგრეთა პოლკი. ისინი პირველად 1859 წლის გეგმაზე 

იჩენენ თავს. სავარაუდოა, რომ სამხედრო უწყებათა ლოკალიზების 

განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოადგენდა ჩუღურეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

კიდეზე გამავალი ე.წ. „ზემო გზა―. ძირითადად, სწორედ ამ გზით სარგებლობდნენ 

აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩრდილოეთისაკენ მიმავალი მგზავრები. 

                                                           
37 აღნიშნულ გორას შემდგომში ―არსენალის გორა‖ ეწოდა 

გერმანელთა თბილისის 

კოლონიის რეგულარული 

დაგეგმარების დასახლე-ბის 

გრძივი და განივი ღერძების  

გადაკვეთის ადგილზე  

ლოკალიზებული 

გერმანელთა ლუთერანული 

ეკლესია;  რეგულარული 

დასახლების სამხრეთი 

საზღვარი: 

1.„გერმანელთა― ქუჩა 

2.„კოლონიის― ქუჩა; 

3.მადათოვის კუნძული; 

4.ვორონცოვის  ხიდი. 
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სწორედ „ზემო გზაზე― იღებს ორიენტაციას 1880-იან წლებში ამოქმედებული 

თბილისი-ბაქოს რკინიგზა. 

 

მიხეილ ვორონცოვის სახელობის ხიდი 

მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა საქალაქო არეალების დაბალანსებული 

განვითარებისათვის დიდ მნიშვნელობას იძენდა საერთო საქალაქო 

მაგისტრალური ქუჩებისა და ხიდების ორგანულ კავშირებზე დაფუძნებული 

სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება. ამ სისტემაში ორგანული ჩართვის 

უზრუნველყოფა წარმოადგენდა - ქალაქის მტკვრის მარცხენა ნაწილის ძირითადი 

კომუნიკაციის ღერძის - მიხეილის პროსპექტისა და მისი მიმდებარე კვარტლების 

ფორმირებისა და სრულყოფილი ფუნქციონირების აუცილებელ პირობას. 



ტომი 4 

 

150 
 
                    
 
 

 

მიხეილ ვორონცოვის  ძეგლი დევანდელი ზაარბრუკენის მოედანზე. ძეგლი გაიხსნა 1867 წლის 25 

მარტს 

ხიდის პროექტი, რომლის ავტორია იტალიელი არქიტექტორი ჯოვანი სკუდიერი, 

მტკვრის ძირითადი კალაპოტისა და მისი მარჯვენა ტოტისათვის ორ დიდსა და 

მცირე ხიდებს ითვალისწინებდა. ხიდის შექმნაში დიდი დამსახურების გამო 

თბილისის მოსახლეობა მას ვორონცოვის სახელით მოიხსენიებდა. ხიდის 

არქიტექტორად ჯოვანი სკუდიერის მოწვევა, სწორედ ვორონცოვის არჩევანმა 

განაპირობა. ამ ადგილაზე ხიდის  მშენებლობის არაერთ ადრეულ მცდელობას 

შედეგი არ მოჰყოლია. 1840–იან წლებში ვორონცოვის ხიდის მიდამოებში 

მესანგრეების მიერ აგებულ დროებით ხის ხიდს, როგორც წესი მტკვარი იტაცებდა. 

მიხეილის პროსპექტის არქიტექტურულ-სივრცითი ფორმირების პროცესის 

გააქტიურების უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს განეკუთვნებოდა მტკვრის მარჯვენა 

და მარცხენა ნაპირების დამაკავშირებელი ე.წ. „კუკიის ქვის ხიდის― (ყოფილი 

ვორონცოვის ხიდი) მშენებლობა (ხიდი გაიხსნა 1854 წ.). ვორონცოვის ხიდის, 

როგორც საკვლევი არეალის ქალაქგანვითარების ფატქორის მნიშვნელობამ, 

განსაკუთრებული ასახვა ჰპოვა გერმანელთა კოლონიის გრძივი კომუნიკაციის 

ღერძის - მიხეილის პროსპექტის ფრონტალური განაშენიანების საწყის ეტაპზე. 

ვორონცოვის ხიდის ამოქმედებიდან 12 წლის შემდეგ, თბილისი-ფოთის 

სარკინიგზო ხაზის გახსნამ და რკინიგზის სადგურის ლოკალიზების 

თავისებურებამ მიხეილის მთავარ ქუჩასთან მიმართებაში გაზარდა პროსპექტზე 

მოძრაობის ინტენსიობა. 30 წლის მანძილზე (ვერის ხიდის აგებამდე და ელბაქიძის 

დაღმართის გაჭრამდე) მტკვრის მარჯვენა ნაწილის მოსახლეობას რკინიგზის 

სადგურში მოხვედრა უკიდურესად გართულებული მარშრუტის დაძლევას 

უკავშირდებოდა. ამ მარშუტის საკვანძო მონაკვეთები იყო: ყოფილი გოლოვინის 

პროსპექტი, რომელიც ტრანზიტის ფუნქციას ასრულებდა, მონაკვეთი 
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ვორონცოვის ხიდამდე და მისივე სახელობის მოედნამდე და რაც განსაკუთრებით 

საყურადღებოა, მტკვრის მარცხენა ნაწილის თითქმის მთელი ხაზოვანი ცენტრი. 

ყოფილი გოლოვინის პროსპექტის სარტრანზიტო ტრანსპორტის განტვირთვისა და 

ზოგადად, ქალაქის მტკვრის მარჯვენა ნაწლის რკინიგზის სადგურთან მოკლე 

გზით კავშირის გადაუდებელმა აუცილებლობამ განაპირობა ვერის ლითონის 

ხიდის მშენებლობა და ელბაქიძის დაღმართის გაჭრაც. 

 

ვერის ლითონის ხიდი, 1983 წ. 

ვერის დაღმართის გაჭრისა და ვერის ხიდის მეშვეობით უახლოესი კავშირი 

დამყარდა გოლოვინის (რუსთაველის გამზირი) და რკინიგზის სადგურს შორის, 

რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა გოლოვინის პროსპექტის სატრანზიტო მიზნით 

გამოყენება. 
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დღევანდელი რუსთაველის პროსპექტის განივი კავშირის ახალი ელემენტი - ელბაქიძის დაღმართი 

ვერის დაღმართის ფორმირების შედეგად წარმოჩენილი და რუსთაველის 

პროსპექტის ქალაქური გარემოსათვის უჩვეულო ფართო პანორამული ხედი 

მტკვარზე. ამ ბუნებრივი კომპონენტებით მდიდარი ხედის შენარჩუნება უნდა 

გამხდარიყო რუსთაველის პროსპექტისა და მტკვრის მარჯვენა ნაპირის 

შუამდებარე ქალაქური ფრაგმენტის არქიტექტურულ-სივრცითი 
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ტრანსფორმაციის გამსაზღვრელი ფაქტორი. სამწუხაროდ, რუსთაველის 

პროსპექტიდან მდინარე მტკვარზე პანორამული ხედის გახსნის შესაძლებლობა არ 

იქნა გამოყენებული. იგი შეეწირა ახალწარმოქმნილი დაღმართის სამხრეთ-

აღმოსავლეთ კიდის გასწვრივ ფორმირებულ განაშენიანებას. აღნიშნული 

დანაკლისის მნიშვნელობის ხაზგასმა, იმდენადაა აქტუალური, რამდენადაც იგი - 

დღეს დამკვიდრებული ბენებრივი და კულტურული ფასეულობის იგნორირებისა 

და განაშენიანების, როგორც მაღალესთეტური ისტორიულ ლანდშაფტებზე 

პანორამული ხედების გადაკეტვის, ისევე, როგორც ქალაქის მწვანე სივრცეების 

განადგურების ინსტრუმენტის სახით გამოყენების ერთ-ერთ ადრეული 

გამოვლინებას წამოადგენს. 

სწორედ ვერის ხიდს უკავშირდება საკვლევი არეალის ქალაქგანვითარების ახალი 

ისტორიული მნიშვნელობის ფაზა, რომლის მკაფიო გამოხატულებასაც 

წარმოადგენს განაშენიანების კვარტალური მორფოტიპის წარმოქმნა და მისი 

შემდგომი ევოლუცია. 

 

დღევანდელი მიხეილ ჯავახიშვილის ქუჩა. მარცხენა და მარჯვენა საქალაქო გრძივი ცენტრების 

დამაკავშირებელი არტერიის, არქიტექტურულ–სივრცითი გარემოს ტრანსფორმაცია. 

ზემოხსნებულ მოსაზრებას ადასტურებს კვარტალების ფორმირების ისტორიული 

ევოლუციის ანალიზი. იგი ვერის ხიდის ამოქმედების მომდევნო პერიოდის 

თბილისის ისტორიულ გეგმების მონაცემებზეა დაფუძნებული. ვორონცოვის 

(დღევანდელი ზაარბრიუკენის) ხიდისგან განსხვავებით, ვერის ხიდი ნახევარი 

საუკუნის მანძილზე წარმოადგენდა არეალის მტკვრის მარჯვენა ნაწილის 

საქალაქო ცენტრთან უშუალო კომუნიკაციის ერთადერთ საშუალებას. სწორედ, 

ვორონცოვის ხიდის ამოქმედებამ და მტკვრის მარჯვენა ნაწილის მოსახლების, 

განსაკუთრებით რკინიგზის სადგურით მოსარგებელთა უწყვეტი ნაკადებით 

მიხეილის პროსპექტის დატვირთამ, განაპირობა - პროსპექტის მაფორმირებელი 

 



ტომი 4 

 

154 
 
                    
 
 

კვარტალების მაღალი არქიტექტურულ-სივრცით, ფუნქციურ და მხატვრულ–

ესთეტიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოთხოვნა. 

მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილების დამაკავშირებელი  საკომუნიკაციო 

სისტემა: დღევანდელი რუსთაველის პროსპექტის განივი კავშირის ახალი 

ელემენტი ელბაქიძის დაღმართი, იმდროინდელი ელბაქიძის ხიდი და მტკვრის 

მარცხენა ნაწილის გრძივი საქალაქო ცენტრის მთავარი განივი კავშირის ფუნქციის 

იმჟამინდელი ―კირხეს‖ ქუჩა. მეტროსადგურ „რუსთაველის‖ მიმდებარე 

ტერიტორია XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე თბილისის ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს ადგილად ითვლებოდა. რუსთაველის გამზირსა და ვერის 

დაღმართის კუთხეში გახსნილი იყო ზემელის ცნობილი აფთიაქი. 

 

ცხადია, რომ თბილისის მტკვრის მარცხენა ნაპირის ხაზოვანი ცენტრის მთავარი 

ქუჩის მაფორმირებული კვარტლების შევსების ფაზა, მხოლოდ ფორმირების 

პროცესშია. ჯერ არ იგრძნობა გერმანელი კოლონისტების დასახლებებისათვის 

დამახასითებელი რეგულარული გეგმარების ნიშნები. 

მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე - ვერის ხიდის აღმოსავლეთ გაგრძელებაზე ყოფილ 

―კირხეს‖ (მარჯანიშვილის ქ.) და პლეხანოვის პროსპექტისა (დღევანდელი 

აღმაშენებლის გამზირი) და ლოკალიზებული „კირხე―- თბილისის წმინდა 

პეტრესა და პავლეს ლუთერანული გერმანული ეკლესია. იგი აღიქმება მძლავრი 

მწვანე მასივის ფონზე, რომელიც ვრცელი კვარტალების ფორმირების შემდგომ 

მათ შიდა სივრცეებში ჰპოვებს ადგილს (იხ. თბლისის 1913 წლის გეგმა, როდესაც 

შიდაკვარტალური სივრცეები უკვე  ჩამოყალიბებულ ხასიათს ატარებს.) 
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შთაბეჭდავია ვერის ხიდის სამხრეთის მიმართულებით, მტკვრისკენ მოქცეული 

„მწვანეში ჩაძირული― განაშენიანება. 

სწორედ თბილისის რკინიგზის სადგურის, როგორც მიზიდულობის მძლავრი 

პოლუსის მტკვრის მარჯვენა ნაწილთან დაკავშირების მოთხოვნებმა განაპირობა 

ისეთი მნიშვნელოვანი ქალაქგეგმარებითი ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა: 

 ვაგზლის ქუჩის (თამარ მეფის გამზირი) გაგრძელება ყოფილი 

ჩელუსკინელების ქუჩიდან მტკვრის სანაპირომდე _ არსებული 

განაშენიანების (მათ შორის ბაქოს ქუჩის ჩრდილოეთით მიმდებარე 

სარეკონსტრუქციო კვარტლის) გარღვევისა და შესაბამისი 

არქიტექტურულ-სივრცითი ტრანსფორმაციის ხარჯზე; 

 ამ ქუჩის ღერძის გაგრძელებაზე მტკვარზე ახალი (ჩელუსკინელების) 

ხიდის  აგება; 

 

ჩელუსკინების (დღევანდელი თამარ მეფის) ხიდი, აშენდა 1932-37 წლებში. 

 დღევანდელი გმირთა მოედნის ტერიტორიისა  და ჩელუსკინელების  

ხიდის დამაკავშირებელი ქუჩის გაყვანა, მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე 

არსებული მთის მასივის გაჭრის ხარჯზე. 

 ვაგზლის ქუჩისა და მისი მიმდებარე ქალაქური განაშენიანების 

მტკვრის მარჯვენა ნაწილთან დამაკავშირებელი ახალი სატრანსპორტო 

არტერიის ფორმირება და მისი ჩართვა ქალაქის, ასევე ახლად 

წარმოქმნილ სატრანსპორტო კვანძში (სწორედ იმ კვანძში, რომლის 

ლოკალიზების ადგილიც, ჯერ კიდევ XX საუკუნის დასაწყისში 

შეადგენდა თბილისის გარეუბანს, თავს იყრიდა ქალაქის ცენტრიდან - 

საბურთალოდან ან ვაკედან და მტკვრის სანაპიროდან მომავალი 

გზები). 
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ამდენად, 1935 წელს ვაგზლისა და გმირთა მოედნის დამაკავშირებელი ახალი 

სატრანსპორტო არტერიის - ყოფილი ჩელუსკინელების ქუჩასა და 

ჩელუსკინელების ხიდზე საავტომობილო მოძრაობის გახსნამ განუზომლად 

გაზარდა ქალაქის ახალი და განვითარებადი საცხოვრებელი რაიონების 

გერმანელთა კოლონიის არეალის ისტორიულ კვარტალებთან (დღევანდელი 

აღმაშენებლის გამზირი) უმოკლესი სატრანსპორტო კავშირების შესაძლებლობა. 

ზემოხსენებული რეკონსტრუქცია, როგორც კონკრეტული ეტაპის 

ქალქგეგმარებითი აზროვნების გამოხატვის ფორმა, უპრეცედენტოა თავისი 

მასშტაბებით. იგი ცხადად წარმოაჩენს ურბანული რეკონსტრუქციის, როგორც 

ქალაქის არსებული სტრუქტურის სრულყოფისა და განვითარების ინსტუმენტის 

მნიშვნელობას. 

 

ფოტოკადრის წინაპლანზე ვარაზისხევის ქუჩა 

ქალაქის მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა ნაწილების სატრანსპორტო კავშირების 

უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს 

ვარაზისხევის ფართო ქუჩის ფორმირება და მისი გმირთა მოედანთან 

დაკავშირება. 1957 წელს ვარაზისხევის ქვედა ნაწილის ამოვსებით შექმნილმა 

ქუჩამ საფუძველი ჩაუყარა ისეთი მძლავრი განივი სატრანსპორტო ღერძის 

შექმნას, რომელმაც იმჟამინდელი მტკვრის მარცხენა ნაწილის უმნიშვნელოვანესი 

„მიზიდულობის პოლუსები― - რკინიგზის სადგური და პლეხანოვის გამზირი 

(დღევანდელი აღმაშენებლის პროსპექტი) ხელმისავდომი გახადა 

ახალწარმოქმნილი ვაკის უბნისათვის.38 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის შექმნისაკენ მიმართულმა, 

ფართომასშტაბიანმა ურბანულმა განვთარებამ (განსაკუთრებით მთის მასივის 

                                                           
38 .ვაკის დასახლება, რომელიც თბილისს 1907 წელს  შეუერთდა, ვარაზისხევის ქუჩის 

გაჭრამდე თბილისის ცენტრს მხოლოდ მელიქიშვილის გამზირის მეშვეობით 

უკავშირდებოდა. 
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გაჭრისაგან მიღებული ეფექტი) გზა გაუხსნა გმირთა მოედნის ახალ მძლავრ 

მიზიდულობის პოლუსად ჩამოყალიბებას. თუმცაღა, 1930-იანი წლების 

ფოტოდოკუმენტი ასეთი პერსპექტივის მოლოდინს ნაკლებად აჩენს. 

 

კადრის მარცხენა კიდეში 1935 წელს გაჭრილი მთის მასივის შედეგად მიღებული 

„ღიობი―- ჩელუსკინების (დღევანდელი თამარ მეფის ქუჩა), მის მარჯვნივ 

მიმდებარე ბორცვი- მტკვრამდე გაგრძელებული ბუნებრივი კომპონენტი39, 

კადრის მარჯვენა კიდეში-მერაბ კოსტავას ქუჩა)  

 

დღევანდელი გმირთა მოედნის ადგილას XIX საუკუნის ბოლოს  თავდებოდა 

ქალაქი და იწყებოდა საქართველოს სამხედრო გზა. აქვე, მდინარე მტკვრისა და 

ვერეს შესართავთან, ადრე ცნობილი ბაღები ყოფილა. 

კირხეს (დღევანდელი მარჯანიშვილის ქუჩა) ქალაქის მარცხენა ნაწილის ერთ-

ერთი ძირითადი განივი სატრანსპორტო ღერძი 

                                                           
39 . ამ ბორცვზე 1939 წელს დაიდგა ცირკის შენობა. 

ხოჯა ბეჰმუდას 

ხიდი.ერთ–ერთ 

უძველესი თბილისის 

ხიდთაგანი. იგი მე–17–ე 

საუკუნის შუა ხანებში 

ააშენა თბილისის 

ზარაფთუ -ხუცესმა ხოჯა 

ბეჰმუდამ. .ამ ხიდს 

გულისხმობს ვახუშტი 

ბაგრატიონი, როდესაც 

აღნიშნავს–‖ვერასა ზედა 

არს ხიდი, დიდი 

ქვიტკირისა.‖ ხიდი აიღეს 

1981 წელს გმირთა 

მოედნის 

რეკონსტრუქცის დროს. 

დროს. 
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კირხეს (მარჯანიშვილის ქ.) და დიდი მთავრის (უზნაძის ქ.) ქუჩების გადაკვეთაზე 

(კირხეს ქუჩის სამხრეთ და ჩრდილოეთ მხარეს) 1907 და 1913 წლებში ―სახალხო 

სახლის‖ (სურ. 19) და ―კავკასიის ოფიცერთა ეკონომიკური საზოგადოების 

შენობათა‖ (სურ. 20) განთავსებისას მიღებული იქნა კირხეს ქუჩის, როგორც 

ქალაქის მტკვრის მარცხენა ნაწილის ერთ-ერთი ძირითადი განივი სატრანსპორტო 

ღერძის მნიშვნელობისათვის შეუსაბამო გეგმარებითი გადაწყვეტილება. 

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ 

დღევანდელ გადაულახავ სატრანსპორტო პრობლემებს, სათავე ჯერ კიდევ XIX 

საუკუნის დასაწყისში დაედო. 
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გზის სავალი ნაწილის გაბარიტები, როგორც ამ არქიტექტურული ძეგლის 

ლოკალიზებით ისტორიულად განპირობებული რეალობა, ვერ პასუხობს 

თანამედროვე მოთხოვნებს. ტრანსპორტი უწყვეტი სატრანსპორტო „საცობები― ამ 

მემკვიდერობით მიღებული პრობლემის ანარეკლს წარმოადგენს. 

სავარაუდოა, რომ კირხეს ქუჩის, როგორც ქალაქის ორივე ნაწილის 

დამაკავშირებელი ვერის ხიდის ორგანული გაგრძელების, განსაკუთრებული 

სატრანსპორტო მნიშვნელობა იმჟამადაც (1907-1913 წწ.) სათანადოდ არ იყო 

გაცნობიერებული. წარუმატებელი აღმოჩნდა აღნიშნული პრობლემის 

გადაწყვეტის 1990-იანი წლების მცდელობა.40. 

აღნიშნულ შენობა-ნაგებობებს მინიჭებული აქვთ არქიტექტურული ძეგლის 

სტატუსი ფუნქციური დატვირთვის მიხედვით, შესაბამისად, წარმოადგენენ – 

კოტე მარჯანიშვილის სახ. აკადემიურ თეატრს და „თი-ბი-სი― ბანკს. 

გერმანელთა თბილისის კოლონიის კვარტალების გენეზისისა  და  სივრცით–

გეგმარებითი  ევოლუციის   მორფოლოგიური კვლევა 

კვარტალების ფორმირების პირველსაწყისი ფაზის გამოკვეთილი ტენდენცია 

საგრძნობი ჩანს ჯერ კიდევ 1890-იანი წლების მიწურულის თბილისის გეგმაზე41. 

                                                           
40 მხედველობაშია არქიტექტორ ვ. ქურთიშვილის მიერ შემუშავებული პროექტი, რომლის 

რეალიზაცია  შექმნილი პოლიტიკური და სოციალური ვითარების პირობებში შეუძლებელი 

აღმოჩნდა.  

41 გრიგოლ მოსკვიჩის კავკასიის გზამკვლევის დანართი 
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ეს განსაკუთრებული სიცხადით აღიქმება კირხეს ქუჩისა და მიხეილის 

პროსპექტის მიმდებარე გარემოს სივრცით-გეგმარებითი ტრანსფორმაციის 

მაგალითზე (იხ. თბილისის 1896 წ გეგმა). 

 

ხედი გერმანელთა კოლონიის ქალაქურ ფრაგმენტზე ელბაქიძის დაღმართის მდინარისპირა 

მონაკვეთიდან. (1980-იანი წლები). 

 

თბილისისი1896 წ. გეგმა 

განაშენიანებისა და მწვანე მასივების შეფარდების ასახვის ამ ისტორიული 

ფოტოდოკუმენტის ანალიზის მიხედვით 1900-იანი წლებისათვის ჯერ კიდევ 

საგრძნობია შიდაკვარტალურ სივრცეებში შემორჩენილი მწვანე მასივების 

მხატვრული ზემოქმედების ეფექტი. ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებით 

თვალშისაცემია გერმანული კირხეს აღმოსავლეთ  და სამხრეთით მიმდებარე 

კვარტალები. 

კირხეს ქუჩის ორი მონაკვეთი _ მიხეილის პროსპექტიდან დიდი მთავრის 

ქუჩამდე, დიდი მთავრის ქუჩიდან მტკვრის სანაპირომდე გეგმაზე ფრონტალური 

განაშენიანების სახითაა წარმოდგენილი. 



ტომი 4 

 

161 
 
                    
 
 

1. ცხრილი 1 კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებს გარეთ მდებარე 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და ისტორიულ-კულტურული 

ღირებულების ობიექტები 

არქიტექტურის ძეგლი/ობიექტი 

N ძეგლის აღწერა გრაფიკული მასალა 
კატეგო

რია 

1 ომის ვეტერანთა 

ჰოსპიტალი  

XXს-ის I ნახ.  

შ. იამანიძის ქ. 

N3 

საკ/კოდი 

01.13.07.010/004 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

2 აბრეშუმის 

სახელმწიფო 

მუზეუმი, ყოფ. 

მეაბრეშუმეობის 

სადგური 

1891წ. 

გ. ცაბაძის ქ. N4 

საკ/კოდი 

01.13.07.019/020 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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3 გაერთიანებული 

ქართული ბანკი, 

XXს-ის 

დასაწყისი 

თამარ მეფის პრ. 

N16 

 

კოდი არ აქვს 

 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

4 პროკრედიტ 

ბანკი, ყოფ. 

თამბაქოს 

ფაბრიკა,  

XIX-XXსს-ის 

მიჯნა 

თამარ მეფის პრ. 

N18 

საკ/კოდი 

01.13.07.026/013 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

5 შერეული 

ფუნქციის 

შენობა, ყოფ. 

თავლა,  

1909წ. 

აკ.  წერეთლის 

პრ. N56 

საკ/კოდი 

01.13.05.011/011 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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6 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIXს-ის II ნახ. 

მალაკნების 

მოედ. N1 

/ფიროსმანის ქ. 

N3 

საკ/კოდი 

01.16.01.006/005 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

7 სასულიერო 

სემინარია 

XIX-XXსს მიჯნა,  

ილ. ჭავჭავაძის 

პრ. N33 

საკ/კოდი 

01.14.14.004/016 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

8 საცხოვრებელი 

სახლი  

XIXს-ის დასასრ.,  

პეტრიაშვილის 

ქ. N35 

საკ/კოდი 

01.15.02.053/012 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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9 კოლხური კოშკი  

1957 წ.  

გალის ქ. N19 

საკ/კოდი 

01.15.02.054/121  

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

10 ცირკის შენობა  

1940წ.  

გმირთა მოედანი 

N1 

საკ/კოდი 

01.15.03.001/006 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

11 საცხოვრებელი 

სახლი 

1938წ. 

მ. კოსტავას ქ. 

N63 

საკ/კოდი 

01.10.13.041/003 

 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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12 თბილისის 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

I კორპ. 

1940წ. 

მ. კოსტავას ქ. 

N68 

საკ/კოდი 

01.10.17.041/016 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

13 თბილისის 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

II კორპ.  

1948-56 წწ. 

მ. კოსტავას ქ. 

N69 

საკ/კოდი 

01.10.13.041/016 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

14 საცხოვრებელი 

სახლი  

1940-იანი წწ. 

მ. კოსტავას ქ. 

N71 

საკ/კოდი 

01.10.13.040/003 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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15 საცხოვრებელი 

სახლი 

1950-იანი წწ, 

პეკინის ქ. N2 

საკ/კოდი 

01.10.17.034/001 

 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

16 საქართველოს 

ბანკი 

ყოფ. საავტ. 

გზების 

სამინისტრო 

1977 წ. 

გაგარინის ქ. N29 

ა  

საკ/კოდი 

01.10.13.004/028 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

ობიექტები 

17 საცხოვრებელი 

სახლი 

XXს-ის 

დასაწყისი 

ა. კერესელიძის 

ქ. N3 

საკ/კოდი 

01.13.05.007.039  

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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18 საცხოვრებელი 

სახლი 

XXს-ის 

დასაწყისი 

ა. კერესელიძის 

ქ. N5 

საკ/კოდი  

01.13.05.007.012  

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

19 მრავალფუნქციუ

რი შენობა,  

ყოფ. კნ/თ 

„კოლმეურნე‖ 

XXს-ის 

დასაწყისი 

წინამძღვრიშვი

ლის ქ. N133 

საკ/კოდი 

01.13.07.026.005 
 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

20 ბორის პაიჭაძის 

სახ. ეროვნული 

სტადიონი 

(დინამო არენა)  

1935წ. 

თავდაპირველი 

ნაგებობა 

(არქიტექტ. 

არჩილ 

ქურდიანი), 

1976წ. 

რეკონსტრუირებ

ული ნაგებობა 

(არქიტექტ. გია 

ქურდიანი), აკ. 

წერეთლის პრ. 

N2  

საკ/კოდი 

01.13.07.019.028 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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21 ნიკო 

ფიროსმანის 

სახლ-მუზეუმი     

XIXს-ის II ნახ. 

ნ. ფიროსმანის ქ. 

N 29 

საკ/კოდი 

01.16.01.005.006  არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

22 კავკასიის 

უნივერსიტეტი, 

ყოფ. 

ნერსესიანის 

სემინარია 

XIXს-ის II ნახ.  

პაატა სააკაძის ქ. 

N 1 

საკ/კოდი 

01.16.04.051/005 

 

 არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

23 „ახალი 

სამშობიარო 

ცენტრის― შენობა 

-  

I საავადმყოფო 

XXს-ის 

დასაწყისი 

წინანდლის ქ. N 

9 

საკ/კოდი 

01.17.13.001/075 

 არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

24 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIXს-ის I ნახ.   

რ. ჰოლბრუკის ქ. 

N 13 (ყოფ. 

ბაღდათის ქ.)    

საკ/კოდი 

01.17.13.056.011  არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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25 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIXს-ის დასასრ. 

იალბუზის ქ. 

N18 

საკ/კოდი 

01.17.13.043.002 

 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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26 საცხოვრებელი 

სახლი 

XIXს-ის II ნახ. 

გორგასლის ქ. 

N12-14 

საკ/კოდი 

01.18.05.001.059 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

27 სპორტის 

სასახლე 

1961 წ. 

26 მაისის მოედ. 

N1 

საკ/კოდი 

01.10.13.033.109 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

 

საეკლესიო ძეგლები/ობიექტები 

28 ონადირის წმ. გიორგის 

ეკლესია 

Xს. 

ვაშლიჯვრის სასაფლაოს 

მიმდებარედ 

საკ/კოდი არ აქვს 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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29 ღმრთისმშობლის სახ. 

ეკლესია 

სოფ. დიდგორი 

საკ/კოდი 01.72.14.093.003 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

30 კავთის წმ. გიორგის სახ. 

ეკლესია 

XIX ს. 

სოფ. დიღომი, კავთის ქ. 

საკ/კოდი 01.72.14.023.231 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

31 წმ. ბარბარეს სახ. ეკლესია  

XVIIIს. 

გარდაბნის გზატკეცილი  N85 

 საკ/კოდი 011933004091 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

32 წმ. ნინოს სახ. ეკლესია 

მე-19 ს.-ის დასასრული 

ნორიოს აღმართი N36 

საკ/კოდი 01.16.03.043.017 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
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33 ყოვლაწმინდა 

ღმრთისმშობლის შობის 

სახელობის ეკლესია  

1884წ. 

წერეთლის პრ. N44 

საკ/კოდი 01.13.05.012.049 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

34 ბეთანიის მონასტერი 

დაბა წყნეთის მიმდებარედ 

საკ/კოდი 81.01.11.008 

 არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ერ

ო
ვნ

უ
ლ

ი
 

ძე
გ

ლ
ი

 

35 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია  

განვით. შუა საუკუნეები 

უძოს მთა, დაბა კოჯორი 

საკ/კოდი 810106446 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

36 ღმრთისმშობლის სახ. 

ეკლესია 

XVI-XVII სს. 

სოფ. წავკისის ჩრდ. 

განაპირას 

საკ/კოდი - 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 

ძე
გ

ლ
ი
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37 წმ. მარინეს ეკლესია  

XVII-XVIII სს. 

სოფ. წავკისი ქვემო უბანი 

საკ/კოდი - 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

38 კვირაცხოვლის ნიშის 

ეკლესია (წმ. ნინო) 

XVIIIს. 

სოფ. წავკისის დას. ნაწილში 

საკ/კოდი - 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ძე

გ
ლ

ი
 

39 წმ. ნინოს ეკლესია 

სოფ. თელოვანი 

სასაფლაოზე 

საკ/კოდი არ აქვს 

 არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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40 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია 

 სოფ. დიღომი 

დავით აღმაშენებლის ქ. N43-

ის მიმდებარედ 

საკ/კოდი 01.72.14.020.147 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

41 ღმრთისმშობლის სახ. 

ეკლესია,  

სოფ. კუმისი (კოჯორი)  

საკ/კოდი 812418002 

 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

42 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია  

კუმისი (კოჯორი) 

საკ/კოდი 81.24.18.001 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
 

43 ზაჰესის წმ. გიორგის მამათა 

მონასტერი  

ზაჰესის ჩრდილო-

აღმოსავლეთით, მთაზე 

საკ/კოდი 72.13.16.389 

 

არ
ქი

ტ
ექ

ტ
უ

რ
ი

ს 
ო

ბ
ი

ექ
ტ

ი
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44 წმ. პეტრე მოციქულის სახ. 

ეკლესია 

 სოფ. გლდანი 

საკ/კოდი არ აქვს 
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ი

 

45 ივერიის ღმრთისმშობლის 

ხატის სახ. ეკლესია 

 მესხის-მანჯგალაძის ქ. N1 

საკ/კოდი 01.12.20.031.002 
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46 წმ. ბარბარეს (ზედა) სახ. 

ეკლესია 

 ბოგდან ხმელნიცკის ქ. N 6 

საკ/კოდი 01.17.12.050.004 
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47 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია 

(ნაქულბაქევი) 

დიღმის სასწავლო საცდელი 

მეურნეობის ტერიტორია 

საკ/კოდი 01.72.14.007.440 
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48 ღმრთისმშობლის  სახ. 

ეკლესია წინანაური   

კრწანისის ქ.  N82 

საკ/კოდი 01.18.06.014.004 
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49 წმ. გიორგის სახ. ეკლესია 

 XVI ს. 

დაბა წყნეთი კოსტავას ქ. 

N45-ის მიმდებარედ 

საკ/კოდი 01.20.01.080.035 
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50 იოანე ნათლისმცემლის სახ. 

ეკლესია  

ბიჭვინთის ქ. 

საკ/კოდი 01.11.04.005.126 
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51 ღმრთისმშობლის სახ. 

ეკლესია 

სოფ. დიღომი, 

საკ/კოდი  01.72.14.027.300 
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52 ეკლესია თეთრი გიორგი  

სოფ. ვეძისის მიმდებარე 

ტერიტორია 

საკ/კოდი 01.72.14.015.546 
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53 წმ. ქეთევან წამებულის სახ. 

ეკლესია 

მანაგაძის ქ. N17-ის 

მიმდებარედ 

საკ/კოდი არ აქვს 
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54 მოციქულთა თავთა პეტრესა 

და პავლეს სახ.  ეკლესია 

პეტრე-პავლეს სასაფლაო 

საკ/კოდი 01.17.02.060.011 
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55 სასაფლაოს სამლოცველო 

სოფ. წავკისი 

საკ/კოდი 81.02.34.055 
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საინჟინრო ძეგლი/ობიექტი 

 

N 
ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ 
ფოტო მასალა 

კატეგორ

ია 

56 სამგორი-ვაზისუბნის 

საბაგირო გზის ქვედა 

სადგური 

820 მ. სიგრძის საბაგირო 

გზა 1986 წელს გაიხსნა და 

ვაზისუბნის დასახლება 

დააკავშირა სამგორის 

მეტროს სადგურთან.  

დღეს უმოქმედოა, თუმცა 

იგეგმება მისი კვლავ 

ამუშავება.  საბაგიროს 

ქვედა სადგური 

სტანდარტული 

სტრუქტურისაა. იგი XXს-

ის ბოლო მეოთხედის 

არქიტექტურული 

ესთეტიკის ნაგებობაა. 

 

მეტრო სამგორთან 

საკ/კოდი 01.17.09.064.023 
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57 რკინიგზის სადგური 

ავჭალაში 

XXს-ის დასაწყისის 

სტანდარტული 

სადგურის შენობა. 

სამწუხაროდ აგურის 

წყობის ნაგებობა 

გალესილია და 

დაკარგული აქვს 

თავდაპირველი სახე, 

თუმცა შეიძლება მისი 

აღდგენა. 

 

ანდრონიკაშვილის ქ. N 9 

(საამქროს 9) 

საკ/კოდი 01.11.10.301.022 
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58 რკინიგზის ცენტრალური 

სადგური 

თბილისის ცენტრალური  

რკინიგზის  ახალი 

სადგური, ე.წ. თბილისი 

ცენტრალი, აშენდა 1980-

იან წლებში - არქიტ. რ. 

ბაირამაშვილი, შ. 

ყავლაშვილი, გ. შავდია. 

სადგურთან ერთად აქ 

განთავსებულია სავაჭრო 

ცენტრიც.  

ახალი სადგური 

აგებულია ძველი, 

სტალინისტური 

არქიტექტურის შენობის 

(1940 წ.), ნაცვლად, 

რომელმაც თავის მხრივ  

თავდაპირველი, 1872 

წელს აგებული 

კლასიცისტური სტილის 

შენობა შეცვალა. 

ვაგზლის მოედ. 

საკ/კოდი 01.16.01.005.107 
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59 ხიდი მდ. ვერეზე 

XVIIს. 

გმირთა მოედანი  

ამჟამად მოქცეულია 

ვარაზის ხევის სამანქანო 

ტრასის ქვეშ 

საკ/კოდი არ აქვს 
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60 წყალსაქაჩი კოშკი 

XIX ს. 

წინანდლის ქ. N9 

საკ/კოდი  01.17.13.001.089 
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ქალაქთმშენებლობის (ურბანული) ობიექტი/ძეგლი 

N ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ 

ფოტო მასალა კატეგორ

ია 

61 ალექსანდერსდორფი 

გერმანელ 

კოლონისტთა 

დასახლება  

XIXს. 

სამტრედიის ქ. NN 5, 

7, 9, 10 

(არქიტექტურის 

ძეგლი), 12, 14, 15, 22, 

24, 24, 26 

(არქიტექტურის 

ძეგლი) 

აგლაძის ქ. NN 79, 81, 

83 (არქიტექტურის 

ძეგლი);  

წყალტუბოს ქ. NN 9, 

12 (არქიტექტურის 

ძეგლი), 13, 14 

(არქიტექტურის 

ძეგლი), NN 15, 17, 19, 

20 (არქიტექტურის 

ძეგლი), 22, 23 

 

 

ქა
ლ

აქ
თ

მშ
ენ

ებ
ლ

ო
ბ

ი
ს 

(უ
რ

ბ
ან

უ
ლ

ი
) 

ო
ბ

ი
ექ

ტ
ი

 
  



ტომი 4 

 

184 
 
                    
 
 

საბაღე-საპარკო ხელოვნების და ლანდშაფტური არქიტექტურის ძეგლი/ობიექტი 

 

N ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ 

ფოტო მასალა კატეგორ

ია 

62 ვაკის პარკი 

1946-1951 წწ.  

ილ. ჭავჭავაძის პრ. 

N76 

საკ/კოდი 

01.14.10.002.049 
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მემორიალური ძეგლი/ობიექტი 

 

N ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ 

ფოტო მასალა კატეგორ

ია 

63 ავლაბრის 

არალეგალური სტამბა 

XXს-ის დასაწყისი 

კასპის ქ.  N7  

საკ/კოდი 

01.17.13.019.003 
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მეცნიერების, ტექნიკის ან მრეწველობის განვითარებასთან დაკავშირებული 

ძეგლი/ობიექტი 

 

N ინფორმაცია ძეგლის შესახებ ფოტო მასალა კატეგო

რია 

64 თბილისის 

ვაგონშემკეთებელი ქარხანა 

განლაგებულია რკინიგზის 

გადაღმა ცენტრალური 

სადგურის სიახლოვეს. იგი 

არის თბილისის ერთ-ერთი 

უძველესი საწარმო, 

რომელიც მოქმედებდა ჯერ 

კიდევ XIXს-ის მეორე 

ნახევარში. აქ დღეს 

შემორჩენილია 

კლასიცისტური სტილის 

აგურის შენობა, რომელშიც 

მოწყობილი იყო საწარმოს 

მუზეუმი, ასევე ძველი XIX-

XX სს-ის მიჯნის 

ორთქლმავალი და XIX ს-ის 

მეორე ნახევრის  რამდენიმე 

დაზგა მუშა მდგომარეობაში. 

რკინიგზის ქ. N30 /ც. 

დადიანის ქ. N23 

საკ/კოდი 01.12.12.011.038 
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65 ცხოველთა სასაკლაო 

თბილისის ერთ-ერთი 

უძველესი სასაკლაო 

განლაგებულია მოსკოვის 

პროსპექტის დასაწყისში, 

ვარკეთილიდან ჩამოსახვევი 

სამანქანო ტრასის 

მოპირდაპირე მხარეს. აქ 

შემორჩენილია სასაკლაოს 

აგურის წყობის 

თავდაპირველი ღობე  და 

კარიბჭე ფლანკირებული 

მცირე კოშკურა ნაგებობებით   

(XXს. დასაწყ.). 

ძველი კრამიტით 

დაბურული პირამიდული 

გადახურვით 

დასრულებული კოშკებისა 

და კედლის აგურის წყობაში, 

გამოყენებულია 

დეკორაციული 

მორთულობები. 

მოსკოვოვის პრ . N25 

საკ/კოდი 01.17.11.008.053 
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2. ცხრილი 2 საინჟინრო, მეცნიერების, ტექნიკის ან მრეწველობის 

განვითარებასთან დაკავშირებული და ქალაქთმშენებლობის (ურბანული) 

ისტორიულ-კულტურული ღირებულების მქონე ობიექტები 

 

N 
ინფორმაცია ძეგლის 

შესახებ 
ფოტო მასალა 

კატეგო

რია 

1 სამგორი-ვაზისუბნის 

საბაგირო გზის ქვედა 

სადგური 

820 მ. სიგრძის საბაგირო 

გზა 1986 წელს გაიხსნა და 

ვაზისუბნის დასახლება 

დააკავშირა სამგორის 

მეტროს სადგურთან.  დღეს 

უმოქმედოა, თუმცა 

იგეგმება მისი კვლავ 

ამუშავება.  საბაგიროს 

ქვედა სადგური 

სტანდარტული 

სტრუქტურისაა. იგი XXს-ის 

ბოლო მეოთხედის 

არქიტექტურული 

ესთეტიკის ნაგებობაა. 

 

მეტრო სამგორთან 

საკ/კოდი 01.17.09.064.023 
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2 რკინიგზის სადგური 

ავჭალაში 

XXს-ის დასაწყისის 

სტანდარტული სადგურის 

შენობა. სამწუხაროდ 

აგურის წყობის ნაგებობა 

გალესილია და დაკარგული 

აქვს თავდაპირველი სახე, 

თუმცა შეიძლება მისი 

აღდგენა. 

 

ანდრონიკაშვილის ქ. N 9 

(საამქროს 9) 

საკ/კოდი 01.11.10.301.022 
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3 რკინიგზის ცენტრალული 

სადგური 

თბილისის ცენტრალური  

რკინიგზის  ახალი 

სადგური, ე.წ. თბილისი 

ცენტრალი, აშენდა 1980-იან 

წლებში - არქიტ. რ. 

ბაირამაშვილი, შ. 

ყავლაშვილი, გ. შავდია. 

სადგურთან ერთად აქ 

განთავსებულია სავაჭრო 

ცენტრიც.  

ახალი სადგური აგებულია 

ძველი, სტალინისტური 

არქიტექტურის შენობის 

(1940 წ.), ნაცვლად, 

რომელმაც თავის მხრივ  

თავდაპირველი, 1872 წელს 

აგებული კლასიცისტური 

სტილის შენობა შეცვალა. 

ვაგზლის მოედ. 

საკ/კოდი 01.16.01.005.107 
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4 ხიდი მდ. ვერეზე 

XVII ს. 

გმირთა მოედანი  

ამჟამად მოქცეულია 

ვარაზის ხევის სამანქანო 

ტრასის ქვეშ 

საკ/კოდი არ აქვს 
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5 წყალსაქაჩი კოშკი 

XIX ს. 

წინანდლის ქ. N9 

საკ/კოდი  01.17.13.001.089 
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6 თაღოვანი კოლექტორი: 

აგურის წყობით ნაშენი 

ავანაანთხევის წყალგამტარი 

თბილისში აშენდა XIXს-ის 

შუა პერიოდში. 

ავანაანთხევის წყალი 

გამოედინებოდა სალალაკის 

ქედის ძირიდან და 

დღევანდელი ამაღლების, 

ქიქოძის, ლეონიძის, 

თავისუფლების მოედნის, 

პუშკინისა და ბარათაშვილის 

ქუჩების გავლით 

ჩაედინებოდა მდ. მტკვარში. 

კოლექტორიც ამ ტეხილ 

ვექტორზე მოეწყო და 

იწყებოდა ამაღლების ქუჩის 

ე.წ. მრუდე ჩიხთან. 

საქართველოს ეროვნული 

არქივის ისტორიულ 

ცენტრალურ არქივში 

დაცულია ამ კოლექტორის 

ნახაზები.  ფ. 192. 8ბ.  

ქუჩების დღევანდელი 

საფარიდან სხვადასხვა 

სიღრმეზე კოლექტორი 

დღესაც არსებობს 

აღნიშნული ქუჩების 

გაყოლებაზე. მისი თაღის 

მოხაზულობა აღბეჭდილია 

ორბელიანის მოედნის 

მიწისქვეშა გადასასვლელის 

ერთ-ერთ გრძივ კედელზე. 

შემორჩენილია საარქივო 

ფოტოები, რომლებზეც 

გამოსახულია კოლექტორის 

თაღი მტკვრის პირზე. 

ეს არის თბილისის ერთ-

ერთი საინტერესო 

ისტორიული საინჟინრო 

ნაგებობა, რომლის 

არსებობის გათვალისწინება 

აუცილებელია ნებისმიერი 

სამშენებლო აქტივობის 

დროს. 
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7 ბოტანიკური ბაღის გვირაბი 

XXს-ის დასაწყისის გვირაბი 

რომელიც აერთიანებდა 

სოლოლაკის საცხოვრებელ 

უბანს ბოტანიკურ ბაღთან 

ასათიანის ქ. N 30 

საკ/კოდი    01.15.05.094.033  
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8 მთაწმინდის საბაგირო გზის 

ქვედა სადგური 

871 მ. სიგრძის საბაგირო გზა 

1958 წელს გაიხსნა გიორგი 

ფანცულაიას პროექტის 

მიხედვით და 1990 წლის 

ივნისამდე მოქმედებდა. 

საბაგიროს ქვედა სადგური 

დღევანდელი მეცნიერებათა 

აკადემიის შენობის უკან 

აშენდა და მის გარეგან სახეში 

ამ ნაგებობის 

არქიტექტურული ესთეტიკაა 

გამოყენებული. ნაგებობა 

ორიარუსიანი თაღედებიანი 

ფანჩატურის ტიპისაა. 

გონდოლებისკენ 

ასასვლელად ორიგინალური 

გადაწყვეტაა მოძებნილი. 

პირველ იარუსზე ორი 

ერთმანეთში ჩაწნული 

პანდუსია მოწყობილი, 

რომელთა საშუალებით 

ავდივართ ზედა თაღედებიან 

ბაქანზე. ამჟამად 

გადაწყვეტილია საბაგირო 

გზის კვლავ ამოქმედება. 

 

მის.: რუსთაველის გამზ. 52 
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9 ფუნიკულიორის ქვედა 

სადგური 

მთაწმინდის პლატოზე 

ასასვლელი სალიანდაგო 

გზის ქვედა სადგური, 

ჭონქაძის ქ.  
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3.  

გარემოს დაცვა, ძირითადი პრინციპები 

გენ-გეგმის განახლების გარემოსდაცვით ნაწილში, წარმოდგენილია 

თბილისის ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ბიოლოგიური გარემოს აღწერის, 

გარემოს კომპონენტების მდგომარეობის აღწერა-შეფასების, ასევე, 

გარემოსდაცვით/საკანონმდებლო ნორმების, სტრატეგიული 

დოკუმენტებით განსზღვრული გარემოს ობიექტების დაცვითი რეჟმებისა 

და ქალაქში არსებული  ბუნებრივი რისკ/ფაქტორების შესახებ მოპოვებული 

ინფორმაცია. მასალები წარმოდგენილია მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის განახლების კონცეფტუალური გადაწყვეტებისა და პროექტირების 

პროცესში გასათვალისწინებელი გარემოსდაცვითი ფაქტორების 

სტრუქტურიზაციის მიზნით.  

შესავალი  

საქართველოს მოქალაქეთა მიერ ჯანსაღი ბუნებრივი და კულტურული 

გარემოთი სარგებლობის უფლება, აღნიშნული გარემოს დაცვის 

ვალდებულებასთან ერთად, განსაზღვრულია საქართველოს 

კონსტიტუციის მუხლი 37-ით: „ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს 

ჯანმრთელობისათვის უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და 

კულტურული გარემოთი. ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ 

და კულტურულ გარემოს“. 

მიწათსარგებლობის გენერალურმა გეგმამ მისი კომპეტენციის ფარგლებში 

სრულად უნდა ასახოს აღნიშნული პუნქტით მოთხოვნილი პირობები და ხელი 

უზრუნველყოს მათ ასახვას გეგმარებით პროცესში.  ამ მიზნით, გენ-გეგმის 

განახლების პროცესში მოხდა ბუნებრივი გარემოს არსებული აღწერითი 

ინფორმაციის შეგროვება-სტრუქტურიზება, შესწავლილ იქნა გარემოს 

ხარისხობრივი მდგომარეობა ქალაქის როგორც ნაშენ, ასევე ლანდშაფტურ 

ტერიტორიაზე. შესწავლილ იქნა გარემოს ობიექტების საკანონმდებლო დაცვითი 

და შეზღუდვით რეჟმების შესახებ არსებული ინფორმაცია, მოხდა ბუნებრივი და 

ტექნოგენური კატასტროფების რისკის არეალების შესწავლა, რუკაზე ასახვა. 

ჯგუფმა სრულად ასახა გარემოს მიმართ საქართველოს განონმდებლობით 

განსაზღვრული რეჟიმები შესაბმის ტექსტურ და სქემატურ დოკუმენტებში.   

გარემოს აღწერის მიზანი 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების პროცესში გარემოს აღწერის 

მიზანს წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

გარემოსდაცვითი რეჟმების ასახვა ქალაქგეგმარების პროცესში.  
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ამისათვის, საჭიროა საკანონმდებლო და სტრატეგიული დოკუმენტების 

შეჯერებისა და გაანალიზების შედეგად, გენერალური გეგმის განახლებისათვის  

შემდეგი ტიპის ამოცანების გადაწყვეტა: 

 ბუნებრივი, ნახევრად ბუნებრივი და აგრო-კულტურული გარემოს 

ობიექტების იდენტიფიცირება, მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის შესაბამის მასშტაბში, რუკაზე დატანის მიზნით (მგგ საყრდენ 

რუკაზე ასახვის მიზნით) 

 გარემოსდაცვითი და სანიტარული შეზღუდვის არეალებისა და 

ზონების სახეობათა გამოვლენა (მგგ საყრდენ რუკაზე ასახვის მიზნით) 

 გარემოს კომპონენტების  ხარისხობრივი მდგომარეობის აღწერა-

შეფასება (მგგ კონცეფტუალური გადაწყვეტებში გათვალისწინების 

მიზნით)  

 ბუნებრივი და ტექნოგენური რისკ-ფაქტორების აღწერა-შეფასება, 

ბუნებრივი კატასტროფების რისკის არეალების გამოვლენა (მგგ 

ზონირების პროცესში ასახვის მიზნით)  

სტრუქტურა 

გარემოსდაცვითი ნაწილი მოიცავს შემდეგ ძირითად ნაწილებს:  

 გარემოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული აღწერა - წარმოდგენილია 

თბილისის ფიზიკური და ბიოლოგიური გარემოს ზოგადი აღწერა, 

შესაბამისი ლიტერატურული წყაროების ანალიზის შედეგად. 

(წაროდგენილია დოკუმენტის პირველ ნაწილში) 

 საკანონმდებლო ჩარჩო - იდენტიფიცირებულია ბუნებრივი გარემოს 

ობიექტები, საქართველოს კანონმდებლობის შესახებ, ასევე, 

წარმოდგენილია ინფორმაცია ბუნებრივი გარემოს აღნიშნული 

ობიექტების  საკანონმდებლო დაცვითი რეჟიმებისა და მათი 

სამომავლო დაცვის სტრატეგიული მიდგომების შესახებ შესახებ. 

 გარემოს  ხარისხობრივი მდგომარეობის შეფასება - წარმოდგენილია 

გარემოს კომპონენტების მდგომარეობის შესახებ (დაბინძურება, რღვევა, 

დეგრადაცია) მოპოვებული ინფორმაცია და ანალიზი.  

 ბუნებრივი და ტექნოგენური რისკების ანალიზი (შეზღუდვითი 

ზონირების მიზნით) - წარმოდგენილია ინფორმაცია თბილისის 
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ტერიტორიაზე მოქმედი ბუნებრივი და ადამიანის ზემოქმედებით 

წარმოქმნილი კატასტროფის რისკების შესახებ.  

4. გარემოს ობიექტებისა და საკანონმდებლო რეჟიმების იდენტიფიკაცია 

ქვეთავში წარმოდგენილია ძირითადი გარემოსდაცვითი საკანონმდებლო და 

სტრატეგიული დოკუმენტების,  ანალიზის შედეგად გამოვლენილი გარემოს 

კომპონენტების, ასევე, ბუნებრივი და ნახევრადბუნებრივი გარემოს ობიექტების 

სახეობები. აქვე, გამოვლენილია, ის გარემოს დაცვითი თუ  შეზღუდვითი 

რეჟიმები და ზონები, რომლებიც გარემოს საქართველოს კანონმდებლობით 

განესაზღვრებათ. აღნიშნული მონაცემები: გარემოს კომპონენტების ხარიხობრივი 

მდგომარეობა, გარემოსდაცვითი თუ შეზღუდვით ზონების სახეობები და რეჟმები, 

დაჯგუფებულია, შემდგომში, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

კონცეფტუალური გადაწყვეტებისა თუ პროექტირების პროცესში ასახვის მიზნით.  

შესავალი  

საქართველოს ტერიტორიის, ბუნებრივი გარემოს, ლანდშაფტებისა და ბუნებრივი 

ეკოსისტემების დაცვის  აუცილებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონით 

გარემოს დაცვის შესახებ: „ბუნებრივი ეკოსისტემები, ლანდშაფტები და 

ტერიტორიები დაცული უნდა იყოს დაბინძურების, დარღვევის, დაზიანების, 

დეგრადაციის, გამოფიტვისა და დაშლისაგან“   ხოლო ადამიანისათვის უსაფრთხო 

გარემოს უზრუნველსაყოფი დაცვითი და შეზღუდვითი  პარამეტრების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი მოცემულია  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს  №297/ნ ბრძანებით, 

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ 

გარემოს დაცვის,  გარემოს კომპონენტების სახეობების, მათი დაცვის რეჟიმებისა 

და გარემოს კომპონენტების ხარისხობრივი ნორმების შესახებ, განსაზღვრებები 

მოცემულია შესაბამისი კანონებით, კანონქვემდებარე აქტებითა და ნორმებით.   

გარემოსდაცვითი მიდგომები, სამოქმედო გეგმები, ასევე საერთაშორისო 

შეთანხმებებთან და თანამედროვე გარემოსდაცვით პრაქტიკასთან, ადგილობრივი 

საკანონმდებლო რეჟიმების თავსებადობა განისაზღვრება ძირითადი 

გარემოსდაცვითი სტრატეგიული დოკუმენტებით.  

საკანონმდებლო ჩარჩო 

საქართველოს კანონები,  შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებთან ერთად, ახდენენ 

ბუნებრივი გარემოს კომპონენტების იდენტიფიცირებას, აკონკრეტებენ ბუნებრივი 

გარემოს ცალკეული კომპონენტების დაცვისა და გამოყენების პრინციპებს.  

ბუნებრივი გარემოს მიმართ მოქმედი ძირითადი კანონებია:  

 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 

 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ 
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 საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ 

 საქართველოს კანონი ნიადაგის კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-

გაუმჯობესების შესახებ  

 საქართველოს ტყის კოდექსი  

 საქართველოს კანონი ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის 

ფონდის  განსაკუთრებული დაცვის შესახებ 

 და სხვა.  

ძირითადი რეგლამენტები,  დებულებები, დადგენილებები და ბრძანებები:  

 ტექნიკური რეგლამენტი წყალდაცვითი ზოლის შესახებ 

 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ბრძანება №297/ნ 2001 წლის 16 აგვისტო ქ. თბილისი  გარემოს 

ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ 

 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №242 2010 წლის 20 აგვისტო: 

ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ 

 ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის განსაზღვრის წესის შესახებ 2007 წლის 

23 მაისის N105 დადგენილება 

 და სხვა. 

 

ძირითადი მიმდინარე, როგორც ეროვნული ასევე, კონკრეტულად თბილისთან 

დაკავშირებული გარემოსდაცვითი პრიორიტეტები, ასახულია გარემოსდაცვით 

სტრატეგიულ დოკუმენტებში:  

 საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 

(2012-2016) გეგმა.  

 2014-2020 წწ საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და 

მოქმედებათა გეგმა.  

 თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020. 

აღნიშნული დოკუმენტები, ვრცლად განხილულია მიწათსარგებლობის გენ-გეგმის 

განახლების შესაბამის თავში „დარგობრივი დოკუმენტების ანალიზი“.  

საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა ეროვნული პროგრამა და 

საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია მზადდება სახელმწიფოს 

ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად, საერთაშორისო 

შეთანხმებების ფარგლებში,ხოლო თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 

წარმოადგენს სახელმწიფო გარემოსდაცვითი სტრატეგიის მუნიციპალურ დონეზე 

ასახვისა და რეალიზების ხელსაწყოს.  

სტრატეგიულ დოკუმენტებში კანონმდებლობისა და საერთაშორისო ნორმების 

შეასაბამისად, იდენტიფიცირებული ბუნებრივი გარემოს კომპონენტები თუ 
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ობიექტები, აღწერილია მათი მახასიათებლები, მიმოხილულია როგორც 

არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები, ასევე, საუბარია სახელმწიფოს მხრიდან 

განსახორციელებელ ქმედებებზე. აღსანიშნავია, სახელმწიფო სტრატეგიული 

დოკუმენტები, განსაზღვრავენ ცალკეული კანონების თანამედგოვე 

გარემოსდაცვით პრინციპებთან შესაბამისობას, მათი რევიზიის-განახლების 

მიზნით და სამოქმედო გეგმებში ადგენენ ამ ტიპის განახლებების ვადებს.  

გარემოს ობიექტების იდენტიფიკაცია და შეზღუდვითი საკანონმდებლო 

რეჟიმები 

 

გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი (მუხლი 45. ბუნებრივი 

ეკოსისტემების დაცვის მიზანი) გამოყოფს განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფ 

ზონებს, ტერიტორიებსა და ეკოსისტემებს, რომლებიც მთლიანობაში 

წარმოადგენენ ბუნებრივი გარემოს ობიექტების ერთობლიობას.  

 ჭაობები 

 წყალსატევები და მდინარის სათავეები 

 ტყეები (მწვანე ზონის ტყეები, ჭალის ტყეები)  

 სანიტარული დაცვის ზონები და ტერიტორიები (განხილული იქნება 

ქვემოთ, „დაცვითი ზონებისა და რეჟმების ნაწილში)  

2014-2020 წწ, საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სტრატეგიითა და 

მოქმედებათა გეგმით, დამატებით, გამოიყოფა შემდეგი დაცული ობიექტები:  

 ნახევრად ბუნებრივი სათიბ-საძოვრები  

 აგრო-კულტურული სავარგულები 

დაცვითი-შეზღუდვითი რეჟიმების ზოგადი აღწერა 

ბუნებრივი და ნახევრადბუნებრივი ობიექტების, ასევე, აგრო-კულტურული 

სავარგულების დეგრადაციის, დარღვევისა და დაბინძურებისგან დაცვის მიზნით, 

მათ მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილია სხვადასხვა დაცვითი-

შეზღუდვითი რეჟმები. მათ შორის, ნაწილი მოიცავს უშალოდ, ობიექტის 

პერიმეტრს, ხოლო ნაწილი ითვალისწინებს ობიექტების დაცვით ბუფერულ 

ზონებს, რომლებიც აწესებენ შეზღუდვით რეჟიმებს აღნიშნული ზონის შიგნით. 

გარემოს ობიექტების მიმართ, წარმოდგენილია შემდეგი დაცვითი რეჟმები და 

ზონები:  

წყლის ობიექტები 

მდინარეების წყალდაცვითი ზოლი - უშუალოდ  მდინარის კალაპოტი და მისი 

კიდიდან (მდინარის სიგრძის მიხედვით, 10 დან 50 მ-მდე) ზოლი ასევე მისი 

ციცაბო ნაპირები. მდინარეების წყალდაცვით ზოლში იკრძალება ყოველგვარი 

მშენებლობა კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა. 
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ტბების წყალდაცვითი ზოლი - ტბის ზვირთცემის კიდიდან 300 მ სიგანის ზოლი, 

შეზღუდული წყალგამყოფით. იკრძალება მშენებლობა, კანონით 

გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა.  

სამგორის წყალსაცავის (თბილისის ზღვა), სასმელ-სამეურნეო და საკურორტე 

მნიშვნელობის ობიექტის სანიტარული ზონა - უშალოდ წყალსაცავის კიდიდან, 

750 მ. იზღუდება წყალგამყოფით, აკრძალულია ნებისმიერი სახის მშენებლობა.  

ტყეები  

უშუალოდ ტყით დაფარული ტერიტორიები ან ტყის ფონდის ტყით დაუფარავი 

მიწები,  - 0.3 ჰა ან მეტი ფართობის ტერიტორია, რომლის არანაკლებ 30% ფართობი 

დაფარულია 2 მ და მეტი სიმაღლის ხემცენარეებით ან 1.5 მ და მაღალი ბუჩქებით.  

იკრძალება ყოველგვარი მშენებლობა კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისის 

გარდა.  

ნახევრად ბუნებრივი სივრცეები და აგროკულტურა 

მათ შორის, მდელოები, ველები (მათ შორის, სათიბ-საძოვრები), აგრო-

კულტურული სავარგულები. აღნიშნული სივრცეების მიმართ, საქართველოს მიერ 

აღიარებულ სტრატეგიულ მიდგომას წარმოადგენს: საძოვრების დაცვა - მდგრადი 

მართვა, ნაყოფიერი ნიადაგის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყენება.  

ილ.1: გარემოს ობიექტების დაცვით-შეზღუდვითი რეჟიმების სქემა 

ტიპი დაცვითი ზონის ან  ბუფერული 

ზონის იდენტიფიკაცია 

წყარო შეზღუდვა 

წყალი  

მდინარეე

ბი 

წყალდაცვითი ზოლი - 

კალაპოტი მისი სანაპიროებით, 

10-50 მეტრი უშუალოდ 

კალაპოტის კიდიდან, 

მდინარის სიგრძის მიხედვით.  

ზოლში შეიძლება შეტანილ 

იქნეს მდინარის მშრალი 

კალაპოტი, მისი მიმდებარე 

ტერასები, შემაღლებული და 

ციცაბოფერდობიანი ბუნებრივი 

ნაპირები, აგრეთვე ხევები, 

რომლებიც უშუალოდ ემიჯნება 

მდინარის ნაპირებს 

1)  საქართველოს 

კანონი წყლის 

შესახებ,  კარი II 

თავი III მუხლი 20                  

2) საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება N440 

31.12.2013წ,  

„წყალდაცვითი 

ზოლის შესახებ 

ტექნიკური 

რეგლამენტის 

დამტკიცების 

თაობაზე, მუხლი2 

პუნქტი 4 

აკრძალულია 

მშენებლობა ან 

მოქმედი 

საწარმოების 

გაფართოვება გარდა 

კანონით პირდაპირ 

დადგენილი 

შემთხვევებისა 

(საქართველოს 

კანონი წყლის 

შესახებ, კარი II თავი 

III მუხლი 20 

ქვეპუნქტი 4 - ა) 
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ტბები  წყალდაცვითი ზოლი -  300 

მეტრი მაქსიმალური 

ზვირთცემის კიდიდან, 

არასასმელ-სამეურნეო 

ობიექტებისთვის, სარეკრეაციო 

ობიექტების შესაბამისი 

სანაპიროს მაქსიმალური 

ზვირთცემის  ხაზის კიდიდან 

მინიმუმ 30 მეტრი 

 საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება N440 

31.12.2013წ,  

„წყალდაცვითი 

ზოლის შესახებ 

ტექნიკური 

რეგლამენტის 

დამტკიცების 

თაობაზე, მუხლი2 

პუნქტი 6,  ა) 

აკრძალულია 

მშენებლობა ან 

მოქმედი 

საწარმოების 

გაფართოება და 

რეკონსტრუქცია, 

გარდა კანონით 

პირდაპირ 

დადგენილი 

შემთხვევებისა;    

სამგორის 

წყალსაცა

ვი  

 სანიტარული ზოლის მეორე 

სარტყელი -სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების ობიექტის 

სანიტარული ზონის მეორე 

სარტყელი 500-1000 მ-სიგანის 

ბუფერი ობიექტის კიდიდან, 

შეზღუდული 

წყალგამყოფებით, ყველა 

წყალშემკრები ხევის დატანით.   

1) საქართველოს 

კანონი წყლის 

შესახებ, კარი II, 

თავი III მუხლი 21.               

2) ჯანმრთელობისა 

და სოციალური 

დაცვის მინისტრის 

2001 წლის 16 

აგვისტოს N 297/ნ 

ბრძანება„წყალმომა

რაგების 

წყაროებისა და 

სასმელ-სამეურნეო 

დანიშნულების 

წყალსადენების 

სანიტარიული 

დაცვის ზონები“   

კარი II ძირითადი 

ნაწილი, VIII - მეორე 

სარტლის 

საზღვრები 3 ბ 

პუნქტი 

აკრძალულია 

ყოველგვარი 

მშენებლობა, გარდა 

ტყალდაცვით 

ნაგებობებისა 

ტყეები 

სატყეო 

ფონდისა 

და 

გაუნაშენ

იანებელ 

ტერიტო

რიაზე 

არსებულ

ი 

ყოფილი 

სატყეო 

დაცულია უშუალდ ობიექტი. 

იდენტიფიკაციის კრიტერიუმი:                   

– 0,3 ჰა და მეტი ფართობი, 

რომელიც წარმოდგენილია 2 

მეტრი და მეტი სიმაღლის 

ხეებით ან 1,5 მეტრი და მეტი 

სიმაღლის მერქნიანი 

ბუჩქოვანი მცენარეების 

ერთობლიობით, რომელთა 

ვარჯების პროექცია შეადგენს 

ფართობის 30%-ს და მეტს.  

 (საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილება N242 

2010წ.20 აგვისტო: 

„ტყითსარგებლობი

ს წესის 

დამტკიცების 

შესახებ“ მუხლი 2, 

პუნქტი 16) 

აკრძალულია 

მშენებლობა გარდა 

მიჩენისა და 

სპეციალური 

მიზნით 

გამოყოფილ 

ტერიტორიებზე 

მშენებლობისა:  

საქართველოს 

კანონი ქალაქ 

თბილისის 
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ფონდის 

მიწები, 

ტყით 

დაფარუ

ლი სხვა 

ტერიტო

რიები 

საზღვრებში და 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

არსებული მწვანე 

ნარგავებისა და 

სახელმწიფო ტყის 

ფონდის 

განსაკუთრებული 

დაცვის შესახებ, 

თავი 1 მუხლი 2 ა) 

ბუნებრივ

ი და 

ხელოვნუ

რი ტყით 

დაფარუ

ლი 

ფართობი 

სხვა ბუნებრივი და ნახევრადბუნებრივი სივრცეები, აგრო-კულტურული სავარგულები 

ა) 

წყალჭარბ

ი 

ტერიტო

რიები და 

ბ)სათიბ/ს

აძოვრები
, 

აგრო/კუ

ლტურუ

ლი 

სავარგუ

ლები  

ა) ჭალები, ჭაობები, ბუნებრივი 

და სეზონური ტბების 

ჭარბტენიანი სანაპიროები, 

სეზონური მდინარეების ხევები 

ბ)  ველები და მდელოები სადაც 

არ ტარდება აგრო-ტექნიკური 

ღნისძიებები  

დაცული 

ბუნებრივი 

ეკოსისტემები, 

საქართველოს 

კანონი გარემოს 

დაცვის შესახებ, 

თავი XII,  პუნქტი 2,  

ქვეპუნქტი ბ;                     

2014-2020წწ . 

საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნ

ების სტრატეგია და 

მოქმედებათა 

გეგმა;   

ეროვნული მიზანი 

B.1. 2020 წლისთვის 

მნიშვნელოვნად 

არის შემცირებული 

საფრთხეში მყოფ 

ბუნებრივ 

ჰაბიტატებზე 

მოქმედი 

ნეგატიური 

ფაქტორები, ამ 

ჰაბიტატების სულ 

მცირე 60%-ის (მათ 

შორის, ტყის 

ფონდის სულ მცირე 

60%- ის, წყალჭარბი 

ტერიტორიების 

80%-ის, სათიბ -

საძოვრების 70%-ის) 

მდგრადი მართვის 

უზრუნველყოფის 

გზით 

5.  

6. პირველი რიგის ეკოლოგიურ-ქალაქგეგმარებითი ოტიმიზაციის 

სამუშაოები 
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გარემოს დაცვისა და ურბანული დაგეგმარების ოპტიმიზაციის სამუშაოების 

ნუსხის შედგენისას, ქ.თბილისის მიწათსარგებლობის გენ-გეგმის განახლებაზე 

მომუშავე ჯგუფი დაეყრდნო მოცემულ რუკებსა და სქემებს:  

 გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა  

 საშიში გეოდინამიკური პროცესების მიხედვით, თბილისის 

დარაიონების (ზონირების რუკა)  

 „კონფლიქტების არეალების― რუკა  

 ტექნოგენური რისკების რუკა  

გარემოს პირველი რიგის ოპტიმიზაციის სამუშაოების ნუსხის შედგენის მიზნით, 

საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, გამოვლინდა 

ბუნებრივი გარემოს ობიექტები, „საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა 

მეორე ეროვნული პროგრამა 2012-2016―-ზე დაყდნობით.  

ბუნებრივი და კულტურული გარემოს ობიექტების მიმართ, საქართველოს 

გარემოსდაცვით განონმდებლობაზე, საერთაშორისო ნაკისრ ვალდებულებებსა და 

ჩვენს მიერ განხილული სტრატეგიული დოკუმენტებზე დაყრდნობით 

გამოვლინდა ბუნებრივი გარემოსა და კულტურულ-ბუნებრივი გარემოს დაცვისა 

და მდგრადობის უზრუნველყოფისათვს საჭირო დაცვითი ზონები და რეჟიმები.  

ზემოთმოცემულ პუნქტებში აღწერილ ანალიზზე დაყრდნობით, გამოვლინდა 

კონფლიქტური არეალები (იხ. შესაბამისი, „კონფლიქტური არეალების რუკა― მგგ 

პროექტი) და მოსალოდნელ ბუნებრივ და ტექნოგენურ საფრთხეთა არეალები.  

საბოლოოდ, საქართველოს კანონმდებლობას და საერთაშორისო ნაკისრ 

ვალდებულებებსა და დარგობრივ სტრატეგიულ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, 

გამოვლენილი ბუნებრივი გარემოს ობიექტებისა და კონფლიქტური არეალების 

მიმართ, შემუშავდა დირექტივები, რომლებიც მოიცავს გარემოს ოპტიმიზაციის 

მიზნით განსახორციელებელ ნაბიჯებს:  

 

თბილისის ზღვის სანიტარული ზონის დადგენა  

ოპტიმიზაციის აღნიშნული სამუშაო ეყრდნობა მგგ-განახლების პროცესში 

შემუშავებულ დოკუმენტებს:  

 (პროექტი, ტომი 1 ნაწილი 3) დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის „ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური გარემოს დაცვა და განვითარება“ - 

ნაწილის ანალიზი.  თბილისის ზღვა. 

 (პროექტი, ტომი 1 ნაწილი 3) 2014-2020წწ საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის ანალზი -   შიდა 

წყლის ეკოსისტემები.  

  „გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა“.  
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თბილისის ზღვის მიმართ, (წარმოადგენს თბილისის სასმელი წყლით მომარაგების 

ობიექტს), კანონმდებლობის შესაბამისად, არ არის დადგენილი სანიტარული 

ზონები, რაც არ უზრუნველყოფს წყლის სანიტარული ნორმებისა და წესების 

შესაბამისი რეჟიმების დაცვას. „სანიტარიული წესები და ნორმები სანწდან 2.1.4. 

000 – 00“ მიხედვით, სანიტარული ზონების დადგენის შესახებ პრინციპული 

გადაწყვეტილება მიიღება გენერალური გეგმის შემუშავების პროცესში, ხოლო 

არსებული სანიტარული ზონების შესახებ გენ-გეგმაში ასახული უნდა იყოს 

შესაბამისი სქემები. კარიI თავი III მუხლი 8. რადგან, თბილისის წყალსაცავისთვის 

დღემდე არ არის დადგენილი სანიტარული ზონები, გენ-გეგმის განახლებაზე 

მომუშავე ჯგუფს თბილისის ზღვისთვის, აღნიშნული ზონების დადგენა გარემოს 

ოპტიმიზაციის უმნიშვნელოვანეს სამუშაოდ მიაჩნია.  

ოპტიმიზაციის სამუშაო  

„გეგმარებითი შეზღუდვების რუკაზე“ მოცემულ თბილისის წყალსაცავის 

საორიენტაციო სანიტარულ ზონაში, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს N 297/ნ ბრძანების 

„წყალმომარაგების წყაროებისა და სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების 

წყალსადენების სანიტარიული დაცვის ზონები“-ზე დაყრდნობით, თბილისის 

წყალსაცავის სანიტარული ზონის პროექტის მომზადება. 

მტკვრისა და მცირე მდინარეთა წყალდაცვითი ზონების (ასევე, ტბათა 

წყალდაცვითი ზონების), დადგენა ქ.თბილისის ადმინისტრაციის საზღვრებში 

 

ოპტიმიზაციის აღნიშნული სამუშაო ეყრდნობა მგგ პროექტის შემდეგ ქვეთავებსა 

და თავებს:  

 (პროექტი, ტომი 1 ნაწილი 3) თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-

2020-ს ანალიზი. ზედაპირული მტკნარი წყლები.  

 CENN-ქ.თბილისის მდებარეობის რაიონისთვის დამახასიათებელი საშიში 

(სტიქიური) ბუნებრივი პროცესები, დასკვნითი რეკომენდაციები. 

 იგივე  დოკუმენტი 2014-2020წწ საქართბელოს ბიომრავალფეროვნების 

სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის ანალზი -   შიდა წყლის 

ეკოსისტემები.  

  „გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა“. 

 ეტაპი 2 დოკუმენტი 1 დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმის „ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური გარემოს დაცვა და განვითარება“ - 

ნაწილის ანალიზი, პუნქტი 3, ა-კ ქვეპუნქტები, რუკის ზონათა შესაბამისობა 

პუნქტის დებულებებთან. 208-209 გვ.  

 

მტკვარსა და თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ მცირე მდინარეებს, ასევე, 

თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტბებს, უნდა გააჩნდეთ 
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კანონმდებლობით განსაზღვრული წყალდაცვითი ზონები. აღნიშნული 

წყალდაცვითი ზონებისა და შესაბამისი რეჟიმების დადგენა მნიშნველოვანია 

მტკვრის აუზის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის, მტკვრისა და მისი მცირე 

შენაკადების კალაპოტის ბუნებრივი გარემოს დეგრადაციისა პროცესის 

შესაჩერებლად და მდინარეთა აუზების წყალდაცვითი ფუნქციის აღსადგენად.  

ტბათა წყალდაცვითი ზონების დაცვა მნიშვნელოვანია მათი ეკოსისტემების 

ფუნქციონირებისათვის და სტიქიური, გეო-ტინამიკური პროცესებით 

ქალაქისთვის მიყენებული ზარალისადმი მედეგობის ზრდისა და შესაძლებლობის 

შემთხვევაში, პრევენციის მიზნით.  

გადაწყვეტა ხელს შეუწყობს მდინარეთა და ტბათა აუზების მდგრადი მართვის 

სისტემების დანერგვას.  

საფუძველი  

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №440 2013 წლის 31 დეკემბერი 

„წყალდაცვითი ზოლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“  

ოპტიმიზაციის სამუშაო  

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, შემდეგი ეტაპის 

გეგმარებითი დოკუმენტების მიერ, შესაბამისი მასშტაბით, მტკვრისა და მცირე 

მდინარეთა წყალდაცვითი ზონების დადგენა.  

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, შემდეგი ეტაპის 

გეგმარებითი დოკუმენტების მიერ, შესაბამისი მასშტაბით, თბილისის 

ტერიტორიაზე არსებულ ტბათა წყალდაცვითი ზონების დადგენა.  

ტყით დაფარული ტერიტორიების საზღვრების დადგენა 

აღნიშნული სამუშაო ეყრდნობა მგგ პროექტის შემდეგ ქვეთავებსა და თავებს:  

 დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის „ლანდშაფტურ-

ეკოლოგიური გარემოს დაცვა და განვითარება“ - ნაწილის ანალიზი.  

 (პროექტი, ტომი 1 ნაწილი 3) 2014-2020წწ. საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნების სტრატეგიისა და მოქმედებათა გეგმის ანალიზი. 

ტყის ეკოსისტემები. 

 (პროექტი, ტომი 1 ნაწილი 3) თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-

2020-ს ანალიზი. მწვანე ნარგავები.  

 „გეგმარებითი შეზღუდვების რუკა“. 

 

თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ტყეების შესახებ ინფორმაციის მოძიების 

პროცესმა ცხადჰყო, რომ არსებული მონაცემები ტყის შესახებ, არაზუსტი და 

მოძველებულია, ხოლო ტყეების იურიდიული სტატუსი ბუნდოვანია. აღნიშნული 
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ტერიტორიების მდგრადობისა და დაცულობის უზრუნველყოფის მიზნით, 

მნიშვნელოვანია ტყიანი ფართობების საზღვრების დადგენა.  

აღნიშნული სამუშაოების ფარგლებში, მნიშვნელოვანია დადგეს მტკვრის ჭალის 

ტყეებისა და წყალჭარბი ტერიტორიების საზღვრები, აღნიშნული ტერიტორიების 

დეგრადაციის შეჩერების მიზნით.  

ქ.თბილისის ტერიტორიაზე არსებული, ტყით დაფარული ფართობების მართვა, 

განეკუთვნება ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას („მწვანე 

ნარგავებით“ დაფარული ტერიტორიების ინვენტარიზაციის განხორციელება, 

წარმოადგენს ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაცხადებულ 

მიზანს)42. შესაბამისად, საჭირო გახდა, საორიენტაციო სივრცის გამოვლენა, 

რომლიც შეესაბამება „ტყის“ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

განმარტებას და რომლის მიმართაც, შესაბამისი სტრუქტურების მიერ, 

განხორციელდება ტყეების მდგრადი მართვისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.  

ჩვენს მიერ აღნიშნული, „ტყით დაფარული უბნების“ შრეები, წარმოადგენენ 

საორიენტაციო ტერიტორიებს, რომელთა მიმართაც, გენ-გეგმის განახლების 

ფარგლებში, დადგინდება კანონმდებლობით ტყეების მიმართ 

გათვალისწინებული ზონალური რეჟიმები (სატყეო ზონა), საქართველოს 

კანონმდებლობითა და გარემოსდაცვითი სტრატეგიული დოკუმენტებით 

განსაზღვრული პრინციპების და ნორმების შესაბამისად, აღნიშნული 

ტერიტორიების ზუსტი საზღვრების დადგენამდე43.  

 

საფუძველი  

გენ-გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფი, ტყით დაფარული ფართობების 

დადგენის პროცესში დაეყრდნო შემდეგ დადგენილებას: საქართველოს მთავრობის 

დადგენილება N242 2010წ.20 აგვისტო: „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ მუხლი 2, პუნქტი 16: „ტყით დაფარული ფართობი – 0,3 ჰა და მეტი 

ფართობი, რომელიც წარმოდგენილია 2 მეტრი და მეტი სიმაღლის ხეებით ან 1,5 

მეტრი და მეტი სიმაღლის მერქნიანი ბუჩქოვანი მცენარეების ერთობლიობით, 

რომელთა ვარჯების პროექცია შეადგენს ფართობის 30%-ს და მეტს“.  

 

 

ოპტიმიზაციის სამუშაო  

                                                           
42

 ―თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020―,  მწვანე ნარგავები, „მიზნები―, გვ.26. 
43

 „2014-2020 წწ. საქართველოს ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მოქმედებათა გეგმა―, 

„საქართველოს გარემოს დაცვით მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა (2012-2016)―, „თბილისის 

გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020―, „საქართველოს ეროვნული სატყეო კონცეფცია―, 

„საქართველოს მთავრობის დადგენილებაN 242, ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ―. 
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ტყით დაფარული ფართობების საზღვრების დადგენა, ტყეების დაცვის მიზნით, 

მათი კანონმდებლობით გათვალისწინებული რეჟიმების უზრუნველსაყოფად. 

თბილისის ნაგავსაყრელების დაცვითი ზონების დადგენის მეთოდოლოგიის 

შემუშავება  

ოპტიმიზაციის აღნიშნული სამუშაო ეყრდნობა მგგ პროექტის შემდეგ ქვეთავებსა 

და თავებს:  

 თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020-ს ანალიზი. მყარი 

ნარჩენების მართვა.  

 საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 

(2012-2016) ანალიზი. ნარჩენები და ქიმიური ნივთიერებები. 

 დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის „ლანდშაფტურ-

ეკოლოგიური გარემოს დაცვა და განვითარება“ - ნაწილის ანალიზი. 

პუნქტი 3, თ ქვეპუნქტის ანალიზი. 

თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ნაგავსაყრელების ტერიტორიაზე არსებული 

მდგომარეობის შესწავლისას, გამოიკვეთა აღნიშნული ტერიტორიების შესაძლო 

გარემოს დაბინძურების რისკები. აღნიშნულის პრევენცია და სამომავლოდ 

გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შერბილება, ასევე ქალაქის დაცვა 

ნაგავსაყრელების ტერიტორიებიდან მომავალი შესაძლო დამაბინძურებელი 

ფაქტორებისგან, საჭიროებს დაცვითი ზონების შემუშავებას აღნიშნული 

ტერიტორიების გარშემო, შესაბამისი რეგულირების ნორმების განსაზღვრით, რაც 

დღესდღეობით შესრულებული არ არის.  

ნარჩენების მართვისა და ნარჩენების განთავსების ნორმებთან დაკავშირებული 

საერთაშორისო საკანონმდებლო რეგულაციების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ 

კონკრეტული შეზღუდვისა და სანიტარული უსაფრთხოების ზონების დადგენა, 

საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას მრავალი სხვადასხვა კრიტერიუმის 

გათვალისწინებით (გეოლოგიური აგებულება, ჰიდროქსელი, გაბატონებული 

ქარების არსებობა და ა.შ). ცალკეულ დოკუმენტებში, მოცემულია საორიენტაციო 

ბუფერული ზონები, ნაგავსაყრელის მავნე ზემოქმედებისაგან მოსახლეობისა და 

გარემოს დაცვის მიზნით, ასეთი დოკუმენტებია მსოფლიო ბანკის 

სახელმძღვანელო ნაგავსაყრელებისათვის ტერიტორიის შერჩევისათვის44  

ევროკავშირის „ნარჩენებისა და ნაგავსაყრელების დირექტივა“45 გეგმარებითი 

შეზღუდვები ნაწილში  კონკრეტული ბუფერული ზონები განსაზღვრულია 

„სამშენებლო ნორმებისა და წესებში“ СниП 2.07.01-89. 

                                                           
44 World Bank: Siting Study For Sanitary Landfill. 

Source:http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,

,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html 

downloaded at 05.08.2016; 

45
 council Directive 99/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTUSWM/0,,contentMDK:21686126~menuPK:4799451~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:463841,00.html
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ჩვენს მიერ დატანილი ბუფერული ზონა ნაგავსაყრელების გარშემო, წარმოადგენს 

იმ საორიენტაციო ტერიტორიას, რომელიც განისაზღვრა ზემოთ აღნიშნულ 

დოკუმენტებზე დაყრდნობით და სადაც, შეიზღუდება განაშენიანება, გარემოს 

მდგომარეობის კომპეტენტურ კვლევამდე და შესაბამისად, აღნიშნული 

ობიექტების სანიტარული რეჟიმებისა და ზონებისათვის, კონკრეტული 

საზღვრების  დადგენამდე, ნარჩენების მართვასა და განთავსებაზე, ასევე, გარემოს 

დაცვაზე პასუხისმგებელი  სტრუქტურების მიერ.  

 

საფუძველი  

ტექნოგენური   საფრთხეების რუკაზე დატანილი სანიტარული დაცვის   ზონები. 

ქ.თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო სამუშაოები, 

ეტაპი 2, გრაფიკული ნაწილი, ტექნოგენური რისკების რუკა  

 

ოპტიმიზაციის სამუშაო  

შემუშავდეს, არსებული ფიზიკური დამუშავების პირობებში, ნაგავსაყრელების 

დაცვისა და დაბინძურების ზონების დადგენის ნორმატივები, ჩვენს მიერ 

წარმოდგენილი საორიენტაციო სანიტარული ზონის ფარგლებში.  

7. გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობა (ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი, 

ხმაური) 

8. მდგრადი ენერგეტიკა (ენერგოეფექტურობა, განახლებადი ენერგია) 

 ენერგოეფექტურობის და კონსერვაციის თვალსაზრისით საქართველოს 

მიერ ხელმოწერილია მრავალი საერთაშორისო, მრავალმხრივი და ორმხრივი 

შეთანხმებები, რომლებიც ქვეყნისგან კონკრეტული ქმედებების გატარებას 

მოითხოვენ. ასეთ დოკუმენტთა რიცხვს განეკუთვნება: 

- ენერგოეფექტურობისა და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ასპექტების 

შესახებ ენერგეტიკის ქარტიის ოქმი (PEEREA); 

- კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩარჩო კონვენცია 

- ენერგოეფექტურობისა და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი ასპექტების 

შესახებ ენერგეტიკის ქარტიის ოქმი (PEEREA); 

- კლიმატის ცვლილების შესახებ ჩარჩო კონვენცია და კიოტოს ოქმი; 

- კიოტოს ოქმი, სუფთა განვითარების მექანიზმი (CDM); 

- ევროპის სამეზოპლო პოლიტიკა; 
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- ევროკავშირის მწვანე წიგნი; 

-დანიის სამეფოსთან 2004 წ. ხელმოწერილი მემორანდუმი. 

აღებული ვალდებულებებიდან აღსანიშნავია:  

 ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია: 

 ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი ;  

 განახლებადი ენერგიის წყაროების შესახებ კანონი ;  

  სუფთა განვითარების მექანიზმის ამოქმედება;  

 სამშენებლო სტანდარტებისა და კოდექსის ამოქმედება;  

 ენერგოეფექტურობის სტანდარტების ამოქმედება. 

ევროკავშირის ეგიდით უკვე რამოდენიმე წელია მოქმედებს ევროპული 

ინიციატივა ე.წ.`მერების შეთანხმება~, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 4 

ათასზე მეტი ქალაქი შეუერთდა. შეთანხმება გლობალური საფრთხეების, მათ 

შორის უპირველეს ყოვლისა კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ მიმართულ 

დოკუმენტს წარმოადგენს, რომელიც მასში გაწევრიანებულ ქალაქთა 

ხელმძღვანელებს კონკრეტულ ვალდებულებებსა და პასუხისმგებლობებს 

აკისრებს. თბილისის ხელმძღვანელობამ აღნიშნულ შეთანხმებაზე ხელმოწერის 

შემდგომ, აიღო ვალდებულებები:   

• შეუერთდეს ევროკავშირის 2020 წლის საერთო მიზანს, რომელიც 

დედაქალაქის საზღვრებში CO2- ის ემისიების  მინიმუმ 20%-ით შემცირებას 

ითვალისწინებს; 

•   წარმოადგინოს  ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა იმ 

ღონისძიებათა   ჩამონათვალთან ერთად, რომელთა განხორციელებაც უნდა 

მოხდეს მერების შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან ერთი წლის განმავლობაში, მათ 

შორის გაფრქვევების საბაზისო კადასტრის მომზადება; 

• მოამზადოს განხორციელების ანგარიში სამოქმედო გეგმის წარდგენის 

შემდეგ სულ მცირე ორ წელიწადში ერთხელ შეფასების, მონიტორინგისა და 

კონტროლის მიზნით;  

•  უზრუნველყოს ენერგეტიკის დღეების ორგანიზება ევროკავშირთან და 

სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, რაც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს 

მიიღონ სარგებელი უშუალოდ იმ  შესაძლებლობებისა და უპირატესობებისაგან, 

რომელიც ენერგიის უფრო რაციონალურად გამოყენებით იქნება მიღწეული, 

აგრეთვე რეგულარულად მიაწოდოს ინფორმაცია ადგილობრივ მედიას 

სამოქმედო გეგმის განვითარებასთან დაკავშირებით; 

•  მიიღოს მონაწილეობა და შეიტანოს წვლილი ევროკავშირის მერების 

ყოველწლიურ კონფერენციაში მდგრადი ენერგეტიკის საკითხებთან 

დაკავშირებით ევროპაში. 
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საგულისხმოა, რომ საქართველო არ მიეკუთვნება გაეროს კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩო კონვენციის (UNFCCC) დანართ I-ში შესულ ქვეყნებს და არ არის ვალდებული 

განახორციელოს CO2–ის ემისიის შემცირების ღონისძიებები. თუმცა, საქართველომ 

არაერთხელ გამოხატა მზადყოფნა ამ ღონისძიებების ნებაყოფლობით გატარების 

შესახებ  ინდუსტრიული ქვეყნების მხრიდან შესაბამისი მატერიალური 

მხარდაჭერის შემთხვევაში. საქართველოს მეორე  ეროვნულ შეტყობინებაში 

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ (UNFCCC) 

წარმოდგენილია ენერგეტიკის სექტორში სათბურის გაზების ემისიების 

შემცირების სტრატეგია, თუმცა მისი განხორციელების ვალდებულება ქვეყანას 

ჯერ არ აუღია. ამის გათვალისწინებით, თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმა უნდა მივიჩნიოთ, როგორც პირველი რეალური 

ნებაყოფლობითი ღონისძიება  სათბურის გაზების ემისიის შემცირების მიზნით. 

მთელი საქართველოს ემისიის ერთი მესამედი თბილისზე მოდის. მერების 

შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდგომ, ქ. თბილისი აღმოსავლეთ ევროპის 

პარტნიორობის ქვეყნების დედაქალაქებიდან პირველი  გახდა საქართველოში, 

რომელიც აღნიშნულ შეთანხმებას შეუერთდა. 

2010 წლის ოქტომბერში თბილისში გაიმართა მერების შეთანხმებისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია, სადაც ხაზი გაესვა ქალაქების, როგორც კომპლექსური 

სისტემების მნიშვნელობას სათბურის გაზების ემისიების შემცირებაში. 

ევროკავშირის მიერ განსაზღვრული ენერგოეფექტურობის განხორციელების 

პრიორიტეტების ფარგლებში ქალაქებისათვის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა და განხორციელების საქმეში 

მთავარ წარმმართველ ძალად განისაზღვრა მუნიციპალიტეტი. 

მერების შეთანხმების მოთხოვნის შესაბამისად, ამ შეთანხმების ფარგლებში 

აღებული ნებაყოფლობითი ვალდებულების ეფექტურად შესრულებისთვის, 

თბილისმა 2011 წელს შეიმუშავა და ევროკომისიას წარუდგინა ქ. თბილისის 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა ( Sustainable Energy Action 

Plan/SEAP) . გეგმის შემუშავებაში ქ. თბილისის მერიას ტექნიკური დახმარება 

გაუწია Winrock International-ის მიერ განხორციელებულმა პროექტმა „თანამედროვე 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და განათების ინიციატივა“, რომელსაც 

ფინანსური დახმარება გაუწია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტომ (USAID). 

თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა (SEAP) 

მოიცავდა შემდეგ მნიშვნელოვან საკითხებს:  

 დედაქალაქში ენერგიის მოხმარების შემცირების საერთო სტრატეგიის 

შემუშავებას 
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 სათბურის გაზების საბაზისო ემისიის ინვენტარიზაციის და ტრადიციული 

გზით საქმიანობის (BAU) სცენარის მომზადებას თბილისისთვის 

 2020 წლამდე პერიოდისთვის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებას  ენერგოეფექტურობის კონკრეტული 

ღონისძიებებით  

 თბილისის მერიის   მთავარი ადმინისტრაციული მამოძრავებელი  როლის 

აღიარებას ტრანსპორტის, შენობებისა და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის სექტორებში ენერგიის მოხმარებასა და განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენებასთან დაკავშირებული ყველა საქმიანობის 

განხორციელებაში 

 საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდას ენერგიის დაზოგვის 

ღონისძიებათა შესახებ მისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებით გზით. 

თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, თბილისის 

ეკონომიკური განვითარების სწრაფი ტემპი, მოსახლეობის ზრდის ტრენდი და 

ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ს ზრდა საფუძვლად დაედო  2020 წლამდე პერიოდის 

განვითარების სცენარს და კონკრეტული ღონისძიებების დაგეგმვას ქალაქში 

ენერგიის მოხმარებისა და CO2–ის გამოყოფის შემცირების მიზნით. თბილისის 

მერიამ ივალდებულა SEAP=ის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებათა შესრულება და 2020 წლისთვის თბილისში CO2-ის ემისიების 24%-

ით შემცირება.    

2011 წელს შემუშავებული ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა 

და ქალაქის ტერიტორიაზე სათბურის გაზების გამოყოფის წყაროების 

შესამცირებლად შემუშავებული სტრატეგია დაეყრდნო  ისეთ პრიორიტეტებს,   

როგორიცაა: ტრანსპორტის სექტორის განვითარება; ქალაქის ელექტროენერგიითა 

და გათბობით მომარაგების გაუმჯობესება, სხვა ინფრასტრუქტურის, როგორიცაა, 

მუნიციპალური წყალმომარაგება და ნახმარი წყლების მართვის გაუმჯობესება. 

ასევე, აღნიშნული გეგმით გათვალისწინებული იქნა ლანდშაფტური გარემოს 

განვითარება და დაიგეგმა  მწვანე ზონების გაფართოებას, რასაც შედეგად უნდა 

მოჰყოლოდა  CO2-ის შთანთქმის  წყაროების ზრდა ქალაქის ტერიტორიაზე. 

აღნიშნული გეგმის თანახმად: „2005 წლიდან თბილისში აქტიურად მიმდინარეობს 

ქალაქის არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ახლის შენება, 

განსაკუთრებით  ვითარდება ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურა, რასაც მოჰყვა 

ქუჩებში მოძრაობის გადატვირთვა. ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარებაში 

ყველაზე დიდი წილი სამშენებლო სექტორზე მოდის, თუმცა ენერგოეფექტურ 

ტექნოლოგიებს აქ ჯერ საკმარისად არ გამოიყენებენ. ქალაქის გარეგანათების 

სერიოზული ზრდის შედეგად მეტად ინტენსიური გახდა ენერგომოხმარება ამ 

სექტორში. შესაბამისად, თბილისში მნიშვნელოვნად გაიზარდა  სითბურის 

გაზების ემისია ამ სექტორებიდან. თბილისის განვითარების გეგმის მიხედვით, 
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მომავალში მოსალოდნელი არ არის ქალაქის მოსახლეობის დიდი ზრდა, თუმცა 

აგლომერაციის პოლიტიკის  ფარგლებში იგეგმება ქალაქის ტერიტორიული 

გაფართოება, რაც მაინც გაზრდის ნახშირბადის ემისიის მოძრავი თუ  უძრავი 

წყაროების რაოდენობას“. 

2009 წელს თბილისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული მიწათსარგებლობის 

ოპერატიული გენერალური გეგმა ნამდვილად გულისხმობდა დაახლოებით 800 ჰა-

მდე ფართობის მქონე ტერიტორიების სამშენებლო, კერძოდ კი საცხოვრებელი 

მიზნებისთვის გამოყოფას, დედაქალაქის განაშენიანებული ტერიტორიის გარეთ. 

ბუნებრივია, ეს თავის მხრივ მოითხოვდა აღნიშნულ ტერიტორიებზე დამატებით 

სატრანსპორტო და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ამავე დროს, 

ადგილებზე სერვისის ობიექტების დეფიციტის გამო, ხსენებული ტერიტორიების 

მაცხოვრებელთ მოუწევდათ ქალაქის განაშენიანებული ნაწილის შიგნით ხშირი 

სამანქანო გადაადგილებები, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდიდა მავნე 

ნივთიერებების, მათ შორის სათბური გაზების ემისიებს. ამდენად, იმ 

საჭიროებებისა და პროგნოზების  გათვალისწინებით, რაც მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის განახლებაზე მომუშავე ჯგუფის ექსპერტთა მიერ იქნა 

გაანალიზირებული, აღნიშნული გადაწყვეტა არ შეესაბამებოდა ქალაქის 

მოთხოვნებს და სხვა მნიშვნელოვან პრობლემასთან ერთად, სათბურის გაზების 

მაღალი ემისიების პრობლემასაც წარმოშობდა. ამასთან, გასათვალისწინებელია ის 

გარემოებაც, რომ საქალაქო, ურბანული ტრანსპორტი ერთ-ერთი ძირითადი 

წყაროა ქალაქში სათბურის გაზების ემისიებისა. ასე მაგალითად, იმავე 2011 წლის 

თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმის მიხედვით, 

2009 წლის საბაზისო ემისიის ინვენტარიზაციის თანახმად CO2-ის ემისიის მთავარ 

წყაროდ ადგილობრივი ტრანსპორტის სექტორი ჩაითვალა. 

ამავე სამოქმედო გეგმის მიხედვით, დოკუმენტში განხილულ იქნა 

ენერგიის მოხმარების სამი ძირითადი სექტორი – ტრანსპორტი, შენობები და 

ინფრასტრუქტურა (ნაგავსაყრელები და ნახმარი წყლები, გარე განათება, 

ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდება, მწვანე ზონები). 2009 წლის საბაზისო 

ემისიის ინვენტარიზაციასა და 2020 წლამდე პერიოდისთვის CO2 ემისიის ზრდის 

მაჩვენებლებზე დაყრდნობით თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

გეგმის ფარგლებში ყოველი სექტორისთვის  შემუშავდა სტრატეგიები და 

ძირითადი მიმართულებები. ასე მაგალითად: 2011 წლის თბილისის მდგრადი 

ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით: ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურის 

აღდგენა  და განვითარება განსაზღვრულ იქნა, როგორც  სექტორის მოკლევადიანი 

სტრატეგია (2011-2015), რისი განხორციელების შემდგომაც ნაწილობრივ 

შემცირდებოდა CO2-ის ემისია ტრანსპორტის სექტორიდან.  

საშუალოვადიანი სტრატეგია (2012-2018) მიზნად ისახავდა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წილის გაზრდას ტრანსპორტის სექტორში.  
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განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიქცეოდა ელექტროტრანსპორტის ქსელის 

განვითარებას, რადგან ელექტროტრანსპორტის (ტრამვაი და მეტრო) 

ენერგოტევადობა ერთ მგზავრზე და ერთ კმ-ზე ბევრად ნაკლებია, ვიდრე 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სხვა სახეობებისა. აგრეთვე, მოიაზრებოდა, რომ 

მომავალში, ელექტროენერგიის მოხმარებით გამოწვეული ემისიის კოეფიციენტი 

მნიშვნელოვნად შემცირდება, რადგან მთავრობის ეროვნული პოლიტიკის 

თანახმად, ენერგეტიკის სექტორში ელექტროენერგიის გენერაციის ჯამურ 

მოცულობაში იგეგმება ჰიდროელექტროსადგურების წილის მნიშვნელოვანი 

ზრდა.  

ტრანსპორტის სექტორის გრძელვადიანი სტრატეგია (2018-2020) მიზნად 

ისახავდა კერძო ავტომობილების მოძრაობის შეზღუდვას და დაბალი ემისიის 

მქონე მანქანების წახალისებას სხვადასხვა შემზღუდველი თუ მასტიმულირებელი 

ზომების დანერგვით.  

2011 წლის თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში 

შენობების სექტორი მეორე ადგილზე დგას სათბურის გაზების ემისიის  

რაოდენობით. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ სათბურის გაზების ემისიის 

შემცირების მხრივ, ძალიან დიდი პოტენციალი გააჩნია გათბობის ქვესექტორს. 

მოკლევადიანი სტრატეგიის თანახმად  (2011-2015) დაიგეგმა გათბობის სისტემების 

ეფექტურობისა და გათბობის სფეროში განახლებადი ენერგიის წყაროების 

გამოყენების გაზრდა (გეოთერმული ენერგია, ბიომასის ენერგია და მზის ენერგია), 

განსაკუთრებით მუნიციპალური შენობების ხარჯზე (საბავშვო ბაღები, 

პოლიკლინიკები და ა.შ.). 

საშუალოვადიანი სტრატეგიით (2014-2017) დაგეგმილ იქნა 

ზემოხსენებული ენერგოეფექტურობის ღონისძიებათა დანერგვა 

არამუნიციპალურ შენობებშიც. (სკოლები, სახელმწიფო  დაწესებულებები და სხვ.), 

ხოლო გრძელვადიანი სტრატეგია (2015-2020) ითვალისწინებს 

ენერგოეფექტურობის ზრდასა და მეტი განახლებადი ენერგიის გამოყენებას.  

2011 წლის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმის მიხედვით  

შენობების მიერ ენერგიის მოხმარების სექტორის მიზნებია: 

 ენერგომოხმარების არსებული პრაქტიკის შეცვლა  

 შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებისთვის საჭირო გარემოს 

შექმნა 

 განახლებადი ენერგიის წილის გაზრდა სითბოს მიწოდებაში  

 მომხმარებლების ენერგოდანახარჯების შემცირება ყველა 

საყოფაცხოვრებო კატეგორიაში 
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 ენერგიის მოხმარების ისეთი საშუალო მაჩვენებლის მიღწევა, 

რომელიც შესაბამისობაში იქნება ევროკავშირის მინიმალურ 

სტანდარტებთან. 

 

 

ნახ. 2. CO2 ექ-ის  ემისიის  წილი  2011 წლის თბილისის  მდგრადი  

ენერგეტიკის  სამოქმედო  გეგმაში  განხილულ  სექტორთა  მიხედვით 

(ღონისძიებების განუხორცილებლობის შემთხვევაში) 

                 წყარო: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმა,  2015 წ. 

 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების სტრატეგია მოიცავდა 

ექვს ქვესექტორს და მიზნად ისახავდა მუნიციპალური ნაგავსაყრელებიდან 

(როგორც დახურული, ასევე ახალი) და ნახმარი წყლების გადამამუშავებელი 

საწარმოებიდან მეთანის (CH4) ჩაჭერას, ენერგოეფექტურობის გაზრდასა და 

განახლებადი ენერგიის წილის მატებას გარე განათების სექტორში, ელექტრო და 

გაზმომარაგების ქსელებში დანაკარგების შემცირებას და ქალაქში მწვანე ზონების 

გაფართოებას. 

თ

ბი

ლი

სის 

201

1 

წლ

ის  

ენე

რგე

ტი

კის 

მდ

გრა

დი 

განვითარების სამოქმედო გეგმას ახლავს კონკრეტული ღონისძიებების ფართო 

ჩამონათვალი თითოეული განსახილველი სექტორის მიხედვით. თავიდანვე უნდა 

ითქვას, რომ განსაკუთრებულად დინამიურად მოხდა მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებების განხორციელება სატრანსპორტო სექტორში, რასაც ვერ ვიტყვით 
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დანარჩენ ორ, შენობებისა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის სექტორებზე. 

ასე მაგალითად: 2011-2012 წლებში თბილისში განხორციელდა მუნიციპალური 

ავტოპარკის განახლება, ავტობუსების ავტოპარკის ოპტიმიზაცია, ამოქმედდა 

შუქნიშნების მართვის ცენტრი, დინამიურად წარმოებდა საგზაო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება. თუმცა, იგივე SEAP-ზე მომუშავე ორგანიზაციის 

შეფასებით:   „მერიის მიერ  ტრანსპორტის სექტორიდან ემისიების 

შემარბილებელი  ღონისძიებების პრიორიტიზირება, მათი კოორდინირებულად 

განხორციელება, მათი შედეგების კომპლექსურად განხილვა და რაც მთავარია, 

მერიის მიერ კერძო მანქანების ქვესექტორზე პირდაპი თუ ირიბი ზეგავლენის   

ბერკეტები საკმაოდ  სუსტია და ამ მხრივ, უფრო რადიკალური და კონკრეტულია 

ნაბიჯებია გადასადგმელი“. 2011 წლის SEAP-ის ავტორთა შეფასებითვე „ქალაქ 

თბილისის მერიის მიერ შენობების სექტორში განხორციელებული 

შემარბილებელი ღონისძიებები ძირითადად მუნიციპალური შენობების 

ქვესექტორში განხორციელდა, მაშინ როდესაც დიდი წილი ემისიებისა 

საცხოვრებელ და კომერციულ შენობებზე მოდის. შედეგიც სახეზეა - თბილისის 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 2011 წლის გეგმის მიხედვით 2020 

წლისთვის შენობების სექტორიდან წლიურად უნდა დაიზოგოს 188.2 გგ ემისია. 

2014 წელს  ამ სექტორში 16 გგ დაიზოგა, რაც ნიშნავს იმას, რომ  2014 წლისთვის 

დაგეგმილის მხოლოდ 8.5% შესრულდა. საბაზისო სცენარის ემისიებთან 

შედარებით კი ეს 16 გგ მხოლოდ 1%-ია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენობების სექტორში 

კიდევ ბევრი სამუშაოა შესასრულებელი და ღონისძიებები ახლებურად უნდა 

დაიგეგმოს“.   

შენობებში განხორციელებული მასშტაბური ენერგოეფექტური 

ღონისძიებებიდან  შეიძლება გამოიყოს  - საცხ. შენობების საერთო ფართებში 

ფლუორესცენტული ნათურების დაყენების სამუშაოები, რომლებმაც გათვლების 

საფუძველზე CO2-ის შემცირების საშუალება მისცა ქალაქს 11.7 ათასი ტონით 

წელიწადში. საინტერესო იყო საპილოტე პროექტი რომელიც განხორციელდა 

მერიის მიერ  თემქის მე-3 მ/რ, მე-5 კვარტალში, მე-20 კორპუსში. კერძოდ, 

განხორციელდა შენობის  თბომომარაგება საერთო თბოგენერატორით, რომელიც 

განთავსდა შენობის სახურავზე. ენერგომიწოდების აღსარიცხად თითოეულ ბინაში 

დამონტაჟდა თბური მრიცხველები. თბოგენერატორთან ერთად 

ცხელწყალმომარაგების მიზნით ასევე სახურავზე განთავსდა 23 ბლოკი 

ვაკუუმმილებიანი მზის კოლექტორი საერთო ფართით 95 მ2. ენერგოდაზოგვის 

მიზნით შენობაში დამონტაჟდა მეტალოპლასტმასის ორმაგი შემინვის ფანჯრები  

სულ 272 მ2. შენობა დაყოფილ იქნა ორ ნაწილად:  A და B ბლოკები.  A ბლოკში  გარე 

კედლებს, ჭერსა და იატაკს (სარდაფის მხრიდან) გაუკეთდა თბური იზოლაცია, 

ხოლო B ბლოკს არა. ეს გაკეთდა იმის გასარკვევად თუ რა ეფექტი შეიძლება 

ჰქონდეს თბოიზოლაციის ღონისძიებებს ენერგიის მოხმარებაზე. 
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ამავე გეგმით გათვალისწინებული ბევრი მასშტაბური პროექტი 

სამწუხაროდ  ვერ განხორციელდა დასახულ ვადებში, მაგალითად ისეთი 

უმნიშვნელოვანესი პროექტი როგორიცაა მეტროს ხაზის გაგრძელება თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსამდე, რომელიც 2013-2014 წ.წ. უნდა 

დასრულებულიყო, ტრამვაის ქსელის განვითარება ქალაქში, რომელიც 2014-2015 

წ.წ-ების ამოცანას წარმოადგენდა, ე.წ. „მწვანე ტალღები“ თბილისის მრავალ 

სატრანსპორტო მაგისტრალზე, ეფექტური საპარკინგო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, 

გათბობის სისტემების ეფექტურობისა და გათბობის სფეროში განახლებადი 

ენერგიის წყაროების გამოყენების გაზრდა მუნიციპალურ შენობებში (აღნიშნული 

მიზანი ძირითადად საპილოტე პროექტებით შემოიფარგლა 2012-2015 წ.წ.)  და სხვ. 

შედარებით გრძელვადიანი პერსპექტივები იქნა დასახული შენობებისა და 

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის სექტორებში.  

აღსანიშნავია, რომ  „მერების შეთანხმების“ მოთხოვნის და ევროკავშირის 

JRC  -ის სახელმძღვანელო დოკუმენტის თანახმად, SEAP-ის შემუშავების შემდეგ 

თვითმმართველმა ერთეულმა გეგმის წარდგენიდან  2 წლის თავზე დაგეგემილი 

ღონისძიებების განხორციელებაზე მონიტორინგის ანგარიში უნდა მოამზადოს და 

წარუდგინოს JRC-ის , ხოლო 4 წლის თავზე კი  სათბურის გაზების ემისიების 

ინვენტარიზაცია ხელმეორედ უნდა განახორციელოს ღონისძიებების 

განხორციელების მონიტორინგთან ერთად. ამ მოთხოვნის განსახორციელებლად 

თბილისმა შეიმუშავა SEAP-ის  მონიტორინგის ანგარიში,  სადაც სექტორების 

მიხედვით ნაჩვენებია 2014 წლის  მონიტორინგის  შედეგები, დაგეგმილი 

ღონისძიებების განხორციელების სტატუსი და მათი განხორციელების შედეგად 

მიღწეული შედეგები.  

მონიტორინგის შედეგებზე, 2010-2014 წლებში SEAP-ის განხორციელებისას 

მიღებულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ასევე მომავალი პრიორიტეტებისა და 

სტრატეგიული ხედვების გათვალისწინებით თბილისმა შეიმუშავა განახლებული 

SEAP. განახლებულ SEAP-ში მოცემულია 2009 წლისა და 2014 წლის 

ინვენტარიზაციები, განახლებული საბაზისო (BAU) სცენარი და თითოეულ 

სექტორში გასატარებელი და გატარებული ღონისძიებები. 

თბილისისათვის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ახალი სამოქმედო 

გეგმის მომზადებამ 2015 წლისათვის კიდევ უფრო მეტ აქტუალობა შეიძინა, 

რადგანაც საქსტატის ოფიციალური მონაცემებით გაიზარდა როგორც თბილისის 

მოსახლეობის რაოდენობა,  ისე მისი ეკონომიკური აქტივობა და შესაბამისად,  მის 

მიერ ენერგო რესურსების მოხმარება.  

უმნიშვნელოვანესია, რომ 2011 წელს თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი 

განვითარების გეგმის შემუშავებისას შეიქმნა თბილისის ენერგოსისტემის 

კომპიუტერული მოდელი LEAP  პროგრამის გამოყენებით. რომელიც საბაზისო 
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(BAU) სცენარის პროექცირებისთვის იყო გამოყენებული. ის ეყრდნობა 2009 წლის 

ინვენტარიზაციას და აწარმოებს ენერგიის მოხმარების პროექცირებას მომავალში 

ეკომომიკური და დემოგრაფიული მამოძრავებელი პარამეტრების 

პროგნოზირებული მაჩვენებლების გამოყენებით. სცენარი ეფუძნებოდა თბილისის 

ეკონომიკისა და მოსახლეობის ზრდის პროგნოზირებულ მნიშვნელობებს. 

მონიტორინგისას 2009-2014 წლებში გამოვლენილი რეალური ეკონომიკური და 

დემოგრაფიული ცვლილებების, ასევე ენერგორესურსების მოხმარების 

ტენდენციებიდან გამომდინარე მოხდა საბაზისო სცენარის გადათვლა. 

 

 

ნახ. 2. ემისიების ზრდის საბაზისო სცენარი 

                 წყარო: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების 

სამოქმედო გეგმა,  2015 წ. 

 

2015 წლის თბილისის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, ემისიების შემცირების 

ღონისძიებებმა უნდა მიაღწიონ 24%-იან დაზოგვას, რაც შეადგენს 1 221 გგ-ს CO2 ეკ. 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორცილების შედეგად 

ემისიების დაზოგვები სექტორების მიხედვით გადანაწილებულია შემდეგნაირად: 

სექტორი 

ემისიების 

შემცირებები (გგ CO2 

ეკ) 

ემისიების 

შემცირებები 
(%) 

ტრანსპორტი 561 46.0 

შენობები 180 15.0 

გარეგანათება 3 0.2 

მყარი ნარჩენები 249 20.3 

ჩამდინარე წყლები 164 13.3 
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გამწვანება 11 0.9 

ურბანული დაგეგმარება 50 4.1 

პილოტური და სადემონსტრაციო 

პროექტები 3 

0.2 

სულ 1221 100.0 

 

ცხრილი 1. SEAP-ის ღონისძიებების მიერ ემისიების შემცირება სექტორების მიხედვით 

           წყარო: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმა,  2015 წ. 

 

2014 წლის მონიტორინგის შედეგებმა აჩვენა რომ 2010-2014 წლებში 

ღონისძიებებით უკვე დაზოგილია დაახლოებით 247 გგ ემისია, ანუ საჭირო 

დაზოგვების დაახლოებით 20% უკვე მიღწეულია. დოკუმენტში ნაჩვენებია 

განხორციელებული ღონისძიებების მიერ 2014 წლისთვის მიღწეული ემისიების 

შემცირება სექტორების მიხედვით. როგორც ცხრილიდან ჩანს, დაზოგვების 

უდიდესი ნაწილი (93%) ტრანსპორტის სექტორის ღონისძიებებიდანაა მიღებული. 

 

სექტორი 
ემისიების შემცირებები 

(გგ CO2ეკ) 

ემისიების შემცირებები 
(%) 

ტრანსპორტი 230.0 
 

93.0 

შენობები 16.0 
 

6.5 

გამწვანება 1.3 
 

0.5 

სულ 247.3 
 

100.0 

 

ცხრილი 2. 2010-2014 წლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიერ ემისიების შემცირება 

             წყარო: ქალაქ თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმა,  2015 წ. 

 

2015 წლის თბილისის ენერგეტიკის  მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმაში, 

ქალაქში მიმდინარე პროცესების სტრატეგიულად დაგეგმარების და ეფექტურად 

მართვის კუთხით, სხვა ფაქტორებთან ერთად, მნიშვნელოვან ფაქტორად იქნა 

მიჩნეული თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის შემუშავების 
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პროცესი. ბუნებრივია, სტრატეგიულ ჭრილში, ქალაქისათვის ისეთი მაღალი 

ლეგიტიმაციის მქონე დოკუმენტი როგორიცაა მიწათსარგებლობის გენერალური 

გეგმა, დიდად შეუწყობს ხელს ბევრი ისეთი ღონისძიებისა და აქტიობის რეალურ 

განხორციელებას, რომლებიც ენერგოდაზოგვითი,  ენერგოეფექტური ხასიათისაა.  

თბილისის მიწათსარგებლობის კონცეფციამ, რომელიც გენგეგმის ჯგუფის მიერ 

იქნა შემუშავებული. მკაფიოდ გამოკვეთა ქალაქგანვითარების ის ძირითადი 

მიმართულებები, რომლებიც სწორედ ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ამ 

მოცემულობებს პასუხობს: 

● კომპაქტურობა (Compact City)  - ექსტენსიური ტერიტორიული ზრდის შეზღუდვა 

და განვითარების მიმართვა ნაშენ, შიდასაქალაქო სივრცეზე. 

● მწვანე ქალაქი (Green City) - ქალაქის ანთროპოგენული და ბუნებრივი გარემოს 

თანაზომადი დაცვა, გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება და 

საქალაქო სარეკრეაციო სისტემის სრულყოფა. 

● შეკავშირებულობა (Well Connected City) - თბილისის თითოეული მოსახლისათვის 

მარტივი და სწრაფი წვდომის უზრუნველყოფა ქალაქისათვის დამახასიათებელ 

ყველა სიკეთესთან. 
 

2011 და 2015 წლის თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო 

გეგმების განხილვისა და ანალიზის შედეგები ცხადყოფს, რომ როგორც თბილისის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმები, ისე თბილისის მერიის მიერ 

შემუშავებული სტრატეგიული ენერგეტიკული დოკუმენტები,  თანხვედრაშია 

ერთმანეთთან და პასუხობს თანამედროვე ევროპული ქალაქების სტანდარტებს. 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტულობა და კერძო ინდივიდუალური 

ტრანსპორტის გონივრული შეზღუდვა, აქცენტების გაკეთება ეკოლოგიურად 

სუფთა ტრანსპორტის სახეობებზე, მოქნილი და ეფექტური სატრანსპორტო 

დერეფნების გამოვლენა, მეტროს ქსელის განვითარება, საველოსიპედო და 

საფეხმავლო ბილიკების ქსელის განვითარება და მათი ორგანულად ჩართვა 

საქალაქო სტრუქტურაში, ეფექტური პარკირების სისტემის შექმნა და დანერგვა, 

რეკრეაციული და გამწვანებული ტერიტორიების, სატყეო ტერიტორიებისა და 

ბუნებრივი ლანდშაფტების შენარჩუნება, დაცვა და განვითარება, ახალი 

არეალების გამოვლენა გამწვანებისა და რეკრეაციისათვის და სხვ. სწორედ ამგვარ 

ღონისძიებათა ნუსხას განეკუთვნება და მოწოდებულია მთელ რიგ სხვა 

პრობლემებთან ერთად, მაქსიმალურად დაზოგოს ენერგია და შეამციროს სათბური 

გაზების ემისიები თბილისის ტერიტორიაზე. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა, 

თბილისი 2011 წ. - “თანამედროვე ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და 

განათების ინიციატივის”                           

(“ნათელი”)  



ტომი 4 

 

219 
 
                    
 
 

2. თბილისის ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა, 

თბილისი 2015 წ. - დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიების 

შესაძლებლობათა გაძლიერება / სუფთა ენერგიის პროგრამა 

3. თბილისის მიწათსარგებლობის კონცეფცია, თბილისი 2016 – „სითი 

ინსტიტუტი საქართველო“ 

4. http://www.energy.gov.ge 

 

9.  

გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობა, შესავალი 

ბუნებრივი გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნაწილში, ჩვენს მიერ 

წარმოდგენილია გარემოს ძირითადი კომპონენტების (ჰაერი, წყალი, ბიოლოგიური 

გარემო, ნიადაგები და გრუნტები)  სხვადასხვა ტიპის დაბინძურების  შეფასება. 

მდგომარეობა შეფასდება საქართველოს სახელმწიფო კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ გარემოს ხარისხობრივ ნორმებთან და დარგობრივ 

(გარემოსდაცვით) სტრატეგიულ დოკუმენტებში ფიქსირებულ მიდგომებთან 

შესაბამისობაში.  

ანალიზი მოიცავს იმ ობიექტებს რომელთა ჩამონათვალიც მოცემულია 

საქართველოს ძირითად გარემოსდაცვით სტრატეგიულ დოკუმენტში, 

„საქართველოს გარემოს დაცვის მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 2012-

2016“ 

თბილისის გარემოს ელემენტების დაბინძურების პრობლემა, მიმოხილულია 

დოკუმენტში „თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020 წწ“, დამატებით, 

ჯგუფის მიერ წარმოდგენილია გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ 

საქართველოს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემები, მთლიანობაში, 

აღნიშნული მონაცემები ქმნიან ერთიან სურათს როგორც ქალაქის ბუნებრივი, 

ასევე საცხოვრებელი გარემოს ხარისხის შესახებ.  

ჰაერი 

ქვემოთ მოცემულია ჰაერის დაბინძურების ძირითადი ასპექტები, მიმოხილულია 

როგორც ატმოსფერული ჰაერში გაფრქვეული ცალკეული ნივთიერებების 

კონცენტრაციების შესაბამისობა გარემოსდაცვით ნორმებთან, ასევე, აღნიშნული 

ნივთიერებების წარმომავლობა. აქვე, განხილულია თბილისის საქალაქო გარემოს 

ხმაურით დაბინძურების ასპექტები.  

ჰაერის დაბინძურების დონე 

საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს 

ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2015 წელს ჰაერის დაბინძურებაზე 

http://www.energy.gov.ge/
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დაკვირვების პროცესში, თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების 

მონიტორინგი წარმოებდა სამ სადამკვირვებლო პუნქტზე, რომლებიც 

განთავსებულია კვინიტაძის ქუჩაზე, მოსკოვის გამზირსა და წერეთლის გამზირზე. 

ასევე დაკვირვება წარმოებდა ერთ ფონურ ავტომატურ სადგურზე, რომელიც 

განთავსებულია ვაშლიჯვარის მეტეოროლოგიური სადგურის ტერიტორიაზე. 

პუნქტების მიხედვით განისაზღვრებოდა შემდეგი დამაბინძურებელი 

ინგრედიენტები: მტვერი, PM10, PM2,5, გოგირდის დიოქსიდი, აზოტის დიოქსიდი, 

ნახშირჟანგი, ოზონი, მანგანუმის დიოქსიდი, აზოტის ოქსიდი, ტყვია (იხ. ცხრილი 

1). გაზომვები ძირითადად ხორციელდებოდა დღეში სამჯერ სამუშაო 

დღეებში.საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2015 წელს, თვეების 

მიხედვით შემდეგი სურათი იკვეთება: 

 

ილ.1: ატმოსფერულ ჰაერში განსაზღვრული დამაბინძურებელი ნივთიერებები 

პუნქტების მიხედვით (წყარო - გარემოს ეროვნული სააგენტო) 

 

ილ.2: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (იანვარი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

 

როგორც ილუსტრაცია 2-დან ჩანს ნახშირჟანგის (მოსკოვისა და წერეთლის 

გამზირებზე), აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდებისა და ოზონის 
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დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები არ აღემატებოდნენ 

შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ).  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებს აღემატებოდნენ ნახშირჟანგისა და მტვრის 

მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები მხოლოდ კვინიტაძის ქ–ზე და 

შესაბამისად შეადგენდნენ 2,0 ზდკ-სა და 3,0 ზდკ-ს. 

 

ილ.3. ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (თებერვალი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

როგორც ცხრილი 3-დან ჩანს, თებერვლის თვეში, ნახშირჟანგის (მოსკოვისა და 

წერეთლის გამზირებზე), აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდების დაფიქსირებული 

მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები არ აღემატებოდნენ შესაბამის 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ). 

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებს აღემატებოდნენ ნახშირჟანგის, მტვრისა და 

ოზონის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები მხოლოდ კვინიტაძის ქ–ზე 

და შესაბამისად შეადგენდნენ 2,8 ზდკ-ს, 2.8 ზდკ-სა და 1,2 ზდკ-ს. 

 

ილ.4:. ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (მარტი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

მე-4 ილუსტრაციის მიხედვით, მარტის თვეში, აზოტისა და გოგირდის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ-სა და მოსკოვის გამზ-ზე და ნახშირჟანგის ერთჯერადი 
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კონცენტრაცია მოსკოვისა გამზირზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ).  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობებს აღემატებოდა ნახშირჟანგის, მტვრისა და 

ოზონის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე და 

შესაბამისად შეადგენდნენ 4,4 ზდკ-ს, 2.4 ზდკ- სა და 2,5 ზდკ-ს. ზღვრულად 

დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა აგრეთვე მტვრის, ნახშირჟანგისა და აზოტის 

დიოქსიდის კონცენტრაციები წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად უდრიდა 2.4 

ზდკ-ს, 1.4 ზდკ-სა და 1.2 ზდკ-ს.  

ვაშლიჯვრის სადგურზე ოზონის გარდა ყველა დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

საშუალოთვიური და ერთჯერადი მაქსიმალური კონცენტრაციები ნორმის 

ფარგლებში იყო. ოზონის საშუალოთვიურმა კონცენტრაციამ შეადგინა 1.2 ზდკ. 

 

ილ.5: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (აპრილი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

ილუსტრაცია 5-დან ჩანს, რომ აპრილის თვეში, აზოტისა და გოგირდის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ-ზე, აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია 

მოსკოვისა და წერეთლის გამზირებზე და ნახშირჟანგის ერთჯერადი 

კონცენტრაცია მოსკოვის გამზირზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ).  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელოას აღემატებოდა ნახშირჟანგის, მტვრისა და 

ოზონის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე და 

შესაბამისად შეადგენდნენ 3 ზდკ-ს, 2 ზდკ-სა და 1,1 ზდკ-ს. ზღვრულად დასაშვებ 

მნიშვნელობას აღემატებოდა აგრეთვე მტვრისა და ნახშირჟანგის კონცენტრაციები 

წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად უდრიდა 2.6 ზდკ-სა და 1.6 ზდკ-ს.. 
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ილ. 6: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (მაისი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

ილუსტრაცია 6-დან ჩანს, მაისის თვეში, აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდების 

დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ-ზე, 

აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია მოსკოვის 

გამზირზე და ნახშირჟანგის ერთჯერადი კონცენტრაცია წერეთლისა და მოსკოვის 

გამზირებზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს 

(ზდკ).  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა ნახშირჟანგის, მტვრისა და 

ოზონის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე და 

შესაბამისად შეადგენდნენ 3,8 ზდკ-ს, 2,2 ზდკ- სა და 1,2 ზდკ-ს. ზღვრულად 

დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა აგრეთვე მტვრისა და აზოტის დიოქსიდის 

მაქსიმალური კონცენტრაციები წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად უდრიდა 2.6 

ზდკ-სა და 1.4 ზდკ-ს. 

 

ილ. 7: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (ივნისი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

როგორც ილუსტრაცია 7-დან ჩანს, ივნისის თვეში, აზოტისა და გოგირდის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 
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კვინიტაძის ქ-ზე და აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირჟანგის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაციები მოსკოვის გამზირზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ). 

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა ნახშირჟანგის, მტვრისა და 

ოზონის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე და 

შესაბამისად შეადგენდნენ 2,0 ზდკ-ს, 2,4 ზდკ- სა და 1,6 ზდკ-ს. ზღვრულად 

დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა აგრეთვე მტვრის, ნახშირჟანგისა და აზოტის 

დიოქსიდის მაქსიმალური კონცენტრაციები წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად 

უდრიდა 2.8 ზდკ-ს, 1.8 ზდკ-სა და 1.7 ზდკ-ს. 

 

ილუსტრაცია 8. ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული 

მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (ივლისი) 

(წყარო - გარემოს ეროვნული სააგენტო) 

 

ილუსტრაცია 8-დან ჩანს, რომ ივლისის თვეში აზოტისა და გოგირდის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ-ზე, აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირჟანგის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაციები მოსკოვისა და წერეთლის გამზირებზე არ 

აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ).  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა ნახშირჟანგისა და მტვრის 

მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ– ზე და შესაბამისად 

შეადგენდნენ 2,8 ზდკ-სა და 2,6 ზდკ-ს. ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას 

აღემატებოდა აგრეთვე მტვრისა და აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური 

კონცენტრაციები წერეთლის გამზ-ზე და შესაბამისად უდრიდა 4.2 ზდკ-სა და 1.4 

ზდკ-ს. 
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ილ. 9: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (აგვისტო) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

 

როგორც ილუსტრაცია 9-დან ჩანს, აგვისტოს თვეში გოგირდის დიოქსიდის 

დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია კვინიტაძის ქ-ზე და 

აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირჟანგის მაქსიმალური ერთჯერადი 

კონცენტრაციები მოსკოვის გამზირზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის ზღვრულად 

დასაშვებ კონცენტრაციებს.  

კვინიტაძის ქ–ზე ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა მტვრის, 

ნახშირჟანგისა და აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური ერთჯერადი 

კონცენტრაციები შესაბამისად- 2,8-ჯერ, 1.5-ჯერ და 1.1-ჯერ. წერეთლის გამზირზე 

მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცია ზღვრულად დასაშვებ 

მნიშვნელობას აღემატებოდა 3-ჯერ, ხოლო აზოტის დიოქსიდის-1.3-ჯერ. 

ნახშირჟანგის კონცენტრაცია უმნიშვნელოდ აღემატებოდა ზღვრულად დასაშვებ 

ნორმას. 

 

ილ.10:  ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (სექტემბერი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 
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როგორც ილუსტრაცია 10-დან ჩანს, სექტემბრის თვეში გოგირდისა და აზოტის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ-ზე, აზოტის დიოქსიდისა და ნახშირჟანგის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაციები მოსკოვის გამზირზე და ნახშირჟანგის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაცია წერეთლის გამზ-ზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს.  

კვინიტაძის ქ–ზე ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა მტვრისა და 

ნახშირჟანგის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები, შესაბამისად - 2,2-ჯერ 

და 1.6- ჯერ. წერეთლის გამზირზე მტვრის მაქსიმალური ერთჯერადი 

კონცენტრაცია ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა 2,4-ჯერ, ხოლო 

აზოტის დიოქსიდის-1.3-ჯერ. 

 

ილ. 11: ქ.თბილისში პუნქტების მიხედვით დაფიქსირებული მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალოთვიური კონცენტრაციები (ოქტომბერი) (წყარო - გარემოს 

ეროვნული სააგენტო) 

 

 

როგორც ილუსტრაცია 11-დან ჩანს, ოქტომბრის თვეში გოგირდისა და აზოტის 

დიოქსიდების დაფიქსირებული მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ-ზე, აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაცები 

მოსკოვის გამზირსა და წერეთლის გამზ.-ზე და ნახშირჟანგის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაცია მოსკოვის გამზირზე არ აღემატებოდნენ შესაბამის 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს.  

ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აღემატებოდა მტვრის კონცენტრაციები 

კვინიტაძის ქ–სა და წერეთლის გამზირზე 3-ჯერ, ხოლო ნახშირჟანგის 

მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები კვინიტაძის ქ–ზე - 1,6-ჯერ და 

წერეთლის გამზირზე 1,3-ჯერ. 
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ილ.12 მტვრის 

ერთჯერადი 

მაქსიმალური 

კონცენტრაციები, 

მგ/მ3  

წყარო - გარემოს 

ეროვნული 

სააგენტო 

 

                                            საინტერესოა ქალაქ თბილისში მტვრის, 

ნახშირჟანგისა და აზოტის დიოქსიდის მაქსიმალური ერთჯერადი 

კონცენტრაციების ცვლილების დინამიკა თვეების მიხედვით (იხ. ნახ. 1-3). 

ილ.13 

ნახშირჟანგის 

ერთჯერადი 

მაქსიმალური 

კონცენტრაციები, 

მგ/მ3  

წყარო - გარემოს 

ეროვნული 

სააგენტო 

 

 

 

 

 

 

 

ილ.14 აზოტის 

დიოქსიდის 

ერთჯერადი 

მაქსიმალური 

კონცენტრაციები, 

მგ/მ3  
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წყარო - გარემოს ეროვნული სააგენტო 

 

 

                        

 

ილ.12-14: მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციების ცვლილების დინამიკა 

თვეების    მიხედვით  

 

 

ინდიკატორული გაზომვები 

გარდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე მუდმივი დაკვირვებებისა, 2014-2015 

წლებში, თბილისის მასშტაბით, ათეულობით შერჩეულ წერტილში, ჩატარდა 

ინდიკატორული გაზომვები. მაგალითად, ევროკომისიის ფინანსური 

მხარდაჭერით 2014 წელს, საქართველოში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროსა და კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქსელის (CENN) თანამშრომლობით, განხორციელდა პროექტი 

,,ჰაერის ხარისხის მართვა“. რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა ატმოსფერული 

ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის, ევროსტანდარტების შესაბამისი სისტემის 

განვითარების პროგრამა. სისტემის განვითარების სწორად დაგეგმვისათვის, სხვა 

ღონისძიებათა შორის ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის თბილისშიც, ჰაერის 

ხარისხის მდგომარეობაც შეფასდა (ილუსტრაცია 15) პროექტის ფარგლებში, 

თბილისში გაიზომა აზოტის დიოქსიდის (NO2) კონცენტრაციები. 
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ილ.15: ჰაერის ხარისხის ინდიკატორული გაზომვა თბილისის მუნიციპალიტეტში 

ერთჯერადი ფილტრებით “Passive Sampling” ტექნოლოგია.აზოტის დიოქსიდის 

(NO2 ) კონცენტრაცია  

წყარო: გარემოს ეროვნული სააგენტო 

 

2015 წელს, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ მონიტორინგის გაძლიერებისა და 

ქსელის გაფართოების მიზნით ინდიკატორული გაზომვები განახორციელა. 

ატმოსფერული ჰაერის გაზომვები თბილისის 26 წერტილში განხორციელდა. 

გაიზომა აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდების, ოზონისა და ბენზოლის 

კონცენტრაციები.  

ჰაერის დაბინძურების განმსაზღვრელი ინდიკატორული საზომები ორი კვირის 

განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა წერტილში იყო 

განთავსებული და შემდეგ დიდი ბრიტანეთის აკრედიტებულ ლაბორატორიაში 

გაიგზავნა ანალიზისათვის.  
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ილ.16: გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინდიკატორული გაზომვების შედეგები 

 

ილ.17: გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინდიკატორული გაზომვების შედეგები 

 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ ადრინდელი პერიოდისგან განსხვავებით, როდესაც 

თბილისში განთავსებული იყო ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი 

მსხვილი ობიექტები და მათ მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავათ დედაქალაქის და 

საერთოდ, ქვეყნის დაბინძურებაში, დღეისთვის თბილისში ასეთი დიდი 

ობიექტები აღარ ფუნქციონირებენ ან მუშაობენ საკმაოდ მცირე დატვირთვით და 
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დაბინძურების მდგომარეობას განსაზღვრავენ ძირითადად საშუალო და მცირე 

სიმძლავრის ობიექტები.  

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის 2014 წლის ინფორმაციით, თბილისში 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმა წარმოდგენილ 

იქნა ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებელი 385 სტაციონარული ობიექტის 

მიერ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ილ 18: 2014 წლის ბიულეტენი საქართველოში სტაციონარული პროექტებიდან 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერების გაფრქვევის შესახებ (ტ/წელი). 

ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახური.  

წყარო: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო. 

თბილისი, 2015; 
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ამ ობიექტებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების რაოდენობა ქვეყნის მთლიან 

გაფრქვევებში შეადგენს 4,2%-ს, ხოლო მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის 

მიხედვით - 1,4%-ს.  

თბილისში სტაციონარული ობიექტებიდან გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა 86,5% 

ნახშირწყალბადებზე (63,4%) და მყარ ნივთიერებებზე (23,1%) მოდის. 

ნახშირწყალბადების ასეთი რაოდენობით გაფრქვევა ძირითადად საწვავის შენახვა/ 

რეალიზაციის ობიექტების (საცავი, ავტოგასამართი სადგური) ფუნქციონირების 

შედეგია, ხოლო მყარი ნივთიერებების გაფრქვევა უმეტესწილად გამოწვეულია 

სამშენებლო მასალების და ასფალტის წარმოებებით. მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევების მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინებით შეფასებისას 

ჩანს, რომ მყარი ნივთიერებების გაფრქვევები მთლიანი გაფრქვევების ნახევარზე 

მეტს - 51%-ს, აზოტის დიოქსიდის - 26%-ს, ხოლო ნახშირწყალბადებისთვის 19%-ს 

შეადგენს (იხ. ილუსტრაცია 19) 

 

ილ. 19: თბილისში მავნე ნივთიერებათა განაწილება გაფრქვევების რაოდენობის და 

მავნეობის მიხედვით, % 

 

2014 წლის მონაცემებით, თბილისში, ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების 

რაოდენობის მიხედვით ძირითადი საქმიანობებია საწვავის რეალიზაცია (37%), 

ასფალტის (20,5%) და სამშენებლო მასალების წარმოება (16,6%), კვების მრეწველობა 

(10,5%), რომლებზეც მოდის მთლიანი გაფრქვევების დაახლოებით 85%. 

გაფრქვევების მავნეობის ზემოქმედების ხარისხის გათვალისწინებითაც 

ზემოაღნიშნულ საქმიანობებს ჯამურად გააჩნიათ ყველაზე დიდი პროცენტული 

მაჩვენებელი (83%), რომლებიც ცალკეული საქმიანობის მიხედვით ასე ნაწილდება: 

ასფალტის წარმოება (33%), სამშენებლო მასალების წარმოება (27%), კვების 

მრეწველობა (13%), საწვავის რეალიზაცია (10%) (ნახ.5).  
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თბილისში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ არსებული ინფორმაციის 

საფუძველზე შეიძლება შემდეგი დასკვნების გაკეთება:  

უახლესი მონაცემები პრაქტიკულად იმეორებენ წლების განმავლობაში 

განხორციელებული მუდმივი დაკვირვებებისა და ერთჯერადი კვლევების 

შედეგებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ამ კვლევისთვის მოწოდებული 

ინფორმაცია მოწმობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წელს, ქ. თბილისის 

ატმოსფერულ ჰაერში, მაღალი და ექსტრემალურად მაღალი დაბინძურება არ 

აღნიშნულა, ასევე არ აღნიშნულა ჰაერის დაბინძურების დონის შეცვლის 

მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია, ჰაერის ხარისხი ქალაქის მრავალ ადგილას არ 

შეესაბამება ეროვნულ სტანდარტს, განსაკუთრებით მის ცენტრალურ ნაწილებში, 

გამზირებზე და ქუჩებზე, სადაც სატრანსპორტო მოძრაობა ინტენსიურია.  

აღმაშენებლის გამზირზე, რომელიც თბილისის ცენტრალურ ნაწილშია 

განლაგებული და სადაც სატრანსპორტო მოძრაობა საკმაოდ ინტენსიურია, CO-ს, 

SO2-ის, NO2- ის და მყარი ნაწილაკები აჭარბებს ეროვნული სტანდარტების დონეს. 

ეროვნული სტანდარტების დონეს აჭარბებს აგრეთვე ოზონის მაქსიმალური 

ერთჯერადი კონცენტრაციები.  

2015 წლის მონაცემებზე დაფუძნებით, მტვრის და NO2-ის კონცენტრაციები 

ეროვნულ სტანდარტებზე მაღალი იყო წერეთლის გამზირზე, სადაც ინტენსიური 

სატრანსპორტო მოძრაობაა.  

უახლესი მონაცემებით, CO-ს კონცენტრაცია ძირითადად ეროვნული 

სტანდარტების ფარგლებში იყო მოსკოვი გამზირზე, რომელიც დაშორებულია 

თბილისის ცენტრიდან, თუმცა NO2 -ის დონეები ამ ადგილზე აჭარბებდა ეროვნულ 

ნორმებს.  

ფონური ავტომატური სადგურის მიერ გაზომილი პრაქტიკულად ყველა მავნე 

ნივთიერების საშუალო თვიური კონცენტრაციები ნორმის ფარგლებშია 

ვაშლიჯვრის ტერიტორიაზე.  

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მაღალი დონე განპირობებულია 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზრდილი ემისიით სატრანსპორტო 

სექტორიდან. გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან, აირების ემისია 

საწარმოებიდან მნიშვნელოვნად შემცირდა, ხოლო ემისია ტრანსპორტიდან 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქალაქში ავტომობილების რიცხვის ზრდიდან 

გამომდინარე. გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მონაცემები 

სტაციონარული და მობილური წყაროებიდან ემისიის შესახებ, მოწმობს, რომ 

ჰაერის დაბინძურება თბილისში თითქმის მთლიანად დაკავშირებულია 

ტრანსპორტთან. 
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ილ.20  საქმიანობების წილი დედაქალაქის დაბინძურებაში მავნე 

ნივთიერებათა  
გაფრქვევების ა) რაოდენობის და ბ) მავნეობის მიხედვით, % 
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კვლევებისა და მიღებული მონაცემების შედეგად შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქ. 

თბილისის ატმოსფერული ჰაერის ყველაზე საშიშ დამაბინძურებლებად შეიძლება 

ჩაითვალოს:  

მყარი ნაწილაკები  

რასაც ხშირად მტვერს უწოდებენ, ჰაერში სხვადასხვა პროცესის შედეგად ხვდება, 

როგორიცაა საწვავის (ნახშირი და ნავთობპროდუქტები) წვა და ცემენტის 

წარმოება;  

ნახშირჟანგი  

არის არასრული წვის შედეგად მიღებული პროდუქტი. მთავარი წყაროებია 

ავტომანქანების გამონაბოლქვი (რომელიც წარმოიქმნება არასრული წვის შედეგად 

არასაკმარისი ტემპერატურის გამო, ან შიგაწვის ძრავაში ჰაერის მიწოდების 

სისტემის გაუმართაობის გამო).  

აზოტის ორჟანგი და ერთჟანგი  

წარმოიქმნება საწვავის წვის შედეგად ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე ჭარბი 

ჟანგბადის პირობებში. თბილისის შემთხვევაში, მთავარი წყაროა ავტომანქანების 

გამონაბოლქვი.  

მიწისპირა ოზონი  

წარმოიქმნება ნახშირწყლებს, აზოტის ოქსიდებსა და ჟანგბადს შორის მიმდინარე 

ფოტოქიმიური რეაქციის შედეგად. ეს არის სმოგის ერთ- ერთი მთავარი 

კომპონენტი, რაც ყველა დიდი ქალაქისთვის უზარმაზარ პრობლემას 

წარმოადგენს. 

ჰაერის დაბინძურების წყაროები 

პირველი, წამყვანი მნიშვნელობის მატარებელი დაბინძურების წყარო 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიერ წარმოქმნილი გამონაბოლქვია. ქალაქში 

ავტომობილების რიცხვი მუდმივად იზრდება. დღეისთვის რეგისტრირებული 

ავტომობილების რიცხვი 400 000 მდე აღწევს. ამავდროულად, ავტომობილების 

ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლისა თუ გაფრქვევების ზღვრულად დასაშვებ 

კონცენტრაციებთან შესაბამისობაში მოყვანის ვალდებულება კერძო მფლობელებს 

არ გააჩნიათ. ხშირ შემთხვევაში, სტანდანტებს არათუ კერძო, არამედ 

მუნიციპალური და კერძო საზოგადოებრივი სატრანსპორტო საშუალებები არ 

აკმაყოფილებენ. ავტომობილების მიერ გაფრქვეული აირების წილი ჰაერის 

დაბინძურებაში 90%-ზე მეტია (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-

2020წწ. ატმოსფერული ჰაერი).  

დაბინძურების მეორე, მნიშვნელოვანი წყაროა სტაციონარული სამრეწველო 

დაწესებულებები. ასფალტის (20.5%) წარმოება, სამშენებლო მასალების წარმოება 

(16.6%) კვების მრეწველობა (10.5%) წარმოადგენენ იმ წამყვან დამაბინძურებელ 
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სექტორებს, რომელთა შესახებაც, სტატისტიკა ნებაყოფლობითი ანკეტების 

შევსების შედეგად, ჰაერის კონტროლის სამსახურმა შეადგინა. ამავე მოანცემებით, 

ძირითადი, გაფრქვეული მავნე ნივთიერებებია ნახშირწყალბადები, (63.4%) და 

მყარი ნივთიერებები (23.1%).  

ჰაერის დამაბინძურებელ მესამე წყაროს წარმოადგენს საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების განთავსების შედეგად გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება, როგორც 

ძველი, დახურული ნაგავსაყრელები, (გლდანი, იაღლუჯა) ასევე ახალი 

ნაგავსაყრელი (ლილო) ჰაერის დაბინძურების მაღალი რისკის მატარებელ 

ტერიტორიებს წარმოადგენენ. აქ ნარჩენების ხრწნის შედეგად გამოყოფილი აირები 

მნიშვნელოვანი დაბინძურების წყაროა. გარემოზე აღნიშნული წყაროების 

ზეგავლენის შეფასება შემდგომ კვლევას საჭიროებს. (თბილისის გარემოს დაცვის 

სტრატეგია 2015-2020). 

 ჰაერის დაბინძურების კიდევ ერთ წყაროს, წარმოადგენს სამშენებლო სექტორის 

მიერ წარმოებული (კონკრეტულად, მშენებლობის პროცესში) მტვერი. 

მშენებლობის პროცესში მტვრის ნაწილაკების გაფრქვევების გაზომვა - კონტროლი 

არ ხდება, რაც აჩენს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ კონტროლის არარსებობის 

პირობებში, კომპანიები არ სწევენ დამატებით ხარჯს მშენებლობის პროცესში 

მტვრით გარემოს დაბინძურების შესამცირებლად.  

ჰაერის დამაბინძურებელ წყაროთა დაბინძურების წილობრივი შეფასება რთულია, 

რადგან ჰაერის დაცვის სამსახურის მიერ, მონაცემების შეგროვება, სტაციონარული 

სამრეწველო ობიექტების მიერ დაბინძურებასთან დაკავშირებით ნებაყოფლობით 

ხასიათს ატარებს, ხოლო ცალკეულ შემთხვევებში (მაგ.მშენებლობა) ნაწილაკების 

გაფრქვევის აღწერა - ფიქსირება არ ხდება. 

ხმაური 

გარემოს ხმაურით დაბინძურება, მოიაზრება აქმოსფეროს დაბინძურების ერთ-ერთ 

სახედ. ხმაურით დაბინძურება უარყოფითად აისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

და შესაბამისად, აუარესებს გარემოს ხარისხს.  

2016 წელს, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მუშაობის პროცესში, „სითი 

ინსტიტუტი საქართველოს“ დაკვეთით, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 

განახორციელა ხმაურის კვლევა თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, 20 

წერტილში. სააგენტოს სპეციალისტებმა ქ. თბილისში ხმაურის დონის გაზომვები 

ჩაატარეს 2016 წლის 28 მარტიდან 1 აპრილის ჩათვლით. გაზომვები 

მიმდინარეობდა 20 პუნქტში დილისა და საღამოს საათებში ქუჩებში 

ავტომანქანების სავალი ნაწილის მიმდებარედ. სულ ჩატარდა 40 გაზომვა.  

აღნიშნული კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქ.თბილისის ტერიტორიაზე 

ურბანულ ნაწილში ხმაურით დაბინძურების პიკების ასახვა და შემდგომი 

დეტალური კვლევის აუცილებლობის დასაბუთება. ყველა წერტილში, ხმაურის 

ექვივალენტური დონე აღემატებოდა საქართველოს კანონმდებლობით 
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გათვალისწინებულ ნორმებს, ხოლო ხმაურის მაქსიმალური დონე 20 დან 19 

შემთხვევაში აჭარბებდა დადგენილ ნორმას. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ გაზომვის წერტილებად სპეციალურად 

შეირჩა როგორც ხალხმრავალი საზოგადოებრივ-საქმიანი ტერიტორიები, ასევე 

საცხოვრებელი ზონები, ანუ ის ადგილები, რომლებიც აქტიურად გამოიყენება 

სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მოქალაქეებისათვის, სხვადასხვა მიზნით. 

აღნიშნული ტერიტორიები განსაკუთრებით უნდა იყოს დაცული ხმაურის 

ნეგატიური გავლენისაგან.  

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ხმაურით დაბინძურების ძირითად წყაროდ 

დასახელებულია საავტომობილო ტრანსპორტის ინტენსიური ნაკადების 

გადაადგილების თანმდევი ხმაური. აღსანისნავია, რომ განხორციელებული 

გაზომვების მასშტაბი და გაზომვათა რაოდენობა არ იძლევა საშუალებას, 

გამოვავლინოთ სხვა, მეორადი დააბინძურებელი ფაქტორები, რომლებმაც 

შესაძლოა გარკვეულწილად განაპირობონ ხმაურის დონე ცალკეული უბნების 

მიხედვით, (მაგალითად, ხმაური აეროპორტის აფრენის ზოლში ან სარკინიგზო და 

სამატარებლო ხაზების მიმდებარედ და ა.შ). თუმცა ცალსახაა, რომ 

ავტოტრანსპორტის ნაკადები, ხმაურის ნაწილშიც, ძირითად დამაბინძურებელ 

ფაქტორს წარმოადგენენ.  

რადიაცია 

მაიონიზირებელი გამოსხივება, რასაც ხშირად „რადიაციას“ უწოდებენ, არის 

სუბატომური ნაწილაკების გამოყოფა ან ელექტრომაგნიტური ტალღების 

წარმოქმნა, რომელთაც შეუძლიათ ნივთიერები შემადგენელ ატომთა იონიზება. 

რენტგენისა და გამა სხივები მაიონიზირებელი რადიაციის ნიმუშებია. 

გამოსხივების სხვა სახეობებს, რომელთაც, არ გააჩნიათ იონიზებისთვის საკმარისი 

ძალა, უწოდებენ არამაიონიზირებელ რადიაციას. რადიო ტალღები, მიკრო 

ტალღები და ხილული სინათლე არამაიონიზირებელი რადიაციის მაგალითებია. 

მაიონიზებელი გამოსხივების ზემოქმედება სასიკვდილო საფრთხეს წარმოადგენს 

ცოცხალი ორგანიზმებისთვის, მათ შორის ადამიანისთვის.  

მაიონიზირებელი რადიაციის ადამიანის მიერ შექმნილი წყაროების მოძიება 

შესაძლებელია თბილისსა და მის შემოგარენში. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 

წყაროების უმრავლესობა მკაცრი კონტროლის ქვეშაა და ისინი არ უქმნიან 

საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობას ან გარემოს. ჰაერში ფონური რადიაციის 

დონე, რომელსაც რეგულარულად ამოწმებს გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო, 

თბილისის ტერიტორიაზე სახელმწიფოს მიერ დადგენილ ნორმებშია. 

მაიონიზირებელი რადიაციის სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ნორმა 

თბილისისათვის შეადგენს 60 მიკრო-რენტგენს/საათში, რომლის ქვემოთაც 

რადიაციული დონე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მინიმალურად სარისკოდ 

ითვლება.  
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„ს.ს.ი.პ გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ინფორმაციით, საქართველოში არ 

არსებობს ბირთვული დანადგარები, რადიოაქტიური მასალების მომპოვებელი და 

გადამამუშავებელი მრეწველობა, ტერიტორიის დაბინძურება შეიძლება მოხდეს 

მის საზღვრებს გარეთ მომხდარი ფართომაშტაბიანი ავარიისა და რადიოაქტიური 

აირებისა და აეროზოლების ჰაერის ნაკადებით გადაადგილების შედეგად.  

ამჟამად, საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული მეტეოსადგურებიდან 13 

აღჭურვილია y გამოსხივების ექსპოზიციური დოზის სიმძლავრის გამზომი 

ხელსაწყოებით. გაზომვები ხორციელდება ყოველდღიურად. ამ ტიპის გაზომვები 

ხორციელდება თბილისშიც.  

21-ე ილუსტრაციაში მოცემულია 2013-2015 წლებში ექსპოზიციური დონის 

სიძლიერის, (მკრ/სთ). საშუალო თვიური მნიშვნელობა თბილისში. 

 

ილ.21: ექსპოზიციური დონის სიძლიერე, მკრ/სთ. საშუალო თვიური 

მნიშვნელობა, თბილისი, 2013-2015 წწ  
გარემოს ეროვნული სააგენტო 

შეჯამება  

თბილისის ტერიტორიაზე, ჰაერში მავნე ნივთიერებებისა და მტვრის ნაწილაკების 

კონცენტრაცია, მთელ რიგ შემთხვევაში აღემატება ზღვრულად დასაშვებს, 

ამასთან, გაზომვის სტრაციონარული სადგურების ზიმწირე და დაბინძურების 

წყაროთა აღრიცხვის სისტემის არარსებობა ამცირებს ჰაერის დაბინძურებასთან 

დაკავშირებით არსებული მონაცემების სანდოობას. 

ჰაერის მავნე ნივთიერებებით ძირითად დამაბინძურებელს, თბილისისათვის 

საავტომობილო ტრანსპორტის გამონაბოლქვი წარმოადგენს. მნიშვნელოვანი 

დამაბინძურებლებია სამშენებლო მასალების წარმოება, ასევე, უშუალოდ 

სამშენებლო პროცესში წარმოქმნილი ნაწილაკები და  საწვავის შენახვა-

რეალიზაციისა ობიექტები.  

სატრანსპორტო კვანძებთან და მაღალი სიმჭიდროვის შერეული ფუნქციის 

სივრცეებში ჰაერის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურებასთან ერთად, 

მნიშვნელოვანი პრობლემაა ხმაური. ხმაურის დონე არაერთ ხალხმრალ 

წერტილში, სატრანსპორტო კვანძების სიახლოვეს, აღემატება ზღვრულად 
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დასაშვებ ნორმას, რაც, ასევე, დიდი ალბათობით სწორედ საავტომობილო 

ტრანსპორტის მიერაა გამოწვეული.  

ქალაქის ტერიტორიაზე რადიაციული ფონი ნორმის ფარგლებშია.  

 წყალი 

თბილისის ტერიტორიაზე წყლის რესურსები ძირითადად წარმოდგენილია 

მდინარე მტკვრით და მისი შენაკადი მცირე მდინარეებით., ასევე ათამდე ტბით და 

თბილისის წყალსაცავით, რომელიც თავის მხრივ, წარმოადგენს დედაქალაქის 

სასმელი წყლის მნიშვნელოვან წყაროს. აღნიშნული ობიექტების მიმართ მოქმედი 

არაერთი დამაზიანებელი ფაქტორი, ცალკეულ შემთხვევებში წყლის რესურსების 

მძიმე ხარისხობრივ მდგომარეობას განაპირობებს.   

თბილისის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლის ობიექტების გეოგრაფიის შესახებ 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

საპროექტო სამუშაოების პირველი ტომის ქვეთავში „ბუნებრივი კომპლექსი“.  

ინსტიტუციური ხარვეზები 

თბილისის ტერიტორიაზე წყლის რესურსების მართვა სხვადასხვა სახელმწიფო 

თუ კერძო სტრუქტურათა კომპეტენციების სფეროს წარმოადგენს. მაგალითად, 

სასმელი წყლით მოსახლეობის წყალმომარაგებაზე, ასევე წყალმომარაგების 

ობიექტების მოვლა- პატრონობაზე პასუხისმგებელია კერძო კომპანია, „GWP”; 

ზედაპირული წყლის დაბინძურების მაკონტროლებელი ორგანოა გარემოს 

ეროვნული სააგენტო; ხოლო თბილისის ტერიტორიაზე გარემოს დაბინძურების 

შემთხვევებზე რეაგირება წარმოადგენს ქ.თბილისის მერიის ზედამხედველობის 

სამსახურის კომპეტენციას.  

წყლის რესურსების მდგრად მართვას არღულებს ის, რომ წყლის ობიექტების 

ინვენტარიზაცია - კადასტრის მომზადება, მათი წყალდაცვითი თუ სანიტარული 

დაცვითი ზონების დადგენა დღემდე არ განხორციელებულა. ასევე, ბუნდოვანია 

კომპეტენციათა მიჯნა მუნიციპალურ და ცენტრალურ სტრუქტურებს შორის, 

წყლის ობიექტების დაცვის საკითხში.   

 

წყლის დაბინძურება ტბებში 

გასული წლების განმავლობაში, თბილისის ტბებზე ცალკეული 

დამაბინძურებლების კონცენტრაციები აღემატებოდა საქართველოს 

კანონმდებლობით ზღვრულად დასაშვებს, მაგალითად,. გარემოს ეროვნული 

სააგენტოს მიერ, თბილისში, კერძოდ, კუს ტბასა და ლისის ტბაზე 2009 წელს 

(თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020, წყალი): 
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ილ.21: E. Coli ბაქტერიის რაოდენობა თბილისის სარეკრეაციო ტბებზე, 2009 წლის 

საბანაო სეზონის განმავლობაში თბილისი  

წყარო - GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს დედაქალაქის მდგომარეობის და 

ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება 

 

ასევე, სამგორის წყალსაცავში (თბილისის ზღვა) გასულ წელს ჩატარებულმა 

ანალიზებმა (წყლის წელიწლეული 2015) გვაჩვენა:  

ლისის ტბაზე ამონიუმის სულფატის საშუალო კონცენტრაციამ წლის 

განმავლობაში 1.2 ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია შეადგინა. ასევე მაღალი 

იყო კალციუმის შემცველობაც. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ანგარიშში 

აღნიშნულია, რომ ლისის ტბისთვის სულფატებისა და კალციუმის შემცველობა 

დამახასიათებელია და შესაძლოა ფონურ მაჩვენებლად ჩაითვალოს.  

საყურადღებოა, რომ ლისის ტბაზე აგვისტოს თვეში დაფიქსირდა 

მიკრობიოლოგიური დაბინძურება. (E.coli) - კონცენტრაციამ შეადგინა 1.1 ზდკ.  

ივნისის თვეში, კუს ტბაზე დაფიქსირდა ამონიუმის ნიტრატების კონცენტრაციის 

გადაჭარბება, , (1.3 ზ.დ.კ)  

თბილისის ზღვაზე ნიტრატისა და ნიტრიტის აზოტის, ფოსფატების, სულფატების, 

ქლორიდების, კალიუმის, ნატრიუმის, კალციუმის, მაგნიუმის, რკინის, სპილენძის, 

თუთიისა და მანგანუმის კონცენტრაციები არ აღემატებოდა ზღვრულად დასაშვებ 

კონცენტრაციებს.  

თბილისის ზღვასა და კუს ტბაზე მიკრობიოლოგიური დაბინძურება აღებული 

ჩატარებული კვლევის ფარგლებში არ დაფიქსირებულა.  
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აღსანიშნავვია, რომ ამონიუმის სუფლატების ზდკ-ს გადაჭარბება შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს ანთროპოგენული ზემოქმედებით, მათ შორის, ფეკალური 

მასების წყალში მოხვედრით, რაც შემდგომ მონიტორინგსა და გამომწვევი 

მიზეზების კვლევას საჭიროებს.  

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ კუსა და ლისის ტბებზე, ასევე თბილისის წყალსაცავზე 

აღებულია სულ 6-6 სინჯი წლის განმავლობაში, თითო კვეთიდან, რაც, შესაძლოა, 

არასაკმარისია სრული სურათის დასანახად. ამასთან, არ ჩატარებულა კვლევები 

სხვა ტბებზე (მაგალითად, გლდანის დიდ და პატარა ტბებზე, რომლებიც 

უშუალოდ საცხოვრებელი რაიონების მიმდებარედ, ურბანულ ნაწილში 

მდებარეობენ). 
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წყლის მდგომარეობა მდინარეებში 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ, ყოველთვიურად ხორციელდება სინჯების 

აღება თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ მდინარეებში. მონიტორინგი, მდინარე 

მტკვრის ოთხ კვეთზე ხორციელდება: 1) ზაჰესი – ქალაქის შემოსასვლელთან, 

ზემო ავჭალჰესის მახლობლად; 2) ვახუშტის ხიდი – თბილისის ცენტრში; 3) 

მეტეხის ხიდი - თბილისის ისტორიულ ნაწილში 4) გაჩიანი - მტკვრის ქვევითი 

დინების მიმართულებით, ქალაქის ფარგლებს გარეთ. ამ ადგილებში, ყოველ თვე 

რეგულარულად, ხდება 33 ძირითადი პარამეტრის შემოწმება და ანალიზი.  

2001-2010 წლების დაკვირვება აჩვენებს (დაკვირვება ხორციელდებოდა მდინარე 

მტკვრის სამ კვეთზე - ზაჰესი, ვახუშტის ხიდი, გაჩიანი), რომ თბილისში მდინარე 

მტკვარი, ძირითადად ნუტრიენტებით – ამონიუმის იონებით ბინძურდებოდა, 

რომლის კონცენტრაცია დაკვირვების სამივე წერტილში (დინების ზევით, ქალაქის 

ცენტრში და დინების ქვევით) რამდენჯერმე აჭარბებდა როგორც საქართველოს, 

ისე ევროკავშირის ზღვრულად დასაშვებ სტანდარტებს (ილუსტრაცია 22) 

 

ილ.22: მტკვარში ამონიუმის იონების კონცენტრაცია, თბილისი   

წყარო - GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს დედაქალაქის მდგომარეობის და 

ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება 
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ამონიუმის იონების მაღალი კონცენტრაციის მიზეზი უმეტეს შემთხვევებში 

გაუწმენდავი საკანალიზაციო წყლების პირდაპირ მდინარეში ჩაშვებაა. ასევე, ამის 

არაპირდაპირი მიზეზი შეიძლება იყოს აზოტის შემცველი სასუქების გამოყენება 

სოფლის მეურნეობაში თბილისიდან დინების ზევით. მდინარე მტკვარში 

ნუტრიენტების გადაჭარბებული რაოდენობა ხაზს უსვამს წყლის კანალიზაციის 

სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის გაუმართაობას. ამავე 

ადგილებში, განსაკუთრებით ვახუშტის ხიდთან და გაჩიანთან (2003; 2008-09 წწ.), 

ასევე შეინიშნებოდა ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნის (BOD-5) მაღალი 

კონცენტრაციები. (იხ.ილ.23)  

 

ილ.23: მტკვარში ბიოლოგიური ჟანგბადის მოთხოვნის (BOD-5) მაჩვენებელი, 

თბილისი 

წყარო - GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს დედაქალაქის მდგომარეობის და 

ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება 
 

2001-2010 წლების განმავლობაში, მძიმე მეტალების კონცენტრაცია, როგორც წესი 

ნორმების ფარგლებში იყო. მხოლოდ რკინის იონების კონცენტრაციები აჭარბებდა 

ეროვნული სტანდარტების ზღვრულად დასაშვებ მაჩვენებლებს, თბილისის 

ცენტრში, ვახუშტის ხიდთან, 2001 და 2009 წლებში და გაჩიანის მიდამოებში 2004 

და 2006 წლებში (იხ.ილ.24). 
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ილ.24: რკინის იონების კონცენტრაცია მდინარე მტკვარში, თბილისი  

წყარო - GEO-ქალაქები თბილისი: საქართველოს დედაქალაქის მდგომარეობის და 

ტენდენციების ინტეგრირებული გარემოსდაცვითი შეფასება 

 

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებიდან ჩანს, რომ მდინარეები ძირითადად 

დაბინძურებულია აზოტოვანი შენაერთებით. ამონიუმის დონე წყალში ყველა 

გამოკვლეულ მდინარეში, ასევე მტკვრის ყველა საკვლევ მონაკვეთში აჭარბებს 

ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს. მაგალითად, 2015 წელს:  

იანვარში თბილისის ტერიტორიაზე, ამონიუმის კონცენტრაციის უდიდესი 

მნიშვნელობა 10.7 ზდკ (10.7 ჯერ მეტი ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციაზე) 

დაფიქსირდა მდ. დიღმულაში. ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას აჭარბებდა 

ამონიუმის აზოტის კონცენტრაცია შემდეგ მდინარეებსა და კვეთებზე და 

შესაბამისად უდრიდა: მდ. ვერეში - 9.2 ზდკ-ს, მდ. გლდანულაში - 3. 3 ზდკ-ს.  

თებერვალში ამონიუმის კონცენტრაცია 13.3-ჯერ აჭარბებდა ეროვნულ 

სტანდარტებს მდ. დიღმულაში. გადაჭარბება დაფიქსირდა ყველა სხვა მდინარეში. 

(ვერე, გლდანულა) მარტში ამონიუმის უდიდესი მნიშვნელობა დაფიქსირდა 

მდინარე ლოჭინში (8 ზდკ) ხოლო აპრილში - მდ.ვერეში 3.4 ზდკ. ზემოთ მოცემულ 

მდინარეებში, სისტემატურად აჭარბებს ეროვნული სტანდარტებით დასაშვებ 

კონცენტრაციებს ჟბმ5-ის (ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნა) დონე. იანვარში -2,5 

ზდკ დაფიქსირდა მდ. ვერეში, შესართავთან (ა) გარემოს ეროვნული სააგენტო: 

საქართველოს ტერიტორიაზე, ზედაპირული წყლების დაბინძურების 

წელიწდეული, თბილისი, 2016; ბ) ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის 
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გენერალური გეგმის საპროექტო მომსახურება, დოკუმენტი 1, ტექსტური ნაწილი, 

არსებული ეკოლოგიური მონაცემები).  

აღნიშნული მაჩვენებლები მეტყველებენ მდინარეების ორგანული ნივთიერებებით 

დაბინძურებაზე. ამონიუმის შემცველობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულებიდან ჩამონადენი სასუქიანი წყლით დაბინძურებით, 

თუმცა, თბილისის შემთხვევაში, აღნიშნული ფაქტორის მნიშვნელოვნება ნაკლებ 

სავარაუდოა. მეორე მხრივ, 

ცნობილია საკანალიზაციო სისტემების გაუმართაობის პრობლემა, ხშირ 

შემთხვევაში,წყლის დაბინძურება ხდება არასანქცირებული საკანალიზაციო 

ჭებიდან და ასევე, უშუალოდ მცირე მდინარეებში კანალიზაციის დაერთების 

შედეგად (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020, წყალმომარაგების 

სისტემა და კანალიზაცია). ბიოლოგიური ნარჩენებით დაბინძურებაზე (დიდი 

ალბათობით, საკანალიზაციო წყლებით) დაბინძურებაზე მიუთითებს ჟანგბადის 

ბიოლოგიური მოთხოვნის ნორმაზე მაღალი მაჩვენებლები, რაც როგორც წესი 

წყალში აერობული ბაქტერიების სიმრავლით არის განპირობებული, რომლებიც, 

თავის მხრივ, ბიოლოგიური ნარჩენების მაღალი კონცენტრაციის პირობებში 

მრავლდებიან.  

ხაზგასასმელია, რომ მიუხედავად მტკვრის მაღალი თვითგაწმენდის უნარისა 

(მისი ჰიდროლოგიური რეჟიმებიდან გამომდინარე) მდინარეში ფიქსირებული 

ბიოლოგიური ჟანგბადის მაღალი მოთხოვნა მეტყველებს დაბინძურების კერების 

სიმრავლეზე, რომლებსაც მდინარე ვერ „ერევა“. 

მდინარეთა აუზების მდგომარეობა 

მდინარეთა აუზების მდგომარეობის შესწავლა განახორციელა გარემოსდაცვით 

არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელმა (CENN), „სითი ინსტიტუტი 

საქართველოს“ დაკვეთით შესრულებული სამუშაოების ფარგლებში. აღნიშნულმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ მდინარეთა აუზები ძლიერ დეგრადირებულია, განიცდის 

მუდმივ დაზიანებასა და დაბინძურებას როგორც საყოფაცხოვრებო და სამშენებლო 

ნარჩენებით, ასევე საკანალიზაციო წყლებით, ხოლო მცირე მდინარეთა ბუნებრივი 

ჰიდროლოგიური რეჟიმები ყველგან დარღვეულია ურბანული პროცესების 

შედეგად კალაპოტის რღვევის, ხოლო სათავეებში არამდგრადი სოფლის 

მეურნეობისა და უკონტროლო ძოვების შედეგად წყალდაცვითი ფუნქციის 

მატარებელი ტყეების დეგრადაცია-განადგურების გამო. (CENN - ქ. თბილისის 

მდებარეობის რაიონისათვის დამახასიათებელი საშიში (სტიქიური) ბუნებრივი 

პროცესები) 

შეჯამება 

თბილისის ტერიტორიაზე ზედაპირული წყლების მდგომარეობის შესახებ 

ჩატარებული კვლევების ანალიზი გვაჩვენებს, რომ სახეზეა ზედაპირული წყლების 
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მნიშვნელოვანი დაბინძურება. ამ მხრივ ყველაზე მძიმე ზეწოლას განიცდის 

თბილისის მდინარეთა ქსელი.  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ტიპი, როგორც მდინარეებში, ასევე ტბებში, 

მეტყველებს ამ დაბინძურების ანთროპოგენულ წარმომავლობაზე და დიდი 

ალბათობით, მომდინარეობს გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემებიდან 

(თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020, წყალმომარაგება და 

კანალიზაცია; მცირე მდინარეები დოკუმენტი - იგივე). ცალკეულ შემთხვევებში, 

შესაძლოა, იკვეთებოდეს არამდგრადი სოფლის მეურნეობის ზეგავლენაც.  

ზედაპირული წყლის ობიექტების მიმართ გათვალისწინებული წყალდაცვითი 

ზონები, თბილისის ტერიტორიაზე, არცერთი ობიექტისთვის არ არის დადგენილი, 

რაც დამატებით ამძიმებს აღნიშნული ობიექტების ეკოლოგიურ მდგომარეობას 

(ქალაქ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო 

მომსახურება, ეტაპი 2, დოკუმენტი - 2 გრაფიკული ნაწილი, გეგმარებითი 

შეზღუდვების რუკა).  

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს თბილისის ცენტრალიზებული 

საკანალიზაციო წყლების მდინარეში გაუწმენდავად ჩაშვება გარდაბნის გამწმენდი 

ნაგებობიდან (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020, წყალმომარაგება 

და კანალიზაცია). 

ნიადაგი 

 

მიწის რესურსების მართვის კუთხით ძირითად პასუხისმგებელ სტრუქტურას 

წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელსაც უფლება აქვს მიიღოს 

გადაწყვეტილება მიწათსარგებლობის დაგეგმვისა და უფლებრივი ზონირების 

შესახებ. ნიადაგების დეგრადაციისა და გაუდაბნოების წინააღმდეგ ღონისძიებათა 

განხორციელებაზე პასუხისმგებელია გარემოს დაცვის სამინისტრო, ხოლო 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ნიადაგის ხარისხის კონტროლსა და მიწის 

ნაყოფიერების აღდგენა-შენარჩუნების სამუშაოებზე პასუხისმგებელია სოფლის 

მეურნეობის სამინისტრო. მნიშვნელოვან სივრცეებს წარმოადგენს აგრო-

კულტურული და ნახევრად ბუნებვრივი სივრცეები (სათიბ-საძოვრები და 

მდელოები).  

ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგი, ქალაქის როგორც ბუნებრივ და 

ნახევრადბუნებრივ, ასევე ნაშენ ნაწილში, ათწლეულების განმავლობაში არ 

ჩატარებულა.  

ისტიტუციური ხარვეზები  

დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ნახევრად 

ბუნებრივი სივრცეების, მათ შორის, სათიბ-საძოვრად გამოყენებული 

ტერიტორიების საინვენტარიზაციო მონაცემები, მუნიციპალურ დონეზე, არ არის 
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შემუშავებული მათი მართვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. რაც ართულებს 

აღნიშნული სივრცეების დაცვასა და მდგრად მართვადს. მნიშვნელოვან 

პროვლემას წარმოადგენს ნიადაგის დაბინძურების მონიტორინგის მონაცემების 

არარსებობა რგორც ქალაქის ურბანიზებულ ნაწილში, ასევე სასოფლო-სამეურნეო, 

ბუნებრივ თუ ნახევრადბუნებრივ სივრცეებში.  

 

არსებული მდგომარეობა 

თბილისის ტერიტორიაზე გავრცელებული ნიადაგების შესახებ ინფორმაცია 

მოძიებულ იქნა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო 

მომსახურების ფარგლებში (თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

პროექტი, ტომი 1 ბუნებრივი კომპლექსი, ნიადაგები). თუმცა, თბილისის 

შემოგარენში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ინვენტარიზაციის მონაცემების 

არარსებობის პირობებში, რთულია მათი მდგომარეობის დეტალური გაანალიზება.  

2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მიხედვით, თბილისის ტერიტორიაზე 

სასოფლო მეურნეობებს უკავია 4157 ჰა, აქედან, სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებისაა 2817 ჰა (2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის შედეგები, 

მეურნეობაში არსებული მიწები მიწათსარგებლობის ფორმების მიხედვით 

(http://census.ge/ge/results/agro-census downloaded at 12/7/2016). თუმცა ამ 

ტერიტორიებზე ნიადაგების დაბინძურების შესახებ მონაცემები არ არსებობს.  

იურიდიული სტატუსის არარსებობისა და არამდგრადი მართვის პირობებში, 

სახეზე გვაქვს ნაყოფიერი ნიადაგების კარგვა სასოფლო-სამეურნეო და 

ნახევრადბუნებრივ ტერიტორიებზე, ეროზიული პროცესების შედეგად.   

(ბონდირევი და სხვ. 2008) მიხედვით,  ტყეების განადგურების შედეგად 

მცენარეული საფარის დეგრადაციამ და დიდი ინტენსივობის წვიმებმა 

თანდათანობით (თბილისის შემოგარენის უტყეო ფერდობებზე ყოველი თავსხმა 

წვიმის დროს ადგილი აქვს ეროზიული პროცესების განვითარებას, რის გამოც 

სახნავი მიწების ერთ ჰექტარზე ნიადაგის დანაკარგი ზოგჯერ 110-238 მ3-ს აღწევს, 

„ბუნებრივი კომპლექსის აღწერა“ „ნიადაგები“),  შეამცირეს რა ნიადაგის საფარის 

სიმძლავრე, მთლიანად მოსპეს ჰუმუსის ფენა და გააუარესეს ზედა ფენების 

სტრუქტურა. მორფოლოგიურ ცვლილებებთან ერთად, ტყის დეგრადაციამ 

აგრეთვე ნიადაგის ფიზიკურ- ქიმიურ მახასიათებლებზე და ეროზიის 

საწინააღმდეგო მდგრადობაზე მოახდინა გავლენა.  

თბილისისა და მისი შემოგარენის ნიადაგებისთვის მნიშვნელოვანია 

ანთროპოგენური ზემოქმედების (ირიგაცია, ქიმიზაცია) გავლენა და მისი 

შედეგები. (მეორადი დამლაშება, ეროზია, ქიმიური გაჭუჭყიანება და ა.შ.),  

ადრეული კვლევები აჩვენებს ნიადაგებში მძიმე მეტალების (მოძრავი ფორმები) 

მაღალ შემცველობას შემცველობის მხრივ. წლების წინ, ჰიდრომეტეოროლოგიური 

ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მონაცემების მიხედვით, თბილისის 
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ნიადაგებში ტყვიის შემცველობა ზდკ-ს 6-10 და მეტჯერ აღემატება. ამასთან, 

ყველაზე მაღალი შემცველობა აღინიშნებოდა ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ 

უბნებში - ავჭალა, დიდუბე, დავით აღმაშენებლის გამზირი და მიმდებარე 

მიდამოები, ავლაბარი და სხვა. ასევე მძიმე მდგომარეობა დაფიქსირდა მოძრავი 

ნიკელის და კობალტის შემცველობის მხრივაც. თბილისის ტერიტორიაზე 

ჩატარებულმა ეკოლოგიურ-გეოქიმიურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ შესწავლილი 400 

კმ2-ის ფართობიდან თბილისში დაახლ. 100 კმ2-ზე მძიმე ლითონების (ტყვია, 

ვერცხლისწყალი, თუთია, სპილენძი, ქრომი, კობალტი, მანგანუმი, ვანადიუმი, 

სტრონციუმი და სხვა) შემცველობანი ზდკ-ს მნიშვნელოვნად აღემატებოდნენ.  

საყურადღებოა რომ თბილისის ნიადაგების დაბინძურების შესახებ, განახლებული 

ინფორმაცია  არ არსებობს. 

შეჯამება 

ნიადაგის დაცვისა თუ მიწის რესურსების დაცვის ნაწილში, ინსტიტუციური 

ხარვეზები, პასუხისმგებელ სტრუქტურათა კომპეტენციების განუსაზღვრელოვბა, 

ართულებს აღნიშნული რესურსების დაბინძურებისგან თუ დეგრადირებისგან 

დაცვას. თბილისის ტერიტორიაზე ნიადაგის დაბინძურების განახლებული 

მონაცემები არ არსებობს. თუმცა ადრე ჩარარებული კვლევებით, ქალაქის 

მნიშვნელოვან ნაწილში ნიადაგის დაბინძურება დასაშვებს ნორმებს აღემატება. 

მნიშვნელოვანი პრობლემაა ნოყიერი ნიადაგის კარგვა ეროზიული პროცესების 

შედეგად.  

ბიომრავალფეროვნება  

თბილისის ტერიტორიაზე, როგორც არაურბანული, ასევე ურბანული ნაწილი 

მდიდარია ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით. ბიოლოგიური მრავალფეროვნება 

დამოკიდებულია ბუნებრივი გარემოს დანარჩენი კომპონენტების (წყალი, ჰაერი, 

ნიადაგები) ხარისხობრივ მდგომარეობაზე. თბილის ტერიტორიაზე 

წარმოდგენილი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების „ცხელი წერტილებია― მისი 

ტყეები, წყალჭარბი ტერიტორიები და წყლის ობიექტები, ნახევრადბუნებრვი 

სივრცეები და აგრო-კულტურული ტერიტორიები, ხოლო ურბანულ ნაწილში, 

პარკები და გამწვანებული ტერიტორიები.  

გარემოს სხვა კომპონენტების დაბინძურება-დაზიანება სავარაუდოდ,  აისახება 

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მდგომარეობაზე, მათ შორის, ცალკეული 

სახეობებისა და ინდივიდების სიცოცხლისუნარიანობაზე. ამასთან, რადგან 

თბილისის ტერიტორიაზე არ მიმდინარეობს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების 

მონიტორინგი რთულია აღნიშნული ზეგავლენის მასშტაბების დადგენა.  



ტომი 4 

 

249 
 
                    
 
 

 

ძირითადი საფრთხეები 

თბილისის ტერიტორიაზე, ბიომრავალფეროვნების ძირითად საფრთხეს 

ჰაბიტატების დეგრადაცია, ფრაგმენტაცია და ქრობა წარმოადგენს, რაც ადამიანის 

მრავალსაუკუნოვანი ცხოველქმედების შედეგია. აღნიშნული, საფუძველშივე 

მოწყვლად მდგომარეობაში აყენებს თბილისის ქვაბულის ბიომრავალფეროვნებას.  

ამჟამად მოქმედი ექსტენსიური ურბანული განვითარების ტენდენციები 

(ძირითადად, გაუნაშენიანებელი, ველის ტიპის, აგროკულტურული მიზნებით 

ათვისებული სივრცეების ურბანული განაშენიანება) ბუნებრივი ეკოსისტემების 

შემორჩენილი ფრაგმენტების დამატებით შემცირებას იწვევს, ხოლო ბუნებრივი 

გარემოს აღდგენის შესაძლებლობებს ამცირებს.  

ბუნებრივი გარემოს ობიექტების დაცვითი ზონების გაუთვალისწინებლობა 

(მაგალითად მტკვრისა და მცირე მდინარეების ჭალებში, თბილისის შემოგარენის 

ბუნებრივი ლანდშაფტების ტერიტორიაზე და ა.შ). ხშირ შემთხვევაში, იწვევს 

ბუნებრივი გარემოს ობიექტების გარემოსდაცვითი ფუნქციის მატარებელი 

ტერიტორიების მიზანმიმართულ სახეცვლას და დეგრადაციას (მაგალითაა, 

დიღმის ჭალების ტერიტორიაზე, მცირე მდინარეთა კალაპოტებსა და მშრალ 

ხევებში), რაც ანადგურებს ბიომრავაფეროვნებას და დამატებით ამძიმებს ამ 

ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობას.  

დამაზიანებელ ფაქტორს წარმოადგენს გარემოს კომპონენტების დაბინძურება. 

წყლის დაბინძურება უარყოფით გავლენას ახდენს განსაკუთრებით წყალჭარბი 

ეკოსისტემების ბიომრავალფეროვნებაზე, ჰაერის დაბინძურება და ქალაქის 

სიახლოვეს ჩამოყალიბებული სპეციფიკური ტემპერატურული რეჟიმები 

წარმოადგენს შემოგარენის ბუნებრივი ლანდშაფტების დეგრადაციის 

მაპროვოცირებელ დამატებით ფაქტორს (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 

2015-2020, მცენარეთა დაცვა).  

ტყეები,  ინსტიტუციური ხარვეზები 

მათი გარემოსდაცვითი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ცალკე განხილვის საგანია 

თბილისის ტყეების მდგომარეობა. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ტყეები, 

2010 წლის შემდეგ, ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ, გადმოეცა ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიას. ამჟამად, თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ ტყიან 

ტერიტორიებს არ გააჩნიათ ტყის სტატუსი და განიხილებიან როგორც „მწვანე 

ნარგავობები“. თბილისის ტყეები ნაწილობრივ იმართება ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის მიერ, სხვა 

ფუნქციებთან ერთად, შეთავსებით. ამასთან, აღნიშნული სამსახური არ 

წარმოადგენს სატყეო ან გარემოსდაცვითი მიმართულებით სპეციალიზებულ 

ორგანოს და ძირითადად საქალაქო და დეკორატიული გამწვანების საკითხებზეა 
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ორიენტირებული. ამ ტიპის მმართველობა ეჭვქვეშ აყენებს ტყეების დაცვისა და 

მდგრადი მართვის პერსპექტივებს თბილისის ტერიტორიაზე.  

არსებული მდგომარეობით, თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ტყეების ზუსტი 

ფართობი დადგენილი არ არის, არ არის ჩატარებული ტყეების ინვენტარიზაცია 

(ცალკეული უბნებისთვის 2006 და1989 წლიდანაც კი), არ არის დადგენილი 

საზღვრები ტყიანი ფართობებისთვის, ხოლო არსებული მონაცემები (ეროვნული 

სატყეო სააგენტოს მიერ ქალაქისთვის გადმოცემული ციფრული რუკები) 

მოძველებულია და ხშირ შემთხვევაში არ ასახავს ამჟამინდელ რეალობას.  

ტყეების მდგომარეობა 

თბილისის ტერიტორიაზე მასობრივადაა გავრცელებული ხე-მცენარეთა პარაზიტი 

მწერების სახეობები, რომელთა წინააღმდეგაც გასულ წლებში მასშტაბური 

ღონისძიებები ტარდებოდა: 

„2011წ. ქ. თბილისის შემოგარენის ტერიტორიაზე - 478ჰა 

ფართობზე  მოვლითი ღონისძიებების განსახოციელებლად, მოინიშნა 

ზეხმელი, დაავადებული, ზრდაში ჩამორჩენილი ხეები. შედეგად 2012 წელს 

მოიჭრა 1550, ხოლო 2013 წელს 2840 ძირი ხე, რომელიც საშეშედ გაიცა 

სოციალურად დაუცველ მოსახლეობაზე.  ზემოაღნიშნული სამუშაოები 

დაგეგმილია, როგორც მიმდინარე, ასევე მომავალი წლის სამუშაო 

პროცესში“. (2014-15 წლებში დამატებით მოიჭრა 10 000 ზე მეტი ხე, მათ 

შორის, რამდენიმე ტყის კომომი 100%-იანი ხმობის გამო სრულად გაქრა).  

 

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ პარაზიტების მასიური გავრცელების 

მაპროვოცირებელი ფაქტორებიდან ძირითადი ხე-მცენარეთა დარგვისას აგრო-

ტექნიკური პირობების დარღვევა და კლიმატის გლობალური ცვლილებაა 

მოყვანილი, რამაც მცენარეთა იმუნიტეტის დაქვეითება გამოიწვია,  თუმცა  არ 

არის განხილული უშუალოდ ქალაქის თბური კუნძულის, ჰაერისა და ნიადაგის 

დაბინძურების  შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედება ხე-მცენარეთა იმუნიტეტზე.  

შეჯამება  

დასკვნის სახით, წარმოდგენილია ის დამაზიანებელი ფაქტორები, რომლებიც 

საფრთხეს უქმნიან თბილისის ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებასა და 

ეკოსისტემების მდგრადობას: 

ინსტიტუციონალური ხარვეზები - დღემდე თბილისის გარემოს ობიექტების 

საინვენტარიცაზიო მონაცემები, წყლის ობიექტების წყალდაცვითი თუ 

სანიტარული ზონები, არ არსებობს რაც აღნიშნული ობიექტების დაცვისათვის 

აუცილებელი რეჟიმებით უზრუნველყოფას ართულებს. ნახევრად ბუნებრივი და 
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აგრო-კულტურული სივრცეების საინვენტარიზაციო მონაცემების არარსებობა 

განაპირობებს მათ დეგრადაციასა და ფართობის შემცირებას.  

ტყეებისთვის არ არის დადგენილი საზღვრები, სახელმწიფო კანონმდებლობასთან 

შეუსაბამოა მათი სტატუსი და მართვის მეთოდი, რაც ამძიმებს თითოეული რისკ-

ფაქტორის დამაზიანებელ ზეგავლენას და არ უწყობს ხელს ტყეების 

მდგომარეობის შემდგომ გაუმჯობესებას.  

ხე-მცენარეთა დაავადებები - მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს ტყიანი 

ფართობების შემდგომი კარგვა მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების გამო. 

ინვაზიური სახეობები - გასული საუკუნიდან მოყოლებული, ტყეების გაშენების 

პროცესში არ ხდება ინვაზიის საფრთხის გათვალისწინება და ბუნებრივი 

ეკოსისტემის აღდგენის ნაცვლად უპირატესობა ენიჭება ეგზოტიკური სახეობების 

გაშენებას, რაც ამ სახეობების ადაპტაციის შემთხვევაში, ქმნის ინვაზიის საფრთხეს, 

რაც თავის მხრივ, სფრთხეს უქმნის როგორც ტყის, ასევე ველისა და ა.შ 

ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებას. 

გადაჭარბებული ძოვება - ხელს უწყობს ტყეების დეგრადაციას, არ აძლევს 

ამონაყარს განვითარების საშუალებას, ნიადაგის დეგრადაციისა და სტრუქტურის 

რღვევის გამო ხელს უწყობს ნიაღვრულ პროცესებს, ამცირებს ბუნებრივი გარემოს 

წყალდაცვით ფუნქციას, იწვევს ნოყიერი ნიადაგის კარგვას.  

ურბანული და სუბ-ურბანული ტერიტორიების გაფართოება ამცირებს ტყით 

დაფარულ ფართობებს, ამცირებს გაველებული ტერიტორიებზე ტყეების აღდგენის 

პესპექტივას, იწვევს ტყეების ფრაგმენტაციას და ბიომრავალფეროვნების კარგვას.  

ამცირებს აგრო-კულტურული სავარგულებისა და ნახევრად ბუნებრივი 

სივრცეებისა და წყალჭარბი ტერიტორიების ფართობს, იწვევს მათ იზოლაცია-

ფრაგმენტაციას,  ასუსტებს მათ წყალდაცვით, ნიადაგდაცვით ფუნციებს.  

გარემოს სხვა კომპონენტების (ჰაერი ნიადაგი წყალი) დაბინძურება - 

ანთროპოგენული ზემოქმედების შედეგად ჰაერის და სხვა კომპონენტების 

დაბინძურება (ნახშირ-აზოტოვანი აირები, მძიმე მეტალები, ოზონი) კიდევ უფრო, 

მოწყვლადს ხდის თბილისის მიდამოების ბიომრავალფეროვნებას, მათ შორის, 

მავნებელთა და დაავადებებების მიმართ (თბილისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 

2015-2020, მწვანე ნარგავები).  

ჰაბიტატების იზოლაცია - ფრაგმენტაცია. თბილისის ტყეებისათვის პრობლემას 

წარმოადგენს მათი ცალკეული უბნების სამშენებლო განვითარებით გამოწვეული 

იზოლირება-ფრაგმენტაცია, რაც თავის მხრივ აღარიბებს არეალის 

ბიომრავალფეროვნებას.  

დასკვნა  

თბილისის ტერიტორიაზე, ბუნებრივი გარემოს კომპონენტებისს მიმართ სახეზეა 

არაერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზი. ისტიტუციური ხარვეზები, სივრცითი 
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მონაცემების არარსებობა გარემოს კომპონენტების მძიმე ხარისხობრივ 

მდგომარეობასთან ერთად, ქალაქისთვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს 

წარმოადგენს.  

ქალაქის ძირითადი დამაბინძურებლებია, ჰაერის შემთხვევაში, საავტომობილო 

ტრანსპორტი, წყლის შემთხვევაში, გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემიდან, ან 

საკანალიზაციო სისტემების გარეთ  ჩადინებული წყლები. 

სხვა დამაბინძურებლების შესახებ (საწარმოო გაფრქვევები, სამშენებლო პროცესი 

და ა.შ) ზუსტი დასკვნების გამოტანას ართულებს მონაცემთა სიმწირე, 

განსაკუთრებით მწირია ინფორმაცია, ნიადაგის დაბინძურებასთან დაკავშირებით, 

თუმცა ადრეული კვლევები ამ კომპონენტის მძიმე მეტალებით დაბინძურებას 

აფიქსირებდნენ.  

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების ცალკეული კომპონენტების (მაგ. ტყეები)  

მდგრადობა, ქალაქსა და მის შემოგარენში, დარღვეულია,  რაც შესაძლოა, გარემოს 

სხვა კომპონენტების მძიმე ხარისხობრივი მდგომარეობით იყოს გამოწვეული.    

 

10. გამწვანება, რეკრეაცია 

თბილისის ღია, გამწვანებული ტერიტორიების კატეგორიები და მათი 

ზოგადი მახასიათებლები  

დოკუმენტის საჭიროების დასაბუთება 

თბილისის მიწათსარგებლობის წარმოდგენილ კონცეფციაში, მოცემულია 

მრავალი ისეთი სარეკრეაციო თუ გარემოსდაცვითი ობიექტი, რომელთა 

გამოყენებაც თბილისის პრაქტიკაში არ მომხდარა (მდინარისპირა პარკი, 

ლანდშაფტური პარკი, არაფორმალური მწვანე ღია სივრცე და ა.შ). მათი 

ფუნქციისა და მნიშვნელობის განმარტება, ისევე, როგორც მათი 

გამოყენების რეჟიმებისა და პარამეტრების აღწერა მნიშვნელოვნად 

მიგვაჩნია. სწორედ ამისთვის,  გთავაზობთ „მწვანე ღია სივრცეების“ 

ელემენტთა განსაზღვრებას, პარამეტრებსა და იერარქიას.   

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის “პროექტის” 

წარმოდგენის პარალელურად, მნიშვნელოვანია მომზადდეს „მწვანე 

ქალაქის“ შესახებ, კონცეფტუალური ხედვის ფარგლებში ჩვენს მიერ 

მითითებული მწვანე სივრცეების კატეგორიებისა და მათი ზოგადი 

მახასიათებლების განმსაზღვრელი (ქვემოთ მოცემული) დოკუმენტი, 

რომელიც, ჩვენი ხედვით, საფუძვლად უნდა დაედოს შესაბამის 

პასუხისმგებელ სტრუქტურათა მიერ „მწვანე ქალაქის“ რეგლამენტის 

მომზადებას.   

“მწვანე ქალაქის რეგლამენტის” მომზადება, დოკუმენტში მოყვანილი 

კატეგორიზაციისა და მახასიათებლების გათვალისწინებით, ეფექტურს 
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გახდის მწვანე ღია სარეკრეაციო სივრცეების ეფექტურ მართვასა და 

სამომავლო განვითარების დაგეგმვას თბილისის ტერიტორიაზე.   

 

შესავალი   

მწვანე ღია სივრცეების განსაზღვრება 

მწვანე ღია სივრცეების ცნება ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო 

პრაქტიკაში. მწვანე ღია სივრცეებში მოიაზრება ყველა სივრცე ბუნებრივი 

ლანდშაფტებიდან, დეკორატიულ,  მცირე  ურბანულ პარკებამდე. ამასთან, 

მნიშვნელოვანია, რომ მწვანე ღია სივრცეების განსაზღვრება, კლასიფიკაცია 

და იერარქია არ არის საერთო ყველა ქვეყნისა თუ ქალაქისათვის. როგორც 

წესი, ყოველივე ეს განისაზღვრება იმ ძირითადი მიდგომებიდან და 

სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, რომელთაც ესა თუ ის 

საზოგადოება ისახავს.  

მიუხედავად ამისა,  ყველა ამ მიდგომას აერთიანებს ძირითადი ამოსავალი 

დებულებები: მწვანე, ღია სივრცეები არის სივრცეები ღია ცის ქვეშ და 

თავისუფალია შენობა-ნაგებობებისაგან, ისინი ფიზიკურად მიწვდომადია 

ყოველი ადამიანისთვის, სრულად ბუნებრივია (მცენარეულობით, წყლით 

ან გრუნტით დაფარული), ან მნიშნელოვნად შეიცავს ბუნებრივი გარემოს 

ელემენტებს (ხე-მცენარეებს, ბალახს და ა.შ).  

მწვანე ღია სივრცეების კლასიფიკაცია 

მწვანე სივრცეების ჩვენეული კლასიფიკაცია დაეყრდნობა საერთაშორისო 

გამოცდილებას და მიზნად ისახავს თბილისის მიწათსარგებლობის 

კონცეფციის ძირითადი მიდგომის „მწვანე ქალაქის“ ელემენტების 

განმარტებასა და იერარქიის დადგენას.  

ევროკავშირის ქვეყნების „ურბანული ატლასის“ (Urban atlass) ძირითად 

მსხვილ მწვანე ელემენტებს წარმოადგენს: წყალი, ტყეები, წყალჭარბი 

ჰაბიტატები, ნახევრად-ბუნებრივი სივრცეები და აგრო-კულტურული 

სავარგულები, ურბანული გამწვანება. აღნიშნული კლასიფიკაცია 

შესაბამისობაში მოდის თბილისის საჭიროებებთან, რადგან აქ მოცემული 

ყველა ელემენტი წარმოდგენილია ქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.  

ესენია: 

● წყალჭარბი ჰაბიტატები, ნახევრად-ბუნებრივი ან ბუნებრივი 

სივრცეები  მდინარისპირა ჭალები ტბისპირა ჭაობები, 

მცენარეულობით ნაკლებ დაფარული კლდოვანი ფერდობები, 

მდელოები და ა.შ. 

● აგრო-კულტურული სავარგულები - სასოფლო სამეურნეო 

სავარგულები ქალაქის ნაშენი ტერიტორიის გარეთ, სათიბ-

საძოვრები. 
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● ტყეები - ის ბუნებრივი ან ხელოვნურად გაშენებული ტყის მასივები, 

რომლებიც გარს ერტყმიან თბილისის ნაშენ ნაწილს, 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში.  

შენიშვნა: აღნიშნული სივრცეების ძირითად მიზანს წარმოადგენს გარემოს 

დაცვა და გარემოს სერვისებით მდგრადი სარგებლობა (მაგ. ტყით 

სარგებლობა, ძოვება, სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მოყვანა და ა.შ). 

ხოლო სარეკრეაციო დატვირთვა მათი მეორადი ფუნქციაა, რომელიც 

ძირითადი ფუნქციითაა შეზღუდული. 

● წყალი - მდინარეების, ტბების, არხებისა და  წყალსაცავების 

ერთობლიობა, კანონით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი 

რეჟიმებით და მათი დაცულობის გათვალისწინებით. 

● ურბანული მწვანე, ღია სივრცეები - პარკები, სკვერები და ა.შ. მათი 

ძირითადი დატვირთვა რეკრეაცია და საქალაქო ცხოვრების 

ხარისხის გაუმჯობესებაა, თუმცა ტერიტორიების გარემოს დაცვითი 

რეჟიმები გათვალისწინებულია  საჭიროების შემთხვევაში, 

შესაბამისი შეზღუდვების სახით.  

შენიშვნა: ურბანული მწვანე ღია სივრცეები წარმოადგენს იმ სივრცეთა 

ძირითად ერთობლიობას, რომელთა საშუალებითაც ფასდება ერთ 

მოსახლეზე სარეკრეაციო სივრცეების ფართობი თუ სარეკრეაციო 

სივრცეებთან მიწვდომადობა.  

 

ურბანული მწვანე სივრცეები 

ტიპები 

კონცეფციით გამოვყოფთ ორი ტიპის ურბანულ სარეკრეაციო სივრცეებს: 

ფორმალური ურბანული მწვანე სარეკრეაციო სივრცე - ძირითადად, 

დეკორატიული, წინასწარ განსაზღვრული ფუნქციების მქონე სივრცე, 

როგორც სივრცობრივად, ასევე ფუნქციურად  (ბილიკები სასეირნოდ, ზოგ 

შემთხვევაში, მათი გვერდის ავლის შეზღუდვით, დეკორატიული 

ყვავილნარები და ფორმირებული ბუჩქები, დასასხდომად გამოყოფილი 

ადგილები, დეკორატიული ჩანჩქერები ან შადრევნები და ა.შ.)  

ფორმალური მწვანე სივრცეებია: 

● პარკი, სკვერი და ბაღი. თბილისში ასეთი სივრცეების მაგალითებია: 

ვაკის პარკი, რიყის პარკი, ბუკიას ბაღი და ა.შ;  

● პლაჟი; 

● გოლფის კორტები. 

ბუნებრივი ურბანული სარეკრეაციო სივრცე - ბუნებრივი გარემოს 

ელემენტებით წარმოდგენილი მწვანე, სარეკრეაციო დანიშნულების 
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სივრცე. მდინარის ჭალებისა თუ ბუნებრივი გუბურების, მინდვრებისა და 

ტყის კორომების სახით, ქალაქის ნაშენ ნაწილში.  

ბუნებრივი ურბანული მწვანე სივრცეების ინფრასტრუქტურული 

უზრუნველყოფა განისაზღვრება მხოლოდ ადამიანისა და გარემოს 

დაცულობისა და უსაფრთხოებისათვის აუცილებელი მინიმუმით.  

ბუნებრივი ურბანული მწვანე სივრცის მაგალითებია: 

● ტყე-პარკი - მწვანე ღია სივრცე, სადაც ტყის საფარით დაფარულია  

30%-ზე მეტი ტერიტორია  

● ლანდშაფტური პარკი - მწვანე, სარეკრეაციო ღია სივრცე, სადაც 

ტერიტორიის 70%-ზე მეტი უკავია ტყით დაუფარავ ბუნებრივ ან 

ნახევრადბუნებრივ ლანდშაფტებს სივრცეებს. 

● მდინარისპირა პარკი - პარკი, რომელიც მდებარეობს უშუალოდ 

მდინარის სანაპიროზე და სადაც უზრუნველყოფილია მდინარის 

სანაპიროსთან მისვლა დასვენებისა და რეკრეაციის მიზნით. 

● ხაზოვანი სისტემები - წარმოადგენენ მნიშვნელოვან სარეკრეაციო 

მარშრუტებს, რომლებიც თავისთავად, გამოიყენება სასეირნოდ, 

სავარჯიშოდ, და გადასაადგილებლად, ასევე კომპანიონი 

ცხოველების გასეირნებისათვის.  ხაზოვანი სისტემების ძირითადი 

ფუნქციაა დააკავშირონ ერთმანეთთან სხვადასხვა ტიპის ღია 

სივრცეები. იდეალურ ვარიანტში, ხაზოვანი სისტემები ეფუძნებიან 

ბუნებრივ-ლანდშაფტურ სისტემებს (მაგ. მდინარეთა ხეობების 

გასწვრივ).   

ხაზოვანი სისტემებია: საფეხმავლო და სარბენი ბილიკები, 

საველოსიპედო გზები და ა.შ. 

შენიშვნა: ხაზოვანი მწვანე სივრცეები განკუთვნილია მხოლოდ 

არამოტორიზებული ტრანსპორტით მოსარგებლეთათვის, გარდა 

სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა გადაადგილების 

სპეციალური საშულებებისა. 

 

იერარქია 

გარდა ქვემოთ მოყვანილი სახეობრივი განსხვავებისა, მწვანე ღია 

სივრცეები განსხვავდება ფართობით, რაც შესაბამისად მოქმედებს მათი 

მნიშვნელობის მასშტაბებზე: რაც უფრო დიდია პარკი, მით 

მრავალფეროვანია მისი ფუნქცია და მით მეტია მისი მიზიდულობის ძალა. 

ამ პრინციპით, გამწვანებული ღია სივრცეები, დავყავით სამეზობლო, 

საუბნო, რაიონული, საქალაქო და აგლომერაციული მნიშვნელობის 

სივრცეებად. სხვადასხვა ქალაქებში, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექცევა 

როგორც ფართობის, ასევე ღია სარეკრეაციო სივრცის ფორმისა და 
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რელიეფის თავისებურებებსაც კი. (Open space strategy London; Open Space & 

Recreation Needs Study City of Sydney) და ა.შ.  

თბილისის მწვანე სისტემების იერარქია უნდა დადგინდეს არსებული 

საკანონმდებლო რეგულაციებისა გათვალისწინებისა და საერთაშორისო 

საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით.  

 

მიწვდომადობა  

საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია 

დადგინდეს ის ძირითადი საეტაპო სამიზნე კრიტერიუმები, რომელთა 

გაკმაყოფილებაც, თბილისმა 2030 წლისთვის უნდა უზრუნველყოს.  

სარეკრეაციო სივრცეები უნდა უზრუნველყოფდნენ რეკრეაციისა და 

გართობისა თუ გამაჯანსაღებელი აქტივობების შესაძლებლობათა 

მრავალფეროვნებას.  

ქალაქის მწვანე-სარეკრეაციო სივრცეები უნდა იყოს ადვილად მისაწვდომი, 

ფეხით მოსიარულეთათვის, მათ შორის, გადაადგილების სირთულის ან 

სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთათვის. შესაბამისად, ამ სისტემაში 

ვერ მოიაზრება რელიეფურად გამოყოფილ და მაღალი დახრილობის 

ფერდობებზე განთავსებული სარეკრეაციო სივრცეები.  

მწვანე სივრცეების გადანაწილება უნდა იყოს თანაბარი, ქალაქის ნაშენი 

ტერიტორიის მთელ სივრცეზე და უნდა აკმაყოფილებდეს მოქალაქეთა 

საჭიროებებს არა მხოლოდ საქალაქო დონეზე, არამედ, ყველა უბნისათვის 

და თითოეული საცხოვრებელი ერთეულისათვის ცალ-ცალკე.  სწორედ 

ამიტომ, კონტინენტური ევროპის ქალაქებში ერთ მოსახლეზე მწვანე 

სივრცეებთან წვდომადობის ერთ-ერთ ძირითად კრიტერიუმს სულ მცირე 2 

ჰა ფართობის ღია სივრცესთან საცხოვრებლის დაშორება წარმოადგენს. 

(Wu¨stemann, et.al, 2016); (Green Surge, “A TYPOLOGY OF URBAN GREEN 

SPACES, ECOSYSTEM SERVICES PROVISIONING SERVICES AND 

DEMANDS”) და ა.შ.  

მაგალითად, ბერლინის უწყვეტად განაშენიანებული ნაწილის 2.2 მილიონ 

მოსახლეს (დაახლოვებით 60%) აქვს წვდომა მწვანე სარეკრეაციო 

სივრცესთან 500 მ მანძილზე (Urban Development Concept Berlin 2030).     

აღნიშნული მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, ჩვენი აზრით 

მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სამი კრიტერიუმი: 

● ერთ სულ მოსახლეზე ქალაქის მასშტაბით მწვანე ღია სივრცეების 

მინიმალური ფართობი; 

● თითოეული საცხოვრებლიდან, ფეხით სავალ მანძილზე (300-500 მ)  

მიწვდომადი მინიმალური ღია სარეკრეაციო სივრცის ფართობი; 

● მწვანე ხაზოვან სისტემების ან მათში ჩართულ სარეკრეაციო 

სივრცეების სიახლოვე საცხოვრებლებთან;   

● ბუნებრივი მწვანე სივრცეების წილი სარეკრეაციო სივრცეების 

საერთო ფართობში.  
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ზონირებაში 

ასახვადობა 

მიწვდომადობა 

საცხოვრებელი 

ადგილიდან 

ფართობი დონე და განმარტება 

მოითხოვს ცალკე 

ზონას. შესაძლებელი 

ზონებია: 

ლანდშაფტური, 

სარეკრეაციო. 

3.2-დან 8 კმ-ს 

მანძილზე 

400 ჰა ფართო ტერიტორიები, 

დერეფნები ან ღია სივრცის 

ქსელი, რომელთა 

უმრავლესობა საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი გახდება 

და უზრუნველყოფს 

რეკრეარიულ, 

ეკოლოგიურ, 

ლანდშაფტის, 

კულტურულ და მწვანე 

ინფრასტრუქტურის 

სარგებელს. 

ობიექტებისა და 

თვისებების კომბინაციის 

შეთავაზება ლონდონში 

არის ადვილად 

ხელმისაწვდომი 

საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტით და შელებენ 

დააკმაყოფილონ 

საუკეთესო პრაქტიკის 

ხარისხის სტანდარტებს. 
 

მოითხოვს ცალკე 

ზონას. შესაძლებელი 

ზონებია: 

ლანდშაფტური, 

სარეკრეაციო. 

3.2 კმ 60 ჰა მეტროპოლიური 

(აგლომერაციული) 

მნიშვნელობის მწვან 

სივრცე, ფართო 

სარეკრეაციო, 

გარემოსდაცვითი, 

აქტიური და პასიური 

დასვენების თუ 

სპორტული აქტივობების 

სივრცე, საკემპინგე 

არეალებითა, ცხოველთა 

გასასეირნებელი 

სივრცეებით და ბუნებრივ 

გარემოზე დაკვირვების 

შესაძლებლობებით, 

დაცული ბუნებრივი 

ლანდშაფტებით. 

მოითხოვს ცალკე 

ზონას. შესაძლებელი 

1.2 კმ 20 ჰა საქალაქო მნიშვნელობის 

მწვანე სივრცე - 
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ზონებია: 

ლანდშაფტური, 

სარეკრეაციო. 

ლანდშაფტური 

ღირებულების, სივრცეების 

მიმდებარედ. 

(მდინარისპირები, ტყის 

კორომები და ა.შ) 

მრავალფეროვანი 

სპორტული აქტივობების, 

აქტიური და პასიური 

დასვენების სივრცეებით, 

ცხოველთა 

გასასეირნებელი 

სივრცეებით. 

მოითხოვს ცალკე 

ზონას. შესაძლებელი 

ზონებია: 

ლანდშაფტური, 

სარეკრეაციო. 

400 მ-ს მანძილზე 2 ჰა სარაიონო მნიშვნელობის 

მწვანე სივრცე, აქტიური 

და პასიური დასვენების, 

სათამაშო მოედნებისა და 

სპორტული 

აქტივობებისათვის 

უზრუნველყოფით, 

ცხოველთა 

გასასეირნებელი 

სივრცეებით. სარეკრეაციო 

სივრცის ეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად, აქ არ 

მოიაზრება ვიწრო და 

გრძელი სივრცეები, გარდა 

მდინარისპირა პარკის 

შემთხვევისა (აქაც, სულ 

მცირე, პარკის სიგანე არ 

უნდა იყოს 40 მ-ზე 

ნაკლები. 

მოითხოვს ცალკე 

ზონას. შესაძლებელი 

ზონებია: 

ლანდშაფტური, 

სარეკრეაციო. 

400 მ-ზე ნაკლები 2 ჰა საუბნო მნიშვნელობის 

მწვანე სივრცე აქტიური და 

პასიური დასვენების, 

სათამაშო მოედნებისა და 

სპორტული 

აქტივობებისათვის 

უზრუნველყოფით, 

ცხოველთა 

გასასეირნებელი 

სივრცეებით. 

არ მოითხოვს ცალკე 

ზონის სახით 

გამოყოფას და 

ინტეგრირებულია სხვა 

400 მ-ზე ნაკლები 

მანძილი 

0.4 ჰა-მდე სამეზობლო მნიშვნელობის 

მწვანე სივრცე 

ფორმალური ან 

არაფორმალური მცირე 
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ზონებში დაშვებული 

მიწათსარგებლობის 

სახით. ასეთი ზონებია: 

საცხოვრებელი, 

საზოგადოებრივ-

საქმიანი, შერეული 

ზონა 

პარკი ან სკვერი, ხანმოკლე, 

პასიური 

დასვენებებისთვის, 

წახემსებისთვის და ა.შ. 

ცხოველების 

გასასეირნებელი 

არეალების წვდომადობის  

ხარვეზები, მაქსიმუმ 300 მ 

მანძილზე 

საცხოვრებლიდან, 

‘’ივსება’’ სამეზობლო 

მნიშვნელობის მწვანე 

სივრცეებზე 

ტერიტორიების 

გამოყოფით. 

არ მოითხოვს ცალკე 

ზონის სახით 

გამოყოფას და 

ინტეგრირებულია სხვა 

ზონებში დაშვებული 

მიწათსარგებლობის 

სახით. ასეთი ზონებია: 

საცხოვრებელი 

საზოგადოებრივ-

საქმიანი, შერეული 

ზონა, სპეციალური, 

ინდუსტრიული 

რამდენიც 

შესაძლებელია 

ცვალებადი ხაზოვანი მწვანე სისტემა - 

საფეხმავლო-

საველოსიპედო ბილიკების 

ქსელი, იდეალურ 

ვარიანტში, მწვანე, 

ლანდშაფტური 

სივრცეების, მდინარეთა 

სანაპიროების გასწვრივ ან 

გზისპირას, ხე-მცენარეების 

ჩრდილით 

უზრუნველყოფილი. 

 

ილ. 1: მწვანე სარეკრეაციო სივრცეების იერარქია-ტიპოლოგია, 

წვდომადობის პარამეტრებით, ლონდონის მაგალითზე 

წყარო: Best Open Space Strategies. Mayor of London. Commission for Architecture  

and the Built Environment, 2009. გვ. 22-25; 

 

 

ურბანულ სარეკრეაციო სივრცეებთან წვდომადობის ხარისხის შეფასების 

საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა 

ურბანული მწვანე სივრცეების (UGS) წვდომადობა მწვანე ფართობების 

მნიშვნელობის გამო დაგეგმვისა და კვლევის უფრო მნიშვნელოვანი ასპექტი გახდა 

ქალაქის მაცხოვრებელთათვის. თუმცა მიხედავად იმისა, რომ UGS 

ხელმისაწვდომობა ურბანულ დაგეგმარებაში ადამიანის ჯანმრთელობისა და 
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კეთილდღებისთვის არის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, ქალაქების ფარგლებში 

რთული სოციალურ-ეკოლოგიური ურთიერთქმედების მხოლოდ ერთი-ერთი 

კომპონენტია. 

მწვანე ფართობების არსებობა ურბანული მაცხოვრებლებისთვის ძალიან 

მნიშვნელოვანია. პარკებს, ურბანულ რეკონსტრუქციებს, ბაღებსა და სხვა ღია 

სივრცეებს თავიანთი ყოველდღიური დასვენების, საჭიროებებისა და მრავალი 

სხვა მომსახურებისთვის იყენებენ (Kabisch et al., 2015). დღესდღეისობით სიახლეს 

არ წარმოადგენს ის, რომ ურბანული მწვანე სივრცეები (UGS) აუცილებელია 

ქალაქების დასახლებისა და მისი კარგად ფუნქციონირებისთვის. ისინი: (1) 

თამაშობენ  დიდ როლს დასვენებასა და ჯანმრთელობაში, ყოველდღიური 

ცხოვრების ხელშეწყობაში; (2) წვლილი მიუძღვით ბიომრავალფეროვნების 

კონსერვაციაში; (3) ხელს უწყობენ ქალაქის კულტურული თვითმყოფადობას; (4) 

გთავაზობენ ადგილებს ბუნებაში გამოცდილების მიღებისთვის; (5) ხელს უწყობს 

და აუმჯობესებს ქალაქის გარემოსდაცვით ხარისხს; და (6) გვეხმარება ქალაქის 

ტექნიკური პრობლემების ბუნების გზით (დახმარებით) გადაჭრაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამაა ცნობილი  ქალაქებში UGS- ის დადებითი 

მხარეების შესახებ, მათი განვითარება, მენეჯმენტი და შენარჩუნება კვლავაც რჩება 

გამოწვევად. ეს გამოწვევა რამდენიმე მიზეზითაა: (1) UGS, როგორც ეროვნულ, 

ასევე ადგილობრივ დონეზე, ბევრ ქვეყანაში დაბალი პრიორიტეტი აქვს 

მინიჭებული და მათთვის შეზღუდული ფინანსური ბიუჯეტებია; (2) მზარდი 

აქცენტი ორიენტირებულია  უფრო ინტენსიური განვითარების საჭიროებაზე - 

ყურადღება გამახვილებულია მაღალი სიმკვრივის "კომპაქტ ქალაქის" 

კონცეფციაზე, როგორც ევროპის მომავალი ქალაქების მოდელი და რომელიც 

ნაკლებად სვამს კითხვას იმაზე თუ როგორ და სად უნდა იქნას მწვანე ფართები ამ 

მოდულში; და (3) აქცენტირებულია ასევე  ბრაუნფილდების განვითარებაზე, 

რომლებიც იწვევენ ქალაქების ძირითად უბნებში გაუჩინარებული მრეწველობისა 

და სარკინიგზო გადაზიდვების საერთო ტენდენციებს და აღიარებენ, რომ უფრო 

ინტენსიური ურბანული განვითარება შესაძლოა ხანდახან მოიცავდეს  არსებული 

UGS-ს შემცირებას. 

ურბანულ სივრცეებთან წვდომადობაზე საუბრისას, უმთავრესად უნდა აღინიშნოს 

ის, რომ არ არსებობს ერთი რომელიმე, კონკრეტული სრულყოფილი ინდიკატორი. 

მოძიებული ლიტერატურის მიხედვითაც, რომლებიც ევროპული ქალაქების 

შესახებ მოიცავს ინფორმაციას, საუკეთესო მიწვდომადობა ჯერ-ჯერობით არ 

გამოვლენილა. ყველა ქვეყანა იყენებს სხვა და სხვა ინდიკატორს. კვლევების 

მიხედვით  მრავალფეროვანი სურათი გამოიკვეთა ევროკავშირის მასშტაბით. 

სამხრეთ  ევროპულ ქალაქებში გვხვდება საშუალო მიწვდომადობა,  რაც ახსნილია 

ცოტა ტყისა და ნაკლები ხეების რაოდენობით, ასევე ქალაქების ისტორიებით.  

თუმცა, ჩრდილოეთ ევროპის ქალაქებში საშუალო  ხელმისაწვდომობის 

მაჩვენებლები მხოლოდ ბიოფიზიკური პირობებისა და ზოგადად მდიდარი ტყის 

არსებობის შედეგი არ არის.  ეს ასევე განაპირობა ურბანული ცხოვრების 
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ჩრდილოეთ ევროპულმა მიდგომამ, რაშიც მოიაზრება არსებულ ტყეებთან ახლოს 

ცხოვრება. 

UGS-ს უკეთესი და უფრო მკაფიო მენეჯმენტისათვის, მდგრადობისა და 

ადამიანისთვის კეთილდღეობის მქონე ქალაქების განმაპირობებელი მიზნების 

მისაღწევად, ზოგიერთი ქალაქი უზრუნველყოფს UGS- ს ერთ სულ მოსახლეზე 

ბარიერის მნიშვნელობას, ანუ UGS- ის მინიმალურ "მიწვდომოდობას".  

ევროპული ქალაქებში UGS-ს  მიწვდომადობის შესაფასებლად, იყენებენ GIS- ის 

ანალიზში არსებული მიწათსარგებლობისა (შემდგომში მიწის ნაკვეთზე) და 

კონცენტრაციის მონაცემები. მიწის საფარის მონაცემები მოწოდებულია ევროპის 

გარემოს დაცვის სააგენტოს მიერ (EEA, http://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/data/urban-atlas) და ასევე გვაქვს ევროპული ურბანული ატლასის მიწის 

ნაკვეთის მონაცემებით. ურბანული ატლასის მონაცემები ითვალისინებს 27 

ქვეყნის 299 დიდ ურბანულ ზონას (მათ შორის ქალაქების გარშემო მგზავრობის 

ზონებს). ხორვატია, ევროკავშირში გაწევრიანებული ბოლო წევრი, არ შედის ამ 

კვლევაში. ურბანული ატლასის მონაცემები დაფუძნებულია სატელიტიდან 

გადაღებულ გამოსახულებაზე 2.5-მეტრიანი სივრცული რეზოლუციით, რაც 

მოიცავს ყველა ევროპულ ძირითად ქალაქსა და  100 000-ზე მეტი მაცხოვრებლის 

მქონე უფრო ფართო ურბანული ზონებისთვის შესაფერის მონაცემებს. 

საუკეთესო წვდომადობაზე საუბრისას უნდა ვახსენოთ ვანკუვერი, რომელიც 

შედის ტოპ საცხოვრებელ ქალაქებში. ამ ქალაქში მიღებულია, რომ ურბანულ 

მწვანე სივრცესთან მიწვდომადობა უნდა იყოს 5 წუთის სავალზე. ნეიჩერალ 

ინგლენდის, ისევე როგორც ამერიკის გარემოს დაცვის სააგენტოს რეკომენდაციით 

ეს დრო 5 წუთს უტოლდება (Pickard et al., 2015). ხოლო ევროპული ინდიკატორის 

მიხედვით მაქსიმალური დრო 15 წუთია. 

City/ Organization Availability 

Vancouver - Top Liveable city  5 minute walk to nature 

Natural England 5 minute walk to nature 

EU common indicator 15 minute walk to nature 

US Environmental Protection Agancy 5 m wailking distance 

 

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის (WHO) მოწოდებით, ერთ სულ ადამიანზე 

ყველა ქალაქში უნდა იყოს 9 მ2 მწვანე სივრცე. ბუეოს აირესში ეს ციფრი 1.9მ2-ს 

უტოლდება , ტოკიოში - 3მ2, სტამბულში - 6.4 მ2, სინგაპურში - 66 მ2, ვენაში - 120 

მ2, ლონდონში - 27 მ2, ამსტერდამში - 45.5 მ2, სტოკჰოლმში 87.5 მ2. 

(http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/) 

 

 

http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
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ქალაქი ერთ სულ მოსახლეზე UGS 

ბუენოს აირესი 1.9 მ2  

ტოკიო 3 მ2  

სტამბული 6.4 მ2  

WHO 9 მ2  

სინგაპური 66 მ2  

ვენა  120 მ2  

ლონდონი 27 მ2  

ამსტერდამი 45.5 მ2  

სტოკჰოლმი 87.5 მ2  

 

ქალაქი ბერლინი, მიზნად ისახავს სულ მცირე 6 მ2 UGS-ს ერთ სულ მოსახლეზე 

(Senatsverwaltungfür Stadtentwicklung und Umwelt, 2013), ხოლო გერმანიის სხვა 

ქალაქის, ლაიფციგის მიზანია უზრუნველყოს 10 მ2  UGS  ერთ სულზე  (ქალაქი 

Lieipzig, 2003.) აქვე უნდა დავსძინოთ, რომ ეს ციფრი არის ის მინიმუმი, რომელიც 

ყველაზე  მჭიდროდ დასახლებულ უბანშიც  კი უნდა მივიღოთ ერთ სულ 

მოსახლეზე რეკრეაციული სივრცეების ფართობის გამოთვლის შემდეგ.  

(https://www.researchgate.net/publication/296694423_Urban_green_space_availability_in

_European_cities) 

მწვანე სივრცეების ტიპოლოგია, ეკოსისტემების რეზერვების მომსახურება და 

მოთხოვნები გვიჩვენებს ევროპული ქალაქების შესახებ მონაცემებს. მონაცემები 

გვაქვს როგორც ერთ სულ მოსახლეზე გათვლილ მწვანე სივრცეებზე, ასევე მწვანე 

სივრცეებს + ტყეებზე. ირკვევა, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ სულ 

მოსახლეზე 27.25 მ2 ურბანული მწვანე სივრცეა. სამხრეთ ევროპაში ეს რიცხვი 

10.97მ2-ს უტოლდება. თითქმის,  მიახლოებულია აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 

სტატისტიკაც 13.71მ2, ხოლო ყველაზე მაღალი ეს რიცხვი ჩრდილო ევროპის 

ქვეყნებშია 32.95 მ2  (http://greensurge.eu/working-

packages/wp3/files/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_1_.pdf/D3.1_Typology_of_urb

an_green_spaces_v2_.pdf) 

Land use/ land cover area and per capita 

indicator Western Europe 
Southern 
Europe 

Eastern 
Europe 

Northen Europe 

Total area (ha) 29625.04 25595.24 18958.96 48816.15 

http://greensurge.eu/working-packages/wp3/files/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_1_.pdf/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_v2_.pdf
http://greensurge.eu/working-packages/wp3/files/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_1_.pdf/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_v2_.pdf
http://greensurge.eu/working-packages/wp3/files/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_1_.pdf/D3.1_Typology_of_urban_green_spaces_v2_.pdf
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Total residential 
area 

4936.69 2489.48 2665.92 5661.93 

Forest 4168.85 2487.7 3035.86 16700.32 

Green urban 
areas 

853.24 399.2 462.06 1288.32 

Per capita green 
space (m2 per 

inh.) 
27.25 10.97 13.71 32.95 

per capita green 
+ forest (m2 per 

inh.) 
233.97 137.39 157.52 1277.95 

 

მოპოვებული ინფორმაციით, საჯარო მწვანე სივრცეების (პარკები და ბაღები) 

პროცენტული რაოდენობა მსოფლიოში ასე გამოიყურება: მოსკოვი 54.00% 

(Department of natural resources, 2013), სინგაპური 47.00%  (National Parks Board, 2011),  

სიდნეი 46.00%  (New South Wales Department of Planning, 2010), ვენა 45.50% (Vienna 

Annual Statistics 2014), მადრიდი 35.00% (Archivo del Ã•rea de Gobierno de Las Artes, 

Deportes y Turismo. Ayuntamiento de Madrid, 2014),  ჰონგ კონგი 40% (Agriculture, 

Fisheries and Conservation Department, 2015), ლონდონი 33%  (Greenspace Information 

for Greater London CIC, 2013), რაც შეეხება ამსტერდამს 13%  (Statistics 

Netherlands/TNO, 2015),  და ბერლინს 14.40% (Berlin.de, 2011).  

ცუდი მდგომარეობაა დუბაიში 2%  (Dubai Culture and Arts Authority, 2015), 

სტამბულში 2.20% (Istanbul Metropolitan Municipality, 2015), მუმბაიში 2.5% (Tata 

Institute of Social Sciences, 2011), შანხაიში 2.8%  (Shanghai Theatre Academy, 2014), 

ტაიპეი 3.60%  (Parks and Street Lights Office, Taipei City, 2014). რაც შეეხება 

საქართველოს, თბილისის მონაცემი 7.2 მ2-ია. 

  ფართობი მანძილი 

ბერლინის ურბანული 

კეთილდღეობისა და გარეოს 

დეპარტამენტი 

0.5 ჰა 500 მ 

ბრიტანეთი 2 ჰა 300 მ 

თელავივი 0.5 ჰა 300 მ 
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იტალიის კვლევითი 

ინსტიტუტი 2003 
0.5 ჰა 300 მ 

ღია სივრცის სტრატეგია 

400 ჰა 3.2 - 8 კმ 

60 ჰა 3.2 კმ 

20 ჰა 1.2 კმ 

2 ჰა 400 კმ 

2 ჰა-მდე 400 მ მცირე 

 

ფულერისა და გასტონის (2009) მიერ იდენტიფიცირებულია ის, რომ UGS-

ის უფრო მაღალი წილი შეიძლება მოიძებნოს ჩრდილოეთ და ცენტრალურ 

ევროპულ ქალაქებში (20-40%), ხოლო სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის 

ქალაქებში UGS- სთან წვდომა 10% -ზე ნაკლებია. მათ ასევე გამოაქვეყნეს 

ევროპაში UGS- ის პროპორციული დაფარვისა და პროპორციული 

ღირებულებების განაწილება და თქვეს, რომ UGS უფრო უკავშირდება 

ქალაქის არეალს, ვიდრე მოსახლეობის რაოდენობას. მათი აზრით 

კომპაქტური ქალაქები მაღალი მოსახლეობის სიმჭიდროვე აჩვენებენ, რაც 

იწვევს ერთ სულ მოსახლეზე მწვანე სივრცეების საკმაოდ დაბალ 

მაჩვენებელს, ეს კი სამხრეთ ევროპის ქალაქებში გხვდება. 

საფრანგეთის ქალაქ ნანტში (Nantes), იმ მოქალაქეების პროცენტულობა 

100%-ს უტოლდება. ვინც 300მ-ის დაშორებით ცხოვრობს მწვანე 

სივრცესთან. ჯერ კიდევ 1999წლიდან. 

(http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-

gardens) სკანდინავისა და დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში,  როგორიცაა 

ავსტრია და ჩრდილო-დასავლეთ გერმანია, მცხოვრები მოსახლეობის  ორ 

მესამედს მწვანე სივრცეებთან წვდომადობა აქვთ 500-მეტრი მანძილის 

ფარგლებში. გარდა ამისა, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, პოლონეთი, 

სლოვაკეთი და ჩეხეთის რესპუბლიკას მაღალი სტანდარტი აქვთ. პირიქით, 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქებში შედარებით დაბალი 

მოთხოვნებია. უნგრეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში მთელ რიგ 

ქალაქებში, მოსახლეობის 40% -ზე ნაკლებია 500-მ-ის დაშორება 2-ჰა-

მინიმუმ UGS- დან. ეს ასევე ეხება სამხრეთ ევროკავშირის ქალაქებს, 

განსაკუთრებით საბერძნეთსა და ზოგიერთ ქალაქს იტალიასა და 

ესპანეთში. რაც შეეხება 2-ჰა-მდე მინიმალური UGS- ს 300 მ-ში მცხოვრებ 

მოსახლეობას, სკანდინავიის ქალაქების გარდა, 80% -ზე მეტს მაღალი 

მაჩვენებლები აქვთ, ხოლო ყველაზე რიცხვი სამხრეთ და სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქებში აღმოჩნდა. 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის არსებობს ისეთებიც, სადაც 

მოსახლეობის ურბანულ მწვანე სივრცეებთან მიწვდმადობა ყველაზე 

დაბალია. მაგალითად, ვალეტა (მალტა) ან რამდენიმე ბერძნული ქალაქი. 

ჩრდილოეთ ევროპული, კერძოდ, სკანდინავიური ქალაქები, საპირისპიროს 

http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens
http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens
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აჩვენებს. მათ შორისაა 20-მდე ქალაქი, სადაც 2-ჰა-მინიმუმ UGS- ის 

მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის წილია. ქალაქებში, როგორიცაა 

Umeå და Göteborg შვედეთი, თითქმის მთელი მოსახლეობა ცხოვრობს UGS- 

თან ახლოს. 

ბერლინის ურბანული კეთილდღეობისა და გარემოს დეპარტამენტი 

რეკომენდაციას იძლევა, რომ ყველა მაცხოვრებელს უნდა ჰქონდეს UGS- ის 

მისაწვდომობა მინიმუმ 0.5 ჰექტარზე 500 მეტრის დაშორებით. დიდ 

ბრიტანეთში, რჩევაა, რომ ქალაქის მაცხოვრებლებმა უნდა მიიღონ 

ბუნებრივი მწვანე ფართობი მინიმუმ 2 ჰექტარზე, 300 მეტრის დაშორებით 

სახლისგან (ჰენლი და სხვები. , 2003). ჰოლანდიური "მწვანე ქალაქის 

სახელმძღვანელო" პროექტი გულისხმობს, რომ ყველა საცხოვრებელი 

სახლი უნდა იყოს 500 მეტრში მწვანე ქსელის ნაწილიდან (Roo, 2011). 

საბოლოო ჯამში, ევროპის გარემოსდაცვითი სააგენტო (EEA) 

რეკომენდაციას იძლევა, რომ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ 15 წუთიანი 

დაშორება მწვანე სივრციდან, რაც დაახლოებით 900-1000 მ-ია.(Stanners and 

Bourdeau, 1995). მსგავსი სტრატეგია არსებობს მსოფლიოს სხვა ნაწილში 

ქალაქებში, როგორიცაა ჩრდილოეთ ამერიკაში, სადაც აქცენტი 

გაკეთებულია ხეებზე. 

 

თბილისის სარეკრეაციო სივრცეების ხარისხის მიმოხილვა 

სანამ უშუალოდ თბილისის შედეგებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია, 

აღინიშნოს რა გაკეთდა ანალიზისთვის. თბილისი დაყოფილია 33 უბნად. 

კვლევისათვის საჭირო იყო ზუსტად გვქონოდა მონაცემები როგორც 

უშუალოდ უბნების, ასევე ურბანული ნაშენი და სასოფლო ნაშენი 

ნაწილების ფართობებზე. გვქონოდა ინფორმაცია როგორც ურბანული 

საცხოვრებელი სახლებით დაფარული ნაწილების, ასევე უბნების 

მიხედვით მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ. ეს მონაცემები საჭირო იყო 

იმისთვის, რომ უბნების მიხედვით დაგვედგინა: 

 ყველა ურბანულ მწვანე სივრცესთან წვდომადობა 0.5 ჰა-ზე მეტი 

სივრცით; 

 ყველა ურბანული მწვანე სივრცე ერთ სულ მოსახლეზე; 

  მხოლოდ ნაშენ ნაწილში არსებული ურბანული მწვანე სივრცე 1 

სულ მოსახლეზე; 

 საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-თან  ფართობისა და 

მანძილის მიხედვით (დაფარვა %). (საცხოვრებლის რა % არის 

მოქცეული როგორც 0.5 ჰა-ზე დიდ UGS-თან 500მ-ში, ასევე 2 ჰა-ზე 

დიდ UGS-თან 300 მ-ში. ასევე გამოვითვალეთ საცხოვრებლის რა %-
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ია 20-60 ჰა UGS-თან 1200მ-ში.), და გამოთვლილი იქნა ნაშენ 

ნაწილში უბნის დაფარვა ურბანული მწვანე სივრცით. 

მოცემული გამოთვლების შემდეგ დავაჯგუფეთ უბნები მაღალი და დაბალი 

მონაცემების მიხედვით და საბოლოოდ გამოვავლინეთ როგორც კარგი, 

ასევე ცუდი მიწვდომადობის მქონე უბნები. 

დასაწყსისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევაში არ მოვიხილავთ გარე 

ლანდშაფტს. გენ-გეგმის მასშტაბებიდან გამომდინარე არსებული 

მასალებით მაღალი სიზუსტის ინფორმაციად შეიძლება ჩავთვალოთ 0.5 

ჰექტარზე დიდი სარეკრეაციო სივრცეების შესახებ ინფორმაცია -  

ვიკვლევთ მინიმუმ 0.5 ჰაქტარიდან  პარკებისა და  სკვერების მაგალითს. 

ანალოგიურად  ვითვლით ერთ სულ მოსახლეზე სივრცესაც და სხვა 

პარამეტრებსაც. 

 

 

რუკებში შეტანილია შემდეგი სივრცეები:  

1) საერთო სარგებლობის სარეკრეაციო სივრცეები (ყველა ის მწვანე 

სარეკრეაციო სივრცე, რაც ეკუთვნის სახელმწიფოს-მუნიციპალიტეტს და 

სადაც ვიზიტი არის უფასო) - მასალა მოწოდებულია მერიის მიერ, თუმცა ეს 

არის სამუშაო ვერსია და ინვენტარიზაციის მონაცემების არარსებობის გამო 

შესაძლოა აკლდეს გარკვეული სივრცეები, სწორედ ამიტომ, ცდომილებების 

გამოსარიცხად არ ვითვლით 0.5 ჰა-ზე მცირე პარკებს; 

2) სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები და მუზეუმები მწვანე  

სარეკრეაციო ტერიტორიებით (ზოოპარკი, დენდროპარკი, ეთნოგრაფიული 

მუზეუმი, ბოტანიკური ბაღი) - შეზღუდული წვდომით - რადგან 

ვიზიტისთვის საჭიროა თანხის გადახდა; 

3) კერძო ტერიტორიები, რომლებსაც გააჩნიათ მნიშვნელოვანი სარეკრეაციო 

ფუნქცია და აქტიურად გამოიყენებიან აღნიშნული დატვირთვის. 

(იპოდრომი, კუს ტბის, ლისის ტბისა და გლდანის ტბის მიმდებარე 

სივრცეები); 

 

თბილისში არის 33 უბანი. ქალაქი რთული რელიეფით გამოირჩევა, მისი 

განაშენიანება მოქცეულია სწორედ ყველაზე ადვილად ხელმისაწვდომ 

ტერიტორიებზე და აღნიშნული რესურსის უდიდესი ნაწილი უკვე ათვისებული 

აქვს, ხოლო განაშენიანების გარე კონტური ცალკეული გამონაკლისების გარდა,  

სწორედ რთული და შედარებით რბილი რელიეფის „გადასვლის“ ხაზია (ნაშენი-

უშენის რუკა).  რა თქმა უნდა, ქალაქის უბნებში მცხოვრები მოსახლეობის 

რაოდენობა განსხვავებულია, ისევე როგორც საერთო მწვანე სივრცეების 

რაოდენობა, სწორედ ამიტომ, უბნების მიხედვით მივიღებთ განსხვავებულ 

შედეგებს. 
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რთული რელიეფიდან გამომდინარე სარეკრეაციო სივრცეების წვდომადობა 

შეზღუდულია, მათ შორის, უშუალოდ გარე ლანდშაფტთან საცხოვრებლის 

სიახლოვე არ ნიშნავს, რომ მწვანე სარეკრეაციო სივრცეებია ხელმისაწვდომია 

(მაგ.სოლოლაკი, მთაწმინდის ფერდობები ან ყეენის და ლისის მთების ძირი და 

ა.შ).  

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია ცალკე ვიკვლიოთ რამდენად მრავალფეროვანი და 

თანაბრად განაწილებულია ქალაქის სარეკრეაციო სისტემა ნაშენ ნაწილში შიდა 

პარკებითა და სკვერებით. 

მეთოდოლოგია 

დავითვალეთ 

1) სარეკრეაციო სივრცეების მთლიანი ფართობი ერთ სულ მოსახლეზე;  

2) ქალაქის ნაშენი ნაწილის რა წილია დაფარული სარეკრეაციო სივრცეებით;  

3) საცხოვრებლის რა წილია დაფარული სარეკრეაციო სივრცეებით; 

4) ნაშენ ნაწილში არსებული სარეკრეაციო სივრცეების ფართობი ერთ სულ 

მოსახლეზე (რეალურად ეს ძალიან მცირე ციფრია.) 

გამოყენებული ინდიკატორები ასე გამოიყურება: 

 0.5 ჰა-ზე დიდ 500 მ 

 2 ჰა-ზე დიდ 500 მ 

 2 ჰა-ზე დიდ 300 მ 

 20-60 ჰა 1200 მ 

 60 + 3200 მ 
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თბილისის ტერიტორიაზე, 0.5 ჰა ზე დიდი მწვანე სარეკრეაციო სივრცეების 

რუკა 

ყველა UGS ერთ სულ მოსახლეზე უბნების მიხედვით: 

ყველა მწვანე სივრცე 1 სულ მოსახლეზე კვადრატულ მეტრში სულ თბილისში 

არის 7.19 კვ.მ/კაცზე, თუკი სარეკრეაციო სივრცეებს შორის, მოვიაზრებთ ყველა, 

მათ შორის კერძო საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს, რომლებიც ამჟამად 

გამოიყენება სარეკრეაციო ფუნქციით (მაგალითად, იპოდრომს) და იმ ტიპის 

სივრცეებს, რომელთა წვდომადობაც შეზღუდულია ან რელიეფის 

თავისებურებებით (მაგ. ლისის ტბა) ან ადმინისტრაციული შეზღუდვებით 

(საჭიროა ბილეთის შეძენა (ზოოპარკი), ან შემოღობილია იხურება გარკვეულ 

სეზონზე (გლდანის პარკი).   ყველაზე კარგი შედეგი არის ჩუღურეთში (ზემო 

ჩუღურეთში) 108.38  კვ.მ/კაცზე, ასევე კრწანისში (კალა, ორთაჭალა 

53.67კვ.მ/კაცზე)  ვაკე, ბაგებში 22.42  კვ.მ/კაცზე, ასევე ნაძალდევში 17.56კვ.მ/კაცზე, 

თუმცა ამ მხრივ დაბალი მონაცემებით  გამოირჩევა ნავთლუღი და ლილო, სადაც 

საერთოდ არ იკვეთება UGS 1 სულზე. ეს რიცხვი ძალიან დაბალია ნუცუბიძის 

მიკრორაიონებში (0.26), ქვედა სამგორში (0.41), მუხიანში (0.53 კვ.მ/კაცზე) 

ფონიჭალაში (0.65 კვ.მ/კაცზე), ძველი ნაძალადევისა და ლოტკინის ტერიტორიაზე 

(0.73 კვ.მ/კაცზე), ავჭალასა და გლდანისხევში (0.75 კვ.მ/კაცზე) და ორხევის და 
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აეროპორტის ტერიტორიაზე (0.8 კვ.მ/კაცზე). დანარჩენი ყველა უბნის მონაცემი 

აღემატება 9 კვ.მ/კაცზე. 

ყველა UGS 1 მოსახლეზე (კვ.მ/კაცზე) 

თბილისის ერთიანი მონაცემი 7.189426695 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 108.3746836 

კრწანისი კალა, ორთაჭალა 53.66636123 

ვაკე ვაკე, ბაგები 22.42137263 

ნაძალადევი ნაძალადევი 17.56577692 

ცუდი შედეგები 

ისანი ნავთლუღი 0 

სამგორი ლილო 0 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0.257154131 

სამგორი ქვემო სამგორი 0.410010272 

გლდანი მუხიანი 0.537172588 

კრწანისი ფონიჭალა 0.648652283 

ნაძალადევი ძველი ნაძალადევი, ლოტკინი 0.733296408 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0.751352795 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 0.796245877 

 

რაც შეეხება ნაშენ ნაწილში არსებულ UGS-ს ერთ სულ მოსახლეზე, მთლიანად 

თბილისის მასშტაბით ვიღებთ 1.51 კვ.მ/კაცზე. უბნების მიხედვით ამ კუთხით 

ყველაზე კარგი შედეგი დიღმის მასივში გვაქვს (6.89 კვ.მ/კაცზე), მას მოჰყვება ვაკე, 

ბაგები (3.76კვ.მ/კაცზე ), თემქა (3.44 კვ.მ/კაცზე), მთაწმინდა და სოლოლაკი (3.44 

კვ.მ/კაცზე) და დიდუბე (3.36 კვ.მ/კაცზე). ხოლო დაბალი მაჩვენებლებით მხოლოდ 

ნაშენ ნაწილში არსებული UGS-ს სიმცირით ერთ სულ მოსახლეზე, გამოირჩევა 

ნუცუბიძის მიკრორაიონები (0.26 კვ.მ/კაცზე), ავჭალა, გლდანის ხევი (0.35 

კვ.მ/კაცზე), სანზონა (0.36 კვ.მ/კაცზე). 

 

მხოლოდ ნაშენ ნაწილში არსებული  UGS 1 მოსახლეზე (კვ.მ - 

კაცზე)  

 თბილისის ერთიანი მონაცემი   1.514125523 

დიდუბე დიღმის მასივი 6.881949273 

ვაკე ვაკე, ბაგები 3.755978048 

ნაძალადევი თემქა 3.443691767 



ტომი 4 

 

270 
 
                    
 
 

მთაწმინდა მთაწმინდა, სოლოლაკი 3.396909328 

დიდუბე დიდუბე 3.367360013 

ცუდი შედეგები 

ისანი ნავთლუღი 0 

სამგორი ლილო 0 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 0 

ნაძალადევი ძველი ნაძალადევი, ლოტკინი 0 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0.257154131 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0.351132607 

ნაძალადევი სანზონა 0.358717051 

 

ყველა ურბანული მწვანე სივრცე, რომლის ფართობიც 0.5 ჰექტარზე მეტია. 

თბილისის მასშტაბით, ანუ უბნების მიხედვით საერთო მონაცემები 2341.52 

ჰექტარია. ყველაზე დიდი მაჩვენებელი დიღომსა და ვაშლიჯვარში გვაქვს 156.42  

ჰა, მას მოსდევს გლდანის ლუწი მიკრორაიონები (131.79 ჰა) , თემქა (130.18 ჰა), 

ზემო ჩუღურეთი (127.05 ჰა), ქვედა ჩუღურეთი (126.19 ჰა), გლდანის კენტი 

მიკრორაიონები (121.91 ჰა), ვაკე და ბაგები (108.85 ჰა), ვაზისუბანი და მე-8 

ლეგიონი (106.97 ჰა), სამგორი (მესამე მასივი) 105.79 ჰა.  

ყველაზე დაბალი მაჩვენებლები კი გვხვდება ნავთლუღში (3.53 ჰა), ორხევსა და 

აერპორტის მიმდებარედ (11.68 ჰა) ავჭალასა და გლდანის ხევში (36.98 ჰა), ვერე 

(38.59 ჰა), ფონიჭალა (41.75 ჰა), ნაძალადევი (46.15 ჰა), ნუცუბიძის მიკრორაიოები 

(46.42 ჰა), ზემო ავლაბარსა და მეტრომშენში (50.93 ჰა). 

ყველა UGS - 0.5ჰა მეტი სივრცით (ჰა) 

თბილისის ერთიანი 

მონაცემები   2341.524222 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 156.4228132 

გლდანი გლდანის ლუწი მიკრორაიონები 131.7887934 

ნაძალადევი თემქა 130.181521 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 127.0480523 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 126.1871972 

გლდანი გლდანის კენტი მიკრორაიონები 121.9102951 

ვაკე ვაკე, ბაგები 108.8522253 

ისანი ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 106.9723121 
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სამგორი მესამე მასივი 105.7912319 

ცუდი შედეგები 

ისანი ნავთლუღი 3.534937274 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 11.67775022 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 36.97444263 

მთაწმინდა ვერე 38.58721286 

კრწანისი ფონიჭალა 41.74961806 

ნაძალადევი ნაძალადევი 46.1534676 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 46.42272566 

ისანი ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი 50.9340118 

 

იმისთვის, რომ შეფასდეს რამდენადაა მიწვდომადი 1 სულ მოსახლეზე 

ქვეითისთვის სავალ  მანძილზე სარეკრეაციო სივრცეები, ანალიზი უნდა გაკეთდეს 

როგორც ყველა სარეკრეაციო სივრცის ჩათვლით, ასევე მხოლოდ ნაშენ ნაწილში 

არსებული სივრცეებით. 

იმის მიხედვით თუ საცხოვრებლის რა % არის მოქცეული 0.5 ჰექტარზე დიდ UGS-

თან 500მ-ში, თბილისის ერთიანი მონაცემი არის 39.3 ჰექტარი. ამ მხრივ საუკეთესო 

მონაცემებით გამოირჩევა ვაჟა-ფშაველას კვარტლები (88.54 ჰა), ვარკეთილი (87.13 

ჰა), დიღმის მასივი(87 ჰა), ქვედა ჩუღურეთი (87 ჰა), ვაზისუბანი და მე-8 ლეგიონი 

(85.7 ჰა), კოსტავა, ბახტრიონი და დოლიძე (83.33 ჰა), დიდუბე (8.76 ჰა) და თემქა 

(82.16 ჰა). 

დაბალი მონაცემები გვაქვს ნავთლუღში (2.62 ჰა), ორხევსა და აეროპორტის 

მიმდებარედ (5.94 ჰა ) ავჭალასა და გლდანის ხევში (7.86 ჰა), ფონიჭალაში (15.27 ჰა), 

დიღომსა და ვაშლიჯვარში (18.5 ჰა), ზემო ავლაბარსა და მეტრომშენში (19.2 ჰა). 

საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-სთან ფართობისა და მანძილის 

მიხედვით (დაფარვა %) 

საცხოვრებლის რა % არის მოქცეული 0.5ჰა ზე დიდ UGS -თან 500 მ-

ში: 

თბილისის 

ერთიანი 

მონაცემი 

  39.29805969 

ვაკე ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 88.25437755 

სამგორი ვარკეთილი 87.13313496 

დიდუბე დიღმის მასივი 86.99548128 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 86.97758732 

ისანი ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 85.69761592 

საბურთალო 

კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, 

ხილიანი 83.33449558 
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დიდუბე დიდუბე 82.75697118 

ნაძალადევი თემქა 82.16107084 

ცუდი შედგები 

სამგორი ლილო 0 

ისანი ნავთლუღი 2.623033945 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 5.939936665 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 7.857609724 

კრწანისი ფონიჭალა 15.26830391 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 18.50645527 

ისანი ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი 19.2070211 

 

საცხოვრებლის რა %-ია  2 ჰექტარზე დიდ UGS-სთან 500 მეტრში. 

ერთიანი თბილისის მონაცემი 18.3 %. ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ვარკეთილშია 

(70.06 %), მთაწმინდასა და სოლოლაკში (62.19 %), ვაკე და ბაგებში (57.09 %), 

კოსტავაზე, ბახტრიონსა და დოლიძეზე (55.87 %), ვერე (50.41 %), ზემო ჩუღურეთში 

(47.66 %), მესამე მასივში (47.17 %) და დიღმის მასივში (46.52 %). 

ამ მხრივ ცუდი შედეგები გვაქვს ნუცუბიძის მიკრორაიონებში, ფონიჭალაში, 

ნავთლუღში, ორხევსა და აეროპორტში, ლილოში, ქვემო სამგორსა და მუხიანში ეს 

ციფრი 0-ის ტოლია. ასევე დაბალი მაჩვენებელია ავჭალასა და გლდანის ხევში (0.77 

%), დიღომსა და ვაშლიჯვარში (0.372 %), ვაჟა-ფშაველას კვარტლებში (6.12 %), 

გლდანის ლუწი მიკრორაიონები (6.22 %). 

საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-სთან ფართობისა და მანძილის 

მიხედვით (დაფარვა %) 

საცხოვრებლის რა %  2 ჰა ზე დიდ UGS -თან 500 მ-ში 

თბილისის 

ერთიანი 

მონაცემი 

  18.30671778 

სამგორი ვარკეთილი 70.06164317 

მთაწმინდა მთაწმინდა, სოლოლაკი 62.19022437 

ვაკე ვაკე, ბაგები 57.08976821 

საბურთალო 

კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, 

ხილიანი 55.8366545 

მთაწმინდა ვერე 50.41067722 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 47.66467941 

სამგორი მესამე მასივი 47.17483786 

დიდუბე დიღმის მასივი 46.52436084 
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ცუდი შედეგები 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0 

კრწანისი ფონიჭალა 0 

ისანი ნავთლუღი 0 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 0 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ქვემო სამგორი 0 

გლდანი მუხიანი 0 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0.077396609 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 0.374398792 

ვაკე ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 6.119467387 

გლდანი გლდანის ლუწი მიკრორაიონები 6.216564567 

 

 

 

რაც შეეხება იმას, თუ საცხოვრებლის რა %-ია 2 ჰექტარზე დიდ ურბანულ მწვანე 

სივრცესთან 300 მეტრში:  თბილისის ერთიანი მონაცემი 13.13%- ია. ამ მხრივ 

ყველაზე კარგი შედეგი ვარკეთილში გვაქვს (53.74 %). მას მოჰყვება ვერე (30.59 %), 
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ვაკე და ბაგები (26.56 %), დიდუბე (25.81 %), ზემო ჩუღურეთი (25.76 %), დიღმის 

მასივი (25.38 %), კალასა და ორთაჭალაში (25.38 %), სამგორში (მესამე მასივში- 25.03 

%). 

ცუდი შედეგები გვაქვს ნუცუბიძის მიკრორაიონებში, ფონიჭალაში, ნავთლუღში, 

ორხევსა და აეროპორტის მიმდებარედ, ლილოში, ქვემო სამგორსა და მუხიანში. 

დიღომსა და ვაშლიჯვარში (0.06 %), ავჭალასა და გლდანის ხევში (0.077 %), ვაჟა-

ფშაველას კვარტლებში (0.39 %), ქვედა ჩუღურეთში (1.22 %) და გლდანის ლუწ 

მიკრორაიონებში (2.56 %). 

საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-სთან ფართობისა და მანძილის 

მიხედვით (დაფარვა %) 

საცხოვრებლის %,  2 ჰა ზე დიდ UGS -თან 300 მ-ში  

თბილისის 

ერთიანი 

მონაცემი   

13.1294504 

სამგორი ვარკეთილი 53.74151537 

მთაწმინდა ვერე 30.59432109 

ვაკე ვაკე, ბაგები 26.55853064 

დიდუბე დიდუბე 25.80999064 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 25.76376182 

დიდუბე დიღმის მასივი 25.38421393 

კრწანისი კალა, ორთაჭალა 25.3799867 

სამგორი მესამე მასივი 25.02608831 

ცუდი შედეგები 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0 

კრწანისი ფონიჭალა 0 

ისანი ნავთლუღი 0 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 0 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ქვემო სამგორი 0 

გლდანი მუხიანი 0 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 0.061791916 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0.077396609 

ვაკე ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 0.386904248 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 1.222984649 

გლდანი 

გლდანის ლუწი 

მიკრორაიონები 2.560356139 
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საცხოვრებლის რა %-ია 20-60-მდე ჰექტარ ურბანულ მწვანე სივრცესთან 1200 

მეტრში.  

თბილის ერთიანი მონაცემი 13.13 %-ია. ყველაზე კარგი შედეგი თემქაზეა (79.71 %), 

შემდეგ მოდის ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა და საბურთალოს ქუჩა (70.64 %), ვაკესა და 

ბაგებში (58.76 %) და სანზონის მოსახლეობის 54.18 % აქვს წვდომადობა 20-60 

ჰექტარის ურბანულ მწვანე სივრცესთან 1200 მეტრში. 

დაბალი მაჩვენებლები გვაქვს შემდეგ უბნებში: მთაწმინდა, სოლოლაკი, ვერე, 

დიღომი, ვაშლიჯვარი, კალა, ორთაჭალა, ფონიჭალა, ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი, 

ნავთლუღი, ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი, ვარკეთილი, სამგორის მესამე მასივი, 

ორხევი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, ლილო, ქვემო სამგორი, ქვედა 

ჩუღურეთი, დიდუბე, დიღმის მასივი, ნაძალადევი, ავჭალა, გლდანის ხევი, 

გლდანის ლუწი მიკრორაიონები და მუხიანი. 

საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-სთან დართობისა და მანძილის 

მიხედვით (დაფარვა %) 
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საცხოვრებლის რა % 20-60 ჰა UGS-თან 1200 მ-ში 

თბილისის 

ერთიანი 

მონაცემი   13.1294504 

ნაძალადევი თემქა 79.70941332 

საბურთალო ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო 70.63657442 

ვაკე ვაკე, ბაგები 58.76398804 

ნაძალადევი სანზონა 54.18419477 

ცუდი შედეგები 

მთაწმინდა მთაწმინდა, სოლოლაკი 0 

მთაწმინდა ვერე 0 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 0 

კრწანისი კალა, ორთაჭალა 0 

კრწანისი ფონიჭალა 0 

ისანი ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი 0 

ისანი ნავთლუღი 0 

ისანი ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 0 

სამგორი ვარკეთილი 0 

სამგორი მესამე მასივი 0 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 0 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ქვემო სამგორი 0 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 0 

დიდუბე დიდუბე 0 

დიდუბე დიღმის მასივი 0 

ნაძალადევი ნაძალადევი 0 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0 

გლდანი გლდანის ლუწი მიკრორაიონები 0 

გლდანი მუხიანი 0 

 

60 ჰექტარზე მეტი UGS-თან 3200 მ-მდე ბუფერში მოქცეული საცხოვრებლის %.  

თბილისის ერთიანი მონაცემია 30.1 %. მაღალი მონაცემი გვაქვს ზემო ჩუღურეთში 

100 %, მთაწმინდასა და სოლოლაკში 100 %. ძველი ნაძალადევი და ლოტნიკი 100%. 

ქვედა ჩუღურეთი 99.99 %. ვერე 99.99 %, ზემო ავლაბარი და მეტრომშენი 93.84 %, 

კალა და ორთაჭალა 98.52.  

ცუდი მდგომარეობაა მთლიანად გლდანში, თემქასა და სანზონაში, ასევე ვაჟა-

ფშაველას კვარტლებში, ნუცუბიძის მიკრორაიონებში, დიღომში, ვაშლიჯვარში, 

ფონიჭალაში, ლილოში, ქვემო სამგორსა და დიღმის მასივში. 
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საცხოვრებელი ბინების წვდომადობა UGS-სთან,  ფართობის და მანძილის 

მიხედვით (დაფარვა %)      

60+ ჰა UGS-თან 3200 მ მდე ბუფერში მოქცეული საცხოვრებლის % 

თბილისის ერთიანი 

მონაცემი   30.09611971 

ჩუღურეთი ზემო ჩუღურეთი 100.0000002 

მთაწმინდა მთაწმინდა, სოლოლაკი 100.0000001 

ნაძალადევი ძველი ნაძალადევი, ლოტკინი 100.0000001 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 99.99999997 

მთაწმინდა ვერე 99.99999996 

ისანი ზემო ავლაბარი, მეტრომშენი 93.84436469 

კრწანისი კალა, ორთაჭალა 98.51761314 

ცუდი შედეგები 

ვაკე ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 0 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 0 

კრწანისი ფონიჭალა 0 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ქვემო სამგორი 0 

დიდუბე დიღმის მასივი 0 

ნაძალადევი სანზონა 0 

ნაძალადევი თემქა 0 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0 

გლდანი გლდანის ლუწი მიკრორაიონები 0 

გლდანი გლდანის კენტი მიკრორაიონები 0 

გლდანი მუხიანი 0 

 

ნაშენი ნაწილის უბნების დაფარვის %, 0.5 ჰექტარზე მეტ ყველა მწვანე სივრცის 500 

მ-იან  ბუფერში  

თბილისის ერთიანი მონაცემით არის 35.12 %.  ქვედა ჩუღურეთი 88.76 %, 

ვაზისუბანი და მე-8 ლეგიონი 85.67 %, თემქა 82.52 %, გლდანის კენტი 

მიკრორაიონები 82.02 %, კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი 80.1 %. 

ცუდი მონაცემები გვაქვს ლილოში, ორხევსა და აეროპორტის მიმდბარედ 6.28 %, 

ძველ ნაძალადევსა და ლოტკინზე 10.15 %, ნავთლუღში 10.53 % და ავჭალასა და 

გლდანში 13.69 %. 
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ნაშენ ნაწილში უბნის დაფარვა უბანული მწვანე სივრცით. 

ნაშენი ნაწილის უბნების დაფარვის % ,  0.5ჰა + ყველა მწვანე სივრცის, 500 მ ბუფერში 

თბილისის ერთიანი 

მონაცემები   35.11842864 

ჩუღურეთი ქვედა ჩუღურეთი 88.76489324 

ისანი ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 85.66687675 

ნაძალადევი თემქა 82.51501315 

გლდანი გლდანის კენტი მიკრორაიონები 82.02017841 

საბურთალო 

კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, 

ხილიანი 80.10031789 

ცუდი მონაცემები 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 6.283722681 

ნაძალადევი ძველი ნაძალადევი, ლოტკინი 10.14891869 

ისანი ნავთლუღი 10.52811245 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 13.69029396 

 

ნაშენი ნაწილის უბნების დაფავა %, 2 ჰექტარზე მეტი ყველა მწვანე სივრცის 500 მ-

იან ბუფერში - თბილისის ერთიანი მონაცემია 16.36 %, მთაწმინდა და სოლოლაკი 

67.74%, ვაკე და ბაგები 67.25 %, ვერე 62.44 %, კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე და 

ხილიანი 61.72 %, ვარკეთილი 60.26%. 

რაც შეეხება დაბალ მონაცემებს, ამ მხრივ ცუდი მდგომარეობაა  ფონიჭალაში, 

ნავთლუღში, ორხევისა და აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ლილოში, 

ქვემო სამგორსა და მუხიანში. ნუცუბიძის მიკრორაიონებში 0.0001 %, ავჭალა, 

გლდანის ხევშ 0.064 %, დიღომი, ვაშლიჯვარი 2.96 %, გლდანის ლუწი 

მიკრორაიონები 4.54 %, ვაჟა-ფშაველას კვარტლებში 5.97 %. 

ნაშენი ნაწილის უბნების დაფარვის % ,  2 ჰა + ყველა მწვანე სივრცის, 500 მ ბუფერში 

თბილისის ერთიანი 

მონაცემები   16.35621592 

მთაწმინდა მთაწმინდა, სოლოლაკი 67.74224191 

ვაკე ვაკე, ბაგები 67.24963923 
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მთაწმინდა ვერე 62.44316572 

საბურთალო 
კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, 

ხილიანი 
61.72177668 

სამგორი ვარკეთილი 60.26171158 

ცუდი მონაცემები 

კრწანისი ფონიჭალა 0 

ისანი ნავთლუღი 0 

სამგორი ორხევი, აეროპორტი 0 

სამგორი ლილო 0 

სამგორი ქვემო სამგორი 0 

გლდანი მუხიანი 0 

ვაკე ნუცუბიძის მიკრორაიონები 0.000103202 

გლდანი ავჭალა, გლდანის ხევი 0.064582081 

საბურთალო დიღომი, ვაშლიჯვარი 2.963038876 

გლდანი გლდანის ლუწი მიკრორაიონები 4.540977415 

ვაკე ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 5.973054879 

 

ზემოთმოყვანილი მონაცემების დაჯგუფების საფუძველზე შეგვიძლია თბილისის 

33 უბნიდან გამოვყოთ ის უბნები, სადაც მისაწვდომობა მეტ-ნაკლებად კარგია. 

პირველ რიგში ეს არის ვაკე (ვაკე, ბაგები) უმაღლესი მაჩვენებლებით. მას მოჰყვება 

ჩუღურეთი (ზემო ჩუღურეთი), ნაძალადევი (თემქა), ჩუღურეთი (ქვედა 

ჩუღურეთი), სამგორი (ვარკეთილი), მთაწმინდა (მთაწმინდა, სოლოლაკი), 

მთაწმინდა (ვერე) საბურთალო (კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი). 

 

 

რაც შეეხება იმ უბნებს, სადაც ურბანულ მწვანე სივრცეებთან მისაწვდომობა 

პრობლემურია: ასეთი მონაცემების მქონე უბნებს მიეკუთვნება გლდანი (ავჭალა, 

გლდანის ხევი) და სამგორი (ლილოში), ისანი (ნავთლუღი), სამგორი (ორხევი, 
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აეროპორტი), კრწანისი (ფონიჭალა), ვაკე (ნუცუბიძის მიკრორაიონები), სამგორი 

(ქვემო სამგორი), გლდანი (მუხიანი), საბურთალო (დიღომი, ვაშლიჯვარი). 

 

დასკვნა 

თბილისის სარეკრეაციო სივრცეების სხვადასხვა პარამეტრების ანალიზმა 

გვიჩვენა, შედარებით მწირი და შედარებით კარგი მისწვდომობის მქონე უბნები. 

კვლევამ ცხადყო, რომ თბილისში ნაკლებადაა გამწვანებული ტერიტორიები, 

რადგან 33 უბნიდან მხოლოდ 9 უბანი არის უზრუნველყოფილი შედარებით 

მრავალფეროვანი წვდომით სარეკრეაციო სივრცეებზე. 

ყველა სახის საერთო გამწვანებული ტერიტორიების (მათ შორის კერძო 

ტერიტორიებისა და რელიეფით ქალაქს მოწყვეტილი სივრცეების ჩათვლით) 

ფართობმა ერთ სულ მოსახლეზე შეადგინა 7.2 მ2. აღნიშნული ციფრი ძირითადად 

მიღებულია არა თბილისის ცენტრში არსებული უბნების, არამედ გარეთ 

არსებული უბნების წყალობით. რეალურად, შედარებით მაღალ მაჩვენებელს 

განაპირობებს რელიეფურად ქალაქს მოწყვეტილი დენდროლოგიური პარკის და 

სუსტი წვდომადობის მქონე „ხუდადოვის ტყის“ დართობები.  ქალაქის ნაშენ 

ნაწილში სარეკრეაციო სივრცეების ფართი ერთ მოსახლეზე 1.5 კვ.მ-ს წარმოადგენს.   

დღესდღეისობით, საუბნო-სარაიონო მნიშვნელობის გამწვანებული 

ტერიტორიებიდან ქალაქის განაშენიანებულ ნაწილთან შედარებით მჭიდრო 

წვდომადობით, მხოლოდ ვაკის პარკია წარმოდგენილი,  დანარჩენი პარკები 

მაგალითად მთაწმინდის პარკი, კუს ტბა, ლისის ტბა, თბილისის ზღვა - ნაშენი 

ნაწილიდან მოწვეტილად არიან განთავსებული. ისინი მოშორებულები არიან 

დასახლებული ტერიტორიებისგან და სწორედ ამიტომ რთულად არიან 

ხელმისაწვდომი. რაც შეეხება მცირე ფართობის მქონე პარკებს, ისინი როგორც 

ზემოთ ვიხილეთ, არათანაბრად არიან განაწილებულები მთელს ქალაქში.  

ძალზედ დაბალია მიწვდომადობა საცხოვრებლიდან მწვანე სარეკრეაციო 

სივრცემდე. მაგალითად, 2 ჰა ზე დიდ სარეკრეაციო სივრცესთან 500 მ რადიუსში 

განთავსებელია საცხოვრებელი ფონდის მხოლოდ 16% რაც ძალზედ დაბალი 

მაჩვენებელია.  
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საინტერესოა,  რომ სარეკრეაციო სივრცეების ფართობის უდიდესი ნაწილი 

რელიეფს გარეთაა ან ძალიან შორს - დენდროპარკი, ხუდადოვის ტყე და 

ბოტანიკური ბაღი ყველაზე ფართო მასივებია, თუმცა პირველი ორი პერიფერიაშია 

და დიდ სიმაღლეზეა (ძალიან დაბალი წვდომადობით), ხოლო ბოტანიკური ბაღი 

კანიონშია მოქცეული და ასევე ბუნებრივი ბარიერითაა ქალაქიდან გამოყოფილი. 

მთაწმინდის პარკი, ლისისა და კუს ტბა -  რთული რელიეფითაა გამიჯნოლი 

ქალაქის ნაშენი ნაწილიდან, შესაბამისად, ფეხით მოსიარულისთვის (ყველა ტიპის 

ქვეითის გათვალისწინებით - შშმ პირების, ბავშვიანების, მოხუცებისთვის - 

განსაკუთრებით) ეს სივრცეებიც რთულად არის ხელმისაწვდომი. რეალურად 

როგორც აღვნიშნეთ, ჩვენი UGS-ების საერთო ფართობის უდიდესი ნაწილი 

ზუსტად ამ რელიეფს მოწყვეტილ სარეკრეაციო სივრცეებზე მოდის 

(დენდროპარკი, ლისი, კუს ტბა, მთაწმინდის პარკი, ბოტანიკური ეთნოგრაფიული 

და ა.შ) - ხოლო ნაშენ ნაწილში მსხვილი სარეკრეაციო სივრცეები საერთოდ არ 

გვაქვს.  

სარეკრეაციო სივრცეების მნიშვნელოვან წილს შეადგენს კერძო ან შეზღუდული 

წვდომის მწვანე სივრცეები: იპოდრომი, ლისის ტბა და წერეთელზე არსებული 

ექსპო ჯორჯიას ტერიტორია, (ე.წ „გამოფენა“). აღნიშნული ტერიტორიები კერძო 

საკუთრებაშია და არ შეიძლება ჩაითვალოს საერთო სარგებლობის სარეკრეაციო 

სივრცეებად, თუმცა ხალხის მიერ ხშირად გამოყენებადი ტერიტორიაა. 

ამრიგად, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ეკოლოგიური კუთხით ურბანული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ის 

გარემოება, რომ ქალაქზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს რეკრეაციული 

ტერიტორიების მწვავე დეფიციტი. ქალაქის გამწვანებული ტერიტორია ძალიან 

მნიშვნელოვანია გეგმარებითი ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. 

აუცილებელია არა მხოლოდ ამ ქალაქში არსებული გამწვანებული ტერიტორიების 

შეარჩუნება, არამედ მათი ოპტიმიზაციაც.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლება, 

თბილისის მიწათსარგებლობის კონცეფცია, თავი მწვანე ქალაქი; 

 The BerlinStrategy  Urban Development Concept Berlin 2030.  Senate 

Department for Urban Development  and the Environment Am Köllnischen Park 3 

10179 Berlin   გვ 42-43; 

 Green Surge, A TYPOLOGY OF URBAN GREEN SPACES, ECOSYSTEM 

SERVICES PROVISIONING SERVICES AND DEMANDS. UBER, Germany, 

2015. გვ 18-44; 
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 Open Space & Recreation Needs Study City of Sydney, Stratcorp Consulting 

2006. გვ 13-15, 87; 

 Best Open Space Strategies. Mayor of London. Commission for Architecture  and 

the Built Environment, 2009. გვ. 22-25; 

 Towards a national indicator for urban green space provision and environmental 

inequalities in Germany: Method and ●ndings, Henry Wu¨stemann, Dennis 

Kalisch, Jens Kolbe 2016. გვ 2-5.  

 http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-

have/ 

 http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-

gardens 

 https://www.researchgate.net/publication/296694423_Urban_green_space_availab

ility_in_European_cities 

11. საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება 

შესავალი 

პროექტირების შემდგომ ეტაპებზე ფუნქციურ ზონირებისა და პოლიცენტრული 

განვითარების თემატური საკითხებისა და რუკების დამუშავებაში ასახვის 

მიზნით, მოცემული დოკუმენტის ფარგლებში მოხდა თბილისის ძირითადი 

საზოგადოებრივი სივრცეების რანჟირება და შესაბამისი მასალის რუკაზე 

ასახვა. რანჟირება შესრულებულია ორ იერარქიულ დონედ და ემსახურება 

ქალაქის გეგმარებით-მართივითი სტრუქტურის გააზრებას. 

კონკრეტული გამოყენებით მეთოდიკისა და საკანონმდებლო განმარტებების 

არარსებობის პირობებში, დოკუმენტში შემოთავაზებული საზოგადოებრივ 

სივრცეთა რანჟირება შესრულებულია აქვე მოყვანილი ოპერატიული 

განმარტებების მიხედვით. განმარტებები და რანჟირება წარმოდგენილია 

მიმდინარე საპროექტო აუცილებლობების გათვალისწინებით და არ 

წარმოადგენს უნიკალური სახის სავალდებულო დაყოფას ასეთი ან მსგავსი 

დოკუმენტებისათვის. 

http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
http://www.baharash.com/liveable-cities-how-much-green-space-does-your-city-have/
http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens
http://www.worldcitiescultureforum.com/data/of-public-green-space-parks-and-gardens
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ტერმინს - საზოგადოებრივი სივრცე - გიდო ბრენდგენსი46 შემდეგგვარად 

განმარტავს: „სოციალური გაგებით საზოგადოებრივი სივრცე არის ის ადგილი, 

სადაც სოციალური ქმედება ხორციელდება. საქალაქო სივრცე <...> ის ადგილია, 

სადაც საზოგადოებაა წარმოჩენილი და, საზოგადოებრივ ინტერესებს 

ემსახურება“. 

მასალა დამუშავებულია 2016 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით, პროექტის 

ფარგლებში შესრულებული საყრდენი გეგმის საფუძველზე და ასახავს 

ხსენებული თარიღისათვის იურიდიულად დადასტურებულ, ხელმისაწვდომი 

ფორმით არსებულ ქალაქის მდგომარეობას. კონკრეტულ არეალებში მოცემული 

მასალის შევსება მოხდა აეროფოტოსურათით გამოვლენილი და ველზე 

გადამოწმებული,  2016 წლის აგვისტოსათვის არსებული  რეალობის 

საფუძველზე. 

ტერმინთა ოპერატიული განმარტებები 

ტერმინის საზოგადოებრივი სივრცე - განმარტება და მისი მნიშვნელობა 

საქართველოს კანონმდებლობა არ გვთავაზობს ტერმინის „საზოგადიებრივი 

სივრცე“ განმარტებას, მის საზღვრების დადგენის ნორმატიულ ჩარჩოს და 

კლასიფიკაციას. ამდენად, დოკუმენტის დამუშავების ფარგლებში აუცილებელი 

გახდა მისი ოპერატიული მცნებით ჩანაცვლება. ამდენად ჯგუფმა მოიძია  

საკუთრების ფორმების მცნებების განმარტებები, რის საფუძველზედაც 

შემდგომ შემუშავდა საზოგადოებრივი სივრცეების ოპერატიული დეფინიცია. 

დამუშავების პროცესში ასევე გათვალისწინებულ იქნა დასავლური 

გამოცდილება და აღიარებული პრაქტიკები.  

საზოგადოებრივი სივრცე 

საზოგადოებრივი სივრცე არის საერთო სარგებლობაში არსებული 

სივრცე, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მოსურნე პირისთვის, 

საკუთრების ფორმის განურჩევლად, გარკვეული მოხმარებითი 

რეჟიმებით ან მათ გარეშე. ასეთი სივრცის მოხმარებითი რეჟიმი 

შეიძლება განსაზღვრული იყოს: საფასურით, ბილეთით, მოსაწვევით, 

საშვით ან სხვა სახით. ასეთი სივრცე, ემსახურება საზოგადოებრივ 

ინტერესებს და ხელს უწყობს სოციალურ ინტერაქციებს. 

 

                                                           
46 გიდო ბრედგენსი, 2005: საზოგადოებრივი სივრცის დაკარგვა; ნეოლიბერალიზმის 

პერიოდის იმიტირებული საჯაროობა გვ. 1088-1097(1089), გამოცემა 182 (ლინკი: 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf) 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf
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აქვე მოგვყავს სამუშაო დეფინიციის დასაბუთება და შემუშავებით 

მეთოდოლოგია: 

კონტექსტური ანალიზი 

თანამედროვე ქალაქები ძალიან სწრაფ და სიღრმისეულ ცვლილებებს 

განიცდიან, რაც ურბანული განვითარების თანმდევი პროცესია. ამ პროცესს 

მოსახლეობისა და ფართობის ზრდასთან ერთად ახასიათებთ ისეთი ასპექტები, 

როგორიცაა: ქაოტური და დაურეგულერებელი განაშენიანება, გადატვირთული 

ქუჩები, გარემოს დაბინძურების ზრდა და სხვა. აღნიშნული არასასურველ 

გავლენას ახდენს ქალაქის ცხოვრების დონეზე. ამ პროცესებთან ბრძოლის ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას, საზოგადოებრივი სივრცის ორგანული 

თავისებურებების შენარჩუნება და მისი განვითარების საკითხი წარმოადგენს.  

ჯერ კიდევ 1748 წელს იტალიელმა არქიტექტორმა ჯოვანი ბატისტა ნოლიმ 

შეადგინა რომის რუკები47, რომელზეც მან მოედნებთან და ქუჩებთან ერთად 

თეთრი ფერით მონიშნა საჯარო შენობების შიდა ეზოები. ამით მან ერთერთმა 

პირველმა გამოყო და ხაზი გაუსვა საჯარო სივრცეების მნიშვნელობას.  

1970-იან წლებში დანიელმა არქიტექტორმა და ქალაქმგეგმარებელმა, იან გელმა, 

დაიწყო იმის შესწავლა, თუ რა შეცდომების დაშვება ხდებოდა ევროპული 

ქალაქების დაგეგმარების დროს. მან დაკვირვება მოახდინა ადამიანების 

მიდრეკილებაზე აქტიურად აითვისონ შენობებს შორის მოთავსებული 

სივრცეები (სკვერები, ბაღ-პარკები), რომელიც წარმოადგენს შემთხვევითი 

შეხვედრებისა თუ შეკრების ძირითად გარემოს. ამით მან იმ დროის 

არქიტექტურაში ყურადღება გაამახვილა საზოგადოებრივი სივრცის თემაზე და 

თავის ნაშრომში - „ცხოვრება სახლებს შორის“48,  მოახდინა ამ თემის 

დეტალური აღწერა-ანალიზი. 

რაც შეეხება ქალაქ თბილისს, აქ 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 

თავისუფალი ტერიტორიების გასხვისებისა და მათზე ინტენსიური 

განაშენიანების ტენდენციები შეინიშნება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ 

აღიარებული პრაქტიკის მიხედვით, მაღალ დონეზე მოწყობილი 

საზოგადოებრივი სივრცეები ქალაქის სივრცითი მოწყობის ხარისხობრივ 

საფუძველს წარმოადგენს, ჩვენი მიზანია ამ სივრცეების არსებული ფუნქციური 

ნაწილების გამოყოფა შესაბამისი დეფინიციების მიხედვით, გამოყენებადი 

ქალაქგეგმარებით ინსტრუმენტის შექმნისათვის. 

                                                           
47 ნოლის გეგმა, 1748: http://nolli.uoregon.edu 

48 იან გელი, 2012: ცხოვრება სახლებს შორის 
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საზოგადოებრივი სივრცეების საზღვრების დადგენა საკუთრების მცნების 

გაანალიზების საფუძველზე - საზოგადოებრივი და კერძო სივრცეები 

(საკუთრების უფლების ჭრილში)49 

საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა არ იძლევა კერძო და საჯარო საკუთრების 

სამართლებრივ დეფინიციას. თუმცა ითვალისწინებს, საკუთრების უფლების 

დაცვას, განურჩევლად მისი ობიექტის, სუბიექტის (მესაკუთრე) და სახისა. 

მის ფარგლებში საკუთრების ფორმებს განსხვავება ხდება მესაკუთრე სუბიექტის 

მიხედვით. საკუთრების უფლების სუბიექტი შესაძლებელია იყოს როგორც 

ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი (როგორც კერძო, ასევე საჯარო) და პირთა 

გაერთიანება და სახელმწიფო.  

ამასთან სახელმწიფოს საკუთრება გარკვეული განკარგვითი შეზღუდვების 

მატარებელია, რაც საჯარო-სამართლებრივი მიზნების არსებობითაა 

განპირობებული. მაგალითად, შეზღუდულია სახელმწიფოს მიერ საკუთრების 

გასხვისების თავისუფლება (დაწესებულია კანონით მიყიდვის ფორმები და 

საფუძვლები). 

რადგან ვერ მოხერხდა სივრცის საჯარო საკუთრების დადგენა, სივრცეების 

კლასიფიცირება მოვახდინეთ მასში განთავსებული უძრავი ქონების ნივთების 

ხასიათის მიხედვით. იმ დაშვებით რომ, საზოგადოების ნივთზე წვდომა, 

სარგებლობა, დაშვება და აუცილებლობა ვრცელდება მასზე დამაგრებულ 

ტერიტორიაზეც. 

კანონმდებლობის მიხედვით საჯარო ნივთები სპეციალური მოწესრიგების 

საგანს წარმოადგენს, რომელთა სამართლებრივი ხასიათი წესრიგდება საჯარო-

სამართლებრივი აქტებით. ეს ის ნივთებია, რომლებიც საჯარო ბატონობას 

ექვემდებარება და საჯარო მიზნებს ემსახურება. ამგვარ ნივთებზე კერძო 

საკუთრება დატვირთულია საჯარო-სამართლებრივი ვალდებულებებით.  

ამდენად საჯარო ნივთები ბრუნვაში მყოფი სპეციალური ნივთებია, რომლებიც 

მიკუთვნებადობის აქტით საჯარო-სამართლებრივ წესებს ექვემდებარება. მისი 

მესაკუთრე შესაძლებელია იყოს როგორც სახელმწიფო (ხშირ შემთხვევაში)  

ასევე კერძო პირიც. 

საჯარო ნივთების სახეობებია  

                                                           
49 ბესარიონ ზოიძე, 1999: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი II, გვ. 18-20 
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აღნიშნული დეფინიცია არ არის უშუალოდ მოწესრიგებული 

კანონმდებლობით, მაგრამ ასეთი კლასიფიკაცია შინაარსიდან გამომდინარე 

მისაღებია შემდეგი ინტერპრეტაცია: 

1. საერთო სარგებლობაში არსებული საჯარო ნივთები - საჯარო-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე იმყოფება ყველას სარგებლობაში, 

სპეციალური ნებართვისა და თანხმობის გარეშე. ასეთებია საჯარო 

გზები, ავტომაგისტრალები, ქუჩები, ზღვის სანაპირო, შიდა წყლები, 

საჰაერო სივრცე. ამ ნივთების გამოყენება უნდა მოხდეს საჯარო-

სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული მიზნებისათვის და მისმა 

მესაკუთრემ უნდა ითმინოს მათი საერთო სარგებლობა, თუმცა 

შესაძლებელია საჯარო ნივთების სპეციალური სარგებლობაც (მაგ. 

ქუჩებზე ჯიხურის აღმართვა, რეკლამის განთავსება    - სპეციალური 

პროცედურებია საჭირო). 

2. სპეციალური სარგებლობის საჯარო ნივთები - ისეთი ნივთებია, 

რომელთა გამოყენება შეუძლია მხოლოდ იმას, ვისაც აქვს ამის 

სპეციალური ნებართვა. მაგალითად , წყალსამეურნეო მოხმარების შიდა 

წყლები, რომელთა გამოყენება ხდება წყალსამეურნეო მიზნებისათვის. 

3. საჯარო უფლებების მქონე დაწესებულებათა სარგებლობაში არსებული 

ნივთები - ნივთები რომელთა გამოყენება ყველას არ შეუძლია, არამედ 

მოქალაქეთა კონკრეტულ ჯგუფს სპეციალური მოწმობის საფუძველზე. 

მაგ. სამინისტროთა შენობები, ბიბლიოთეკები, სკოლები და სხვა. 

4. მმართველობის ორგანოთა სარგებლობაში არსებული საჯარო ნივთები - 

ემსახურებიან უშუალოდ სახელმწოფოს მიზნებს და ამ სახით 

მოქალაქეთა ინტერესებსაც. მაგ. ნაგებობები, ინვენტარი და სხვა. 

თუ კი საზოგადოებრივ სივრცეში ვგულისხმობთ ისეთ არეალს, რომელიც 

ყველა მოსურნე პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, ეს მხოლოდ საერთო 

სარგებლობაში არსებული საჯარო უძრავი ქონების ნივთია. არსებობს 

სივრცეები - მაგ. მმართველობის ორგანოთა სარგებლობაში არსებული საჯარო 

ნივთები (მაგ. პრეზიდენტის კანცელარია), რომელიც არ წარმოადგენს კერძო 

საკუთრებას, თუმცა არც საყოველთაოდაა მისაწვდომი. 

რუკის დამუშავებითი მეთოდოლოგია 

შემუშავებული ოპერატიული განმარტების შესაბამისი საზოგადოებრივი 

სივრცე  და შესაბამისი ობიექტები გამოვყავით რუკაზე. არეალებისა და 

ობიექტების დატანა რუკაზე მოხდა მისამართების მიხედვით. მოხაზული 

სივრცე დაყოფილია ორ ძირითადი კატეგორიად: მაინიცირებელი 

საზოგადოებრივი სივრცეები და რეცეპტორული საზოგადოებრივი სივრცეები. 
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(მაინიცირებელ) საზოგადოებრივ სივრცეებს მიეკუთვნება კონკრეტული 

ქალაქგეგმარებითი განვითარების მაინიცირებელი სივრცეები და ობიექტები, 

ანუ ისეთი სივრცეები, რომლებიც თავად წარმოადგენს, ან რომელშიც 

განთავსებულია საზოგადოებრივი მომხმარების ობიექტები, რომელთაც 

გააჩნიათ უნარი შექმნან ან განაპირობონ მათ ირგვლივ შემდგომი საქალაქო 

(კვარტლური, უბნის, რაიონული ან სხვა) ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურის 

განვითარება და ამ განვითარების ძირითადი მახასიათებლები. 

როგორც წესი, ასეთი ობიექტები ხასიათდება განსაკუთრებით დიდი ან 

სპეციფიური ხასიათის სახალხო და სატრანსპორტო მიზიდულობით და მათი 

განათავსება მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას მიმდებარე ან სრული 

საქალაქო (აგლომერაციული) სტრუქტურის გააზრებით.  

ამ ტიპის ობიექტების ინდივიდუალური ადგილმონაცვლეობა (გენგეგმით 

განსაზღვრული მათი შესაძლებელი განთავსების ზონის ფარგლებში) მოითხოვს 

ქალაქგეგმარებით მიდგომას და შესაბამისი საპროექტო მასალის დამუშავებას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მათი განლაგება არ ექვემდებარება განხილვას და 

შესაძლებელია მხოლოდ მათი არსებული განლაგებისადმი ქალაქგეგმარებით 

დამოკიდებულების განსაზღვრა (ლანდშაფტური ობიექტები). 

 

მაინიცირებელ საზოგადოებრივი სივრცის ობიექტების ზოგადი განთავსება 

არსებული სახით მნიშნელოვანია აისახოს გენგეგმის დამუშავების მასალებში, 

როგორც არსებული ქალაქგეგმარებითი სიტუაციის ფიქსაციის ხერხი. ასევე 

მათი მომავალი განთავსების ადგილების განსაზღვრით შესაძლებელია 

აუცილებელი და საჭირო ქალაქგეგმარებითი ცვლილებების ინიცირება, რაც 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება პოლიცენტრული განვითარების 

განმსაზღვრელი მასალის და შესაბამისი თემატური რუკის დამუშავების დროს. 

 

ასეთ საჯარო სივრცეებს მიეკუთვნებიან: 

N ტიპები საინფორმაციო წყარო 

1 საუბნო, საქალაქო და სახელმწიფო (ეროვნული) 

მნიშვნელობის ადმინისტრაციული და 

სამთავრობო ობიექტები და დაწესებულებები: 

სამინისტროები, პოლიცია, ფოსტა, 

თვითმმართველობის ორგანოები, იუსტიციის 

სახლი 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 
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2 სატრანსპორტო ქსელები: 

საავტომობილო და საფეხმავლო გზები, 

ტროტუარები, მოედნები, ხიდები, მეტროს 

სადგურები 

- ტროტუარები 

„ანი არქიტექტორები“ 

- გზები, მოედნები, ხიდები 

სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახური 

-  სადგურები 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

3 საუბნო, საქალაქო და სახელმწიფო (ეროვნული) 

მნიშვნელობის სპორტული, ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო და სარეკრეაციო ერთეულები: ბაღ-

პარკები და სკვერები, ყოფილი სახელმწიფო 

ფონდის ტყეები და ტყით დაფარული სხვა 

ფართობები 

- ქ.თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ეკოლოგიისა და 

გამწვანების საქალაქო 

სამსახური, მოწოდების 

თარიღი - 28.06.2016 

- „მგგ საპროექტო 

მომსახურება, ეტაპი II, 

დოკ. I - ტექსტური 

ნაწილი“, „შეზღუდვების 

რუკაზე დატანილი 

გარემოსდაცვითი 

შეზღუდვების შესახებ 

ინფორმაციის დატანის 

მეთოდოლოგია“ გვ. 45 

4 ჰიდროგრაფიული ქსელი: მდინარეები, ტბები სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის 

სამსახური 

5 ბაზრები, ბაზრობები და საქალაქო-რეგიონალური 

ავტოპარკები და სადგურები 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

6 სხვა ღია და დახურუალი საზოგადოებრივი 

სივრცეები, რომელთაც გააჩნიათ საუბნო, 

საქალაქო ან სახელმწიფო-რეგიონალური 

მაგნიტუდა (აეროპორტი, საჯარო ბიბლიოთეკა, 

სტადიონები: ლოკომოტივი, დინამო, იპოდრომი; 

სამაშველო, 112, მსხვილი უნიკალური სახის 

სამაყურებლო დარბაზები: სპორტის სასახლე, 

ფილარმონია, ოპერა, რუსთაველის, 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 



ტომი 4 

 

289 
 
                    
 
 

მარჯანიშვილის თეატრები, მსხვილი მუზეუმები, 

ცირკი), გოგირდის აბანოები 

 

რეცეპტორულ საზოგადებრივ სივრცეებს მიეკუთვნება სივრცეები და 

ობიექტები, რომლებიც ჩამოყალიბებული ქალაქგეგმარებით - განვითარებითი 

სტრუქტურისათვის რეცეპტორულ ხასიათს ატარებენ.  

როგორც წესი, მათი ინდივიუალური ადგილმონაცვლეობა (გენგეგმით 

განსაზღვრული მათი შესაძლებელი განათავსების ზონის ფარგლებში) არ 

საჭიროებს დამატებითი ქალაქგეგმარებით ოპტიმიზაციას და განპირობებულია 

თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით. ისინი ქალაქგეგმარებით ინტერესს 

წარმოადგენენ კრებითი სახით და მათი ზონის შიდა მონაცვლეობა, არ 

ექვემდებარება წინასწარ ერთიან გეგმარებას. 

მათი არსებული მდგომარეობის რუკაზე დატანა, სხვა ამისათვის აუცილებელი 

მასალების ნაკლებობის პირობებში, საშუალებას იძლევა ზოგადი სახით ირიბად 

შევაფასოთ ძირითადი საზოგადოებრივი მობილობის მიმართულებები და 

ტენდენციები.  

ჯგუფის მიერ მეორე ეტაპის დოკუმენტაციაში წარმოდგენილ დემოგრაფიულ 

პროგნოზთან და ზემოხსენებულ ანალიზთან ერთად, მოცემული რუკა, 

საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ პოლიცენტრული განვითარებისათვის 

აუცილებელი ზონალური გადანაწილება და საცხოვრებელი და კომერციული 

სივრცეების ურთიერთმიმართება, რაც შემდგომ, შესაბამისი სახით აისახება 

ზოგადი ფუნქციური ზონირებისა და სამშენებლო შეზღუდვების რუკებზე. 

ასეთ საჯარო სივრცეებს მიეკუთვნება: 

N ტიპები საინფორმაციო წყარო 

7 საგანმანათლებლო ობიექტები: კერძო და სახელმწიფო 

სკოლები და საბავშვო ბაღები, ბიბლიოთეკები 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 

8 მაღაზიები, სალონები, მომსახურების ობიექტები 

(საადვოკატო და სანოტარო ბიუროები, უძრავი 

ქონების სააგენტოები, ავტოსამრეცხაო, 

ბრენდირებული ავტოსახელოსნოები, 

ბენზინგასამართი სადგურები), სასტუმროები, 

სასწრაფო, სახანძრო, მცირე სამაყურებლო, სავაჭრო 

ცენტრები  და კვების ობიექტები (რესტორნები, 

კაფეები, მცირე ზომის კინო დარბაზები, თეატრები და 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 
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ა.შ.), საცურაო აუზები 

9 ბანკები და საბანკო ოფისები საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 

10 სხვა ყოველდღიური და პერიოდული მოხმარების 

საუბნოზე მცირე მნიშვნელობის მატარებელი 

ქალაქგეგმარებით კარკასზე განთავსებული ობიექტები 

სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახური 

 

აღსანიშნავია, რომ მსხვილი სავაჭრო მოლები და ცენტრები გეგმარებითი 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე და მათი საკონკურენციო საბაზრო სივრცის 

გათვალისწინებით გააზრებულია როგორც მათში შემავალი ცალკეული 

ობიექტების ერთობა და ასევე წარმოადგენს რეცეპტორულ საზოგადოებრივ 

სივრცეს. 

მოცემულ რუკაზე დატანით გამონაკლისს წარმოადგენენ სპეციალური 

ზონირების ობიექტები (უნივერსიტეტები, საავადმყოფოები, სასაფლაოები), 

ასევე ეკლესიები, რადგანაც მათი არსებული ფუნქციით გამოყენება ვერ იქნება 

რელევანტური მგგ-ს დაგეგმარების შემდეგ ეტაპებზე პოლიცენტრული 

განვითარების თემატური რუკის დამუშავებისას.  

ასევე, რეცეპტორული საზოგადოებრივი სივრცეების ისეთი ობიექტები, 

რომლებიც გეოგრაფიულად მოწყვეტილია სხვა ასეთი ობიექტების განთავსების 

თავმოყრის ადგილებს და რომელთა განლაგებაც ქაოტური ხასიათით ხდება 

უმეტესწილად საცხოვრებელი რაიონების შიგნით, არ იქნა დატანილი რუკაზე 

გეგმარებით მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან შეუძლებელია მათი სისტემური 

დამუშავებისათვის გამოყენება მოცემული მასშტაბით (1-10000) მუშაობის 

პროცესში და ისინი არ იძლევიან საკმარის სისტემურ რეცეპტორულ 

ინფორმაციას მიმდებარე განაშენიანების საბაზრო მახასიათებლებთან 

დაკავშირებით. ასეთი ობიექტების გააზრება მნიშვნელოვანია ერთიანი 

კრებითი სტატისტიკური სახით მოთხოვნა-მიწოდების შეფასებისა და 

შესაბამისი ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტების დამუშავების დროს, რისთვისაც 

ჯგუფმა გამოთვალა მათი საერთო გათვლითი წილი რეცეპტორულ 

საზოგადოებრივ სივრცეებში ქალაქის მასშტაბით რაც რაოდენობრივად 

შეადგენს 0.71%-ს. 

ამასთან, საზოგადოებრივი სივრცეების რუკა ხელს შეუწყობს „ურბანული 

გარემოს პერმანენტული გაუარესების შეჩერებას და თბილისის ისტორიულ-

კულტურული, ლანდშაფტური, არქიტექტორულ-სივრცითი თავისუფლების 

შენარჩუნებას“ და „მდგრადი განვითარების პრინციპებით დაბალანსებული 

განვითარების და საიმედოდ ფუნქციონირებადი ქალაქის ქალაქგეგმარებითი 
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საფუძვლების მომზადებას“ მგგ-ს შემუშავების ძირითადი მიზნების (ქ. 

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების 

პროექტი, დანართი #1, თავი 8, ნაწ. 2) შესაბამისად. 

  

ბიბლიოგრაფია: 

- იან გელი, 2012: ცხოვრება სახლებს შორის 

- გიდო ბრედგენსი, 2005: საზოგადოებრივი სივრცის დაკარგვა; 

ნეოლიბერალიზმის პერიოდის იმიტირებული საჯაროობა გვ. 1088-1097(1089), 

გამოცემა 182 (ლინკი: 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf) 

- მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო მომსახურება, ეტაპი II, 

დოკუმენტი 1 - ტექსტური ნაწილი, იანვარი - აპრილი 2016, ინფორმაცია 

საეკლესიო ობიექტებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების შესახებ, გვ. 216 

- ნოლის გეგმა, 1748: http://nolli.uoregon.edu 

- ბესარიონ ზოიძე, 1999: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი II, გვ. 18-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. თბილისის გარე ლანდშაფტური ნაწილის ნახევრად/ბუნებრივი და აგრო-

კულტურული კომპონენტების აღწერა:  

 

თბილისის  გარემო, ქვეყნის სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით, ერთ-ერთი 

ყველაზე ძიერ სახეცვლილია ადამიანის ზემოქმედების შედეგად.  აღნიშნული, 

არამხოლოდ ნაშენ-უბრანიზებულ ნაწილში, არამედ მის გაუნაშენიანებელ 

შემოგარენშიც მკაფიოდაა გამოხატული.   

დღეს თბილისის შემოგარენში არსებული ტიპიური სემი-არიდული ლანდშაფტები 

ადამიანისა და გარემოს ხანგრძლივი ურთიერთქმედების შედეგს წარმოადგენს, 

ყოფილი ტყით დაფარული სივრცეების უდიდესი ნაწილი, ქცეულია 

სემი/არიდული მდელოს ტიპის ლანდშაფტებად.    

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf
http://nolli.uoregon.edu/
http://nolli.uoregon.edu/
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ქვეყნის მცირემიწიანობის პირობებში, აგრო-კულტურული სავარგულებისა და 

სათიბ საძოვრების დაცვის მნიშვნელობა ხაზგასმულია მრავალ სტრატეგიულ 

დოკუმენტში, ამასთან ეს არეალები წარმოადგენენ ყველაზე მოწყვლად სივრცეებს 

გლობალური კლიმატის ცვლილებისა და გაუდაბნოების პროცესების მიმართ.   

საქართველოს გარემოსდაცვით, ბიომრავალფეროვნების დაცვის თუ 

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის ეროვნული პროგრამები და სტრატეგიული 

დოკუმენტებში მრავალგან არის აღნიშნული რომ ქართლი კანონმდებლობა 

არასრულად ასახავს აგრობიომრავალფეროვნების, ნახევრად ბუნებრივი 

სივრცეების, ნოყიერი ნიადაგების, სათიბ საძოვრების დაცვის, ასევე გაუდაბნოების 

წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებს და საჭიროებს დახვეწას. 

ამასთან, რადგან არ არსებობს სივრცითი (საინვენტარიზაციო) მონაცემები, 

რომლებზე დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნებოდა აღნიშნული ტერიტორიების 

იდენტიფიკაცია.  თბილისის მიწათსარგებლობის გეგმარების პროცესში, 

სახელმძღვანელო დოკუმენტებად მიღებული საერთაშორისო შეთანხმებები და 

საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტები , რომლებშიც გაცხადებულია ქვეყნის 

ძირითადი მიდგომები ნახევრად ბუნებრივ და აგრო-კულტურულ სივრცეებთან 

მიმართებაში. 

 

სახელმძღვანელო დებულებები ნახევრადბუნებრივი და აგროკულტურული 

სივრცეების გეგმარების პროცესში  

თბილისის ტერიტორიაზე ნახევრად-ბუნებრივი და სასოფლო-სამეურნეო 

სივრცეების, ასევე, სოფლების შესახებ საინვენტარიზაციო, სივრცით გეგმარებითი 

თუ სხვა ტიპის დოკუმენტაციის არარსებობის პირობებში, გეგმარების პროცესში 

სახელმძღვანელო დოკუმენტებს წარმოადგენენ ის საერთაშორისო შეთანხმებები 

და სახელმწიფო - სტრატეგიული დოკუმენტები, რომლებშიც დეკლარირებულია 

სახელმწიფოს მიდგომები სასოფლო-სამეურნეო და ნახევრად ბუნებრივი 

სივრცეებისა და ეკოსისტემების მიმართ.  

  

გაეროს კონცენვია ბიომრავალფეროვნების შესახებ 

საქართველო, ბიომრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მონაწილე მხარე 1994 

წელს გახდა. კონვენციასთან მიერთებით ქვეყანამ აღიარა, რომ 

ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება გლობალურ საზრუნავსა და განვითარების 

პროცესის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.   

კონცვენციაში და მის ფარგლებში შემუშავებულ თემატურ პროგრამებში ((2000) 

CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY. Fifth 

meeting. Nairobi, 15-26 May 2000. REPORT OF THE FIFTH MEETING OF THE CONFERENCE OF 

THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY // Annex III : DECISIONS 

ADOPTED BY THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 
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DIVERSITY AT ITS FIFTH MEETING // Decision No. V/5 – Agricultural biological diversity: 

review of phase I of the programme of work and adoption of a multi-year work programme 

– UNEP/CBD/COP/5/23 - 22 June, 2000,http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-

05/official/cop-05-23-en.pdf. )   

მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება აგრობიომრავალფეროვნების საკითხებს.  

ბიომრავალფეროვნების კონვენციის თემატური პროგრამის  
აგრობიომრავალფეროვნების სამუშაო პროგრამის ძირითადი მიზანია (ა) 

ბიომრავალფეროვნებასა და სასოფლო-სამეურნეო ეკოსისტემებიზე სასოფლო-

სამეურნეო პრაქტიკის პოზიტიური ეფექტის ზრდის ხელშეწყობა და ნეგატიური 

ეფექტის შემცირება;   

ბიომრავალფეროვნების კონვენციის მეორე თემატურ სამუშაო პროგრამას, 

რომელიც ზოგადად მიწის რესურსების და სოფლის მეურნეობის საკითხებს ეხება, 

წარმოადგენს სამუშაო პროგრამა7 არიდული და ნახევრად-ტენიანი 

რეგიონებისთვის (მიწებისთვის). პროგრამა არიდული და ნახევრად-ტენიანი 

რეგიონების ბიომრავალფეროვნებას ყველაზე უფრო მოწყვლად და დინამიურ 

სისტემად განიხილავს. პროგრამის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს ამ რეგიონებში 

რესურსების სამართლიანი და თანაბარი განაწილების უზრუნველყოფა. 

 

„გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ“ გაეროს კონვენცია  

„გაუდაბნოებასთან ბრძოლის შესახებ“ გაეროს კონვენციის  რატიფიცირება  

საქართველოს  მიერ 1999 წელს მოხდა.  კონვენცია ასევე მნიშვნელოვანწილად 

ეხება ნახევრად-ბუნებრივ და აგრო-კულტურულ სივრცეების დეგრადაციის 

საკითხებს, მათ შორის, განსაკუთრებით მოწყვლად არეალებში, არიდულ, სემი-

არიდულ და სემი-ჰუმიდურ რეგიონებში. კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად 

მომზადებულ ეროვნულ პროგრამაში მიმოხილულია გაუდაბნოების პრობლემა 

სახელმწიფო მასშტაბით.  

 

გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მეორე ეროვნული პროგრამა 2014-2022  

დოკუმენტში ხასგასმული პრობლემები:  

 რომ კლიმატის ცვლილება, ეკოლოგიური პრობლემების გამწვავებასთან 

ერთად მეტ სიძნელეებს შეუქმნის ქვეყნის მეურნეობას, განსაკუთრებით  

 ბარში, ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციამ დასაშვებ ზღვარს დიდი 

ხანია გადააჭარბა. – გვ.48  

 დოკუმენტის მიხედვით, გაუდაბნოების მიმართ ყველაზე მაღალი რისკის 

ქვეშ მდგარი ლანდშაფტებია: მთისწინეთის გორაკ-ბორცვების 

ლანდშაფტები სტეპის, შიბლიაკის, ფრიგანის მცენარეულობით. ძირითად 

საფრთხეს მჭიდრო დასახლებისა და დიდ ფართობზე გადაჭიმული 

სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გარდა, ემატება ისიც, რომ 
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ინტენსიური გადაძოვება აფერხებს მცენარეული საფარის 

თვითაღდგენას50;.  
 

 ამავე დოკუმენტის მიხედვით, თბილისის ზღვის მიდამოები და სამგორის 

ველი მთლიანად მშრალი და ნახევრადმშრალ ტერიტორიებს ანუ ყველაზე 

მაღალი რისკი არეალებს წარმოადგენს.51 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015 - 2020 წწ 

დოკუმენტში აღნიშულია:   

 „საერთო საკუთრების საძოვრების რაციონალურ გამოყენებაზე 

პასუხისმგებელი სუბიექტი განსაზღვრული არ არის“.  

 უცნობია როგორც სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ფართობი და მათი 

განაწილება, ასევე სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებული 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ზუსტი ფართობი. 

 2014-2020 წწ საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სტრატეგია 

დოკუმენტში ხაზგასმულია შემდეგი პრობლემები:  

 სოფლის მეურნეობის არსებული პოლიტიკა ხელს არ უწყობს სასოფლო 

მეურნეობებში სანიმუშო სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის (მაგ.: 

აგროქომიკატების მდგრადი გამოყენება, ირიგაციის, მიწის დამუშავებისა 

და მორწყვის თანამედროვე ტექნოლოგიები) გამოყენებას, 

აგროეკოლოგიური მეთოდების (ლანდშაფტების დაგეგმარება, ქარსაცავი 

ზონების გაშენება, კულტურათა მონაცვლეობა, ნიადაგის ფილტრაცია და 

სხვ.) გამოყენებისა და ბიომეურნეობის განვითარებას. 
 

 სახეზეა გადაძოვება და ბუნებრივი საძოვრების დეგრადაცია.  
 

 კანონმდებლობა და სახელმწიფო პროგრამები არ განსაზღვრავს საერთო 

საძოვრების მდგრადი გამოყენების ინსტიტუციურ ჩარჩო პირობებს, რაც 

არაორგანიზებულ და უსისტემო ძოვებაში გამოიხატება.  
 

                                                           
50 გაუდაბნოებასთან ბრძოლის მეორე ეროვნული პროგრამა 2014-2022 (გ ვ . 47) 

 
51  „ა რიდული , ნ ა ხ ე ვ რა დ ა რიდული  და  მ შ რა ლი  ს უბ -ნ ოტიო რა იონ ე ბ ი “ ნ ი შ ნ ა ვ ს  

პ ოლა რული  და  ს უბ -პ ოლა რული  რე გ იონ ე ბ ი ს ა გ ა ნ  გ ა ნ ს ხ ვ ა ვ ე ბ ულ რა იონ ე ბ ს , 
რომ ლე ბ შ ი ც  წ ლიური  ნ ა ლე ქ ე ბ ი ს  თა ნ ა ფა რდობ ა  პ ოტე ნ ცი ურ ა ორთქ ლე ბ ა ს თა ნ  
ც ვ ა ლე ბ ა დობ ს  0.05-და ნ  0.65-მ დე .  
ს ა ქ ა რთვ ე ლოშ ი  ა რიდულობ ა  შ ე და რე ბ ით მ კ ვ ე თრა დ გ ა მ ოი ხ ა ტე ბ ა  წ ლი ს  თბ ილ 

პ ე რიოდშ ი . ყ ვ ე ლა ზე  მ შ რა ლი  ტე რიტორი ა , რომ ლი ს  ა რიდულობ ი ს  ი ნ დე ქ ს ი  0,3 და  

მ ა ს ზე  ნ ა კ ლე ბ ი ა  წ ლი ს  თბ ილ პ ე რიოდშ ი , მ ოი ც ა ვ ს  ს ა მ გ ორი  – უდა ბ ნ ო – წ ითე ლი  

ხ იდი  – თბ ილი ს ი ს  მ ონ ა კ ვ ე თს . ა ქ ვ ე  გ ა მ ოი ყ ოფა  ა ს ე ვ ე  ძ ა ლი ა ნ  მ შ რა ლი , 

ს ა კ მ ა ოდ ვ რც ე ლი  ტე რიტორი ა , რომ ლი ს  ა რიდულობ ი ს  ი ნ დე ქ ს ი  წ ლი ს  თბ ილ 

პ ე რიოდშ ი  0,4-ზე  ნ ა კ ლე ბ ი ა . ა ღნ ი შ ნ ული  ტე რიტორი ა  მ ოი ც ა ვ ს  მ ა რნ ე ული ს  

ვ ა კ ე ს , ი ა ღლუჯი ს  ბ ორცვ ე ბ ს ა  და  კ უმ ი ს ი ს  ტბ ი ს  ტა ფობ ს , თბ ილი ს ი ს  ზღვ ი ს  

მ ი მ დე ბ ა რე  ტე რიტორი ა ს , ი ვ რი ს  ზე გ ნ ი ს  ს ა მ ხ რე თ ნ ა წ ილს  და  ე ლდა რი ს  ვ ე ლს . 

გაუდაბნოებასთან ბრძლის მეორე ეროვნული პროგრამა 2014-2022 (გ ვ .49) 
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 ბუნებრივი საძოვრების დეგრადაციას, ფერმერთა ცოდნის ნაკლებობასთან 

ერთად, ხელი შეუწყო საძოვრების არასწორმა, არამიზნობრივმა 

პრივატიზაციამ და იჯარით გაცემამ, ასევე, სოფლების აერთო 

სარგებლობაში არსებული საძოვრების მართვის კონტროლის მექანიზმების 

არარსებობამ. 
 

  ამჟამად, სახელმწიფოს არ გააჩნია შესაბამისი რეგულაციები და 

მექანიზმები, რათა უზრუნველყოს, როგორც კერძო, ასევე - სოფლების 

საერთო სარგებლობაში არსებული 

საძოვრების გამოყენების კონტროლი, წაახალისოს საძოვრების მდგრადი 

მართვის პრინციპების დაცვა და ნაყოფიერების ამაღლების კომპლექსური 

ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება. 
 

 კლიმატის ცვლილების მიმართ ძლიერ მგრძნობიარეა ალპური და 

სემიარიდული სათიბ-საძოვრები  

დოკუმენტში დეკლარირებულია სტრატეგიული მიდგომები:  

 უნდა შეიქმნას აგრარული ეკოსისტემებისა და ბუნებრივი სათიბ-

საძოვრების მდგრადი გამოყენების სტრატეგია და მოხდეს ადგილობრივი 

თვითმმართველობების სამოქმედო დოკუმენტებში შესაბამისი ქმედებების 

ჩართვა; 

 აუცილებელია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ზაფხულის და 

ზამთრის საძოვრების სრული ინვენტარიზაცია და მათი მდგომარეობის 

შეფასება; სახელმწიფომ წინასწარ უნდა შეიმუშავოს სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული ზაფხულის და ზამთრის საძოვრების 

პრივატიზაციის და/ან იჯარით გაცემის პირობები; 
 

დეკლარირებული მიზნები:  

 2020 წლისთვის მნიშვნელოვნად არის შემცირებული საფრთხეში მყოფ 

ბუნებრივ ჰაბიტატებზე მოქმედი ნეგატიური ფაქტორები, ამ ჰაბიტატების 

სულ მცირე 60%-ის (მათ შორის, ტყის ფონდის სულ მცირე 60%-ის, 

წყალჭარბი ტერიტორიების 80%-ის, სათიბ - საძოვრების 70%-ის) მდგრადი 

მართვის უზრუნველყოფის გზით52 
 

საქართველოს გარემოს დაცვით მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა (2012-

2016)  

დოკუმენტში, შესაბამის თავში „მიწის რესურსები“, ხასგასმულია 

პრობლემები:  

 ჭარბი ძოვების, ტყის კარგვა და ურბანული ცოცვა 

                                                           
52  2014-2020 წწ საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სტრატეგია, ეროვნული მიზანი B.1. 
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 მიწის მართვის დაუხვეწავი პრაქტიკა: გეგმარებითი პროექტები არ 

ასახავენ  აგრო-კულტურული და ბუნებრივი ეკოსისტემების დაცვით 

რეჟმებს53.  

 

სახელმძღვანელო მიდგომათა შეჯამება:  

 სახელმწიფოს მცირემიწიანობის პირობებში აგრო-კულტურული 

დანიშნულებით გამოყენებული ტერიტორიები, მათ შორის 

ნახევრადბუნებრივი სათიბ/საძოვრები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 

რესურსს, რომელთა დაცვის აუცილებლობაც დეკლარირებულია 

სტრატეგიული დოკუმენტების მიერ 

 საქართველოს ბუნებრივ და ნახევრად-ბუნებრივი ჰაბიტატების, მათ შორის, 

აგრო-კულტურული სავარგულების მდგრადი მართვის აუცილებლობა 

დეკლარირებულია საქართველოს სტრატეგიული დოკუმენტებით. 

 თბილისის ნახევრად ბუნებრივი და აგრო-კულტურული სივრცეები 

წარმოადგენენ გაუდაბნოების მიმართ განსაკუთრებულად მოწყვლად 

ტერიტორიებს. 

 თბილისის ნახევრად ბუნებრივი და აგრო-კულტურული სივრცეები 

წარმოადგენენ მოწყვლად ტერიტორიებს გლობალური კლიმატის 

ცვლილების პროცესის გათვალისწინებით.  

 ურბანული ცოცვა და  წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს თბილისის 

ნახევრად ბუნებრივი და აგრარული ეკოსისტემებისთვის.  

 მიწათსარგებლობის გეგმარების პროცესში, კლიმატის ცვლილების, 

გაუდაბნოებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვის საკითხების 

გაუთვალისწინებლობა წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეებს 

თბილისის ნახევრად ბუნებრივი და აგრარული ეკოსისტემებისთვის. 

 

თბილისის ნახევრად ბუნებრივი და აგრო/კულტურული სივრცეების აღწერა 

სოფლები და დაბები თბილისში 

სოფლის რაობა განსაზღვეულია საქართველოს ორგანული კანონით 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ: თავი I  მუხლი 1. დ.ა) სოფელი – ეს 

არის დასახლება, რომლის საზღვრებშიც მოქცეულია სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობისათვის გათვალისწინებული მიწა და სხვა ბუნებრივი რესურსები ან/და 

რომლის ინფრასტრუქტურა ძირითადად ორიენტირებულია სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობის განხორციელებაზე. 

                                                           
53 საქართველოს გარემოს დაცვით მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა (2012-2016) თავი „მიწის 

რესურსები―  
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დაბა  - იგივე კანონი, მუხლი 1. დ.ბ: 3000 მოსახლისაგან შემდგარი დასახლება, 

რომლის ტერიტორიაზედაც არსებობს სამრეწველო საწარმოები, კომუნალური 

მეურნეობა, სამკურნალო და სოციალურ- კულტურულ დაწესებულებათა ქსელი, 

რითაც იგი ასრულებს ადგილობრივი ეკონომიკურ- კულტურული ცენტრის 

ფუნქციებს, ამასთანავე, არ გააჩნია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისათვის 

საკმარისი მიწის სავარგულები. დაბის კატეგორიას შეიძლება მიეკუთვნოს 

დასახლება, რომლის მოსახლეთა რიცხვი 3000 - ზე ნაკლებია, თუ იგი არის 

თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული ცენტრი; 

თბილისის ტერიტორიაზე სტატუს-ქვო დამყარდა  „საქართველოს პარლამენტის 

დადგენილებით ქალაქ თბილისის, გარდაბნის მუნიციპალიტეტისა და მცხეთის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული საზღვრების შეცვლის შესახებ“, 2006 წლის 

20 დეკემბრის №574 განკარგულებით დამტკიცდა ქ.თბილისის, მცხეთისა და 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტების ახალი საზღვრები და ქალაქს შემოუერთდა 

სოფლები მათი მიწებითა და შემოგარენის ბუნებრივი-ნახევრად ბუნებრივი 

სივრცეებით.  

ქალაქის ტერიტორია „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დადგენილ 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული ადმინისტრაციული ერთეულების - 

რაიონების ტერიტორიულ ერთეულებად – უბნებად დაყოფის შესახებ“ 2014 წლის 

5 დეკემბრის დადგენილება №16-35 მიხედვით, დაყოფილია შედარებით წვრილ 

ტერიტორიულ ერთეულებად, უბნებად,  თუმცა, რაიონებში ერთად მოქცეული 

სოფლები და მჭიდრო ურბანული განაშენიანებული ნაწილები იმართება საქალაქო 

გამგეობების მიერ, მაგალითად, ვაკის რაიონში, გარდა ქალაქის ერთ ერთი 

მჭდროდ განაშენიანებული უბნისა (ვაკე) შედის ხუთი სოფელი და დაბა წყნეთი.  

2014 წლის სასოფლო-სამეურნეო აღწერის მონაცემებით, თბილისის ტერიტორიაზე 

წარმოდგენილია 22 სასოფლო დასახლება, ხოლო მათში მუდმივად მაცხოვრებელი 

მოსახლეობის რიცხვი 30 420-ია. ამასთან, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

წარმოდგენილია 

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალიტეტის მერიაში, თბილისის 22 სასოფლო 

დასახლების მართვისათვის არ არსებობს ცალკე სამსახური, რომელიც 

კონკრეტულად რურალურ საკითხებზე იქნება ორიენტირებული.   

სივრცითი მონაცემები თბილისის სოფლების შესახებ ფრაგმენტირებული და 

მოძველებულია. ცალკეული სოფლების საზღვრები, მათი „სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობისათვის გათვალისწინებული მიწა და სხვა ბუნებრივი რესურსები“-ს 

საზღვრები არ არის დადგენილი და ამ ტიპის ინფორმაციას ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტი არ ფლობს. ცნობილია, რომ თბილისს, საზღვრების 

ცვლილებასთან შემდეგ, მუნიციპალიტეტის საზღვრებში წარმოდგენილია 

შემდეგი დაბები და სასოფლო დასახლებები: 

გლდანის რაიონი - სოფელი გლდანი 
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ვაკის რაიონი - დაბა: წყნეთი; სოფლები: აგარაკი, ახალდაბა, ბეთანია, თხინვალი, 

კვესეთი 

კრწანისის რაიონი - სოფელი ფონიჭალა 

საბურთალოს რაიონი - სოფლები: დიდგორი, ზურგოვანა, თელოვანი, სოფელი 

დიღმი, ძველი ვეძისი, ქოშიგორა 

სამგორის რაიონი - დაბა: დიდი ლილო; სოფლები - ვარკეთილის მეურნეობა, 

ნასაგური, პატარა ლილო, წინუბანი.   

ჩამონათვალში არ არის მოყვანილი ის “მწვანე ხასიათის“ დაბალი ინტენსივობის 

განაშენიანებული ტერიტორიები, რომლებიც  უახლოეს წარსულში გეგმარებით ან 

ქაოტურად გაშენდა და უშუალოდ ერწყმის ქალაქის ნაშენ ნაწილს, მაგალითად 

მუხიანი 2 ან ივერთუბანი და ა.შ.  

სასოფლო სამეურნეო მიწათსარგებლობა თბილისში  

 საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ფარგლებში, 2014 წელს 

ჩატარდა სასოფლო-სამეურნეო აღწერა. აღწერა მოიცავდა, მათ შორის, თბილისის 

ტერიტორიას. აღწერის მონაცემები წარმოადგენს უახლეს რაოდენობრივ 

მონაცემებს თბილისის სოფლის მეურნეობისა და სასოფლო-სამეურნეო მიწების 

გამოყენების შესახებ. აღსანიშნავია, რომ აღწერა ნებაყოფლობითი ხასიათის იყო და 

მასში მოყვანილი მონაცემების სისწორე დამოკიდებული იყო რესპოდენტის 

კეთილსინდისიერებაზე.  

თბილისის ტერიტორიაზე, წარმოადგენილია 30110 კერძო მეურნეობა, 

რომელთაგანაც 27904 აწარმოებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს, დიდი წილი, 

საკუთარი მოხმარებისთვის.  

 

 

 ყველა 

მეურნეობა 
 

მეურნეობები, 

რომლებმაც 

აწარმოებს 

ძირითადად 

საკუთარი 

მოხმარებისთვის 
 

მეურნეობები, 

რომლებმაც 

აწარმოეს 

ძირითადად 

რეალიზაციისთვის  
 

მეურნეობები, 

რომლებსაც 

არ 

უწარმოებიათ 

სასოფლო-

სამეურნეო 

პროდუქცია 
 

ქ. 

თბილისი 
 

30110 27532 372 2206 

ილ.1: მეურნეობების რაოდენობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების 

მიზნის მიხედვით 

01.10.2013-01.10.2014 წწ-პერიოდი 
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თბილისის ტერიტორიაზე, კერძო მეურნეობების სარგებლობაში ფიქსირდებოდა 

2817 ჰა აგრო-კულტურული მიწა, სახნავ-სათესების, მრავალწლიანი ნარგავებისა 

და სათიბ-საძოვრების სახით. თუმცა მეურნეობების საკუთრებაში არსებული 

სახნავ-სათესი მიწების დიდი ნაწილი ამჟამად არ გამოიყენება.  

ერთ შინამეურნეობაზე სარგებლობაში არსებული მიწების საშუალო ფართი 

არ აღემატება 0.21 ჰა-ს, რაც ეფექტური აგრო-კულტურული 

აქტივობისათვის მეტად დაბალი მაჩვენებელია. (მაგალითად, EPRC, 

საქართველოს შესახებ მომზადებულ დოკუმენტში „მიწის ბაზრის 

არსებული მდგომარეობა ანალიზი და რეკომენდაციები“ 

საქართვლოსთვის, სასოფლო მიწების ოპტიმალურ განაწილებად მიიჩნევს 

მათი ძირითადი მასის საშუალოდ 5-10 ჰა ფართობის მეურნეობებად 

განაწილებას, რასაც თბილისის ტერიტორიაზე არსებული მდგომარეობით 

საშუალო ფართი 25-50 ჯერ ჩამორჩება).   

 

ერთ შინამეურნეობაზე საშუალოდ მოსული ფართობი და მეურნეობათა შორის 

რეალიზაციაზე ორიენტირებულთა სიმცირე (372 მეურნეობა 30110-დან) 

მიუთითებს იმაზე, რომ დიდწილად, აღნიშნული მეურნეობები მოწყვლადი 

(დაბალშემოსავლიანი) მოსახლეობის მინიმალური საარსებო რესურსებით 

უზრუნველყოფის ფუნქციას ატარებენ.  

 

სათიბ-საძოვრები თბილისის მუნიციპალიტეტში 

2014 წლის სასოფლო სამეურნეო აღწერის მონაცემებით, თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მსხვილფეხა პირუტყვის 

რიცხოვნება 4428 ინდივიდს შეადგენდა, ასევე, თბილისის ტერიტორიაზევე კერძო 

საკუთრებაშია 4451 ცხვარი.  მსხვილფეხა პირუტყვი განაწილებულია 1452 

შინამეურნეობაზე და ამათგან 80%-ზე მეტი ფლობს 1-4 მდე ინდივიდს. 

განსხვავებულია სურათი წვრილფეხა საქონლის შემთხვევაში, აქ მთელი ოდენობა 

სულ 92 მეურნეობაზეა განაწილებული და დიდი წილი შედარებით მსხვილ 

მფლობელობაზე მოდის.   

ამასთან, თბილისის ტერიტორიაზე სეზონურად ხდება პირუტყვის შემორეკვა 

მაღალმთიანი დასახლებებიდან (ხევი, თიანეთი), ამ ტიპის, ისტორიულად 

გამოყენებული სათიბ-საძოვრები თბილისის ტერიტორიაზე, ასევე, მათი 

მნიშვნელობა ცალკეული ჯგუფებისთვის, საჭიროებს შემდგომ კვლევას. ამასთან 

არ არსებობს ინფორმაცია, თუ დამატებით, რამდენი სული საქონელი შემოდის 

თბილისის ნახევრადბუნებრივ მდელოებზე სხვა მუნიციპალიტეტებიდან 

სეზონურად რაც დამატებით ართულებს არსებული სივრცის გამოყენების 

მიმართულებების ასახვას.  

აღსანიშნავია, რომ მიწათსარგებლობის ფორმის მიხედვით, მეურნეობების 

სარგებლობაში არსებული მიწებიდან მხოლოდ 385 ჰა წარმოადგენს სათიბ-
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საძოვარს, ანუ 1 ჰა სათიბ-საძოვარზე მოდის 11.5 მსხვილფეხა პირუტყვი და 

ამდენივე ცხვარი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება საშუალო დატვირთვას 

საძოვარზე მისი მდგრადი მართვის პირობებში. (საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 

CENN-ის მიერ 2011-1012 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე 

შედგენილი ნაკვეთმორიგეობითი ძოვების სანიმუშო სქემა ნაირბალახოვან-

ჭანგიან-გლერტიანი საძოვრისათვის).  

385 ჰა რომელიც მითითებულია კერძო მეურნეობების საკუთრებაში არსებულ 

სათიბებად, არ მოიცავს იმ მუნიციპალურ და დაურეგისტრირებელ მიწებს, 

რომლებზე წარმოდგენილი ნახევრადბუნებრივი მდელოებიც მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე გვხვდება.  

რეალურად, თბილისის ტერიტორიაზე, სათიბ-საძოვრებად აქტიურად 

გამოიყენება ყველა ნახევრად-ბუნებრივი მდელო და მათ შორის, ის სახნავ-სათესი 

მიწები, რომელთა გამოყენებაც მიწათმოქმედებისთვის არ ხდება.  

ნახევრადბუნებრივი მდელოების „მიწის რეფორმის“ ფარგლებში განაწილებული 

მიწები, რომლებიც გაუნაშენიანებელ ტერიტორიებზე, ინფრასტრუქტურის 

დაუფარავ, ძირითადად სარეკრეაციო და სასოფლო-სამეურნეო ზონის სახეობების 

ქვეშაა წარმოდგენილი, (2009 წლის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

ფუნქციური ზონირების მიხედვით)  აქტიურად გამოიყენება ზემოთ აღნიშნული 

მიზნებისთვის, რაც ჩანს როგორც ადგილზე გასვლით, ასევე გეო-საინფორმაციო 

სისტემების აერო ფოტო სურათების კვლევის შედეგად. 

ნახევრად ბუნებრივი მდელოებისა და სათიბ-საძოვრების სივრცითი განაწილება 

თბილისში: 

 შინდის-ტაბახმელას, შავნაბადას, კოჯრის, კიკეთის მიდამოებში არსებული 

ნახევრადბუნებრივი მდელოები:  სავარაუდოდ, გამოიყენება ამავე და 

მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის მიერ.  

 დიდგორი-თელოვანის ფერდობების  მდელოები: სავარაუდოდ, დიღმის, 

დიდგორის, თელოვანის და სხვათა მიერ. 

 სამგორის ველის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილი, ასევე  საჯეირნოს სერი 

სრულად: პატარა და დიდი ლილოს, ასევე თბილისის ნაშენი ტერიტორიის 

სასოფლო-სააგარაკე ზონის (სოფ.გლდანი, მუხიანი 2, ვარკეთილის 

მეურნეობა და ა.შ).  

თბილისის ნახევრად ბუნებრივი სივრცეები, გარდა თბილისის სასოფლო 

დასახლებებისა და  უშუალოდ თბილისის მოსაზღვრე სოფლებისა საძოვრად 

გამოიყენება მეზობელი მუნიციპალიტეტების მომთაბარე მეცხოველეთა 

პირუტყვის საძოვრებად. 

 

 არსებული მდგომარეობის შეჯამება:  
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1. თბილისის ტერიტორიაზე  27532 შინამეურნეობა აწარმოებს სასოფლო 

პროდუქტს,  რომელთა დიდი ნაწილი, წვრილი მეურნეობებია და 

სავარაუდოდ, დაბალშემოსავლიანი ოჯახების საარსებო წყაროს წარმოადგენს.  

2. თბილისის ტერიტორიაზე  4000 ზე მეტი მსხვილფეხა და ამდენივე წვრილფეხა 

პირუტყვია, რომელთა დიდი ნაწილი ასევე წვრილ მეწარმეებზე მოდის 

(საქონლის 80%-განაწილებულია 1-4 პირუტყვის მფლობელობად) რაც ასევე 

მეტყველებს იმაზე, რომ მესაქონლეობაც წვრილი მეწარმეების პირადი 

მოხმარების ფუნქციას ატარებს.  

3. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული ნახევრად-ბუნებრივი სათიბ/საძოვრები, 

აქტიურად გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით (ძირითადად 

საძოვრებად) თბილისის სოფლებისა და მუნიციპალიტეტის მიმდებარე 

დასახლებების მიერ. 

4. თბილისის ტერიტორიაზე არსებული 22 სასოფლო დასახლებას არ გააჩია 

მკაფიო სტატუსი, საზღვრები, მათი მიმდებარე სივრცეების არსებული 

ზონირებით არ არის გათვალისწინებული მათთვის საჭირო სასოფლო-

სამეურნეო თუ ნახევრადბუნებრივი სივრცეები. 
 

 

სასოფლო-სამეურნეო მიწების  იურიდიული სტატუსი  

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ორგანული კანონის თავი I,  მუხლი 1, 

დ.ა) ქვეპუნქტის სოფლის განმარტებაში გათვალისწინებული სასოფლო-

სამეურნეო საქმიანობისთვის გათვალისწინებული მიწა - საქართველოს 

სქხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებით, განსაზღვრულია, როგორც „სასოფლო 

სამეურნეო მიწა“.  

ამასთან, აღნიშნული განმარტებები გარკვეულად განსხვავდება ერთმანეთისგან, 

რაც მკაფიო განმარტების ჩამოყალიბებას ართულებს:  

საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების 

შესახებ“ მიხედვით, (მუხლი 3), სასოფლო სამეურნეო მიწა არის მიწა, რომელიც: 

 რეგისტრირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწად საჯარო რეესტრში 

 გამოიყენება მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის 

წარმოებისათვის;  

 რომელზეც განთავსებულია, ან არ არის განთავსებული „სამეურნეო და 

დამხმარე ნაგებობები“. 

კანონი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო 

მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული 

ზიანის ანაზღაურების 

შესახებ” (მუხლი 2):  

 მიწა რომელიც რეგისტრირებულია სასოფლო-სამეურნეო მიწად საჯარო 

რეესტრში 
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 მიწა უნდა გამოიყენებოდეს ან მომავალში შესაძლებელია გამოიყენებოდეს 

მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პროდუქციის წარმოებისათვის 

 კანონში დაშვებული სასოფლო მიწაზე საცხოვრებელი ნაგებობის არსებობა 
 

საქართველოს კანონი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ - ( მე-2 მუხლის „უ“ 

ქვეპუნქტი) - კანონი მიღებულია 2010 წელს, წარმოადგენს უახლეს ნორმას და 

შესაბამისად, ითვლება უპისატესად:  

 კანონში აღარ არის წინაპირობად მიწის საჯარო რეესტრში სასოფლო-

სამეურნეოდ რეგისტრირებულობა 

 მოთხოვნილია რომ მიწა უნდა გამოიყენებოდეს მემცენარეობისა და 

მეცხოველეობის პროდუქტის წარმოებისთვის.  
 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მიზნობრივი დანიშნულების ცვლილებაზე 

გადაწყვეტილების მიღება ხდება „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების 

ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ“ კანონის 

მიხედვით.  
 

კანონის მუხლი 3 გ ქვეპუნქტის მიხედვით, დანიშნულების შეცვლა დასაშვებია 

სარეკრეაციო ტერიტორიების (საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის29 

ნოემბრის 968 ბრძანებულების ჩამონათვალი) და ქალაქების თბილისისა და 

ბათუმის საზღვრებში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო მიწებისთვის.  
 

ამასთან, შეზღუდულია მხოლოდ შემდეგი სახის  მიწის ფუნქციის ცვილება: 

„სარეკრეაციო ტერიტორიების საზღვრების გარეთ მდებარე, საქართველოს 

მოქალაქეების (კომლების, ოჯახების) კერძო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე, მათზე მესაკუთრის პირადი 

საცხოვრებელი სახლის, სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობის 

შემთხვევაში“. 
 

ანუ, თბილისის ტერიტორიაზე, შეზღუდულია მხოლოდ ფიზიკური პირის 

საკუთრებაში არსებული მიწის, მესაკუთრის პირადი საცხოვრებელი სახლის, 

სამეურნეო და დამხმარე ნაგებობების მშენებლობის მიზნით მიწის დანიშნულების 

ცვლილება. სხვა ყველა შემთხვევაში: იგივე პირის მიერ სარეკრეაციო ნაგებობის 

მშენებლობა ან კერძო თუ საჯარო იურიდიული პირის მიერ ნებისმიერი მიზნით 

მშენებლობა და სხვ. - შეიძლება გახდეს დანიშნულების ცვლილება.  
 

აგრო-კულტურული და ნახევრად ბუნებრივი სივრცეების მიწათსარგებლობის 

ზონირება 
 

სასოფლო-სამეურნეო სივრცეების ფუნქციური დაცვის შედარებით მყარ 

რეგულაციას წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო ზონა, რომელიც 2014 წლის 15 

იანვრის ქ.თბილისის ტექნიკური რეგლამენტი # 59 მიხედვით შემდეგი სახითაა 

ფორმულირებული:  
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N 59 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა 

ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 

დებულებების დამტკიცების თაობაზე, მუხლი 12. კონკრეტული ფუნქციური 

ზონები, 2. სასოფლო-სამეურნეო ზონა' – (სოფზ') წარმოადგენს დასახლების 

(ადმინისტრაციულ) საზღვრებში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიებს, 

სადაც შესაძლებელია მისი ფუნქციონირებისათვის უზრუნველმყოფი დამხმარე 

შენობა - ნაგებობების არსებობა კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

თუმცა აღნიშნულ ზონას არ გააჩნია ქვეზონა რომელშიც გათვალისწინებული 

იქნებოდა, საჭიროების შემთხვევაში, სრული სამშენებლო აკრძალვა, სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების დეგრადაციისგან დაცვის მიზნით, ხოლო დამხმარე 

ნაგებობების მასშტაბები, მისი რაობა განაშენიანების რეგულირების აღნიშნული 

დოკუმენტით, განმარტებული  არ არის.  
 

რაც შეეხება ნახევრად-ბუნებრივ სივრცეებს (მათ შორის, ნახევრად ბუნებრივ 

სათიბ-საძოვრებს) მათ დაცვას ანთროპოგენული ზემოქმედებისგან, ისე რომ ხელი 

არ შეეშალოს ამ სივრცეების ტრადიციულ გამოყენების ფორმას (თიბვა, ძოვება) და 

ამასთან, შენარჩუნდეს ამ სივრცეების საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა, 

უზრუნველყოფს ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო ზონა (ლსზ) (შემდგომში 

ლანდშაფტური ზონა) სადაც აკრძალულია ყოველგვარი მშენებლობა თუმცა, 

დაშვებულია სტადიციული სამეურნეო საქმიანობები (თიბვა, ძვება, კენკროვანის 

შეგროვება) ისე, რომ ამან არ მოახდინოს ლანდშაფტის დეგრადაცია.   

 
 
 
 
 

შეჯამება 
 

5. საქართველოს კანონმდებლობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსი 

ბუნდოვანია:  სასოფლო-სამეურნეოდ შეიძლება ჩაითვალოს მიწა რომელიც 

ასეთად რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში, ასევე, მიწა, რომელიც არ არის 

რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში,  სასოფლო-სამეურნეო მიწად, ასევე, 

მიწა, რომელიც ფაქტობრივად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობისათვის, მიუხედავად  მიწის სტატუსისა თუ ფუნქციური ზონისა.  

6. სასოფლო/სამეურნეო სტატუსი არ გამორიცხავს შენობა-ნაგებობების არსებობას 

მიწაზე, (როგორც სამეურნეო დამხმარე, ასევე საცხოვრებელი დანიშნულებით) 

და აღნიშნული სტატუსი არ იძლევა საშუალებას სასოფლო სამეურნეო 

ფუნქციურ ზონირებაში პირდაპირ ასახვისა.  

7. თბილისის ტერიტორიაზე, სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე მიწის  

არასასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მიწად ცვლილება შესაძლებელია ყველგან 

და ყველა შემთხვევაში, გარდა კერძო ფიზიკური პირის საკუთრებაში 

არსებული მიწის მისივე საცხოვრებელი სახლის ან სამეურნეო ნაგებობის 

მშენებლობის მიზნით ცვლილებისა. 
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8. სასოფლო სამეურნეო სავარგულებისთვის განსაზღვრულ ფუნქციურ ზონას, 

მიწათსარგებლობის გეგმარების პროცესში წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო 

ზონა (სოფზ) 

9. ნახევრად ბუნებრივი სივრცეების ფუნქციური ზონირებისთვის შესაბამის 

ზონას, ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ერთის მხრივ ამ სივრცეების 

დეგრადაციისგან დაცვა და მეორესმხრივ მათი ტრადიციული გამოყენების 

(თიბვა-ძოვება) ფუნციათა შენარჩუნება, წარმოადგენს ლანდშაფტურ-

სარეკრეაციო ზონა (ლსზ).  

თბილისის მიწათსარგებლობის უფლებრივი ზონირების რუკაზე სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების და ნახევრად-ბუნებრივი სივრცეების ასახვა:  

მოქმედი განარალური გეგმის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო ზონის მიწების 

ზოგადი სივრცითი განაწილება შემდეგნაირია: 

 ყველაზე მსხვილი მასივი წარმოადგენილია სამგორის ველზე, სოფლების დიდი 

და პატარა ლილო, ნასაგურალი, წინუბანი - შემოგარენში.  

მეორე მნიშვნელოვანი რეგიონი მოიცავს კოჯორი-ტაბახმელასა და კიკეთის 

გაველებულ საშუალო და დაბალი მთის ტყეების ზონას ხოლო ყველაზე მცირე 

ფრაგმენტები გვხვდება ლისი ტბის სიახლოვეს, სოფ. თხივნალის მიმდებარედ.  

ნახევრად-ბუნებრივი მდელოები და სხვა ნახევრად ბუნებრივი სივრცეების დიდი 

ნაწილი მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში წარმოდგენილია ან 

საცხოვრებელი ზონის სახით (საძოვრების ნაწილი შინდისი-ტაბახმელას 

მიდამოებში), ან იმ სარეკრეაციო რეჟიმებით, სადაც შესაძლებელია ურბანული 

ინფრასტრუქტურის, მათ შორის, შენობა-ნაგებობების განთავსება, რაც არ 

უზრუნველყოფს ამ სივრცეების დეგრადაციისაგან დაცვას. 

დასკვნა:  

 თბილისის ტერიტორიების უფლებრივი ზონირება არ შეესაბამება მათ 

ფაქტიურ გამოყენებას და არ ასახავს/ითვალისწინებს როგორც 

ნახევრადბუნებრივი და აგრარული ეკოსისტემების დაცვის 

აუცილებლობას, ასევე,  მიმდებარე სოფლების  საჭიროებებს.  

გეგმარებითი გადაწყვეტები  

მიწათსარგებლობის გეგმარების პროცესში გეგმარებითი გადაწყვეტები 

დაწყრდნობა საერთაშორისო შეთანხმებებსა და ეროვნულ სტრატეგიულ 

მიდგომებს, რომლებიც დეკლარირებულია გარემოსა და აგრარული სივრცეების 

მიმართ. გათვალისწინებული რეალობა,  რომელსაც აღნიშნული სივრცეების 

ამჟამინდელი იურიდიული სტატუსი  და მიმდინარე ურბანული განვითარების 

ტენდენციები ქმიან. 

1. რადგან კონკრეტულად თბილისის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 

შემდგომი სივრცითი განვითარებისა თუ მართვის შესახებ, არ არსებობს 
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არავითარი სტრატეგიული მიდგომა ქალაქის მასშტაბით, არ მოხდება 

პრინციპულად არალი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გამოყოფა 

ქალაქის ტერიტორიაზე 

2. მეორესმხრივ, თბილისის სასოფლო-სამეურნეო სივრცეების შესახებ 

სტრატეგიული მიდგომებისა თუ საინვენტარიზაციო მონაცემების არ 

არსებობიდან გამომდინარე, მიუღებელია აღნიშნულ ზონაში მოქცეული 

სივრცეებისთვის ზონის ცვლილება თუკი ფაქტობრივი მდგომარეობა 

სრულად არ გამორიცხავს მათი ამ ფუნქციით გამოყენებას. 

3. ნახევრად ბუნებრივი სივრცეების, როგორც კლიმატის ცვლილებისა და 

გაუდაბნოვების პროცესში განსაკუთრებით მოწყვლადი არეალების 

ინფრასტრუქტურული განვითარებისგან დაცვის მიზნით აღნიშნული 

სივრცეების ფარგლებში გამოირიცხება ახალი განაშენიანებული 

ტერიტორიების მონიშვნა.  

4. დამატებითი სივრცეების გამოყოფა არსებული, ქაოტური განაშენიანებული 

სივრცეების სისტემატიზაციისა და აუცილებელი სოციალური 

მომსახურების ობიექტების უზრუნველყოფის მიზნით, დაყვანილი იქნება 

აუცილებელ მინიმუმამდე.  

5. ნახევრად ბუნებრივი სივრცეების ერთის მხრივ დეგრადაციისგან  - 

ურბანული ცოცვისაგან დაცვის მიზნით, ხოლო მეორესმხრივ, 

დაინტერესებულ მხარეთა  მათი ტრადიციული გამოყენების დასაცავად 

(თიბვა, ძოვება) აღნიშნული ტერიტორიების ზონირებისათვის 

გამოყენებული იქნება ლანდშაფტური ზონა, ინფრასტრუქტურული 

განვითარების აკრძალვით.  

გამოყენებული ლიტერატურა:  

 გაეროს კონცენვია ბიომრავალფეროვნების შესახებ (CBD) 

 გაუდაბნოებასთან ბროძლის მეორე ეროვნული პროგრამა 2014-2022  

 საქართველოს გარემოს დაცვით მოქმედებათა მეორე ეროვნული პროგრამა 

(2012-2016)  

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015 - 2020 

წწ 

 2014-2020 წწ საქართველოს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სტრატეგია 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში CENN-ის მიერ 2011-1012 წლებში 

ჩატარებული სამეცნიერო კვლევების საფუძველზე შედგენილი 

ნაკვეთმორიგეობითი ძოვების სანიმუშო სქემა ნაირბალახოვან-ჭანგიან-

გლერტიანი საძოვრისათვის 

 (2000) CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 

DIVERSITY. Fifth meeting. Nairobi, 15-26 May 2000. REPORT OF THE FIFTH MEETING 

OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL 

DIVERSITY // Annex III : DECISIONS ADOPTED BY THE CONFERENCE OF THE PARTIES 

TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY AT ITS FIFTH MEETING // Decision 

No. V/5 – Agricultural biological diversity: review of phase I of the programme of 
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work and adoption of a multi-year work programme – UNEP/CBD/COP/5/23 - 22 

June, 2000,http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-en.pdf 

 

13. ლანდშაფტი 
პროფ. ნოდარ ელიზბარაშვილი (თსუ) 

 

 

ლანდშაფტის დაცვითი ზონის გამოყოფის 

ძირითადი კრიტერიუმები და თავისებურებანი 

 

ლანდშაფტის დაცვითი ზონის Gგანსაზღვრისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს 

როგორც მისი დაცვითი ზონის და დაცვითი რეჟიმის ძირითადი მიზანი, ისე 

ლანდშაფტის, როგორც კომპლექსური ბუნებრივი წარმონაქმნის სტრუქტურულ-

ფუნქციური თავისებურებანი. 

1. ლანდშაფტის დაცვითი ზონა იქმნება: 

• ლანდშაფტის დაცვითი ზონის ძირითადი მიზანია დასახლებული 

პუნქტების ისტორიული ნაწილის (ცალკეული შენობების, ქუჩების, მოედნების, 

კვარტლების, განაშენიანების), არქიტექტურული ანსამბლების, ღირსშესანიშნავი 

ადგილების, არქეოლოგიური ძეგლების და ლანდშაფტური არქიტექტურის 

ელემენტების (ბაღების, პარკებისა და სკვერების) შენარჩუნება. 

• ლანდშაფტის დაცვითი ზონა ასევე იქმნება დასახლებულ პუნქტში ან მის 

ფარგლებს გარეთ იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც არ აღმოჩდნენ ისტორიული 

მნიშვნელობის მქონე ძეგლის დაცვის ან განაშენიანების რეგულირების არეალში. 

 

2. ლანდშაფტის დაცვითი რეჟიმი გულისხმობს: 

• ბუნებრივი კომპონენტების (განსაკუთრებით ისტორიულად ღირებული 

რელიეფის ფორმების, წყალსატევების და მცენარეული საფარის) მაქსიმალურ 

დაცვას და შენარჩუნებას; 

• ლანდშაფტის თვითაღდგენის ზონის და მექანიზმების განსაზღვრას, მისი 

და ბუნებრივი გარემოს ურთიერთდამოკიდებულების გათვალისწინებას; 

• გარემოსდაცვითი ღონისძიებების განხორციელებას, ბუნებრივი 

კომპონენტების (განსაკუთრებით მცენარეული საფარის) აღდგენას და დაცვა – 

რეგულირებას; 
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• გეოდინამიური პროცესების (მეწყერი, ღვარცოფი და სხვ.) შესაძლო 

განვითარების პრევენციას და მათი რეგულირების მექანიზმებს; 

• ლანდშაფტის ფარგლებში ადამიანის სოციალურ-ეკონომიკური აქტივობის 

ფორმებისა და მასშტაბების, აგრეთვე ტერიტორიის დემოგრაფიული 

განვითარების პერსპექტივების გათვალისწინებას.  

 

ლანდშაფტის დაცვითი რეჟიმის ზონაში არ იკრძალება უმნიშვნელო მასშტაბის 

ისეთი საქმიანობა (თიბვა, ძოვება, ბაღჩეული კულტურების მოყვანა, ყოფითი 

ღონისძიებების მოწყობა და სხვ.), რაც არ შეცვლის ლანდშაფტის ბუნებრივ იერ-

სახეს, კომპონენტშორის კავშირებს, მის ესთეტიკურ, რეკრეაციულ და ურბანულ 

ღირებულებას. 

ლანდშაფტის დაცვითი რეჟიმის ზონაში იკრძალება ისეთი საქმიანობა, 

რომელიც ფიზიკურ ზიანს მიაყენებს დასახლებული პუნქტის ისტორიული 

ნაწილის ობიექტებს, შეცვლის მათ ესთეტიკურ გარემოს და დააბინძურებს 

ბუნებრივ კომპონენტებს (ატმოსფეროს, წყალს, ნიადაგებს). 

 

3. ლანდშაფტის დაცვითი ზონის საზღვრების დადგენისას გათვალისწინებული 

უნდა იქნეს: ბუნებრივი და ტოპოგრაფიული პირობები, ისტორიული ძეგლის 

კომპოზიციური კავშირი ბუნებრივ გარემოსთან, ტერიტორიის 

ურბანიზებულობის ხარისხი, რაიონული დაგეგმარების პროექტები.  

გარდა ლანდშაფტის დაცვითი ზონისა, ქალაქის მიჯნაზე და მის მიდამოებში 

სასურველია გამოიყოს: 

ა) ქალაქის გარემოსდაცვითი ფუნქციის მქონე ლანდშაფტი, რომლის სწორ 

განსაზღვრას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია ურბანული გარემოს დაცვისთვის და 

გაჯანსაღებისთვის, ლანდშაფტის დაცვის ზონის ბუნებრივი რეგულირებისთვის, 

გეოდინამიური პროცესების მინიმიზაციისთვის და ანთროპოგენული 

ზემოქმედების რეგულირებისათვის.  

ბ) ქალაქის ესთეტიკური გარემოს შემქმნელი ლანდშაფტი, სადაც ბუნებრივი 

რესურსების მოხმარება და ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა 

ითვალისწინებდეს მის პერცეფციულ და რეკრეაციულ ღირებულებებს, 

ითვალისწინებდეს მისი სტრუქტურისა და ფუნქციონირების თავისებურებებს.  

 

თბილისის ლანდშაფტის დაცვითი ზონა 

 

თბილისის ფარგლებში შესაძლებელია გამოიყოს ლანდშატის დაცვის რამდენიმე 

ზონა, რომლებიც მნიშვნელობის მიხედვით წარმოდგენილია შემდეგნაირად: 
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1. თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა (მოიცავს მე-20 საუკუნემდე 

განაშენიანებულ ტერიტორიას) წარმოდგენილია მტკვრის ორივე სანაპირო ზოლის 

მიმდებარე განაშენიანების და რელიეფის ფორმების სახით, რომლის საზღვრებია: 

მთაწმინდის ფერდობები, სარაჯიშვილის ქუჩა, ჯავახიშვილის დაღმართი, 

მარჯანიშვილის ხიდი, სანაპირო, თამარ მეფის ხიდი, ფიროსმანის ქუჩა, 

ჩუღურეთის გამგეობა, ავლაბრის წინა ნაწილი, ავლაბრის მოედანი, ორთაჭალის 

ჰესი, თაბორის მთის თხემური ნაწილი; 

 

2. თბილისის ლანდშაფტის დაცვის პირველი ზონა (მოიცავს მე-20 საუკუნის 

პირველ ნახევარში განაშენიანებულ ტერიტორიას) წარმოდგენილია მტკვრის 

ორივე სანაპირო ზოლის მიმდებარე განაშენიანების და რელიეფის ფორმების 

სახით, რომელიც მოიცავს ვერას, ვაკის ნაწილს, დიდუბის ნაწილს და ჩუღურეთის 

ნაწილს, თრიალეთის ქედის მიმდებარე ჩრდილოეთ ექსპოზიციის ფერდობებს; 

 

3. თბილისის ლანდშაფტის დაცვის მეორე ზონა (მოიცავს მე-20 საუკუნის 70-იან 

წლებამდე განაშენიანებულ ტერიტორიას) წარმოდგენილია მტკვრის ორივე 

სანაპირო ზოლის მიმდებარე განაშენიანების და რელიეფის ფორმების სახით, 

რომელიც მოიცავს ვაკის ნაწილს, საბურთალოს და ვეძისის ნაწილს, დიდუბეს, 

ჩუღურეთის ნაწილს, ელიას მთას, ნაძალადევის რაიონის ნაწილს, ავჭალის 

ნაწილს, ორთაჭალას, ისანს, ნავთლუღის ნაწილს, თრიალეთის ქედის მიმდებარე 

ჩრდილოეთ ექსპოზიციის ფერდობებს, ყეენის და მახათას მთის დასავლეთ 

ფერდობებს; 

 

4. თბილისის ლანდშაფტის დაცვის მესამე ზონა (# 6, მოიცავს მე-20 საუკუნის 

ბოლოს განაშენიანებულ ტერიტორიას) წარმოდგენილია მტკვრის ორივე სანაპირო 

ზოლის მიმდებარე განაშენიანების და რელიეფის ფორმების სახით, რომელიც 

მოიცავს საბურთალოს ნაწილს, ავჭალის ნაწილს, დიდ დიღომს, გლდანს, მუხიანს, 

თემქას, ვაზისუბანს, ვარკეთილს, მესამე მასივს, მოსკოვისა და ხმელნიცკის 

გამზირებს, ივრის ზეგანის დასავლურ დაბოლოებას და თრიალეთის 

განშტოებების (ლისის, ვერეს ხეობის) ფერდობებს. 

 

გარდა დაცვითი ზონებისა, შესაძლებელია გამოყოფილ იქნას გარემოსდაცვითი და 

ესთეტიკური ზონები, რომლებიც გარკვეულ როლს თამაშობენ თბილისის 

ლანდშაფტის დაცვასა და ფორმირებაში: 
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1. როგორც გარემოსდაცვით, ისე ესთეტიკურ ლანდშაფტს (#5) წარმოადგენს 

მდინარე ვერეს ხეობა, საგურამოს ქედის სამხრეთ ფერდობები; 

2. როგორც ესთეტიკურ, ისე გარემოსდაცვით ლანდშაფტს (#6) ქმნის კუს ტბის 

და ოქროყანის მიმდებარე თრიალეთის ქედის ფერდობები; 

3. ესთეტიკურ ლანდშაფტს (#7) წარმოადგენს თბილისის ზღვის მიმდებარე 

ტერიტორიები,  

4. გარემოსდაცვით ლანდშაფტს (#8) ქმნის თრიალეთის ქედის განშტოებები 

კოჯორის, ტაბახმელას, წავკისის, სოფელ დიღომის და მუხათგვერდის 

მიდამოებში. 

თბილისის ლანდშაფტების გეგმარებითი მიზნები 

 

თბილისის ლანდშაფტების შეფასების და დაგეგმარების მიზანს ტერიტორიის 

იმგვარი ზონირება წარმოადგენს, რომლის გათვალისწინების შედეგად 

უზრუნველყოფილი იქნება ეკოლოგიური ვითარების: შენარჩუნება, განვითარება 

და გაუმჯობესება. 

1. შენარჩუნება - ორიენტირებულია ბუნებრივი გარემოს არსებული 

მდგომარეობის შენარჩუნებაზე, რაც შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუკი ტერიტორია ან არ გამოიყენება, ან დატვირთვა ატარებს 

ექსტენსიურ ხასიათს. შენარჩუნებას შეესაბამება ღონისძიებათა ან ქმედებათა 

შემდეგი სახეები: „გამოუყენებლობის“ შენარჩუნება; ექსტენსიური გამოყენების 

შენარჩუნება; ინტენსიურ გამოყენებაზე უარის თქმა და მისი გადაყვანა 

ექსტენსიურ ფორმებზე; უარის თქმა გამოყენების თანამედროვე ფორმებზე. 

2. განვითარება - ორიენტირებულია ტერიტორიის განვითარებაზე. ამასთან, 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მისი როგორც ექსტენსიური, ისე 

ინტენსიური განვითარება. მიზნის რეალიზაციისას, ტერიტორიის 

გარემოსდაცვითი სტატუსი ან რჩება, ან იწევს ერთი საფეხურით მაღლა. 

მიზნისთვის „განვითარება“ შესაძლებელია ღონისძიებათა შემდეგი ტიპი: 

არსებული ექსტენსიური გამოყენების შენარჩუნება; არსებული ინტენსიური 

გამოყენების შენარჩუნება მისი შეფასების და რეგლამენტირების პირობით; 

არაგამოყენებადი ტერიტორიის გადაყვანა ექსტენსიური გამოყენების 

კატეგორიაში; გამოყენებადი ან სუსტად გამოყენებადი ტერიტორიის გადაყვანა 

ინტენსიური გამოყენების კატეგორიაში. 

3. გაუმჯობესება - ითვალისწინებს ღონისძიებათა კომპლექსს, რომელიც 

ემსახურება ლანდშაფტის გაუმჯობესებას. ეს ეხება იმ ტერიტორიებს, რომლებიც 

განიცდიდნენ ან ახლაც განიცდიან ძლიერ (ინტენსიურ) ზემოქმედებას.  

 

 

თბილისის ლანდშაფტები 
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(გეოეკოლოგიური თავისებურებანი) 

 

თბილისის ლანდშაფტების ზოგადგეოგრაფიული თავისებურებანი 

 

თბილისი მისივე სახელობის ქვაბულშია წარმოდგენილი. მას სამხრეთიდან 

თელეთის ქედი და ქვემო ქართლის ვაკე, დასავლეთიდან თრიალეთის ქედის 

უკიდურესი აღმოსავლური განშტოებები, ჩრდილოეთიდან საგურამო-იალნოს 

ქედის სამხრეთ კალთები, აღმოსავლეთიდან კი ივრის ზეგანის უკიდურესი 

დასავლური დაბოლოება ყეენის და მახათას მთების (შემაღლებების) სახით 

ესაზღვრება. თბილისის მიჯნაზეა ქვემო ქართლის (მუხრან-საგურამოს) ვაკე და 

მცირე კავკასიონის მთიანი სისტემა. ამრიგად, თბილისის ქვაბური ერთგვარი 

გეოგრაფიული კვანძია, სადაც თავს იყრის ივერიის ზომიერად ნოტიო 

სუბტროპიკული, მშრალი სუბტროპიკული და მცირე კავკასიონის ზომიერად 

ნოტიო ოლქის და ტუგაის (მტკვრის ხეობის) ლანდშაფტები.  

თბილისის ლანდშაფტთა ფორმირებაში რამდენიმე ბუნებრივი კომპონენტი 

მონაწილეობს, რომელთაგან ძირითად გეოეკოლოგიურ მნიშვნელობას 

გეოლოგიური აგებულება, რელიეფის ფორმები და ჰავა განსაზღვრავს. 

თბილისის რელიეფი საკმაოდ რთული (ტერიგენული და ტუფოგენური 

ნალექები, მდინარეული და ტბიური მეოთხეული დანალექი ქანები) გეოლოგიური 

აგებულებისაა, რაც სემიარიდულ ჰავასთან ერთად, აქტიური გეოდინამიური 

პროცესების (მეწყერები, ეროზია, დენუდაცია) წინაპირობაა. გარკვეულ 

ეკოლოგიურ ფუნქციას კვლავ ინარჩუნებს მდინარე მტკვრის ხეობა, რომელსაც 

ქალაქის ფარგლებში კარგად გამოხატული 5, პრაქტიკულად მთლიანად 

ათვისებული და განაშენიანებული ტერასა გააჩნია. ქალაქის ფარგლებშია ათამდე 

ხევი, რომლებიც ამჟამად პრაქტიკულად ამოვსებულია, თუმცა ანომალური 

კლიმატური მოვლენებისას კვლავ არღვევენ თბილისის ცხოვრების რიტმს.  

თბილისის ჰავა პრაქტიკულად ქვაბურის ტიპისაა, სადაც ჰაერის 

ტემპერატურის და ნალექების განაწილება უავშირდება როგორც ადგილის 

სიმაღლეს, ისე გაბატონებული ქარების მიმართულებასა და ექსპოზიციას. 

თბილისი ზამთრის (იანვრის) ტემპერატურების მიხედვით (+0.90ჩ) 

სუბტროპიკული ჰავის უკიდურეს ქვედა ზღვარზე იმყოფება. ეს მაჩვენებელი 

კიდევ უფრო კლებულობს სიმაღლის მატებასთან ერთად (წავკის-შინდისში) და 

პერიფერიებზე (ზაჰესის მიდამოებში) საერთოდ კარგავს ჰავის ზემოთაღნიშნული 

ტიპის თვისებას.  იგივე ითქმის ნალექების განაწილების შესახებაც, რომელიც 

აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ იზრდება ჯერ ქალაქის ცენტრალური 

ნაწილისაკენ (550 მმ-მდე) და მთაწმინდამდე (600 მმ), შემდეგ კი ტაბახმელასა და 

კოჯრამდე (750-800 მმ). საპირისპირო ვითარებაა ჩრდილოეთიდან სამხრეთის 
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მიმართულებით – აქ ნალექების რაოდენობა კლებულობს 580 მმ-დან (დიღომი) 350 

მმ-მდე (ფონიჭალა).  

რელიეფის და ჰავის განაწილების ამგვარი თავისებურებანი განაპირობებს 

თბილისის ლანდშაფტურ 

მრავალფეროვნებას. 

თბილისის ფარგლებშია 

8 ტიპის ლანდშაფტი, 

რომელთაგან ერთი – 

ტუგაის (ჭალის), გამჭოლი 

და ფრაგმენტული 

ხასიათისაა.  

 

ვაკის 

სუბხმელთაშუაზღვიური სემიჰუმიდური ლანდშაფტებია: 

 

1. მთისწინეთის ბორცვიანი ეროზიულ-დენუდაციური ლანდშაფტი შიბლიაკით 

და ჯაგრცხილანარ-მუხნარი დერივატებით, ზოგან არიდული მეჩხერი ტყეებით, 

უროიანი სტეპებით და ნაწილობრივ ფრიგანით (#18 – კავკასიის ლანდშაფტური 

რუკის მიხედვით, 1979 წ.). წარმოდგენილია თბილისის მარჯვენანაპირეთში, 

დასავლეთ და სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში.  

 

აბსოლუტური სიმაღლე -  400 _ 

800 (900) მ, თრიალეთის ქედის 

აღმოსავლეთი ნაწილის 

მთისწინეთი.  

ჰიდროგრაფიული ერთეულები 

- მდინარეების მტკვრის, ვერის, 

დიღმისწყლის აუზები 

თბილისის ფარგლებში,  

რელიეფი - ეროზიულ-დენუდაციური და აკუმულაციური, ზოგან სერებით, 

შეზღუდული ზედაპირული გადარეცხვით, გაბატონებული საშუალო 

დახრილობის ფერდობებით; რელიეფის შეფასება: ადგილის სიმაღლე - მარტივი; 

რელიეფის დახრილობა (დამრეცი) - საშუალო სირთულის; რელიეფის ფორმა 

(გორაკ-ბორცვიანი) - საშუალო სირთულის; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი 

(ეროზია, დენუდაცია) - რთული;  
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გეოლოგიური აგებულების შეფასება: დანალექი და მეტამორფული ქანები - 

საშუალო სირთულის;  

მიგრაციის რეჟიმი - ელუვიურ-აკუმულაციური და ტრანსელუვიური;  

კლიმატი - სუბტროპიკული სემიჰუმიდური, გარდამავალი ზომიერად თბილ 

კონტი¬ნენ-ტუ¬რი¬საკენ, ატმოსფერული ნალექების წლ¬ი¬¬¬¬ური რაოდენობა 

საშუალოდ შეადგენს 430-560 მმ-ს, მკაფიოდ გამოხატული გაზაფხულის 

მაქსიმუმით. წლის დანარჩენ პე¬რიოდში ნა¬ლე-ქები თითქმის თანაბრადაა 

განაწილებული. თუმცა მაინც იკ¬ვე¬თე¬ბა ზამთრის მი¬ნი¬მუ¬მი. ჰაერის 

ტემპერატურა - იან¬ვრის სა¬¬შუალო ტემ¬პე¬რატურა დადებითია, თუმცა არ 

აღემა¬ტე-ბა 10ჩ-ს. უთბილესი თვის ტემ¬¬პე¬რა¬ტუ¬რა 23,5-24,10ჩ-ია. კლიმატის 

შეფასება: სუბტროპიკული სემიჰუმიდური - მარტივი; მზის ნათება - საშუალო; 

ატმოსფერული ნალექები და დანესტიანება - რთული; თოვლის საფარიან დღეთა 

რიცხვი (20-30 დღემდე) - საშუალო სირთულის; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი 

(დადებითი) - მარტივი, ივლისი - საშუალო სირთულის; ქარი - მარტივი. 

ნიადაგები - ყავისფერი, თიხნარი და მძი¬მე თიხ¬ნარი მექანიკური 

შედგენილობით. ნიადაგების შეფასება: - ტყის ყომრალი. სიმძლავრე (30 - 50 სმ) - 

საშუალო სირთულის; მექანიკური შემადგენლობა (თიხნარი) - რთული. 

მცენარეული საფარი -  დამახასი¬ათე¬ბე¬ლია ხმელთაშუაზღვის ფლორის ტიპური 

წარ-მომადგენლები, მაკ¬ვი¬სის ტიპის ბუჩ¬ქნარები – სიმ¬შრა¬ლის ამტანი 

დაბალი ხე¬ები და ბუჩ-ქები; მცენარეული საფარის შეფასება: - თითქმის 

მთლიანად გარდაქმნილი - მარტივი; პოტენციალი (ნათელი ტყეები) - რთული, 

მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობა (შერეული) - საშუალო სირთულის; 

წამყვანი მცენარეულობის სიმძლავრე (15 მეტრამდე) - საშუალო სირთულის.   

ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხასიათი – ქალაქის ფარგლებში პრაქტიკულად 

შეცვლილია, მიმდებარე ტერიტორიებზე შემორჩენილია ფრაგმენტების სახით.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (2000 კაცამდე კ/კმ2-ზე) - რთული. 

სამეურნეო ფუნქცია: რეკრეაციული, საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი, გარემოსაღმდგენი. 

გეგმარებითი მიზანი: გაუმჯობესება. 

 

 

2. მთისწინეთის ბორცვიანი დენუდაციურ-აკუმულაციური ლანდშაფტი უროიანი 

სტეპებისა და შიბლიაკის კომპლექსით, იშვიათად ფრიგანითა და ტყის 

დერივატებით (#20). წარმოდგენილია თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, 

საგურამო-იალნოს ქედების სამხრეთი მთის¬წი¬ნეთის სახით, ივრის ზეგანზე.  
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აბსოლუტური სიმაღლე. (320) 500-დან 700-800 მ-მდე;  

რელიეფი - ეროზიულ-აკუმულაციური. დამახასიათებელია სერებისა და 

ტერასირებული ხეობების მონაცვლეობა. თანამედროვე გეომორფოლოგიური 

პროცესები - აკუმულაცია, ფართობითი ეროზია. რელიეფის შეფასება: ადგილის 

სიმაღლე - მარტივი; რელიეფის დახრილობა (დამრეცი, სუსტად დახრილი) - 

საშუალო სირთულის; რელიეფის ფორმა (გორაკ-ბორცვიანი) - საშუალო 

სირთულის; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი (ეროზია, დენუდაცია, აკუმულაცია) 

- რთული;  

გეოლოგიური აგებულების შეფასება: ადგილის სიმაღლე - მარტივი; რელიეფის 

დახრილობა (დამრეცი, სუსტად დახრილი) - საშუალო სირთულის; რელიეფის 

ფორმა (გორაკ-ბორცვიანი) - საშუალო სირთულის; რელიეფწარმომქმნელი 

პროცესი (ეროზია, დენუდაცია, აკუმულაცია) - რთული; დანალექი ქანები - 

მარტივი;  

მიგრაციის რეჟიმი - ელუვიურ-აკუმულაციური, ტრანსელუვიური.  

კლიმატი - სუბტროპიკული სემიჰუმიდური, გარდამავალი ზომიერად თბილი 

სემი¬არი-დულისა და ზომიერად კონტინენტურისაკენ. ხასიათდება შედარებით 

მშალი ზამთრითა და ცხელი ზაფხულით. ჰაერის ტემპერატურა - იან¬ვრის 

სა¬¬შუალო 

ტემ¬¬¬პე¬რატურა 

დადებითია და მცირედ 

აღემატე¬ბა 00c-ს. 

უთბილესი თვის 

(აგვისტო) 

ტემპე¬¬რატუ¬რაა 

22,50ჩ. ატმოსფერული 

ნალექების წლიური 

რაოდენობა - 700 მმ. 

ძლიერ არათანაბრადაა 

განაწილებული წლის 

მანძილზე. მინიმალური რაოდენობაა წლის ცივ პერიოდში, განსა-კუთრებით 

დეკემბერ-იანვარში, ხოლო მაქსიმალური მასი-ივნისში, რომლის წილადაც მოდის 

წლიური რაოდენობის 30 %-ზე მეტი.  

 

კლიმატის შეფასება: სუბტროპიკული სემიჰუმიდური - მარტივი; მზის ნათება - 

საშუალო სირთულის; ატმოსფერული ნალექები და დანესტიანება - რთული; 

თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი (30-50 დღემდე) - საშუალო სირთულის; ჰაერის 
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ტემპერატურა: იანვარი (00-თან ახლოს) - საშუალო სირთულის, ივლისი - საშუალო 

სირთულის; ქარი - რთული. 

ჰიდროგრაფიულ თავისებურებათა შეფასება: - ძირითადი მდინარე - იორი; ქსელის 

სიხშირე (0.31 კმ/კმ2) - მარტივი; საშუალო წლიური ჩამონადენი (5-მ-მდე ლ/წმ 1 

კმ2-დან) - მარტივი; წყლიანობა (წყალმცირე) - მარტივი; წყალდიდობა 

(გაზაფხულის) - რთული; წყალმცირობა (ზაფხულის) - მარტივი. 

ნიადაგები - ყავისფერი გამოტუტული, ყავისფერი კარბონატული. ნიადაგის 

საშუალო ტე¬ნი¬ანობა _ 25-27 %. ნიადაგების შეფასება: - ყავისფერი. სიმძლავრე (30 

- 50 სმ) - საშუალო სირთულის; 

მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო თიხნარი) - საშუალო სირთულის. 

მცენარეული საფარი -  გაბატონებულია უროიანი სტეპები და შიბლიაკი. 

შე¬და¬რე¬ბით შეზ¬ღუ¬დული გავრცელებისაა შიბლიაკი და ტყის დერივატები. 

მცენარეული საფარის შეფასება: - თითქმის მთლიანად გარდაქმნილი - მარტივი; 

პოტენციალი (სტეპები და ბუჩქნარები) - საშუალო სირთულის, მცენარეულობის 

სახეობრივი შემადგენლობა (შერეული) - საშუალო სირთულის; წამყვანი 

მცენარეულობის სიმძლავრე (5 მეტრამდე) - მარტივი.   

ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხასიათი - ძლიერ აქვს შეცვლილი 

პირ¬ვან¬დე¬ლი ბუ¬ნებ¬რივი სახე და მნიშვნელოვან ფართობებზე 

წარმოდგენილია სოფლები და სასოფლო-სა¬მე¬¬ურნეო სა¬ვარ¬გულები, 

უმთავრესად ერთწლიანი ნათესები და მრავალწლიანი ნარგაობა. შემორჩენილია 

არიდული ტყეებისა და ბუჩქნარების მცე-ნარეულობა.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (100 კაცი კ/კმ2-ზე) - რთული. 

სამეურნეო ფუნქცია: რეკრეაციული, საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი. 

გეგმარებითი მიზანი: გაუმჯობესება, განვითარება. 

 

ვაკის  სუბტროპიკული სემიარიდული ლანდშაფტებია: 

 

3. ვაკე-ბორცვების აკუმულაციური ლანდშაფტი ნახევრად უდაბნოსა და სტეპის 

მცენარეულობით, იშვიათად შიბლიაკით (#22). წარმოდგენილია თბილისის 

სამხრეთით, ქვემო ქართლის ვაკის ჩრდილოეთი დაბოლოების სახით. 

აბსოლუტური სიმაღლე – 300 მ;    
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რელიეფი - აკუმულაციური და ეროზიულ-აკუმულაციური. წარმოდგენილია 

სამ¬ხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ დახრი¬ლი, იშვიათად ტერასირებული ვაკით. 

ზოგან გვხვდე¬ბა ბორცვიანი ზედაპირებიც; რელიეფის შეფასება: ადგილის 

სიმაღლე - მარტივი; რელიეფის დახრილობა (სუსტად დახრილი) - მარტივი; 

რელიეფის ფორმა (ვაკე, გორაკ-ბორცვიანი) - მარტივი; რელიეფწარმომქმნელი 

პროცესი (აკუმულაცია, ქარისმიერი ეროზია) - მარტივი;  

მიგრაციის რეჟიმი - 

აკუმულაციური, ელუვიურ-

აკუმულაციური, 

სუპერაკვალური.  

გეოლოგიური აგებულება - 

ალუვიურ-პროლუვიური და 

ალუვიურ-დელუვიური 

ნალექები. გეოლოგიური 

აგებულების შეფასება: 

დანალექი ქანები - მარტივი;  

კლიმატი - სუბტროპიკული სემიარიდული სუსტად კონტი¬ნენ¬ტური. ჰაერის 

ტემპერატურა - იან¬ვრის საშუალო ტემპერატურა დადებითია და მცირედ 

აღემატება 00C0-ს. უთბილესი თვის მა¬ღა¬ლია და შეადგენს 23,5_25,30ჩ-ს. 

აბსო¬ლუ¬ტუ¬რი მინიმალური ტემპერატურაა -250ჩ. უყინვო პერიოდის 

ხანგრძლივობაა 219 დღე. ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა - 

უმნიშვნელოა და შეადგენს 400-440 მმ-ს. არათანაბრადაა განაწილებული წლის 

მან¬ძილზე. მაქსიმალური რაოდენობა მოდის გაზაფხულზე, განსაკუთრებით მაის-

ივნისზე, როცა ნალექების რაოდენობა თვეში 50  მმ-ს აღემატება. წლის დანარჩენ 

პერიოდში ნალექები მცირე რაოდენობით მოდის. კლიმატის შეფასება: 

სუბტროპიკული სემიარიდუlი - საშუალო სირთულის; მზის ნათება - რთული; 

ატმოსფერული ნალექები და დანესტიანება - რთული; თოვლის საფარიან დღეთა 

რიცხვი (10-20 დღემდე) - მარტივი; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი (00-თან ახლოს) - 

საშუალო სირთულის, ივლისი - რთული; ქარი - საშუალო სირთულის. 

ჰიდროგრაფიულ თავისებურებათა შეფასება - მთავარი მდინარე - მტკვარი, ქსელის 

სიხშირე (0.36 კმ/კმ2) - მარტივი; საშუალო წლიური ჩამონადენი (5-მ-მდე ლ/წმ 1 

კმ2-დან) - მარტივი; წყლიანობა (წყალმცირე) - მარტივი; წყალდიდობა 

(გაზაფხულის) - რთული; წყალმცირობა (ზაფხულის) - მარტივი. 

ნიადაგები - წაბლა, რუხ-ყავისფერი, გაჯიანი, დამლაშებული. მექანიკური 

შედ¬გე¬ნი-ლობით ჩვე¬ულებ¬რივ თიხიანია, სიღრმით მძიმე თიხნარი. 

ნიადაგების შეფასება: - წაბლა, რუხი ყავისფერი. სიმძლავრე (50 სმ-ზე მეტი) - 

მარტივი; მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო თიხნარი) - საშუალო სირთულის. 

მცენარეული საფარი. - ფლორისტული შემადგენლობით ღარიბია. 

დამახასიათე¬ბე¬ლია ქსეროფიტული ეკლიანი ბალახოვნები. მცენარეული 
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საფარის შეფასება: - თითქმის მთლიანად გარდაქმნილი - მარტივი; პოტენციალი 

(სტეპები) - მარტივი, მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობა (დომინანტი) - 

მარტივი; წამყვანი მცენარეულობის სიმძლავრე (5 მეტრამდე) - მარტივი.   

ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხასიათი - ლანდშაფტის თითქმის მთლიანად 

სახეშეცვლილია.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (1500 კაცი კ/კმ2-ზე) - რთული. 

სამეურნეო ფუნქცია: საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რესურსწარმოებითი, გარემოსაღმდგენი. 

გეგმარებითი მიზანი: განვითარება, გაუმჯობესება. 

 

 

 

 

4. ვაკე-ბორცვების აკუმულაციური ლანდშაფტი უროიანი სტეპებით, შიბლიაკით, 

იშვიათად მდელოებით (#23). წარმოდგენილია თბილისიდან ჩრდილოეთით, 

მტკვრის ხეობაში, ზაჰესის მიდამოებში.  

 

რელიეფი - ეროზიულ-აკუმულაციური, ბორცვიანი და დახრილი სუსტად 

დანაწევ¬რე-ბული ვა¬კეები. ზოგან დასერილია ტერასებითა და ხრამებით. 

გაბატონებულია დამრეცი ფერ¬დო¬ბები. რელიეფის შეფასება: ადგილის სიმაღლე 

- მარტივი; რელიეფის დახრილობა (სუსტად დახრილი) - მარტივი; რელიეფის 

ფორმა (ვაკე, გორაკ-ბორცვიანი) - მარტივი; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი 

(აკუმულაცია, ქარისმიერი ეროზია) - მარტივი;  

გეოლოგიური აგებულება: დანალექი ქანები - მარტივი;  

მიგრაციის რეჟიმი - არიდულ-დენუდაციური.  

კლიმატი. სუბტროპიკული არიდული ზომიერად კონტი¬ნენ¬ტური. ჰაერის 

ტემპერატურა. იან¬ვრის საშუალო ტემპერატურა უარყოფითია, თუმ¬ცა იგი არა 

არის -1,90ჩ-ზე დაბალი. უთ¬ბილესი თვის მაღალია და შე¬ად¬გენს 20,5_22,30ჩ-ს. 

ატმოსფერული ნალექების წლ¬იური რაოდენობა 500-600 მმ. შედარებით 

თანაბრადაა განაწილებული წლის მანძილზე, თუმცა შეიმჩნევა მაისივნისის 

მაქსიმუმი. კლიმატის შეფასება: სუბტროპიკული სემიარიდური - საშუალო 

სირთულის; მზის ნათება - რთული; ატმოსფერული ნალექები და დანესტიანება - 

რთული; თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი (20-30 დღემდე) - საშუალო 

სირთულის; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი (უარყოფითი) - რთული, ივლისი - 

რთული; ქარი - საშუალო სირთულის. 
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ჰიდროგრაფიული თავისებურებანი - მთავარი მდინარე - მტკვარი, ქსელის 

სიხშირე (0.36 კმ/კმ2) - მარტივი; საშუალო წლიური ჩამონადენი (5-მ-მდე ლ/წმ 1 

კმ2-დან) - მარტივი; წყლიანობა (წყალმცირე) - მარტივი; წყალდიდობა 

(გაზაფხულის) - რთული; წყალმცირობა (ზაფხულის) - მარტივი. 

ნიადაგები - მდელოს ყავისფერი. ნიადაგების შეფასება:  - ყავისფერი, ალუვიური. 

სიმძლავრე (30-50 სმ-ზე მეტი) - მარტივი; მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო 

თიხნარი) - საშუალო სირთულის. 

მცენარეული საფარი -  დამახასიათებელია უროიანი სტეპები, შიბლიაკი, 

შედა¬რე¬ბით იშ¬ვი¬¬ათად მდელოები და მდელო-სტეპები.  გვხვდება მუხის 

მცირე კო¬რომები. მცენარეული საფარის შეფასება:  - თითქმის მთლიანად 

გარდაქმნილი - მარტივი; პოტენციალი (სტეპები, ბუჩქნარები) - მარტივი, 

მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობა (დომინანტი) - მარტივი; წამყვანი 

მცენარეულობის სიმძლავრე (5 მეტრამდე) - მარტივი.   

ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხასიათი – ლანდშაფტის თითქმის მთელი 

ტე¬რი¬¬¬-ტო¬რია სახეშეცვლილია.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (250 კაცი კ/კმ2-ზე) - რთული. 

სამეურნეო ფუნქცია: საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რესურსწარმოებითი, გარემოსაღმდგენი. 

გეგმარებითი მიზანი: გაუმჯობესება. 

 

5. ვაკე-ბორცვიანი არიდულ-დენუდაციური ლანდშაფტი სტეპისა (უროიანი, 

ვაციწვერიანი) და შიბლიაკის მცენარეულობით (#25). წარმოდგენილია თბილისის 

აღმოსავლეთ ნაწილში, ივრის ზეგანზე.  

 

რელიეფი - არიდულ-დენუდაციური, აკუმულაციურ-დენუდაციური. 

წარმოდგე¬ნი¬ლია ბრტყე¬ლი 

და ბორცვიანი ზედაპირის 

მქონე პლატოებით, საშუალოდ 

დანაწევრებული.  

რელიეფის შეფასება: ადგილის 

სიმაღლე - მარტივი; რელიეფის 

დახრილობა (სუსტად 

დახრილი) - მარტივი; 

რელიეფის ფორმა (ვაკე, გორაკ-

ბორცვიანი) - მარტივი; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი (აკუმულაცია, ქარისმიერი 

ეროზია) - მარტივი;  
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გეოლოგიური აგებულების შეფასება: დანალექი ქანები - მარტივი;  

მიგრაციის რეჟიმი - ელუვიურ-აკუმულაციური.  

კლიმატი -  სუბტროპიკული სემიარიდული, გარდამავალი ზო¬მი¬ერად თბილისა 

და ზომი¬ერად კონტინენტურისაკენ. ატმოსფერული ნალექების წლიური 

რაოდენობა - მცირეა და შე¬ად¬გენს მხოლოდ 585 მმ-ს. არათანაბრადაა 

განაწილებული წლის მანძილზე. მინიმალური რაოდენო¬ბა მოდის წლის ცივ 

პერიოდში, განსაკუთრებით დეკემბერ-თებერვალში, ხოლო მაქსიმალური  მაის-

ივნისში (საერთო რაოდენობის 32 %). ჰაერის ტემპერატურა - იან¬ვრის საშუალო 

ტემ¬პე¬რატურა უარყოფითია და შეადგენს -1,50ჩ-ს. უთ¬ბილესი თვის  

ტემპერატურა 21,70ჩ-ია. კლიმატის შეფასება: სუბტროპიკული სემიარიდური - 

საშუალო სირთულის; მზის ნათება - რთული; ატმოსფერული ნალექები და 

დანესტიანება - რთული; თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი (20-30 დღემდე) - 

საშუალო სირთულის; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი (უარყოფითი) - რთული, 

ივლისი - რთული; ქარი - რთული. 

ჰიდროგრაფიული თავისებურებანი - მთავარი მდინარე - იორი, ქსელის სიხშირე 

(0.36 კმ/კმ2) - მარტივი; საშუალო წლიური ჩამონადენი (5-მ-მდე ლ/წმ 1 კმ2-დან) - 

მარტივი; წყლიანობა (წყალმცირე) - მარტივი; წყალდიდობა (გაზაფხულის) - 

რთული; წყალმცირობა (ზაფხულის) - მარტივი. 

ნიადაგები - შავმიწები, შავი კარბონატული. ხასიათდება საშუალო თიხნარი და 

მძიმე თიხ¬ ნარი მექანიკური შედგენილობით. სიღრმის ზრდის მიხედვით 

იზრდება სიმკვრივე. ნიადაგების შეფასება: - შავმიწა, ალუვიური. სიმძლავრე (50 

სმ-ზე მეტი) - მარტივი; მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო თიხნარი) - საშუალო 

სირთულის. 

მცენარეული საფარი.  დამახასიათებელია სტეპისა (უროიანი და ვაციწვერიანი) და 

შიბლიაკის მცენარეულობა. ტრანსფორმირებულია სახნავების და საძოვრების 

სახით. მცენარეული საფარის ეფასება - თითქმის მთლიანად გარდაქმნილი - 

მარტივი; პოტენციალი (სტეპები) - მარტივი, მცენარეულობის სახეობრივი 

შემადგენლობა (დომინანტი) - მარტივი; წამყვანი მცენარეულობის სიმძლავრე (5 

მეტრამდე) - მარტივი.   

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (50 კაცი კ/კმ2-ზე) - მარტივი. 

სამეურნეო ფუნქცია: საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რესურსწარმოებითი, სელიტებური. 

გეგმარებითი მიზანი: გაუმჯობესება, განვითარება. 

 

 

ჰიდრომორფული და სუბჰიდრომორფული ლანდშაფტებია: 
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6. ვაკების აკუმულაციური და ჭალის ლანდშაფტი ტუგაისა და მდელოს 

მცენარეულობით, იშვიათად ჭაობებითა და მლაშობებით (#51). წარმოდგენილია 

ფრაგმენტების სახით მტკვრის ხეობის გასწვრივ, ქალაქის უკიდურეს ჩრდილოეთ 

და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში.  მათი გავ¬რცე¬ლე¬ბა მშრალი კლიმატის – 

ჯაგ-ეკლიანი სტეპებისა და ნახევრადუდაბ¬ნოს ეკო¬სის¬ტე¬მე¬ბის ფონზე 

განპიროებულია ნიადაგ-გრუნტის დამატებითი დატენიანებით, რაც 

უკავ¬შირდება გრუნტის წყლების შედარებით მაღალ მდებარეობას.  

 

რელიეფი - წარმოდგენილია აკუმულაციური ვაკეებით, ჰიდრო¬მორ¬ფული და 

სუბჰიდრომორფული რეჟიმით. რელიეფის შეფასება: ადგილის სიმაღლე - 

მარტივი; რელიეფის დახრილობა (სუსტად დახრილი) - მარტივი; რელიეფის 

ფორმა (ვაკე) - მარტივი; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი (აკუმულაცია) - მარტივი;  

გეოლოგიური აგებულების შეფასება:  დანალექი ქანები - მარტივი;  

მიგრაციის რეჟიმი – სუპერაკვალური;  

გეოლოგიური აგებულება -მეოთხეული ნაფენები _ თიხნარი და კარბონატული.  

კლიმატი - ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 120ჩ. იანვრის -0,30ჩ, ივლისის 

250ჩ. ატ¬მოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა 360 მმ. ნალექების მაქიმუმი 

მოდის მაის-ივნისში. კლიმატის შეფასება:: სუბტროპიკული ჰუმიდური, 

სემიჰუმიდური - მარტივი; მზის ნათება - რთული; ატმოსფერული ნალექები და 

დანესტიანება - რთული; თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი (20-30 დღემდე) - 

საშუალო სირთულის; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი (00-თან ახლოს) - საშუალო 

სირთულის, ივლისი - საშუალო სირთულის; ქარი - რთული. 

ჰიდროგრაფიული თავისებურებანი - მთავარი მდინარე - რიონი, ქსელის სიხშირე 

(1.02 კმ/კმ2) - მარტივი; 

საშუალო წლიური ჩამონადენი 

(20-30 ლ/წმ 1 კმ2-დან) - 

საშუალო სირთულის; 

წყლიანობა (ზომიერად 

წყალუხვი) - საშუალო 

სირთულის; წყალდიდობა 

(წყალმოვარდნა მთელი წლის 

მანძილზე) - რთული; 

წყალმცირობა (გაზაფხულის) - 

მარტივი. 
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ნიადაგები - მაღალპროდუქტიულია და დიდ მოსავალს იძლევა. ნიადაგები - 

ალუვიური. სიმძლავრე (50 სმ-ზე მეტი) - მარტივი; მექანიკური შემადგენლობა 

(საშუალო თიხნარი) - საშუალო სირთულის. 

მცენარეული საფარი -  გავრცელებულია ტუგაის ტყეები, მდელოები, იშვიათად ჭა-

ობები და მლაშობები. ტყის პირებსა და ნაჩეხებზე გავ¬რცე¬ლე¬ბუ¬ლია 

ბუჩქნარები, შემორჩენილია მცირე კორომების სახით ავჭალიდან დასავლეთით. 

მცენარეული საფარი - სანახევროდ შენარჩუნებული - რთული; პოტენციალი 

(ტყეები და ჭაობები) - მარტივი, მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობა 

(შერეული) - საშუალო სირთულის; წამყვანი მცენარეულობის სიმძლავრე (30 

მეტრამდე) - რთული.   

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (20 კაცი კ/კმ2-ზე) - მარტივი. 

სამეურნეო ფუნქცია: გარემოსდაცვითი, რესურსწარმოებითი; 

ფუნქციური ზონირება:  გარემოსაღმდგენი, გარემოსდაცვითი, რეკრეაციული. 

გეგმარებითი მიზანი: შენარჩუნება. 

 

 

 

 

 

მთის ზომიერად თბილი 

ჰუმიდურია: 

 

7. ქვედა მთის ეროზიულ-

დენუდაციური ლანდშაფტი 

მუხნარი (ქართული მუხის), 

რცხილნარ-მუხნარი, ზოგან 

ფიჭვნარი (კავკასიური ფიჭვის) ტყეებით. წარმოდგენილა თბილისიდან 

დასავლეთით, სამხრეთ-დასავლეთითა და ჩრდილო-დასავლეთით, სოფ. ლისის, 

ტაბახმელის, წავკისის და სხვ. მიდამოებში. 

 

რელიეფი. ეროზიულ-დენუდაციური. გაბატო¬ნე¬ბუ¬ლია საშუალო დახრილობის 

და ცი¬ცა-ბო ფერდობები. რელიეფის შეფასება: ადგილის სიმაღლე - მარტივი; 

რელიეფის დახრილობა (დამრეცი) – საშუალო სირთულის; რელიეფის ფორმა 

(საშუალო მთა) - რთული; რელიეფწარმომქმნელი პროცესი (ეროზია, დენუდაცია) – 

რთული; 
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გეოლოგიური აგებულების შეფასება: მეტამორფული ქანები – საშუალო 

სირთულის;  

კლიმატი. ზომიერად თბილი ჰუმიდური, სემიჰუმიდური, ზომიერად 

კონტი¬ნენ¬ტუ¬რი¬სა¬კენ გარ¬¬დამავალი. კლიმატის შეფასება: ზომიერად 

თბილი, ჰუმიდური და სემიჰუმიდურისკენ გარდამავალი - მარტივი; მზის ნათება 

– საშუალო სირთულის; ატმოსფერული ნალექები (600-800 მმ) და დანესტიანება - 

მარტივი; თოვლის საფარიან დღეთა რიცხვი (30-50 დღემდე) – საშუალო 

სირთულის; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი (-20-40) - რთული, ივლისი – საშუალო 

სირთულის; ქარი – მარტივი. 

ჰიდროგრაფიული თავისებურებანი - მთავარი მდინარე - მტკვარი, ქსელის 

სიხშირე (0.36კმ/კმ2) - მარტივი; საშუალო წლიური ჩამონადენი (20-30 ლ/წმ 1 კმ2-

დან) – საშუალო სირთულის; წყლიანობა (ზომიერად წყალუხვი) - რთული; 

წყალდიდობა (გაზაფხულის) - მარტივი; წყალმცირობა (ზაფხულის და ზამთრის) - 

მარტივი. 

მცენარეული საფარი -  დამახასი¬ათე¬ბე¬ლია მუხნარ-რცხილნარი, რცხილ¬ნარ-

მუხნარი, ზო¬გან ფიჭვნარი ტყე¬ები. ტყეები ზოგან შემორჩენილია დერივატების 

სა¬ხით. ტყის საფარს მოკ¬ლებულ ადგილებში ფართოდ მონაწილობს ჯაგნარები 

და ძეძვნარები. შემოჭრილია სტე¬პის ელემენტები. 

ნიადაგების შეფასება: - ტყის ყომრალი. სიმძლავრე (30-50 სმ) – საშუალო 

სირთულის; მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო თიხნარი) - საშუალო 

სირთულის. 

მცენარეული საფარის შეფასება:  – საშუალოდ ტრანსფორმირებული - საშუალო 

სირთულის; პოტენციალი (ტყეები) - რთული, მცენარეულობის სახეობრივი 

შემადგენლობა (2-3 წამყვანი სახეობა, შერეული) – საშუალო სირთულის; წამყვანი 

მცენარეულობის სიმძლავრე (30 მეტრამდე) – რთული.   

ანთროპოგენური ტრანსფორმაციის ხასიათი - დიდი ფართობები უკავიათ სა¬სოფ-

ლო-სა¬მე¬ურნეო სა¬ვარ¬გულეებს და რეკრეაციული დანიშნულების 

დასახლებებს.  

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (30 კაცი კ/კმ2-ზე) – მარტივი. 

სამეურნეო ფუნქცია: რეკრეაციული; 

ფუნქციური ზონირება:  რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი, გარემოსაღმდგენი.  

გეგმარებითი მიზანი: შენარჩუნება, გაუმჯობესება. 
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8. საშუალო მთის ეროზიულ-დენუდაციური წიფლნარი, იშიათად ფიჭვნარი 

(კავკასიური ფიჭვის) ტყეებით (#88). წარმოდგენილია თბილისიდან ჩრდილო-

აღმოსავლეთით, თრიალეთის ქედის აღმოსავლეთ ნაწილის სახით. აბსოლუტური 

სიმაღლე - 900-1000 _ 1800-1900 მ.  

 

რელიეფი. ეროზიულ-

დენუდაციური. გაბატონებულია 

საშუ¬ალო და ციცაბო 

ფერ¬დო¬¬ბე¬ბი. საკმაოდ 

დანაწევრებულია 

გარ¬დი¬გარდმო ეროზიული 

ხეობებით.  

თანამედროვე 

გეომორფოლოგიური პროცესები. სიბრტყითი გადარეცხვა, სიბ¬რტყი-თი და 

სიღ¬რმითი ეროზია, მეწყერები, ღვარცოფები.  

რელიეფის შეფასება: ადგილის სიმაღლე – საშუალო სირთულის; რელიეფის 

დახრილობა (დახრილი) – რთული; რელიეფის ფორმა (საშუალო მთა) - რთული; 

რელიეფწარმომქმნელი პროცესი (ეროზია, დენუდაცია) – რთული;  

გეოლოგიური აგებულების შეფასება: მეტამორფული ქანები – საშუალო 

სირთულის;  

მიგრაციის რეჟიმი - ტრანსელუვიური. გეოლოგიური აგებულება - აგებულია 

იურული, ცარცული და მესამეული ტე¬რი¬გე¬ნულ-კარ¬ბონატული, ფლიშური, 

მოლასური ტერიგენული და თიხოვანი ფორ¬მა¬ცი¬ებით.  

კლიმატი - ზომიერად თბილი ჰუ¬მიდური, ზომიერად კონტინენტური, ზომიერად 

ცივი ზამთრითა და ხანგრძლივი გრილი ზაფხულით. კოლხეთთან შედარებით 

კლიმატი უფრო მშრალია. ჰაერის ტემპერატურა. წლის საშუალო ტემპერატურაა 

7,5-8,10ჩ. ცივი პერიოდი, როცა თვის საშუალო ტემპერატურა უარყოფითია, 

გრძელდება 3 თვის განმავლობაში.  უცივესი თვის საშუალო ტემ¬პე¬რატურაა  -

4,7_2,60ჩ. უთბილესი თვის სა¬შუ¬ალო ტემპერატურა შედარებით მაღალია და 

შეადგენს 18,3-18,60ჩ-ს. ატმოსფერული ნალექების წლიური რაოდენობა 
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არათანაბრადაა განაწილებული, რომლის მაქსიმუმი მოდის მაის-ივნისზე, ხოლო 

მინიმუმი _ ზამთრის თვეებზე. ნა¬ლექების მეორე მინიმუმი ზოგან (გომბორი) 

აგვისტოს თვეში აღინიშნება.  

ნალექების წლიური რაოდენობაა 680-930 მმ და უფრო მეტი. კლიმატის 

შეფასება: ზომიერად თბილი, ჰუმიდური - მარტივი; მზის ნათება – რთული; 

ატმოსფერული ნალექები (500-600 მმ) და დანესტიანება – რთული; თოვლის 

საფარიან დღეთა რიცხვი (50-75 დღემდე) – რთული; ჰაერის ტემპერატურა: იანვარი 

(-20-40) - რთული, ივლისი – მარტივი; ქარი – საშუალო სირთულის. 

ჰიდროგრაფიული თავისებურებანი - ქსელის სიხშირე (0.80კმ/კმ2) - მარტივი; 

საშუალო წლიური ჩამონადენი (30-40 ლ/წმ 1 კმ2-დან) – საშუალო სირთულის; 

წყლიანობა (ზომიერად წყალუხვი) – საშუალო სირთულის; წყალდიდობა 

(გაზაფხულის) - მარტივი; წყალმცირობა (ზაფხულის და ზამთრის) - მარტივი. 

მცენარეული საფარი – თითქმის შენარჩუნებული - რთული; პოტენციალი 

(ტყეები) - რთული, მცენარეულობის სახეობრივი შემადგენლობა (2-3 წამყვანი 

სახეობა, შერეული) – საშუალო სირთულის; წამყვანი მცენარეულობის სიმძლავრე 

(30 მეტრამდე) – რთული.   

ნიადაგები - ტყის ყომრალი. სიმძლავრე (30-50 სმ-მდე) – საშუალო სირთულის; 

მექანიკური შემადგენლობა (საშუალო თიხნარი) - საშუალო სირთულის. 

ანთროპოგენური ცვლილების ხარისხი – საშუალო. რთული ოროგრაფიული 

პი¬რო-ბე¬ბის გა¬მო შედარებით უკეთ აქვთ შენარჩუნებული პირვანდელი 

ბუნებრივი სახე. დასახლებული პუნქტების სიახლოვეს გვხვდე¬ბა ძლიერ 

სახეცვლილი ლანდშაფტები. 

მოსახლეობის სიმჭიდროვე  (10 კაცი კ/კმ2-ზე) – მარტივი. 

სამეურნეო ფუნქცია: რეკრეაციული, საგარეუბნო სოფლის მეურნეობა; 

ფუნქციური ზონირება:  რეკრეაციული, გარემოსდაცვითი. 

გეგმარებითი მიზანი: შენარჩუნება, განვითარება. 

 

 

 

თბილისის ლანდშაფტების სოციალურ-ეკონომიკური 

ფუნქციები 

 

ლანდშაფტთა ფუნქციების განსაზღვრისათვის საჭიროა განიხილებოდეს 

ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა: ბუნებათსარგებლობის თა¬ნა¬მედროვე 
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ვითა¬რება (ლანდშაფტის გეოეკოლოგიურ მახასიათებლებთან ერთად), სამეურნეო 

განვითარების ტენდენციები და ბუნების დაც¬ვის სტრატეგია. ნებისმიერი 

სამეურნეო საქმიანობა ბუნებრივ გარემოსთან, გეოსისტემებთან ეკოლოგიურ 

შესაბამისობაში უნდა იმყოფებოდეს.  

XX საუკუნის მანძილზე თბილისის ლანდშაფტთა ბუნებათსარგებლო¬ბითი 

ორიენტაცია რამდენჯერმე შეიცვალა. ისინი ამჟამად ასრულებენ ან შეუძლიათ 

შე¬ას-რულონ შემდეგი ძირითადი ფუნქციები:  

1. რესურსწარმოებითი ფუნქცია ლანდშაფტის ბუნებრივ-რესურსული პოტენ-

ციალიდან გამომდინარეობს და ძირითადად მეურნეობის ცალკეულ დარგების 

(მოპოვებით მრეწველობას, ენერგეტიკას, სოფლის, სატყეო და წყლის მეურნეობას) 

განვითარების მიზნებს ემსახურება. ამგვარი ფუნქციის მქონე ლანდშაფტში, 

რომლებსაც ჯერ კიდევ გააჩნიათ რესურსის კვლავწარმოების უნარი, უნდა 

განხორციელდეს ბიოლოგიური პრო¬დუქ¬ტიულობის ზრდა, ცალ¬კეული სახის 

რესურსთა მარაგების შექმნა და ა.შ. რესურსწარმოებითი ფუნქცია ნებისმიერ 

ლანდშაფტს გაჩნია, თუმცა ისი¬ნი განსხვავდებიან დანიშნულებით, 

ინტენსიობით, სეზონურობით და სხვ. ყო¬ველი ლანდშაფტი მოიცავს ბუნებრივ 

რესურსთა ინდივიდუალურ კომპლექსს _ სითბურს, წყლის, მინერალურს და 

ბიოლოგიურს.  

2. გარემოსაღმდგენი ფუნქციის მქონე ლანდშაფტებს უნდა გააჩნდეთ უნარი 

შეინარჩუნონ სტრუქტურულ-ფუნქციონალური მახასიათებლები იმგვარი 

ფორ¬მით, რომლის საშუალებითაც მოხერხდება შემადგენელი კომპონენტებისა და 

ლანდშაფტის საერთო თვისებების აღდგენა, მათი ურთიერთდამოკიდებულე¬ბის 

რეგულირება. ისინი მონაწილეობენ როგორც ქიმიურ-ბიოლოგიური სივრცის 

ფორმირებასა და რეგულირებაში, ასევე ჰაერის, წყლის და საერთოდ გარემოს 

თვითწმენდის პრო¬ცესებში, გეოეკოლოგიური სტაბილურობის შენარჩუნებაში, 

ბუნებრივი რეჟიმის და მიმდებარე (მეზობელი) გეოსისტემების მდგრადობაში და 

სხვ. საქალაქო დასახლებათა ფარგლებში გარემოსაღმდგენი ფუნქცია კულტურულ 

ლანდშაფტებს _ რეკრეაციული ფუნქციის მქონე ტყე-პარკებს უნდა მიენიჭოთ.  

3. გარემოსდაცვითი (ბუნებისდაცვითი) ფუნქცია თანამედროვე 

გეოეკოლოგიური პრობლე¬მა¬ტი¬კის კონტექსტში ექცევა და ლანდშაფტების მიერ 

ტერიტორიის სანიტა-რული, ნიადაგდაცვითი, წყალდაცვითი მნიშვნელობის, 

აგრეთვე ლანდშაფტთა სტრუქტურული მრავალფეროვნების (რაც განაპირობებს 

მის მდგრადობას) შენარჩუნებას უკავშირდება. ბუნებისდაცვითი ფუნქციის მქონე 

ლანდშაფტები სტაბილურ ეკოლოგიურ ვითარებას უნდა განაპირობებდნენ 

ცოცხალი ორგანიზმების განსახლების, კვებისა და თავშე¬საფრის არეალებში, 

ხელთუქმნელ თუ მცირედ შეცვლილ ბუნებრივ ტერიტორიებზე, იშვიათი 

ცხოველებისა და რელიქტური მცენარეებისთვის. ბუნებისდაცვითი ფუნქცია 

ლანდშაფტს უნდა მიენიჭოს გარემოს ბუნებ¬რივი და ტექნოგენური 

ზემოქმედებისაგან დაცვის, ბუნებრივი რესურსების, კულტურული 

ლანდშაფტების, ისტორიული და ბუნების ძეგლების დაცვის მიზნით.  
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4. რეკრეაციული ფუნქციის მქონე ლანდშაფტები უნდა გამოირჩეოდნენ 

მა¬ღალი ესთეტიკური დანიშნულებით, შეიცავდნენ ადამიანის 

ჯანმრთელობის¬თვის აუცილებელ ელემენტებსა და კომპონენტებს, გააჩნდეთ 

კულტურულ-ისტორიული გარემო და ესთეტიკური ღირსება, მოიცავდნენ 

რეგიონის ეთნოგეოგრაფიულ თავისებურებებს და ა.შ. საქართველოს პირო¬ბებში 

უმნიშვნელოვანესი რეკრეაციული დანიშნულება თბილისის საქალაქო 

აგლომერაციის უშუალო სიახლოვეს (10-20 კმ-ის) მყოფმა დაბალი და საშუალო 

მთის ტყის ლანდშაფტებმა შეიძინეს. ისინი შავი¬ზღვისპირეთის კოლხურ და 

ზოგიერთი წყალსაცა¬ვის მიმდებარე შუა მთის ტყის ლანდშაფტებთან ერთად 

რეკრეაციული ფუნქციის მქონე ლანდშაფტების ძირითად ნაწილს წარმოადგენენ. 

რეკრეაციული ფუნქცია ტყე-პარკებმაც უნდა შეასრულონ, რაც სწორად 

ორგანიზებული ტურისტული ინფრასტრუქტურით მიიღწევა.  

5. სელიტებური ფუნქცია დასახლებათა, სამრეწველო ობიექტითა, 

სატრანსპორტო კომუნიკაციათა განლაგებისთვის ხელსაყრელ ტერიტორიებს 

ენიჭება. 

თბილისის ლანტშაფტებმა შესაძლებელია ერთდროულად შეასრულოს ერთი 

ან რამ-დენიმე ფუნქცია, რომლებიც დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს 

საზოგადოების მოთხოვნებიდან და გეოეკოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე. 

ამგვარი ცვლა ლანდშაფტის პოტენციალის გათვალისწინებით უნდა 

განხორციელდეს. ევროპის მაღალურბანიზებულ სახელმწიფო¬ებში ლანდშაფტს 

ძირითადად მრავალფუნქციური დანიშნულება გააჩნია, რომლის რეგულირება 

სახელმწიფო პოლიტიკის რანგშია აყვანილი და ტერიტორიული დაგეგმარების 

ძირითად მიმართულებად ითვლება. 

 

 

თბილისის ლანდშაფტები, ფუნქციები და გეგმარებითი მიზნები 

 

 

# თბილისის ლანდშაფტები ფუნქციები გეგმარებითი 

მიზნები    

1 მთისწინეთის ბორცვიანი 

ეროზიულ-დენუდაციური 

ლანდშაფტი შიბლიაკით და 

ჯაგრცხილანარ-მუხნარი 

დერივატებით, ზოგან არიდული 

მეჩხერი ტყეებით, უროიანი 

სტეპებით და ნაწილობრივ 

ფრიგანით -  წარმოდგენილია 

თბილისის მარჯვენანაპირეთში, 

რეკრეაციული, 

გარემოსდაცვითი, 

გარემოსაღმდგენი 

გაუმჯობესება 
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მის დასავლეთ და სამხრეთ 

დასავლეთ ნაწილში.  

2 მთისწინეთის ბორცვიანი 

დენუდაციურ-აკუმულაციური 

ლანდშაფტი უროიანი სტეპებისა 

და შიბლიაკის კომპლექსით, 

იშვიათად ფრიგანითა და ტყის 

დერივატებით. წარმოდგენილია 

თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ნაწილში, საგურამო-იალნოს 

ქედების სამხრეთი მთის¬წი¬ნეთის 

სახით, ივრის ზეგანზე.  

რეკრეაციული, 

გარემოსდაცვითი 

 

 გაუმჯობესება, განვითარება   

    

3 ვაკე-ბორცვების აკუმულაციური 

ლანდშაფტი ნახევრად უდაბნოსა 

და სტეპის მცენარეულობით, 

იშვიათად შიბლიაკით. 

წარმოდგენილია თბილისის 

სამხრეთით, ქვემო ქართლის ვაკის 

ჩრდილოეთი დაბოლოების სახით.  

რესურსწარმოებითი, 

გარემოსაღმდგენი 

განვითარება, 

გაუმჯობესება 

    

4 ვაკე-ბორცვების აკუმულაციური 

ლანდშაფტი უროიანი სტეპებით, 

შიბლიაკით, იშვიათად 

მდელოებით. წარმოდგენილია 

თბილისიდან ჩრდილოეთით, 

მტკვრის ხეობაში, ზაჰესის 

მიდამოებში.  

რესურსწარმოებითი, 

გარემოსაღმდგენი 

გაუმჯობესება 

 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. ნ.ელიზბარაშვილი. ლანდშაფტური დაგეგმარების გეო-ეკოლოგიური 

საფუძვლები. -თბ., გამომც.”უნივერსალი”, 2005. 

2. ნ.ელიზბარაშვილი და სხვ.. ლანდშაფტური დაგეგმარება, მეთოდოლოგია და 

გამოცდილება. -თბ., გამომც.”უნივერსალი”, 2009. 

3. ნ.ელიზბარაშვილი. მცხეთის ისტორიული ლანდშაფტის დაგეგმარება. -თბ., 

გამომც. “უნივერსალი”, 2015. 

4. ნ.ელიზბარაშვილი, ლ.მაჭავარიანი და სხვ. საქართველოს გეოგრაფია. - Tb., 2002. 

5. ნ.ელიზბარაშვილი და სხვ. საქართველოს ბუნება. -თბ., გამომც. “პალიტრა ლ.“, 

2013. 
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6. ნ.ელიზბარაშვილიda სხვ.. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფია. -თბ., გამომც. 

“უნივერსალი”, 2013. 

7. Беручашвили Н.Л. Ландшафтная карта Кавказа. мсаштаб 1:1000000. –Тб., 1979. 

8. Беручашвили Н.Л. Кавказ: Ландшафы, модели, эксперименты. – ТБ., 1995. 

9. Elizbarashvili N. (2015). Geo ecological functions of Georgia s Landscapes and actual 

problems of 

Landscape ecology. In proceedings of international conference: “Applied ecology: Problems, 

Innovations”. American Journal of Environmental Protection, Vol. 4, No. 2, 2015, pp. 75-82, 

Tbilisi -Batumi, pp.297-301. 

10. Elizbarashvili N., Meladze G., Meladze M., Svanadze D. (2016). Goals of Landscape 

Planning of Tbilisi and Expected Outcomes. In: Geography: development of science and 

education. Part I. Collective 

monograph on materials of the annual International scientific and practical conference LXIX. 

St.Petersburg, RSPU of A.I. Herzen, on April 21-23, pp. 209 – 212. 
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ნაწილი 5. საცხოვრებელი ფონდის განთავსებისათვის  საჭირო ახალ 

ტერიტორიაზე მოთხოვნის ანგარიში  

 იოსებ სალუქვაძე 

07.07.2016 

14. თბილისის საცხოვრებელი ფონდი: არსებული ვითარების ანალიზი და 

მომავალი განვითარების საჭიროებები,  

შესავალი 

საბინაო მშენებლობა თბილისის ტერიტორიული განვითარების ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი მამოძრავებელი ფაქტორია. საბჭოთა პერიოდის ბოლოს 

სამოსახლო/საცხოვრებელ ტერიტორიებს თბილისის განაშენიანებული ნაწილის 

31%-ზე მეტი ეკავა (სალუქვაძე ი. 2010). ეს მაჩვენებელი უთუოდ გაიზარდა 

ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდგომ და  ამჟამად, სავარაუდოდ, სულ მცირე, 

ქალაქის განაშენიანებული ტერიტორიის 1/3-ს შეადგენს. უდავოა, რომ 

საცხოვრებელი ტერიტორიების განლაგების ანალიზს, მის დაგეგმარებასა და 

კეთილმოწყობას უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი ქალაქის მომავალი 

სივრცითი და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ამიტომ, 

საცხოვრისის თემა მნიშვნელოვანი ქალაქგეგმარებითი ასპექტია.     

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის საცხოვრებელი ფონდის 

ზოგად მიმოხილვას და ერთგვარი დიაგნოზის მცდელობას. ის ასახავს სურათს 

თბილისში დღეს არსებული საცხოვრებელი ფონდის მდგომარეობისა და 

საცხოვრისის ბაზრის შესახებ, რომელიც მოიცავს: საცხოვრისის ძირითადი 

პარამეტრებისა და ტიპების იდენტიფიკაციას, ქალაქის საბინაო ბაზრის 

ხელმისაწვდომობის ანალიზს, საცხოვრისის ფინანსირებისა და სუბსიდირების 

მდგომარეობას, სპეციალური საცხოვრისთან დაკავშირებული საკითხების 

განხილვას. მნიშვნელოვან ამოცანას წარმოადგენს, ასევე,  მომავალი განვითარების 

ძირითადი საჭიროებების მიმოხილვა და რეკომენდაციები ქალაქის საბინაო 

ფონდის სრულყოფასთან დაკავშირებით. 

სამწუხაროდ, არ არსებობს განახლებული, მოწესრიგებული და სრულყოფილი 

სტატისტიკური მონაცემები თბილისის საცხოვრებელი ფონდის რაოდენობისა და 

ხარისხის, საზოგადოებრივი საცხოვრისის, საცხოვრისის ბაზრისა და სხვა 

მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ. ამის ძირითადი მიზეზი ის შეიძლება იყოს, 

რომ ჩვენს ქვეყანასა და დედაქალაქში არ ვაწარმოებთ და არ ვსარგებლობთ 

ურბანული ინდიკატორების საყოველთაოდ მიღებული სისტემით. ასეთ 

პირობებში მეტად გართულებულია საქალაქო, მათ შორის საბინაო, პროცესებზე 

დაკვირვება, თვალყურისდევნება და დიაგნოსტიკა.  

ასეთ ვითარებაში, მეთოდური თვალსაზრისით, ჩვენ ვეყრდნობით იმ 

რელევანტური მიმოხილვების, კვლევებისა და ანალიტიკური დოკუმენტების 

მონაცემებს, რომლებიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩატარდა და შეიქმნა 

შესასწავლ საკითხთან მიმართებაში. პირველ რიგში, უნდა აღვნიშნოთ, მსოფლიო 

ბანკის უახლესი კვლევა საქართველოში საცხოვრისის მდგომარეობის შესახებ 
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(Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. 

[Draft manuscript]), რომელშიც მონაწილეობას ჩვენი საპროექტო ჯგუფის წევრებიც 

(ი. სალუქვაძე, ვ. ვარდოსანიძე) იღებდნენ. საჭირო ინფორმაციას იძლევა 

მსოფლიო ბანკის ორი სხვა დოკუმენტიც საქართველოს ურბანიზაციისა(Georgia 

Urbanization Review. Volume 1: Towards an Urban Sector Strategy. 2013. The World 

Bank document) და ქალაქების ეკონომიკური როლის(Georgia Urban Strategy. Priority 

Area 2: Economic Role of Cities. 2015, The World Bank document. [Draft manuscript]) 

შესახებ.   

მნიშვნელოვნად დაგვეხმარა უძრავი ქონების, მათ შორის საცხოვრისის, ბაზრის 

შესახებ ჩატარებული ისეთი კვლევები, როგორიცაა კოლიერსის9 Colliers, ‖Tbilisi: 

Real Estate Market Report‖) და ლასალის (Jones Lang LaSalle. Georgia Real Estate 

Market Overview: Residential Market Review 2012).  

განსაკუთრებით სასარგებლო ინფორმაციას შეიცავს საქართველოს ეკონოკიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ჩატარებული ქვეყნის 

სახლთმფლობელობების (households) მასშტაბური კვლევა-აღწერა (2012)(Ministry 

of Economy and Sustainable Development of Georgia. Urban indicators. Tbilisi, Georgia, 

2012).  

ასევე მნიშვნელოვანი იფორმაციისა და საინტერესო რეკომენდაციების შემცველია 

გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის კვლევა საქართველოში საცხოვრისის 

მდგომარეობის შესახებ (2007)(UNECE, Country Profiles on the Housing Sector: 

Georgia, 2007) და გაეროს ჰაბიტატის პუბლიკაცია აღმოსავლეთ ევროპის ქალაქების 

განვითარების სხვადასხვა ასპეტქების თაობაზე (2013)(UN Habitat, The State of 

European Cities in Transition: Taking Stock after 20 Years of Reform). 

გარდა ზემოთჩამოთვლილისა, გამოყენებულია თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა და სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების 

შედეგები, პუბლიკაციები მას მედიასა და ინტერნეტში და სხვ. (იხ. 

ლიტერატურის/წყაროების სია).   
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15. საცხოვრებელი ფონდი და მისი ხარისხი 

საცხოვრებელი ფონდი: მიმოხილვა 

თბილისის საცხოვრებელი/საბინაო ფონდის შესახებ, სამწუხაროდ, სარწმუნო და 

განახლებული სტატისტიკური მონაცემები არ არსებობს ან არ არის 

ხელმისაწვდომი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტი ციფრები საბინაო ფონდის 

ოდენობის, მოცულობისა და სტრუქტურის შესახებ უცნობია. ამის გამო, ამ 

დოკუმენტში, ქალაქდაგეგმარების მიზნებიდან გამომდინარე, გვიხდება 

უმნიშვნელოვანესი პარამეტრების დაფიქსირება დამხმარე წყაროების 

გამოყენებით (იხ. შესავალი). 

მსოფლიო ბანკის უახლესი კვლევის (წყარო: Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: 

Housing. 2015, The World Bank document. [Draft manuscript]) მიხედვით, 

სავარაუდოდ, ამჟამად თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე არანაკლებ 24 მ² 

საცხოვრებელი ფართი უნდა მოდიოდეს (წყარო: Jones Lang LaSalle. Georgia Real 

Estate Market Overview: Residential Market Review 2012), რაც 2016 წელს 

დაფიქსირებულ 1,113 ათას მოსახლეზე გაანგარიშებით 26.7 მილიონ მ²-ზე მეტ 

საერთო საცხოვრებელ ფართს შეადგენს; საცხოვრებელი ერთეულების რაოდენობა 

კი 2012 წლისთვის 339,106 ერთეულს შეადგენდა. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად ბოლო ათწლეულში თბილისის 

ბინათმშენებლობის თვალსაჩინო მასშტაბებისა, სასოფლო რაიონებიდან და 

მიმდებარე დასახლებიდან ჩამოსული მიგრანტების ნაკადები, ტრადიციული 

ოჯახების გაყოფის შედეგად წარმოშობილი ახალი 

ოჯახები/ბინათმფლობელობები და სხვ., დიდი წნეხის ქვეშ ამყოფებს ქალაქის 

საბინაო ფონდს, მით უმეტეს, რომ მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამორტიზებული 

და/ან დაზიანებულია. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ თბილისს ჯერ კიდევ 

ახასიათებს ჩამორჩენა საცხოვრებელი ფონდის საჭიროებებთან მიმართებაში.  

მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად 2000-იან წლებში დაფიქსირებული 

ბინათმშენებლობის ბუმისა, თბილისის საბინაო ფონდის თითქმის 70% ქვეყნის 

დამოუკიდებლობამდეა შექმნილი და მისი უდიდესი ნაწილი ამორტიზებულია 

და შეკეთებას ან განახლებას საჭიროებს. ცხრილი 1 გვაძლევს წარმოდგენას 

თბილისის საცხოვრებელი ფონდის ასაკობრივი სტრუქტურის შესახებ. 

პერიოდი 1941-მდე 1941-1960 1961-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2012 

%% 9 11 36 17 2 25 

ცხრ. 1 თბილისის საცხოვრებელი ფონდის შემადგენლობა (%-ში) აშენების პერიოდის მიხედვით 

წყარო: Jones Lang LaSalle. Georgia Real Estate Market Overview: Residential Market Review 2012 

 

საბინაო ფონდის ხარისხი მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხია ქალაქისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ათწლეულში თბილისის ადგილობრივმა 

მთავრობამ ჩაატარა გარკვეული რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციის სამუშაოები 

ქალაქის ზოგიერთი, მათ შორის ძველი, ნაწილების საცხოვრებელი ფონდის 

გასაუმჯობესებლად(მაგალითად, პროგრამის ‗ძველი ქალაქი ახალი სიცოცხლე‘ 
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ფარგლებში), საცხოვრისის მნიშვნელოვანი ნაწილი ათწლეულების განმავლობაში 

არ ყოფილა შეკეთებული და ამჟამადაც არასახარბიელო მდგომარეობაშია. ასეთ 

პრობლემურ საცხოვრისს არა მხოლოდ მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში 

აშენებული სახლები წარმოადგენენ, არამედ 1960-იანი წლების ე.წ. ‗ხრუშჩოვკები‘ 

და უფრო გვიანდელი შენობებიც კი. ასეთი საცხოვრისი პრობლემურია როგორც 

ესთეტიკური, ასევე სტრუქტურული და თერმული თვალსაზრისითაც, 

განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როცა მათზე 1990-იან წლებში ე.წ. ‗მიშენებებია‘ 

განხორციელებული. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისი სეისმურად 

მგრძნობიარე ზონაშია განლაგებული და მიწისძვრების საფრთხე რეალურია, ასეთ 

მიშენებები და, ზოგადად, შენობებისა და ბინების ავარიულობა მაღალ რისკთანაა 

დაკავშირებული უსაფრთხოების თვალსაზრისით.      

მსოფლიო ბანკის კვლევა (Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The 

World Bank document. [Draft manuscript]) აღნიშნავს, რომ საბჭოთა პერიოდში 

აგებული საცხოვრებელი ფონდის 36% სერიოზულადაა დაზიანებული (ჩვენი 

აზრით, შესაძლოა, ამაში შედიოდეს საბჭოთამდელი პერიოდის საცხოვრისიც).  

თავად ეს ფაქტი, მიუხედავად 2000-იანი წლების საკმაოდ მასშტაბური 

ბინათმშენებლობისა, ქმნის საცხოვრისის ერთგვარ უკმარობას როგორც 

რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი თვალსაზრისით; თვალსაჩინოა სხვაობები 

ტერიტორიული კუთხითაც, სხვადასხვა უბნებს შორის. 

მართალია, პოსტ-საბჭოთა წლებში განხორციელებულმა მასობრივმა ‗მიშენებებმა‘ 

‗ხრუშჩოვკებსა‘ და სხვა საბჭოთა პერიოდის მრავალბინიან საცხოვრებელ 

შენობებზე ბევრ ოჯახს ‗გადაუჭრა‘ საცხოვრებელი ფართის პრობლემა, მანვე 

პარალელურად შექმნა შენობების გავერანების, დამახინჯებისა და 

სტრუქტურული საფრთხის პრეცედენტები. ჯერ კიდევ 2007 წელს, გაეროს 

ექსპერტთა მოსაზრებით (იხ. UNECE -Country Profiles on the Housing Sector: 

Georgia, 2007: 21. ) ასეთი საბინაო ფონდი უნდა დაინგრეს სტრუქტურული 

არამდგრადობის, ნორმალური ექსპლუატაციის სირთულისა და ხიფათის მაღალი 

რისკის გამო. მათივე შეფასებით, 2002 წლის მიწისძვრის შემდეგ მძიმედ 

დაზიანებული შენობების რიცხვი თბილისში 20,000-ს აღემატება. თბილისის ზოგ 

რაიონში, მრავალბინიანი სახლები შესულია ე.წ. ‗ჯურღმულად ქცევის‘ 

(slumization) ფაზაში. სამწუხაროდ, დღეისათვის არ არის ცნობილი უფრო ზუსტი 

რიცხვები ასეთი დეგრადირებული შენობების შესახებ, რომლებიც გადაუდებელ 

რეკონსტრუქციას ან ახალი შენობებით ჩანაცვლებას მოითხოვს.   

საგულისხმოა, რომ მსოფლიო ბანკის კვლევა (Georgia Urban Strategy. Priority Area 

4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft manuscript]) აღნიშნავს იმ ფაქტს, 

რომ ახალმშენებლობების უმეტესობა ისეთ უბნებზეა ფოკუსირებული, სადაც 

შედარებით დაბალი სიმჭიდროვე და უკეთესი საცხოვრებელი გარემოა, ხოლო 

ძველი საბინაო ფონდის განახლებისა და ჩანაცვლების მოსურნე რაიონებს 

მენაშენეები ნაკლებად ეტანებიან. მაგალითად, ახალი საბინაო მშენებლობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი (549,000 მ²) პრესტიჟულ, შედარებით მარალშემოსავლიან 

და ნაკლები სიმჭიდროვის მქონე ვაკეშია თავმოყრილი, სადაც გასაყიდი ფასები 

მნიშვნელოვნად აღემატება მაღალი სიმჭიდროვის და უარესი საბინაო ფონდის 

მქონე უბნების (მაგ. დიდუბის, სადაც სიმჭიდროვე 10,000 კაცს აღემატება კმ²-ზე) 

მოსახლეობის შესაძლებლობებს.   
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ასეთი საკითხები უფრო დეტალურად საცხოვრისის ბაზრის ანალიზის ნაწილში 

იქნება განხილული.   

საცხოვრისის ტიპები 

თბილისის განვითარების ხანგრძლივმა ისტორიამ განაპირობა მის ტერიტორიაზე  

საცხოვრისის მრავალფეროვანი ტიპების არსებობა.  

როგორც ყველა ქალაქში, თბილისშიც საცხოვრებელი ფონდი ძირითადად 

განთავსებულია (1) მრავალბინიან შენობებში და (2) ინდივიდუალურ 

საცხოვრებელ სახლებში. 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი შენობები, თავიანთი აშენების პერიოდიდან, 

ფიზიკური პარამეტრებიდან (მოშენების ფართი, სართულიანობა და ა.შ.), 

არქიტექტურული სპეციფიკიდან გამომდინარე პირობითად შეიძლება დაიყოს 

შემდეგ მთავარ ქვეჯგუფებად: 

17. მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის 

საცხოვრებელი, ძირითადად ‗თბილისური ეზოები‘; 

18. 1930-50 წლების ‗სტალინური სტილის‘ საცხოვრებელი სახლები; 

19. ‗ხრუშჩოვკები‘ და გვიან-საბჭოთა პერიოდის მრავალსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლები;  

20. პოსტ-საბჭოთა მრავალბინიანი სახლები.   

შენიშვნა: აღსანისნავია, რომ 1980-იანი წლების ბოლოდან (ბ) და (გ) ტიპის 

შენობებზე მასშტაბურად განხორციელდა ე.წ. ‗მიშენებების‘ პროცესი, რამაც 

საცხოვრისის ფართოდ გავრცელებული ‗მოდიფიცირებული‘ ქვეტიპი შექნა. მას 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ქალაქდაგეგმარებითი თვალსაზრისით და მის მოკლე 

დახასიათებას ცალკე ვიძლევით ჩანართ 1-ში. 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი კი შეიძლება დავყოთ: 

21. ცალკემდგომ სახლებად; და 

22. მიჯრით მდგომ სახლებად (რაც შეიძლება განაშენიანების შემჭიდროვების/ 

მორფოლოგიური ცვლილების პროცესს უკავშირდებოდეს). 

ცხადია, რომ დასახელებულ ქვეტიპების განლაგება ქალაქის ტერიტორიაზე, 

უმეტეს შემთხვევაში, გარკვეულ კანონზომიერებებსა და ლოგიკას ექვემდებარება. 

მაგალითად, ‗თბილისური ეზოები‘ მხოლოდ ქალაქის ძველ და ცენტრალურ 

ნაწილებშია ლოკალიზებული, რომელშიც თითქმის ვერასდროს შეხვდებით 

‗ხრუშჩოვკას‘ და ა.შ. 

ამასთან ერთად, საცხოვრისი ქვეტიპებს შორის, ისევე როგორც ქვეტიპებს შიგნით, 

ხშირია სხვაობები განაშენიანების პარამეტრებში, ხარისხში, არქიტექტურულ-

ესთეტიკურ იერსახეში და იმაში, თუ რომელი სოციალური ფენას/საშემოსავლო 

ჯგუფს ეკუთვნის ის. მაგალითად, ინდივიდუალურ (კერძო) სახლში ცხოვრება 

თბილისში არ ნიშნავს აუცილებლად უკეთესი საცხოვრებელი პირობების ქონას ან 

უფრო მაღალი სოციალური/საშემოსავლო ჯგუფისადმი კუთვნილებას და ა.შ. 
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მიუხედავად იმისა, რომ ამ დოკუმენტის ფორმატში არ არსებობს საცხოვრისის 

თითოეული ტიპისა და ქვეტიპის დეტალური აღწერის აუცილებლობა, რადგან 

მათი არსებობა სრულადაა გათვალისწინებული გენგეგმის პროექტანტი 

დამგეგმარებელი ჯგუფის მიერ, მაინც მიგვაჩნია საჭიროდ, სპეციალურად 

გამოვყოთ საცხოვრებელი ფონდის რამდენიმე სპეციფიკური ფორმა/ტიპი, 

რომელის გათვალისწინება აუცილებელი იქნება ქალაქის მომავალი განვითარების 

დაგეგმვისას; ესენია: 

23. სოციალური საცხოვრებელი; 

24. კოლექტიური საცხოვრისი (‗კოლექტიური ცენტრები‘) იძულებით 

ადგილნაცვალ პირთათვის/დევნილთათვის; 

25. არაფორმალური საცხოვრისი; 

26. თავშესაფარი უსახლკაროთათვის. 

ამ საკითხებზე/საცხოვრისის ტიპებზე მსჯელობა მომავალ თავებში გვექნება.  

შენებები მრავალბინიან შენობებზე 

გვიან 80-იანი წლებიდან მოყოლებული, განსაკუთრებით კი დამოუკიდებლობის 

წლებში ნაციონალური ეკონომიკა ჩამოიშალა და მოსახლეობის შემოსავლებმა 

იკლო, რის ფონზეც მიშენებების მოწყობა არსებულ საცხოვრებელ ერთეულებზე 

გავრცელებულ ფენომენად იქცა. 

მიშენებების მოწყობა ნებადართული იყო საბჭოთა პერიოდის საქართველოში და 

1991 წლამდე ხორციელდებოდა სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიების მიერ, 

შესაბამისი ნორმების გათვალისწინებით. თუმცა 1990 წელს, ასეთი კომპანიებისა 

და სამშენებლო ნორმების გაუქმების შემდგომ, მიშენებებმა მიიღო მასიურად 

ქაოტური და არაფორმალური სახე. ამ პერიოდიდან მოყოლებული ხშირად ისინი 

ეწყობა არაკვალიფიციური მუშახელის, ან საერთოდ უბრალოდ ბინის 

მაცხოვრებლების მიერ და წარმაოდგენს სტრუქტურულ კატასტროფას, ხშირ 

შემთხვევაში ასეთი სამუშაოთა განხორციელების შემდგომ შენობა გარდაიქმნება 

ვერტიკალურ „ჯურღმულად―. 

ეს სტრუქტურულად და ესთეტიკურად გაუმართლებელი მიშენებები, შენდებოდა 

და დღესაც რჩება, სეისმური საშიშროების ქვეშ. საშუალო ფართის წილი, რომელიც 

ასეთი გზებით ემატება საცხოვებელს ორიგინალური ფართის 60%-ს აღწევს და 

ამდენად საკმაოდ მიმზიდველ ოპციად განიხილება შინამურნეობათათვის, 

რომლებსაც დამატებით ფართის საჭიროება გააჩნიათ. მათი დიდი წილი 

გნახორციელებულია ნებართვისა და აუცილებელი უსაფრთხოების ნორმების 

გათვალისწინების გარეშე და ხშირ შემთხვევაში დღემდე ატარებს დაუსრულებელ 

სახეს. 
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ილ. 1. საცხოვრებლი მიშენებებით 

შენიშვნა: მოცემული მიშენებები განთავსებულია თბილისში, დიღმის რაიონში. სურათის შორეულ 

ნაწილზე ასახული მიშენება სრულად ან ნაწილობრივ შესრულებულია ყველა სართულისათვის, მის 

წინა ნაწილზე კი ვხედავთ მიშენებათა მშენებარე მდგოამრეობას. 

წყარო: Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft 

manuscript] 

მიშენებების მშენებლობის სასარგებლოდ პოლიტიკური ფონის განვითარების 

წინაპირობას წარმოდგენდა ქრონიკული ნაკლებობა საცხოვრებელი რესურსებისა 

და ისტორიული მაცხოვრებელთა მობილობის კანონი საბჭოთა კავშირში. 

მიშენებები პირდაპირ კავშირშია ბინათა ფართების სიმწირესთან თბილისში და 

მათი გაფართოების პირველადი მიზეზი მდგომარეობს ქალაქის ბინების ზომისა 

და ფუნქციის „ადგილზე მორგება/გაუმჯობესების― საჭიროებაში, ახალი 

საცხოვრებლის ზოგადი მიწვდომადობის ნაკლებობის პირობებში. 

საველე კვლევა გვაჩვენებს რომ მიშენებათა ფენომენის ზრდა ასევე გამოწვეული 

იყო კულტურული ფაქტორებით, რადგან ოჯახები, რომლებიც არცთუ დიდი ხნის 

წინ არასაქალაქო არეალებიდან ჩამოვიდნენ თბილისში საცხოვრებლად, 

განიცდიან ძლიერ საჭიროებას იცხოვრონ თავის გაფართოებულ ოჯახთან ერთად. 

შესაბამისად, თავისი ურბანული საცოხვრებლის პირობებში ისენი ხშირად არჩევენ  

დაუმატონ ფართი თავის საცხოვრებელს, რომ უკანსკნელმა შეძლოს 

მრავალთაობიანი კოჰაბიტაციის უზრუნველყოფა. 

სურვილმა ქონოდათ დამატებითი საცხოვრებელი ფართი  ურბანული 

პოპულაციის დიდი ნაწილი აიძულა უგულვებელეყო უსაფრთხოება, 

ჯანმრთელობა და ესთეტიური შეხედულებები, რაც წარმაოჩენს შემდეგ 

გლობალურ ფენომენს: ქალქში გადასახლება არ აქცევს ხალხს ქალაქის 
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მოსახლეებად. არსებობს ტენდენცია, განსაკუთრებით ურბანულ სივრცეში ახლად 

ჩამოსახლებულთა შორის, რომლის მიხედვითაც ისენი ცდილობენ მათი 

არასაქალაქო გამოცდილებას საქალქო ცხოვრებაში გადაიტანონ, რაც იწვევს 

ურბანული გარემოსა და საცხოვრებელი პრაქტიკის სახეცვლილებებს. 

საცხოვრისის ექსპლუატაცია და მართვა 

თბილისი საცხოვრებელი ფონდის მაღალი პრივატიზაციის დონით ხასიათდება. 

კერძო საკუთრებაშია საცხოვრისის 90%-ზე მეტი. თუმცა, მისი მოვლა-პატრონობა 

დიდი ხნის მანძილზე პრობლემას წარმოადგენს (UNECE, Country Profiles on the 

Housing Sector: Georgia, 21).  

1990-იანი წლების საბინაო რეფორმასთან ერთად გაუქმდა ე.წ. საცხოვრებელი 

საექსპლუატაციო კანტორები (რუსულად ჟეკ-ები), რომლებიც საბჭოთა პერიოდში 

ასრულებდნენ საცხოვრებელი სახლების მოვლა-პატრონობის ფუნქციას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საქმიანობის დიდი ეფექტიანობით არ 

გამოირჩეოდნენ, მათმა გაუქმებამ ისე, რომ ნაცვლად არაფერი შეიქმნა, დიდი 

პრობლემები შექმნა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მოვლა-

პატრონობაში. წარმოიშვა ერთგვარი ‗ვაკუუმი‘, როცა ბინების კერძო 

მესაკუთრეები თავს არ თვლიდნენ ვალდებულად (და ზოგჯერ ვერც ახერხებდნენ 

უსახსრობის გამო) ეზრუნათ შენობების კოლექტიურ სივრცეებზე - სახურავზე, 

კიბის უჯრედებზე, საძირკველზე, ეზოზე და სხვ. ამან ბევრი შენობა სავალალო 

მდგომარეობამდე მიიყვანა.  

ადრეული 2000-იანი წლებში წამოიწყო რამდენიმე მუნიციპალური პროგრამა 

რომლებიც მიმართული იყო საცხოვრელბის ტექნიკური უზრუნველყოფის 

გასაუმჯობესებლად. ისეთმა ორგანზიაცებმა, როგორებიცაა ურბანული 

ინსტიტუტი და GTZ(German Technical Cooperation (Today GTZ acts under the name 

of GIZ (German International Cooperation))  დახმარება შესთავაზეს ცენტრალურ და 

ადგილობრივ მმარველობებს ბინათმესაკთრეთა ასოციაციების ჩამოყალიბების 

პროცესში. 2001-2003 წლებში, „ადგილობრივ თვითამართველობათა რეფორმის― 

პროგრამის ფარგლებში გატარდა ამხანაგობათა ჩამოყალიბების პროექტი. 2004 

წელს, ამოქმედდა თბილისი კორპსი, მუნიციპალური ჯგუფი რომელიც მიზნად 

ისახავდა ქალაქის ფარგლებში ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციების ჩამოყალიბების 

მხარდაჭერას და ფინანსირების გამოყოფოს ნაგებობათა გაუმჯობესება-

განახლებისათვის. 

ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციების ჩამოყალიბებამ მნშვნელოვნად გააუმჯობესა 

ნაგებობათა ტექნიკური მოსმახურების დონე თბილისში. თბილისი კორპის 

პროექტის ფარგლებში, ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციების მიერ განკარგული 

ნაგებობები ექვემდებარებიან მუნიციპალური თანადაფინანსებით შეკეთებას. 

მუნიციპიალიტეტი ფარავს განახლებათა სამუშაოების ღირებულების 50 დან 90 

პრცენტამდე. დღესდრეობით თბილისში 6000-ზე მეტი ბინათმესაკუთრეთა 

ასოციაციაა დარეგისტრირებული, რაც ნიშნავს რომ თითქმის ყველა 

მრავალბინიანი ნაგებობა იმართება ასეთი ასოციაციების მიერ. საქართველოს სხვა 

დიდ ქალაქებში, ბინათმესაკუთრეთა ასოციაცები ასევე ჩამოყალიბდა 

მრავალბინიან ნაგებობათა ნაწილისათვის, თუმცა ასეთ ანგებობათა პროცენტული 
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წილი იქ უფრო მცირეა, მაგრამ მუდმივად ზრდადი (UNECE, Country Profiles on the 

Housing Sector: Georgia, 23.).  

კომუნალური მომსახურების მიწოდება 

კომუნალური მომსახურების მიწოდება თბილისში კარგ დონეზეა, თუ არ 

გავითვალისწინებთ სერვისისათვის ზედმეტად მაღალ ფასებს 

მცირეშემოსავლიანი ოჯახების შემთხვევაში.  

ქვემოთმოყვანილი ცხილი გვიჩვენებს მდგომარეობას 2012 წლისათვის 

სერვისი % 

სასმელი წყალი:  

 1. მილით ბინაში შემოყვანილი წყალი 95.2 

 2. მილით ეზოში შემოყვანილი წყალი 4.4 

კანალიზაცია: საპირფარეშო უნიტაზით და ჩამრეცხი სისტემით 92.3 

   

აბაზანა 92.4 

ცხელი წყალი:  

 1. ცენტრალური სისტემა 0.2 

 2. ადგილობრივი სისტემა 51.6 

ელექტროენერგია 99.8 

ბუნებრივი გაზი: ცენტრალური სისტემა 89.4 

ადგილობრივი გათბობა 45.8 

ქალაქის ტელეფონი 87.6 

 ცხრ 2. ბინათმფლობელობათა პროცენტი (%) რომლებიც ჩართული არიან საბინაო 

სერვისებში (2012) 

წყარო: MoESD. Urban Indicators,(Tbilisi, Georgia. 2012), 35-42 

ამრიგად, საბინაო სერვისების გარკვეულ სახეებში თბილისშიც კი აღინიშნება 

პრობლემები, რაც აუცილებლად მოსაგვარებელია. 

ენერგოეფექტურობა საბინაო სექტორში 

2000-იანი წლებიდან, საქართველოში, სულ უფრო მზარდიa ინტერესი     

ენეგოეფექტურობისა და ენერგოდაზოგვის კუთხით.  საქართველომ ხელი მოაწერა 

რამდენიმე საერთაშორისო, მრავალმხრივ და ორმხრივ შეთანხმებას 
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ენერგოეფექტურობის ზომების შემოღებასა და გარემოს დაცვათან დაკავშირებით, 

მათ შორის: 

 PEEREA - Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects 

(ენერგოეფექტურობის და მასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი 

ასპექტების ოქმი); 

 UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change 

(გაეროს ჩარჩო კონვენცია კლიმატის ცვლილების შესახებ); 

 Kyoto Protocol - სუფთა განვითარების მექანიზმი; 

 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა; 

 ევროპის მწვანე წიგნი; 

 ურთიერთგაგების მემორანდუმი -  გაფორმებული დანიის სამეფოსთან 

2004 წელს. 

ამ შეთანხმებების თანახმად, საქართველომ აიღო ვალდებულება მოახდინოს 

კანონმდებლობის ჰარმონიზირება საერთაშორისო, განსაკუთრებით კი ევროპულ, 

სტანდარტებთან, ენერგოეფექტურობის, განახლებადი ენერგოწყაროების, სუფთა 

განვითარების მექანიზმების იმპლემენტირებასთან დაკავშირებული კანონებისა 

და ნორმების (მათ შორის სამშენებლო) შემუშავება-მიღების გზით. დღეისათვის ამ 

მიმართულებით არსებული მიღწევებიდან აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 

პარლამენტმა აღიარა ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობა, რასთან 

დაკავშირებითაც 2006 წელს მიიღო რეზოლუცია ენერგეტიკის სექტორში 

სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებზე. თუმცა დღემდე, გარდა 

სამშენებლო კოდექსში შეტანილი თავისა ენერგოეფექტურობის შესახებ, არ 

მიღებულა შესაბამისი კანონები და არ გატარებულა მნიშვნელოვანი პროექტები ამ 

მიმართულებით. 

საქართველოს 7 ქალაქი - თბილისი (2010), ქუთაისი, ბათუმი, რუსთავი (2011), 

გორი (2012), ზუგდიდი და ფოთი (2013) მიუერთდნენ მერების შეთანხმების 

ევროპულ ინიციატივას. გაერთიანების წევრები ნებაყოფილობით აფიქსირებენ 

თავის მზადყოფნას ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის წყაროების 

დანერგვისათვის მათ ტერიტორიაზე. ამგვარად,  ისინი იღებენ ვალდებულებას, 

რათა 2020 წლისათვის,  მინიმუმ  20%-ით შეამცირონ CO2-ის ემისიები 

ატმოსფერულ ჰაერში. საერთო მიზანია ხელი შეეწყოს ეკოლოგიაზე 

ორიენტირებული ეკონომიკის განვითარებასა და ცხოვრების ხარისხისა და 

საცხოვრებლის გაუმჯობესებას. პროგრამის ერთ-ერთ მთავარ პასუხისმგებლობას 

წარმაოდგენს შეიმუშაოს საერთაშორისო გეგმები მდგრადი ენერგო 

სექტორისათვის და საბაზისო საკადასტრო სისტემა სათბურის გაზის 

ემისიებისათვის, რომლის ერთადერთი აღსანიშნავი შედეგი, რაც დღემდე ამ 

შეთანხმების შედეგად შეიძლება ჩაითვალოს, არის მზარდი შესაძლებლობა 

დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიების სუფთა ენერგო პროგრამისთვის 

(EC-LEDS), რომელიც ხორციელდება USAID-სა და Winrock International Georgia-ს 

მხარდაჭერით. ამ პროექტის მეშვეობით შესაძლებელია კლიმატური 

ცვლილებების შემსუბუქება ენერგოეფექტურობისა და სუფთა ენერგიის 

ფარგლებში. საქართველოს ბუნებრივი რესურსების განვითარება და მთელი 

პასუხისმგებლობით მათი მართვა უფრო ფართო მიზანს წარმოადგენს. პროგრამის 

მიზანი მოიცავს საქართველოს მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერის 
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ინსტიტუციონალიზაციასა  და კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი 

ღონისძიებების განხორციელებას, კერძო სექტორის ინვესტიციების ხელშეწყობას 

ენერგოეფექტურობასა და მწვანე შენობების კუთხით,  ასევე საქართველოს 

მთავრობის შესაძლებლობების ჩამოყალიბებას დაბალი ემისიის განვითარების 

სტრატეგიის განხორციელებისათვის US-led EC-LEDS მხარდაჭერის ფარგლებში. 

დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიების (EC-LEDS) სუფთა ენერგიის 

პროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს: 

 საქართველოს მუნიციპალური ენერგოეფექტურობა, რომელიც მხარს 

დაუჭერს სულ მცირე 10 მუნიციპალიტეტს GHG ემისიის შემცირების 

გაზომვაში და კლიმატური ცვლილების შემსუბუქების 

ინსტიტუციონარიზაციას. 

 მწვანე ნაგებობების შეფასება და სერტიფიცირებული პროგრამა, 

რომელიც წარმოადგენს ნებაყოფლობით სისტემას საქართველოში 

მწვანე ნაგებობების შეფასების და სერტიფიცირებისათვის და შექმნის 

ასეთი სერტიფიცირებული   შენობების საბაზრო მოთხოვნას. 

 ეროვნული დაბალი ემისიის განვითარების სტრატეგიებზე (EC-LEDS) 

მომუშავე  ჯგუფის ჩამოყალიბება და  საკონსულტაციო დახმარება,  

საქართველოს მთავრობისათვის, რათა მან ჩამოაყალიბოს კონკრეტული 

ქმედებები, პოლიტიკა, პროგრამები და განხორციელების გეგმა 

ორმხრივი EC-LEDS ინიციატივის ფარგლებში. 

EC-LEDS სუფთა ენერგო პროგრამის მიზნების, სუფთა ენერგიის, 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების, მწვანე შენობების და მათი განხორციელების 

ყველა შესაძლო საშუალების მისაღწევად პროგრამა აერთიანებს საზოგადოებრივი 

საქმიანობის ყველა კომპონენტს. საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 

საკომუნიკაციო მიზნები მოიცავს მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებას იმის 

შესახებ, თუ როგორ აუმჯობესებს ენერგო დამზოგველი ღონისძიებები 

კორპუსებისა და კერძო სახლების პირობებს და ამასთანავე ამცირებს 

გადასახადების ფასს, როდესაც მცირდება GHG ემისია და იქმნება EC-LEDS-ის 

პოზიტიური იმიჯი. 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მცდელობა ასევე ამაღლებს ცნობიერებას მწვანე 

ნაგებობების შეფასების და მათი სარგებლიანობის შესახებ, რომელიც 

მიმართულია  შინამეურნეობების,  კერძო ბიზნესების და ინვესტორების, 

კონსტრუქციული და განვითარებადი კომპანიების სასარგებლოდ. 

პროგრამის 5 წლიანი პერიოდის განმავლობაში, დაბალი ემისიის განვითარების 

სტრატეგიების (EC-LEDS) სუფთა ენერგიის მოსალოდნელი შედეგები იქნება 

საქართველოში შემცირებული GHG ემისია, სულ მცირე 236,372.9 მეტრული 

ტონით CO2 შესაბამისად, რაც ხელს შეუწყობს 14 მლ დოლარამდე კერძო 

სექტორის ინვესტიციას სუფთა ენერგო სისტემაში და თავისთავად გამოიწვევს 

ენერგიის დაზოგვას  315 გიგავატ საათამდე (რაც დაახლოებით 22 მლ. დოლარის 

ექვივალენტია). 

აღსანიშნავია, თბილისის მერიაში მდგრადი ენერგეტიკისა და 

ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა, სადაც ნებისმიერი 
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დაინტერესებული პირი შეძლებს ენერგიის განახლებადი წყაროების გამოყენების 

შესახებ ინფორმაციისა და კონსულტაციის მიღებას. ასევე, ენერგოეფექტური 

ტექნოლოგიების, მოწყობილობების, ექსპონატების, საინფორმაციო მასალების 

გაცნობასა და დათვალიერებას. 

ცენტრი, სხვა საკითხებთან ერთად,  მოწოდებულია, რათა დაეხმაროს ფიზიკურ 

პირებს, მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია საკუთარ ბინებში მარტივი და იაფი 

ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების შესახებ, რაც საშუალებას 

მისცემს  მოქალაქეებს დაზოგონ ენერგია და ფულადი სახსრები საკუთარი 

საცხოვრისის ენერგომომარაგებისას.  

მდგრადი ენერგეტიკისა და ენერგოეფექტურობის საინფორმაციო ცენტრის გახსნა 

სრულად პასუხობს თბილისის მიერ 2010 წელს „მერების შეთანხმებით― აღებულ 

ვალდებულებებს. სივრცის მოწყობა და ენერგოეფექტური სადემონსტრაციო 

მასალებით აღჭურვა ევროკავშირის პროგრამა INOGATE-მა უზრუნველყო. 

16. საცხოვრისის ბაზრის ტენდენციები 

 

მოთხოვნა საცხოვრისზე 

თბილისში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნას განაპირობებს, ერთი მხრივ, 

შეძლებული ოჯახების სურვილი, რომ გაიუმჯობესონ საბინაო პირობები 

საუკეთესო, ძვირადღირებული ბინებისა და საცხოვრებელი სახლების შეძენით, 

ასევე უცხოელი რეზიდენტებისა და ინვესტორების ინტერესები და, მეორე მხრივ, 

საქალაქო მოსახლეობის უფრო ფართო სეგმენტის/ფენის საჭიროება, რომ 

გამოცვალონ საბჭოთა და საბჭოთამდელი დეგრადირებული საბინაო ფონდი.  

მიუხედავად მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებისა თბილისში, 1990 წელთან 

შედარებით და მისი ერთგვარი სტაგნაციისა 2000-იან წლებში, დამატებითი 

საცხოვრებელი ფართის საჭიროება მაინც სახეზეა, შემდეგი მთავარი მიზეზების 

გამო: 

27. სოფლებიდან და მცირე ქალაქებიდან, ასევე უცხოეთიდან მიგრირებული 

ან დროებით დამკვიდრებული მოსახლეობის დასაკმაყოფილებლად;  

28. ერთ სულ მოსახლეზე მზარდი საცხოვრებელი ფართის საჭიროებისათვის; 

29. ოჯახებში საერთო სულოვნების შემცირების გამო, ტრადიციული 

ოჯახების/ბინათმფლობელობების გაყოფის პირობებში; 

30. საბინაო მშენებლობაში ინვესტირებისა და საცხოვრებელი ფონდის 

კომერციული მიზნით (გასაქირავებლად) გამოყენებისათვის; 

31. საბჭოთა პერიოდში და პოსტსაბჭოთა წლებში არარსებული, ახალი ტიპის 

საცხოვრებელი პროდუქტის მიმართ მაღალი ინტერესის გამო. 

მსოფლიო ბანკის ანგარიშის მიხედვით , თბილისში საცხოვრებელი ერთეულების 

რაოდენობა, რაც ამჟამად 360,000-ზე მეტი უნდა იყოს (344,000 2012 წლისთვის 

პლუს 21,000 ერთეული, რაც შენდებოდა ან დასრულდა 2013-2016 წლებში) 

აჭარბებს ბინათმფლობელობების სავარაუდო რაოდენობას (317,622); თუმცა, 
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ძველი საცხოვრებელი ფონდის სერიოზული დაზიანება და ჭარბსულოვნება 

ბინებში თბილისის ზოგიერთ უბანში, განაპირობებს მაღალ მოთხოვნას ახალ, 

უფრო დიდი ფართობის საცხოვრისზე. ამავე დროს, ბინების შესაძენად 

იპოთეკური სესხის აღების შედარებით მაღალი შემოსავლის ქონის აუცილებლობა 

ოჯახთა უმეტესობას ორიდან ერთ-ერთი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას 

უტოვებს: (1) გააფართოოს უკვე არსებული საცხოვრებელი (სწორედ ეს იწვევს 

‗მიშენება-დაშენებების‘ სიმრავლეს უკანასკნელ ორ ათწლეულში) ან (2) შეიძინოს 

დაახლოებით იგივე დიდი ზომის ბინა; ამის გამოა, რომ თბილისში აღრიცხული 

უძრავი ქონების ტრანზაქციების უდიდესი ნაწილი მცირე ზომის, 50 მ²-ზე 

ნაკლები ფართის ბინებზე მოდის. 

 

ილ. 2. სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობა და ღირებულება თბილისსა და საქართველოში (2004-

2012)  

წყარო: Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft 

manuscript] საქსტატზე  

მიწოდება 

მიწოდება (საცხოვრებელი ფონდის ცვლილებებისა და ახალი საცხოვრებელი 

ერთეულების რაოდენობის ანალიზი) 

ახალი ბინათმშენებლობა საკმაოდ შეზღუდული იყო 1900-იან წლებში და 2000-

იანების დასაწყისში. გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის ანგარიშის 

მიხედვით, 2001-2004 წლებში თბილისში ყოველწლიურად 500 ერთეულზე 

ნაკლები ბინა შენდებოდა (United Nations Economic Commission for Europe, „Country 

Profiles on the Housing Sector: Georgia,‖ 23-24.).  

2000-იანების შუიდან შედარებით გაუმჯობესებულმა ეკონომიკურმა 

მდგომარეობამ გამოიწვია ახალი და უკეთესი ხარისხის საცხოვრისზე მოთხოვნის 

ზრდა. ამ დროისთვის უძრავი ქონების პრივატიზაციამ უკვე ფართო მასშტაბები 

შეიძინა და საბინაო მშენებლობამაც სახელმწიფო სექტორიდან კერძო სექტორში 

გადაინაცვლა; კომერციულ საფუძველზე წარმოებულმა საბინაო მშენებლობამ 

წლიდან წლამდე სულ უფრო ფართო მასშტაბები შეიძინა. კერძო 

მენაშენეებმა/დეველოპერებმა დაიწყეს საბჭოთა პერიოდში არარსებული, უფრო 
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თანამედროვე, ვრცელი და კომფორტული პროდუქტის შეთავაზება, რამაც 

მიიზიდა ქალაქის მაღალშემოსავლიანი და ახალგაზრდა ოჯახები (UN Habitat, The 

State of European Cities in Transition: Taking Stock after 20 Years of Reform.).    

2013-2016 წლებში საბინაო მშენებლობის სექტორმა თბილისში 21,000 ახალი 

საცხოვრებელი ერთეული აწარმოა (Colliers, ‖Tbilisi: Real Estate Market Report,‖ 23.). 

ეს მაჩვენებელი მიუთითებს დაახლოებით 2%-იანი ყოველწლიური ჩანაცვლების 

ტემპზე, რაც ორჯერ მეტია სტანდარტულ 1%-იანზე (სტანდარტი გულისხმობს 

მთელი საცხოვრებელი ფონდის შეცვლას/ჩანაცვლებას ყოველ საუკუნეში/100 

წელიწადში). მზარდი სამშენებლო საქმიანობის საერთო ტენდენციას კარგად 

ასახავს ილ.1, სადაც ნათელად ჩანს, ერთი მხრივ, თბილისში ყოველწლიურად 

დასრულებული მშენებლობების რაოდენობა და. მეორე მხრივ, ამ მშენებლობების 

საერთო ღირებულება. მშენებლობის მოცულობისა და ღირებულების 

მნიშვნელოვანი ზრდა შეიძლება ნაწილობრივ ბანკების მხრიდან საბინაო 

მშენებლობის დაფინანსების მზადყოფნითაც ავხსნათ, თუმცა ასეთი 

მშენებლობების ფინანსირება ჯერ-ჯერობით მხოლოდ მსხვილი საბაზრო 

მოთამაშეებისათვის არის შესაძლებელი.  

2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომამდე და მსოფლიო ეკონომიკურ კრიზისამდე, 

სულ 4-5 წლის განმავლობაში, ახლად აშენებულ საცხოვრებლებზე საშუალო 

ფასები გასამმაგდა დაახლოებით 400 აშშ დოლარიდან მ²-ზე 2004 წელს 1,300 აშშ 

დოლარამდე მ²-ზე 2008 წელს. ასეთი შთამბეჭდავი ზრდა ორიენტირებული იყო 

უფრო მაღალშემოსავლიან სექტორზე, როდესაც ბინების შეძენა ხშირად 

რემიტანსების (უცხოეთში მომუშავეთაგან გამოგზავნილი თანხის) ხდებოდა და ან 

გასაქირავებლად გამოიყენებოდა ან ჩაუსახლებელი რჩებოდა მეპატრონის 

ჩამოსვლამდე.  

საბინაო სექტორში ფასების პოლიტიკა გარკვეულწილად შეიცვალა კრიზის 

შემდგომ პერიოდში. 2014 წელს კოლიერსის მიერ ჩატარებულმა უძრავი ქონების 

ბაზრის კვლევამ გვიჩვენა, რომ საცხოვრებელი ახალმშენებლობები იყოფა ფასების 

სამ ძირითად სეგმენტად: სეგმენტი A  საბინაო პროდუქტს ყიდის 400-დან 800 აშშ 

დოლარამდე მ². სეგმენტი B – 800-1,200 აშშ დოლარამდე მ², ხოლო სეგმენტი C – 

1,200 აშშ დოლარად და მეტად მ². მიმდინარე სამშენებლო პროექტები თანაბრად 

მოიცავენ A და B სეგმენტებს (თითოეული 45%), ხოლო C სეგმენტს დარჩენილი 

10% უპყრია. 2012 წლიდან საშუალო გასაყიდი ფასი ქალაქის მასშტაბით 

დასტაბილურდა და იცვლებოდა მცირედით - 810-დან 835 აშშ დოლარამდე მ²-ზე 

(Colliers, ‖Tbilisi: Real Estate Market Report,‖ 23.).  

ბაზარზე გასასხვისებლად/გასაყიდად გამოტანილი ახალი საბინაო ფონდი 

გვთავაზობს დიდ საცხოვრებელ ფართს, თუმცა ის ნაკლებადაა ხელმისაწვდომი 

მაღალი ფასების გამო; ამის გამო, ტრანზაქციების უდიდესი ნაწილი თბილისში 

მოიცავს 50 მ2-ზე უფრო მცირე ზომის ფართებს. მხოლოდ პრესტიჟულ და 

შედარებით მაღალშემოსავლიან ვაკის უბანში, რომელიც თავს უყრის არაერთ 

ახალმშენებლობას, მცირე ზომის ბინებით ტრანზაქციები არ წარმოადგენს წამყვან 

სეგმენტს და დიდი ფართის (151-250 მ2) ბინებით ვაჭრობაა უპირატესი 

(ტრანზაქციების 20%), როგორც ეს ილ.2-ზეა ნაჩვენები.  
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ილ. 3. ტრანზაქციების განაწილება ბინების ზომების მიხედვით თბილისის ზოგიერთ უბანში  

წყარო: Colliers, ‖Tbilisi: Real Estate Market Report 2014,‖25. 

პოსტსაბჭოთა პერიოდში საბინაო ახალმშენებლობები თბილისში ფოკუსირებული 

არიან მაღალშემოსავლიან უბნებზე შედარებით დაბალი ან ზომიერი 

მოსახლეობის სიმჭიდროვით, მაშინ როცა მაღალი სიმჭიდროვის მქონე საშუალო 

და მცირეშემოსავლიანი უბნები, რომლებსაც ყველაზე მეტად ჭირდება უკეთესი 

საცხოვრებელი პირობები, არ არიან განებივრებული დეველოპერული 

პროექტებით.  

ილ. 3ე-ზე ნაჩვენებია უარყოფითი კორელაცია ახლადაშენებულ ფართობებსა და 

0-50 მ2 ფართობის გასხვისებულ ბინებს შორის შერჩეულ უბნებში. ერთი 

შეხედვით, ახალმშენებლობების სიმცირე მაღალი სიმჭიდროვის არეალებში 

შეიძლება უბრალოდ სამშენებლო ფართობების არარსებობით/სიმწირით აიხსნას, 

ხოლო ფინანსურად ხელმისაწვდომი საცხოვრისი ამ დროს სხვა უბნებში 

შენდებოდეს. თუმცა, სინამდვილეში, დადებითი კორელაცია ამა თუ იმ უბანში 

მშენებარე ფართის ოდენობასა და 151-250 მ2 ზომის გასხვისებული ბინების წილს 

შორის იმაზე მიგვითითებს, რომ ახალმშენებლობები თბილისის შეძლებულ, 

დიდი ფართობის ბინებით დაინტერესებულ საბაზრო სეგმენტზეა 

ორიენტირებული; შედარებით მჭიდროდ დასახლებული და ღარიბი უბნების 

მცხოვრებლებს კი ეს ბიზნესი ძალიან შეზღუდულ არჩევანს უტოვებს. 

უარყოფითი კორელაცია მოსახლეობის სიმჭიდროვესა და აშენებული ფართის 

ოდენობას შორის (რაც მეტია სიმჭიდროვე, მით უფრო მცირეა მშენებარე საბინაო 

ფართი), დადებით კორელაციასთან ერთად მოსახლეობის სიმჭიდროვესა და 0-50 

მ2 გასხვისებული ფართის წილთან ამათუიმ უბანში, ხაზს უსვამს ‗საბაზრო 

უფსკრულის‘ (market gap) არსებობას  ადექვატური ჩასანაცვლებელი საცხოვრისის 

მიწოდების კუთხით იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც თბილისის ყველაზე 

ჭარბმოსახლეობიან და ფიზიკურად დეგრადირებულ რაიონებში ცხოვრობენ.    
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მართლაც, ვაკე მეორე ადგილზეა (საბურთალოს შემდეგ) თბილისის უბნებს შორის 

მიმდინარე ახალმშენებლობების მოცულობით (549,000 მ2), მაგრამ, 

პარადოქსულად, სხვა უბნებთან შედარებით სწორედ აქ არის მოსახლეობის 

შედარებით დაბალი სიმჭიდროვე (3,286 კაცი/კმ2) და ყველაზე მაღალი წილი 151-

250 მ2 ფართობის ბინების გაყიდვისა (20%). 

როგორც უკვე ითქვა, ბინების გასაყიდი ფასიც მ2-ზე ვაკეში, ვერაზე, მთაწმინდასა 

და საბურთალოს ზოგიერთ ნაწილებშია ყველაზე მაღალი მთელი თბილისის 

მასშტაბით. 

 

ილ. 4. კორელაცია მოსახლეობის სიმჭიდროვეს, მშენებარე საცხოვრებელი ფართის მოცულობასა და 

გასხვისებული ბინების ფართობებს შორის თბილისის უბნების მიხედვით  

წყარო: Colliers, ‖Tbilisi: Real Estate Market Report 2014,‖ 25-26. 

საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის მცირეშემოსავლიანი სეგმენტის 

წვდომისათვის, მენაშენეები კლიენტს სთავაზობენ უფრო იაფ პროექტებს, 

რომლებიც ‗შავი და თეთრი კარკასის‘ სახელითაა ცნობილი. დედაქალაქის 

მოსახლეობისათვის კარგადაა ცნობილი, რომ ორივე ეს ტიპი დაუსრულებელი 

პროდუქტია, თუმცა ‗თეთრი კარკასი‘ დასრულების გაცილებით მაღალ საფეხურს 

გულისხმობს ‗შავ კარკასთან‘ შედარებით. ასეთი პროდუქტი საშუალებას აძლევს 

მყიდველს დაზოგოს ბინის შესაძენი თანხის ნაწილი, რომელიც ბინის 

მოპირკეთების, გაყვანილობების და ზოგიერთი საბაზო ელემენტის ასაშენებლად 

და დასაინსტალირებლად იქნებოდა საჭირო, რათა ეს დანახარჯები მოგვიანებით 

გაიღოს, საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. თბილისში 

‗კარკასის‘ ტიპის პროექტები საბინაო ახალმშენებლობების 2/3-ს შეადგენს, თუმცა, 

ბოლო წლებში იზრდება ბოლომდე დასრულებული (ე.წ. turn-key) პროექტების 

წილი, განსაკუთრებით შეძლებულ უბნებში (UN Habitat, The State of European Cities 

in Transition: Taking Stock after 20 Years of Reform.).  

‗კარკასის‘ ტიპის პროექტებთან მიმართებაში ორი მთავარი პრობლემა იკვეთება: 

ხარისხი და ესთეტიკური მხარე. ‗შავი კარკასის‘ შენობათა სიმრავლემ და 
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ფინანსური კრიზისის პერიოდში ე.წ. ‗გაყინულმა‘ (გაურკვეველი დროით 

შეჩერებულმა) მშენებლობებმა  თბილისის განაშენიანების პროფილს, ე.წ. 

‗სქაილაინს‘, ერთობ არაჯანსაღი სახე შესძინა, რაც აკნინებს თბილისის ურბანულ 

სახეს და რამაც შეიძლება  ხელშემშლელად იმოქმედოს საინვესტიციო გარემოზე. 

ზოგჯერ ახალი შენობების ხარისხი ეჭვს იწვევს, რადგან როგორც ადგილობრივად 

ნაწარმოები, ასევე იმპორტირებული საშენი მასალები არ მოწმდებიან 

სტანდარტების მიხედვით და არ გადიან სერტიფიცირებას. ზოგადად, სამშენებლო 

სექტორი, რა თქმა უნდა, ბინათმშენებლობის ჩათვლით, სერიოზულ კრიტიკას 

იმსახურებს, მათ შორის კადრების კვალიფიკაციის კუთხითაც (Georgia Urban 

Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft manuscript]).    

როგორც აღვნიშნეთ, ახალ მშენებლობათა ფასები მ2-ზე მნიშვნელოვნად ვარირებს 

ქალქის ფარგლებში; ის ყველაზე მაღალია ვაკეში, ვერაზე, მთაწმინდაზე, 

საბურთალოს ზოგიერთ არეალში და ზოგჯერ 40-50%-ით აღემატება საშუალო 

საქალაქო მაჩვენებელს (Colliers, „Tbilisi: Real Estate Market Report 2014‖, 27).  

ცხრ.2ე-ში ასახულია ეს სხვაობები ‗თეთრი კარკასის‘ შენობებში ცენტრიდან 

პერიფერიისაკენ გადაადგილებისას. 

 
1 ოთახი (25-45 

მ2) 

2 ოთახი (45-70 

მ2) 

3 ოთახი  (70-

100 მ2) 

4 ოთახი 

(100+მ2) 

თბილისის 

ცენტრი 
1,100-1,500 1,000-1,500 1,000-1,400 950-1,400 

გარდამავალი 

ცენტრსა და 

პერიფერიას 

შორის  

800-1,100 750-1,000 750-1,000 700-1,000 

პერიფერია 600-900 550-850 550-800 500-800 

ცხრ.  2. ‗თეთრი კარკასის‘ ტიპური ფასები (აშშ დოლარში) მ2-ზე მდებარეობის მიხედვით 

წყარო: Estimates provided by Realtors.ge (Mikheil Dzagnidze), January 2015. 

იმავე პრინციპითაა შეფასებული სხვადასხვა ზომის ბინების ფასები ქალაქის 

სხვადასხვა ადგილას. 

 
პატარა 1 

ოთახი 

დიდი 1 

ოთახი 

პატარა 2 

ოთახი 

დიდი 2 

ოთახი 
3 ოთახი 4 ოთახი 

ზომა, მ2 25 35 50 65 80 100 

თბილისი

ს ცენტრი 
32,500 45,500 62,500 81,250 96,000 117,500 

გარდამავ 23,750 33,250 43,750 56,875 70,000 85,000 
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ალი 

ცენტრსა 

და 

პერიფერი

ას შორის  

პერიფერი

ა 
18,750 26,250 35,000 45,500 54,000 65,000 

ცხრ.  3. ‗თეთრი კარკასის‘  ფასები (აშშ დოლარში) ბინების სიდიდის მიხედვით 

წყარო: Estimates provided by Realtors.ge (Mikheil Dzagnidze), January 2015. 

საინტერესოა, რომ მსოფლიო ბანკის კვლევის  მიხედვით, საცხოვრებელი 

ახალმშენებლობის ხარჯების განაწილების უხეში სტრუქტურა ასე გამოიყურება: 

მიწის ნაკვეთზე საშუალოდ მოდის ზარჯების 15%, მშენებლობაზე - 46%, 

ინფრასტრუქტურაზე - 8%, ფინანსურ რესურსზე - 4%, სხვა ხარჯებზე - 4% და 

მოგება განისაზღვრება 23%-ით. ზონირების მოთხოვნები მენაშენეს 

ავალდებულებს ყოველი საცხოვრებელი ერთეულისათვის/ბინისათვის თითო 

მანქანის საპარკინგე ადგილის მოწყობას, რაც ზრდის შენობის საფუძველში 

განსახორციელებელი ინვესტიციის მოცულობას. თუმცა, ისიც საყოველთაოდაა 

ცნობილი, რომ ზოგი დეველოპერი, მშენებლობის ინსპექტირების შემდეგ, 

პარკინგის სივრცეს გასაყიდ საბინაო სივრცედ გარდაქმნის, ან პროექტში ერთ 

საცხოვრებელ ერთეულად დაფიქსირებულ ბინას/სივრცეს რამდენიმე მომცრო 

ბინად ყოფს, რითიც თავიდან იცილებს მეტი საპარკინგო ადგილის შექმნის 

აუცილებლობას. ასეთი ქმედებებით მენაშენე ზრდის თავის მოგებას, მაგრამ ზიანს 

აყენებს სივრცის ოპტიმალურ მოწყობას.  

ძველი საბინაო ფონდი 

დეტალური სარწმუნო მონაცემების არარსებობის პირობებში, საბაზრო 

ტრანზაქციების მონაცემებზე დაყრდნობით, შევეცდებით ავსახოთ სურათი ისეთი 

უბნების (მაგ. გლდანი, ნაძალადევი, ჩუღურეთი, დიდი დიღომი და დიდუბე) 

საცხოვრებელი ფონდის საბაზრო პარამეტრებზე, სადაც ახალმშენებლობები 

შედარებით ნაკლები რაოდენობის და მოცულობისაა.  როგორც ახალი საბინაო 

ფონდის შემთხვევაში, აღნიშნული რაიონების ძველი ბინებით ტრანზაქციებშიც 

მცირე ზომის (50 მ²-მდე) ბინების გასხვისება ჭარბობს (მაგ. ჩუღურეთში 2014 წელს 

ყველა ტრანზაქციის 57%).  

ცენტრიდან დაშორებასთან ერთად ტრანზაქციების საშუალო ფასები მ²-ზე 

თანდათან ეცემა. გასაყიდი ფასები ძველი საბინაო ფონდის ბინებზე, მ²-ზე, 

გაცილებით ნაკლებია ახალმშენებლობებში შექმნილ ბინებთან შედარებით. ხშირ 

შემთხვევაში მ²-ზე ერთსა და იმავე ფასად შეიძლება ძველი ბინის ყიდვა ქალაქის 

ცენტრში, ხოლო ახლისა - ცენტრიდან  მოშორებით. საგრძნობია განსხვავებები 

უბნების მიხედვით. მაგალითად, ჩუღურეთში, ძველი ბინების საშუალო საბაზრო 

ფასები 22%-ით დაბალია მთაწმინდასთან შედარებით, სადაც უფრო მოზრდილი 

ბინების გაყიდვა ფიქსირდება (მთელი ტრანზაქციების 11% 151-250 მ²-ის ბინებზე 

მოდის), სხვა უბნებში კი  კიდევ უფრო დაბალი ფასები ფიქსირდება (იხ. ილ.  4ე).  
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ილ. 5. ბინების საშუალო გასაყიდი ფასები თბილისის უბნებში 

წყარო: Colliers, ‖Tbilisi: Real Estate Market Report 2014,‖ 26. 

საბაზრო ტრანზაქციების მონაცემების განზოგადების საფუძველზე, მსოფლიო 

ბანკი კოლიერსის კვლევაზე დაყრდნობით, ადგენს ფასების განაწილების 

ქვემოთმოყვანილ კანონზომიერებას თბილისის ტერიტორიაზე (იხ. ცხრ. 4ე). 

 
პატარა 1 

ოთახი 

დიდი 1 

ოთახი 

პატარა 2 

ოთახი 

დიდი 2 

ოთახი 
3 ოთახი 4 ოთახი 

ზომა, მ2 25 35 50 65 80 100 

თბილისი

ს ცენტრი 
21,775 30,485 43,550 56,615 69,680 87,100 

გარდამავ

ალი 

ცენტრსა 

და 

პერიფერი

ას შორის  

16,275 22,785 32,550 42,315 52,080 65,100 

პერიფერი

ა 
14,425 20,195 28,850 37,505 46,160 57,700 

ცხრ.  4. ძველი ბინების ფასები (აშშ დოლაში) თბილისში ბინების სიდიდის მიხედვით 

წყარო: Average price data obtained from Colliers, ―Tbilisi Real Estate Market Report 2014‖. 26. 

იგივე კვლევის მიხედვით, ოროთახიანი ბინის მედიანური საბაზრო ფასი 

თბილისში ბოლო წლის განმავლობაში 30,000-დან (პერიფერიებზე) 60,000 აშშ 

დოლარამდე (ცენტრში) მერყეობს. 



ტომი 4 

 

347 
 
                    
 
 

საცხოვრისის იჯარა 

საიჯარო საცხოვრისის ‗ოფიციალური/ფორმალური‘ ბაზარი (rental market) 

თბილისში შედარებით შეზღუდული და განუვითარებელია, რასაც ბინების 

პრივატიზაციის მაღალი წილიც განაპირობებს. გაეროს ევროპულმა კომისიამ 2004 

წელს თბილისში კერძო მფლობელების მიერ საბინაო ფონდის მხოლოდ 1.7%-ის 

იჯარით გაცემა დააფიქსირა (UNECE, Country Profiles on the Housing Sector: Georgia, 

21.). უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს მაჩვენებელი დღეს გაცილებით მაღალია, თუმცა 

ძნელი სათქმელია, თუ რამდენია. 

კერძო მესაკუთრეების მიერ ბინების/საცხოვრებელი ერთეულების იჯარით გაცემა 

როგორც წესი არაფორმალურად, ნოტარიალური დამოწმებისა და 

ხელშეკრულების გარეშე ხდება და არც სახელმწიფოს მიერ რეგისტრაცია 

ექვემდებარება. 2010-იან წლებში სტანდარტული ოროთახიანი ბინის ქირაობა 

თბილისში 100 აშშ დოლარიდან (ყველაზე შორეულ უბნებში, მაგ. ლილოში) 500 

დოლარამდე ჯდება (მაგ. საბურთალოში). უფრო მაღალი საიჯარო ფასები 

მოქმედებს ბინებისა და სახლების კომპანიებზე ან საერთაშორისო ფირმებისა და 

ორგანიზაციების უცხოელ წარმომადგენლებზე გაქირავების დროს იხ. MoESD, 

Urban Indicators.). ამ უკანასკნელ შემთხვევებში, როგორც წესი, ფორმდება 

შესაბამისი კონტრაქტები და ასეთ გაქირავებას ფორმალური ხასიათი აქვს. 

 
პატარა 1 

ოთახი 

დიდი 1 

ოთახი 

პატარა 2 

ოთახი 

დიდი 2 

ოთახი 
3 ოთახი 4 ოთახი 

თბილისი

ს ცენტრი 
270 330 360 450 490 600 

გარდამავ

ალი 

ცენტრსა 

და 

პერიფერი

ას შორის  

220 270 290 350 370 460 

პერიფერი

ა 
170 210 250 310 320 400 

 

ცხრ.  5. თვიური საიჯარო ფასები ოთახების რაოდენობის მიხედვით (აშშ დოლარებში) 

წყარო: Colliers,‖Tbilisi: Real Estate Market Report 2014,‖ 2. 

საცხოვრისის ხელმისაწვდომობა 

საცხოვრებელი ფართის ხელმისაწვდომობა მოქალაქეთა ფართო სპექტრისათვის, 

ცენტრალური საკითხია თბილისის სივრცითი და სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების მიმართულების განსაზღვრისას. მიუხედავად საბინაო 

მშენებლობის ერთგვარი ბუმისა, რაც ბოლო 10-12 წლის განმავლობაში შეინიშნება 
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და დასტურდება საბინაო ტრანზაქციების ზრდადი ტენდენციებით, თბილისის 

მოქალაქეთა უმრავლესობა მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ იქონიოს 

ადექვატური საბინაო/საცხოვრებელი პირობები ან ხელი მიუწვდებოდეს მასზე 

ახლო მომავალში. საშუალო და დაბალშემოსავლიანი ოჯახები, რომლებიც 

თბილისში დიდ უმრავლესობას შეადგენენ, ‗გამომწყვდეულები‘ არიან 

არახელმისაწვდომი, ძვირადღირებული, კომერციული ინტერესის მატარებელი 

საბინაო დეველოპმენტის პროდუქტების სიუხვესა და მის შესაძენად საჭირო 

სახელმწიფო სუბსიდირების/დახმარების პროგრამების არარსებობას შორის. ასეთი 

პროგრამების აუცილებლობა კი უდავოა, რათა ქალაქის მოსახლეობის ძირითად 

ნაწილს შეექმნას ხელმისაწვდომობა ადექვატურ საცხოვრებელ ფართზე (ფართისა 

და ხარისხის თვალსაზრისით) და სათანადო სერვისებზე. ასეთ პირობებში, 

საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახები ხშირად მიმართავენ მათ ხელთ არსებულ 

ბინებზე ‗მიშენების‘ პრაქტიკას (სამართლიანობისათვის უნდა ითქვას, რომ ბოლო 

რამდენიმე წელია ‗მიშენებების‘ განხორციელება პრაქტიკულად აღარ ხდება, 

აკრძალვის გამო) ან ძველი საბინაო ფონდის ბინების შეძენას, მაშინ როცა 

მცირეშემოსავლიან ოჯახებს საბინაო პირობების გაუმჯობესების არანაირი 

შესაძლებლობა არ ეძლევა სოციალური საცხოვრისის პროგრამების არარსებობის 

ან მისი მეტად შეზღუდული მასშტაბის გამო.  

ზოგადად, საცხოვრისის ხელმისაწვდომობა განისაზღვრება შეფარდებითი 

სტანდარტის მიხედვით, რომლის ფარგლებშიც ხდება შედარება საცხოვრებლის 

ფასისა (საცხოვრისის ხარჯებისა) შემოსავალთან ან სხვა ეკონომიკურ სამიზნე 

მაჩვენებელთან.  

საცხოვრისის ხელმისაწვდომობის ანალიზისათვის ფართოდაა მიღებული იმ 

პროცენტის განსაზღვრა, რომელსაც ბინათმფლობელობა ხარჯავს თავისი საერთო 

შემოსავლიდან საბინაო ხარჯების დასაფარავად. საბინაო ხარჯები, ევროსტატის 

განსაზღვრებით, მოიცავს: საბინაო იპოთეკის გადასახადს, საბინაო სესხებს, 

საბანკო განაკვეთის გადასახადს, საიჯარო გადასახადს, კომუნალური 

მომსახურების ხარჯებს, შეკეთების/ექსპლუატაციის ხარჯებს და სტრუქტურული 

დაზღვევის ხარჯებს (Alice Pittini.  Housing Affordability in the EU: Current situation 

and recent trends. (CECODHAS, Jan 2012), 2.). საქართველოში ამ კომპონენტების 

შესახებ მონაცემების არქონის გამო, ხელმისაწვდომობის ანალიზი შემოიფარგლება 

იპოთეკის გადასახადით, საბინაო სესხით, საბანკო განაკვეთის გადასახადით, 

საიჯარო გადასახადითა და კომუნალური მომსახურების ხარჯებით. ევროსტატის 

მიერ ხელმისაწვდომობის მიღმა არსებულ საცხოვრისად შეფასებულია ის, 

რომლის საბინაო ხარჯების დასაფარავადაც ბინათმფლობელობამ უნდა 

დახარჯოს თავისი საერთო შემოსავლების 40 პროცენტი ან მეტი. ისიც უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში კიდევ უფრო ხშირად 30 

პროცენტიანი ზღვარი მიიღება მხედველობაში, ამიტომ მისი გამოყენებაც 

უპრიანია ჩვენი შეფასებებისათვის. 

ბინის საერთო ფართი (მ2) ბინის ფასი (აშშ დოლარი) 

30 27180 262 
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75 71250 687 

95 76000 740 

135 114750 1105 

ცხრ.  6. TBC Bank-ის საიპოთეკო გადასახადი ბინის ზომის მიხედვით  

წყარო: Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft 

manuscript] http://www.tbcbank.ge/web/en/web/guest/mortgage-center -ის საფუძველზე  

 

საცხოვრისის დაფინანსება 

2000-იან წლებამდე ახალი საბინაო მშენებლობის მასშტაბებიც მცირე იყო და არც 

საბანკო სექტორი იყო აქტიურად ჩართული უძრავი ქონების მშენებლობის 

დაფინანსებაში. დღეისათვის ბინის შეძენის მსურველთათვის დაფინანსების 

სხვადასხვა საშუალება არსებობს, მაგრამ ამ საშუალებებით სარგებლობა 

შესაძლებელია მხოლოდ მკაცრი საშემოსავლო მოთხოვნების დაკმაყოფილებისა 

და საკმაოდ მაღალი (ჩვენ მეზობელ ქვეყნებთან შედარებითაც კი) საბანკო 

განაკვეთების გადახდის შემთხვევაში. ბუნებრივია, რომ ეს მნიშვნელოვნად 

ზღუდავს ბინების შესაძენად სესხის ამღებთა რაოდენობას. სესხის შედარებით 

მოკლევადიანობა (მაქსიმუმ 15 წელი) და მათი კომერციული ბანკების მიერ გაცემა 

მაღალი საპროცენტო განაკვეთით განაპირობებს იმას, რომ საბინაო სესხის 

დაფარვას ოჯახის თვიური შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჭირდება. 

სტანდარტული იპოთეკური სესხი თბილისში 9-16% საბანკო 

განაკვეთის/ინტერესის პირობებით შეიძლება იქნას აღებული, 10-15 წლის ვადით 

(United Nations Economic Commission for Europe, „Country Profiles on the Housing 

Sector: Georgia‖, 2.). სესხის ამღების ხელფასი 800-900 ლარს მაინც უნდა 

შეადგენდეს; საშუალო შეფარდება სესხის ოდენობასა და ქონების ღირებულებას 

შორის 60-80 პროცენტია.  

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიხედვით, 2013 წელს კომერციული ბანკების 

მიერ გაცემულმა იპოთეკურმა სესხებმა მთელი საკრედიტო პორტფოლიოს 

თითქმის ნახევარი (48.8%) შეადგინა, რაც ასეთი სესხების ფართოდ გაცემაზე 

მეტყველებს (Sarke News, ―Mortgage Loans Account for Almost Half of Total Crediting‖ 

Sarke Information Agency, 12 August 2013). საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ 

ზოგიერთი კომერციული ბანკი, იპოთეკურ სესხს [უპირატესად] გაცემს მასთან 

პარტნიორობაში მყოფი ან სულაც მასთან ასოცირებულ კომპანიის (მაგ. 

‗საქართველოს ბანკის‘ შემთხვევაში - კომპანია M²) დეველოპერულ პროექტებზე. 

იპოთეკური სესხის საშუალებით ბინების შეძენის ხელმისაწვდომობის ანალიზმა 

გვიჩვენა (Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank 

document. [Draft manuscript]), რომ საბანკო იპოთეკური სესხის მისაღებად (მაგ. TBC 

Bank-გან) მინიმუმ 300 აშშ დოლარის ექვივალენტის თვიური შემოსავალია 

საჭირო, რაც თბილისის მოსახლეობის მხოლოდ 50%-ს თუ აქვს. იმის 

გათვალისწინებით, რომ საცხოვრისის ხელმისაწვდომობის სტანდარტულ 

კრიტერიუმად ოჯახის შემოსავლის 30%-იანი ზღვარია მიღებული (ანუ 

იპოთეკური სესხის დასაფარავად არ უნდა იხარჯებოდეს ოჯახის თვიური 
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შემოსავლის 30%-ზე მეტი, რომ ქონება ხელმისაწვდომად ჩაითვალოს), თბილისის 

მოსახლეობის მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც შემოსავლების მიხედვით 

უმაღლესი/ზედა 10%-ის ჯგუფში ხვდება (ანუ 90-ე პროცენტილს და ზევით) 

შეუძლია უზრუნველყოს სესხის ხელმისაწვდომობა, რაც მხოლოდ მცირე ზომის 

(30 მ²-ის), შედარებით იაფი (27,180 აშშ დოლარის ღირებულების) ბინის ყიდვის 

საშუალებას იძლევა. უფრო მოზრდილი, 75 მ²-ის სამოთახიანი ბინის 

ყიდვისათვის სესხის ასაღებად ბანკისათვის აუცილებელი იქნებს 700 აშშ 

დოლარის ექვივალენტის ოდენობის ხელფასი, რაც ნიშნავს, რომ  უმაღლეს 5% 

საშემოსავლო ჯგუფში (ანუ 95-ე პროცენტილის) შემავალი ოჯახის ყოველთვიური 

შემოსავლის 65%-ის გადახდა უზრუნველყოფს ასეთი საბანკო სესხის 

გასტუმრებას.   

ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილი ასახავს ყოველთვიური საიპოთეკო გადასახადის 

მოცულობას სხვადასხვა ზომის ბინებზე.       

საბინაო იპოთეკური სესხების მდგომარეობა მეტ-ნაკლებად მსგავსია სხვა დიდი 

ბანკებშიც (უფრო დეტალურად იხ. მსოფლიო ბანკის ანგარიში, Georgia Urban 

Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft manuscript]). 

ილ. 12. გვიჩვენებს საქართველოს ბანკის IPO+ იპოთეკური პროგრამით 

დაფინანსების შესაძლებლობებს და მის საფუძველზე საცხოვრებელი ფართის 

გარკვეული ოდენობის შეძენის შესაძლებლობას თბილისის უბნების მიხედვით.  

 

ილ. 6. ბინის ფართის შეფარდება IPO+ იპოთეკური სესხით ხელმისაწვდომ შესაძენ ფართთან 

საშემოსავლო პროცენტილების მიხედვით 

წყარო: Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft 

manuscript] Monthly mortgage payment: BoG online loan calculator 

(http://bankofgeorgia.ge/retail/en/loans/mortgages/ipo-plus) საფუძველზ 
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ზემოთ აღწერილი სიტუაციიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, რომ თბილისის 

მოსახლეობის/ოჯახების უდიდესი ნაწილის დაბალი შემოსავლის გამო საბანკო 

დაფინანსება და, შესაბამისად, ბინის შეძენა იპოთეკური სესხით მეტად 

გართულებულია, ხოლო სესხის მოპოვების შემთხვევაში მისი გადახდა დიდ 

ხარჯებთან, ოჯახური ბიუჯეტის დიდ წილთანაა დაკავშირებული. ისეთ 

შემთხვევებში, როდესაც საბინაო სესხები არ არის სათანადოდ მხარდაჭერილი 

ოჯახური შემოსავლით, ხშირად ხდება ვალების ვერ გასტუმრება და მის 

საფუძველზე იპოთეკაში ჩადებული ქონების დაკარგვა, რისი ათასობით 

შემთხვევაა დაფიქსირებული და რაც იწვევს მოსახლეობის გამოსახლებას ან 

სასამართლო დავებსა და დაპირისპირებებს კერძო პირებს, საბანკო სექტორს და 

ქალაქის ხელისუფლებას შორის.  

ბინების სარემონტო სესხები 

საცხოვრებელი ფართის სარემონტოდ, ძველ, დაზიანებულ საცხოვრებელ 

შენობებსა და მიშენებებით ‗დამშვენებულ‘ სახლებში ან ‗კარკასის‘ ტიპის 

ახალმშენებლობებში დაუმთავრებელი ბინების დასასრულებლად საბანკო სესხები 

ასევე პოპულარულია და ხშირად გაიცემა.  

შედარებით მცირე სარემონტო სესხი ბევრი ოჯახისთვისაა ხელმისაწვდომი. 

მაგალითად, 3,000 აშშ დოლარის ოდენობის სესხი  25-ე საშემოსავლო 

პროცენტილმაც (ანუ ყველამ, საშემოსავლო ჯგუფების ბოლო მეოთხედის გარდა) 

შეიძლება აიღოს. ამავე დროს საფუძვლიანი რემონტის გასაკეთებლად საჭირო 

მოზრდილი სესხები (10,000 დოლარის სესხი უდიდესია სარემონტო სესხებს 

შორის) მხოლოდ ყველაზე შემოსავლიანი ჯგუფებისთვისაა ხელმისაწვდომი. 

საიჯარო საცხოვრებელი ფონდი  

საიჯარო საცხოვრებელი ფონდი თბილისში, როგორც ადრეც აღვნიშნეთ, საკმაოდ 

შეზღუდული ზომისაა და ე.წ. ‗რუხ‘ (ანუ ნახევრად ფორმალურ) ბაზარს 

განეკუთვნება. ამავე დროს, როგორც ზოგადად საბინაო ბაზარი, ისიც არაუმეტეს 

მოსახლეობის უფრო შეძლებული ნახევრისათვის (ანუ 50-ე პროცენტილი და 

ზევით) არის ხელმისაწვდომი, ისიც ქალაქის არაცენტრალურ და პერიფერიულ 

ნაწილებში. ეს კი პირდაპირ მიუთითებს საიჯარო საცხოვრებლის არასაკმარის 

მიწოდებაზე (Colliers, „Tbilisi: Real Estate Market Report 2014‖, 28.). სპეციალისტები 

აღნიშნავენ, რომ ეს ბაზარი პირველ ყოვლისა უცხოელ მოიჯარეებზეა 

ორიენტირებული, რომლებიც დროებით სახლდებიან თბილისში.   

ილ.  6ე ასახავს საიჯარო საცხოვრებელი ფონდის ფასებსა და ხელმისაწვდომობას 

მოსახლეობის სხვადასხვა საშემოსავლო ჯგუფებისათვის ქალაქის სხვადასხვა 

ადგილას. საყურადღებოა, რომ პატარა ბინებიც კი ქალაქის პერიფერიებზე  

ნახევარზე მეტი მოსახლეობისათვის/ოჯახებისათვის არ არის ხელმისაწვდომი. 

საერთო ჯამში ცხადია, რომ იმ ოჯახებისათვის, რომლებიც არ შედიან ზედა 

საშემოსავლო ნახევარში (ანუ 50-ე და უფრო მაღალ პროცენტილში) არც 

საცხოვრებლის იჯარა, მითუმეტეს არც მისი შეძენა და არც გარემონტებაა 

ხელმისაწვდომი საბანკო სესხების საფუძველზე. 
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ილ.  7. თვიური საიჯარო ფასები თბილისში ოჯახების შემოსავლიდან 30%-იან საბინაო 

დანახარჯებთან (ხელმისაწვდომობასთან) შეფარდებით 

წყარო: Rental prices: Colliers,―Tbilisi Real Estate Market Report,‖28 

საბინაო სერვისების ხელმისაწვდომობა 

 

ბინების  შესაკეთებლად ან შესაცვლელად საჭირო სესხების 

ხელმისაწვდომობასთან ერთად მეტად მტკივნეული საკითხია მიმდინარე საბინაო 

ხარჯების დაფარვის ხელმისაწვდომობა, მით უმეტეს, რომ თბილისის საბინაო 

უძრავი ქონების უზარმაზარი ნაწილი კერძო საკუთრებაშია გადაცემული. ამ 

თვალსაზრისით ჩვენ ვგულისხმობთ და განვიხილავთ გათბობის, 

ელექტროენერგიის, წყლის, ნაგვის და საცხოვრისის მიმდინარე ექსპლუატაციის 

ხარჯებს. სამწუხაროდ, სტატისტიკური მონაცემები მხოლოდ ელექტროენერგიის 

დანახარჯებზე არსებობს, რაც მიუთითებს ამ კუთხით ბინათმფლობელობების 

ხელმისაწვდომობაზე.   

 

ბუნებრივია, სწორედ დაბალი შემოსავლის მქონე ბინათმფლობელობათა ნახევარს 

9ანუ 50-ე პროცენტილის ქვევით) უჭირს ყველაზე მეტად საბინაო კომუნალური 

გადასახადების გადახდა. 25-ე პროცენტილის ქვევით მყოფი ბინათმფლობელობები 

კი შემოსავლის მესამედზე მეტს ხარჯავენ გათბობაზე. ზოგადად, თბილისის 

ბინათმფლობელობები 90 ლარზე მეტს ხარჯავენ თვეში ელექტროენერგიაზე, რაც 

საკმაოდ მაღალია მოკრძალებული საშუალო შემოსავლის ფონზე.  
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ილ. 8. ბინათმფლობელობათა თვიური შემოსავლის პროცენტი, რომელიც იხარჯება 

ელექტროენერგიაზე, საშემოსავლო პროცენტილების მიხედვით 

წყარო: Integrated Household Survey, GeoStat 2013.  

 

17. საცხოვრისის სპეციფიკური ასპექტები: ღარიბი და მოწყვლადი 

მოსახლეობის ბინებით უზრუნველყოფა 

მოსახლეობის ღარიბ და მოწყვლად ჯგუფებად მიიჩნევა ის ოჯახები, რომლებიც 

შემოსავლების მიხედვით ბოლო/ქვედა 20%-ში ხვდება (მე-20 პროცენტილი და 

ქვევით) ან, რომლებიც იმყოფებიან დადგენილი საარსებო მინიმუმის(2014 

წლიდან საარსებო მინიმუმი საქართველოში თვეში 149 ლარის ოდენობითაა 

განსაზღვრული) ზღვარს ქვემოთ და ძირითადი მოსახლეობისაგან სოციალური 

გარიყვის მაღალი საფრთხის წინაშე.  ეს ჯგუფები საქართველოსა და თბილისში 

წარმოდგენილია დევნილებისა (საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან) და 

არაფორმალურ და არასათანადო პირობებში მცხოვრები ღარიბი მოსახლეობის 

მიერ. სწორედ ამ ჯგუფებს ჭირდებათ ყველაზე მეტად ადექვატური 

საცხოვრებელი პირობებისა და საცხოვრისზე ხელმისაწვდომობის შექმნა, რაც 

მხოლოდ სათანადო სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ჩარევითა და 

ძალისხმევით შეიძლება იქნას მიღწეული. ამ მიზნის მისაღწევად კი 

აუცილებელია, ერთი მხრივ, სათანადო რაოდენობის 

სოციალური/საზოგადოებრივი საცხოვრებელი ფონდის შექმნა და, მეორე მხრივ, 

არაფორმალური და უკანონო დასახლებების განახლება და მოდერნიზაცია. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, სამწუხაროდ, დღეს თბილისში არ არსებობს 

უსახლკაროთა და არაადექვატურ პირობებში მცხოვრებთა რეესტრი, რაც 

ართულებს მათთვის დახმარების აღმოჩენის შესაძლებლობას. 
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სოციალური საცხოვრისი 

სოციალისტურ ეპოქაში აშენებული თბილისის საბინაო ფონდი, პრაქტიკულად 

მთლიანად, სოციალურ საცხოვრისად შეიძლება ჩაითვალოს. მიუხედავად 

არასაკმარისი საბინაო ფართისა და შედარებით დაბალი ხარისხისა, 

საცხოვრებელი ადგილისა და სამშენებლო პროექტის არჩევის შეუძლებლობისა, 

ქალაქის მოსახლეობამ ამ პერიოდში გადაჭრა უსახლკარობის პრობლემა და, 

მეტწილად, საბინაო კეთილდღეობის პირობებში იმყოფებოდა. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, მას შემდეგ რაც მოხდა არსებული საბინაო 

ფონდის პრაქტიკულად სრული პრივატიზაცია, საქართველოს ცენტრალურმა 

ხელისუფლებამ საკმაოდ პასიური დამოკიდებულება გამოავლინა სოციალური 

ბინათმშენებლობის მიმართ და ეს ამოცანა ადგილობრივ თვითმმართველობებს 

გადააბარა, რომელსაც არც სახსრები და არც ცოდნა-გამოცდილება აღმოაჩნდა ამ 

საკითხების მოსაგვარებლად. შეზღუდულია საზოგადოებრივი/არასამთავრობო 

სექტორის როლიც, რომელიც ძირითადად უსახლკაროთათვის დროებითი 

თავშესაფრის მოგვარებითაა დაკავებული. 

2007 წლიდან კომპანიამ SDC დაიწყო სოციალური საცხოვრისის პროექტის - 

‗სოციალური საცხოვრისი მხარდამჭერ გარემოში‘ დანერგვა. ეს პროექტი 

საქართველოს სხვა ექვს ქალაქთან ერთად თბილისსაც შეეხო, თუმცა მისი 

მოცულობა და მასშტაბები საკმაოდ მცირეა (მაგალითად, თბილისში ამ პროგრამის 

ფარგლებში სულ 52 ოჯახის დასახლება მოხდა აშენებულ სოციალურ სახლებში). 

ამ პროექტით ყველა შენობა მუნიციპალურ საკუთრებაშია და მისი მოვლა-

პატრონობას ადგილობრივი თვითმმართველობა ახორციელებს. ადგილობრივი 

თვითმმართველობავე გამოყოფს მიწას და უზრუნველყოფს ინფრასტრუქტურით, 

ხოლო SDC ფარავს მშენებლობის ხარჯებს. 

SDC პროექტით აშენებული საცხოვრებელი ფონდი ორ- ან სამსართულიანი 

მრავალბინიანი სახლებისგან შედგება, სადაც ერთ (28 მ²), ორ (35.5-დან 41-მდე მ²) 

და სამოთახიანი ბინებია (60 მ²) წარმოდგენილი. ბინის გადაცემა სპეციალური, 

გამჭვირვალე პროცედურით შერჩეულ ხელმოკლე ოჯახებზე 10 წლიანი იჯარის 

სახით ხდება. ოჯახები არ იხდიან იჯარის გადასახადს, მაგრამ ვალდებული არიან 

კომუნალური მომსახურების (ელექტრობა, გაზი, წყალი) ხარჯების დაფარვაზე. 

საყურადღებოა, რომ მიუხედავად სოციალური საცხოვრისის გრძელვადიანი 

იჯარით გადაცემისა, შესახლებულ ოჯახებს აქვთ მოლოდინი, რომ სახელმწიფო  

საბოლოოდ მათ დაუკანონებს ამ ბინებს, რაც შესაძლოა მათი ძალით 

გამოსახლების მიზეზი გახდეს. ასევე, იმის გამო, რომ აღნიშნული სოციალური 

საცხოვრისის ხარისხი უფრო მაღალია, ვიდრე საშუალო კომერციული ბინებისა 

თბილისში, დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა ასეთ სოციალური ბინების დაკავება 

მოხდა ძალისმიერი მეთოდებით, ისეთი ოჯახების მიერ, ვისაც არ ეკუთვნოდა 

სოციალური საცხოვრისი.  

დღეისათვის, როცა მოთხოვნა ხელმისაწვდომ საბინაო ფონდზე საკმაოდ მაღალია, 

ქალაქს პრაქტიკულად არ გააჩნია სოციალური ბინები. მეტად ფრაგმენტირებულ 

და უსისტემო ჩარევას სახელმწიფოს მხრიდან და არარეალურად 

მცირემასშტაბიანი პროექტების განხორციელებას კი, როგორც ეს ცხრილშია 
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ნაჩვენები, არ შეუძლია რამდენადმე მნიშვნელოვანი გარდატეხის შეტანა ამ 

მიმართულებით. დღეისათვის თბილისში სულ 60-მდე ერთეული შენობაა 

სოციალური საცხოვრისის დანიშნულებით და მათი საერთო მოცულობა ძალიან 

შორსაა რეალური საჭიროებისაგან.  

 
 

2010  2011  2012  2013 

სოციალური დაცვა 121,017.2 80,314.6 74,164.6 138,781.5 

მათ შორის:     

საცხოვრებელის მიწოდება 1,307.1 1,931.3 2,111.3 NA 

პროგრამა: სოციალური 

საცხოვრისი მხარდამჭერი 

გარემოსათვის 

57.7 480.3 134.8 94.5 

ცხრ. 7. თბილისის ბიუჯეტის სოციალური დაცვისა და ბინებით უზრუნველყოფის ნაწილი  2010-

2013 წლებში (ათას ლარში) 

წყარო: თბილისის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშები  

საცხოვრისი იძულებით ადგილნაცვალ პირთათვის 

საყოველთაოდაა ცნობილი, რომ იძულებით ადგილნაცვალი პირები ანუ 

დევნილები მოსახლეობის ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად სოციალურ ჯგუფს 

წარმოადგენს. დაახლოებით 260,000 დევნილიდან, რომელიც საქართველოში 

ოფიციალურადაა დარეგისტრირებული, თითქმის 94 ათასი თბილისში 

აღირიცხება. მათგან 45.6 ათასზე მეტი (16.5 ათასი ოჯახი) კომპაქტურად არის 

დასახლებული ე.წ. ‗კოლექტიურ ცენტრებში‘(Joseph Salukvadze, D. Sichinava, and D. 

Gogishvili.―Socio-economic and Spatial Factors of Alienation and Segregation of 

Internally Displaced Persons in the Cities of Georgia,‖ in Spatial Inequality and 

Cohesion, Studia Regionalia).  

‗კოლექტიური ცენტრები‘, როგორც წესი, წარმოადგენენ ყოფილ საზოგადოებრივი 

დანიშნულების არასაცხოვრებელ შენობებს, რომლებიც დევნილებს გადაეცათ 

ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, ან რომლებიც ძალით დაიკავეს საბინაო 

პრობლემის გადასაჭრელად. შესაბამისად, ‗კოლექტიურ ცენტრებად‘ 

გამოყენებული შენობები (სკოლები, საბავშვო ბაღები, სასტუმროები, 

საავადმყოფოები, კვლევითი დაწესებულების შენობები და ა.შ.) მოკლებული არიან 

საბაზო საცხოვრებელ კომპონენტებსა და ინფრასტრუქტურას.  

დღისათვის, თბილისში 500-მდე ‗კოლექტიური ცენტრი‘ აღირიცხება( Georgia 

Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The World Bank document. [Draft 

manuscript], საქართველოს სოციალური სერვისის სააგენტოსა და ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის ინფორმაციის საფუძველზე) და მათი დიდი ნაწილი ან 

უკვე პრივეტიზებულია მათში მცხოვრებ დევნილთა მიერ, ან პრივატიზაციის 

პროცესშია. მათ უმეტესობაში, მიუხედავად იმ ადაპტირებისა (შიდა სივრცეების 

გადაკეთება, სველი წერტილების ინსტალირება, მოპირკეთება და ა.შ.) 

საცხოვრებელი პირობების თვალსაზრისით, რაც მობინადრეებმა მოახდინეს იქ 

http://www.kpzk.pan.pl/index.php/publications-in-english/142-studia-regionalia7
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ცხოვრების განმავლობაში, მძიმე საცხოვრებელი პირობებია, რაც მხოლოდ 

დაბალი ცხოვრების დონეს განაპირობებს. 

გარდა შიდასაბინაო პრობლემებისა, ‗კოლექტიური ცენტრების‘ მცხოვრებლები 

ხშირად  განიცდიან კომერციული და სოციალური მომსახურების ობიექტებისა და 

სერვისების, ასევე საზოგადოებრივი სივრცეების სიმცირეს. 

შედეგად, ასეთი საცხოვრისის მობინადრე დევნილებს, როგორც წესი, 

არასტაბილობისა და გარიყულობის განცდა აქვთ. ზოგადად, დასტურდება, რომ 

‗კოლექტიურ ცენტრში‘ ცხოვრება ართულებს დევნილების ინტეგრაციას საქალაქო 

საზოგადოებაში. 

საინტერესოა, რომ დევნილი ოჯახების მხოლოდ 11%-ს აქვს 300 აშშ დოლარის ან 

მეტი თვიური შემოსავალი, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს მათ 

ხელმისაწვდომობას კომერციულ საცხოვრებელ ბინებზე.    

სამთავრობო ღონისძიებები დევნილთა საცხოვრისის პრობლემის 

გადასაჭრელად.  

2013 წლიდან საქართველოს მთავრობამ სამი პროგრამა განახორციელა 

დევნილთათვის - ‗საცხოვრისის პრობლემის გრძელვადიანი გადაწყვეტისათვის‘:  

 დევნილთა შესახლება რეაბილიტირებულ და ახლადასენებულ 

საცხოვრებელ სახლებში(დამტკიცებულია საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის ბრძანებით N320 

09.08.2013), რომლის ფარგლებშიც დაბინავდა 1,353 დევნილი და 10,000-

ზე მეტი ელოდება თავის რიგს. 

 დევნილთათვის ინდივიდუალური სახლებისა და ბინების შესყიდვის 

პროგრამა, რომელმაც დიდი პოპულარობა მოიპოვა.  

 კერძო სახლების შეძენა და გადაცემა დევნილთათვის, რომლის 

ფარგლებშიც 202 დევნილი ოჯახი იქნა დაბინავებული. 

ამ პროგრამების ფარგლებში, საერთო ჯამში, 24,000 დევნილი იქნა 

დაკმაყოფილებული ახალი ან გაუმჯობესებული საცხოვრისით, თუმცა თბილისში 

მცხოვრებ დევნილთა წილი ამ რიცხვში მეტად მოკრძალებულია (ზუსტი 

რაოდენობა ჩვენთვის უცნობია).  

მიუხედავად იმისა, რომ არცთუ იშვიათად დევნილთათვის გადასაცემად 

განკუთვნილი ბინები და სახლები არ გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, ის მაინც 

მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მათ საცხოვრებელ პირობებს და, შესაბამისად, 

ახალმოსახლეთა კმაყოფილებას იწვევს.  

უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად დევნილთა ბინებით დაკმაყოფილების უწყვეტი 

პროცესისა და იმ ფაქტისა, რომ ახალ საცხოვრისში შესახლებულთა რაოდენობა 

ზუსტად არ არის ცნობილი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ თბილისში დევნილთა 

ღირსეულად დაბინავების პრობლემა ჯერაც მასშტაბური პრობლემაა და 10,000-ზე 

მეტი დევნილი ოჯახი, რომელთა მიერ კომერციული ბინების შეძენის ალბათობა 

მინიმალურია, ელის ადექვატური საბინაო პირობებით დაკმაყოფილებას.   
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არაფორმალური საცხოვრისი 

არაფორმალური საცხოვრისი არსებობს თბილისში და ის ზღუდავს უძრავი 

ქონების ბაზრის სრულფასოვან ოპერირებას. არაფორმალურად შეიძლება 

ჩაითვალოს ის საცხოვრებელი ერთეულები, რომლებიც აშენებულია 

მუნიციპალიტეტისაგან მიტაცებულ მიწებზე, აშენებულია უნებართვოდ ან არ 

არის რეგისტრირებული სათანადო იურიდიული დოკუმენტაციის უქონლობის 

გამო - ესენია არაფორმალურობის ყველაზე ხშირი და ტიპური შემთხვევები. 

არაფორმალურობა შეიძლება ასევე დაკავშირებული იყოს სახლებზე 

თვითნებურად განხორციელებული მიშენებების გამოც.  

აღსანიშნავია, რომ მიშენებების ფორმალიზაცია შედარებით მარტივია და 

შესაბამისი ადგილობრივი საჯარო სამსახურის გადაწყვეტილებაზეა 

დამოკიდებული, მაშინ, როცა უკანონოდ ჩასახლების შემთხვევაში 

ფორმალიზაციას რთული ადმინისტრაციული პროცედურები ჭირდება. 

მიწის ნაკვეთების უკანონო დაკავება და უნებართვო მშენებლობები მხოლოდ 

მოსახლეობის დაბალშემოსავლიანი ფენებისათვის არ არის დამახასიათებელი, 

ამას ზოგჯერ შეძლებული ოჯახებიც არ ერიდებიან. ხშირად ამგვარი შემთხვევები 

საბჭოთა პერიოდში ქალაქის ტერიტორიებზე მოქმედ სასოფლო მეურნეობების 

მიწებს უკავშირდება (მაგ. ორთაჭალის ბაღები, საირმის გორა), სადაც 

საკუთრებების გადაფარვა და კონფლიქტები ფიქსირდება. სხვა შემთხვევებში,  

მფლობელთათვის მიწების გადაცემა არ ხდებოდა სათანადო დოკუმენტაციით და 

უფლებათა სერტიფიკატებით უზრუნველყოფის პირობებში (მაგ. ლილოში, 

ავჭალისა და მუხიანის ზოგიერთ არეალში), რაც ამ ქონებებს არაფორმალურად 

წარმოაჩენს. ასეთი შემთხვევები ყოფილი სააგარაკე არეალების ფარგლებშიც, 

რომლებიც ახლა თბილისს ეკუთვნის, არ არის იშვიათი.   

აღნიშნულიდან გამომდინარე, არაფორმალურ საცხოვრისს შეიძლება ქონდეს 

სხვადასხვა ფორმა და ხარისხი.  თუმცა, არაფორმალურ დასახლებებს ხშირად არ 

გააჩნიათ სათანადო კომუნალური სერვისები და საბაზო ინფრასტრუქტურა (მაგ. 

გაზი, წყალი). ასევე, ბევრი არაფორმალური დასახლებული ობიექტი ვერ 

აკმაყოფილებს უსაფრთხოებისა და სიჯანსაღის მინიმალურ სტანდარტებს. ასეთი 

საცხოვრისის ლეგალიზებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ საკმაო 

დრო და ძალისხმევა ჭირდება. 

რაოდენობრივი მონაცემები თბილისში არსებული არაფორმალური საცხოვრისი 

შესახებ არ არსებობს; მით უმეტეს უცნობია მისი განაწილება ქალაქის 

ტერიტორიაზე. თუმცა, საექსპერტო ცოდნიდან და კონკრეტული კვლევებიდან 

გამომდინარე, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ასეთი საცხოვრისი ქალაქის ბევრ 

ადგილას გვხვდება დაწყებული ქალაქის ცენტრალურ უბნებში არსებული 

მიშენებული მრავალბინიანი სახლებით, დასრულებული საგარეუბნო და პერი-

ურბანულ არეალებში არსებული მიტაცებული მიწებითა და უნებართვოდ 

აგებული სახლებით ან ამგვარად გადაკეთებული ყოფილი სააგარაკე შენობებით.  
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ასეა თუ ისე, არაფორმალური საცხოვრისი სიმძაფრეს მატებს თბილისის საბინაო 

პრობლემას და მოითხოვს სწრაფ გადაჭრას.  

თავშესაფარი  უსახლკაროთათვის 

პოსტ-საბჭოთა პერიოდში თბილისში გამოჩდა უსახლკარო მოსახლეობა. მისი 

რაოდენობა დიდი არ უნდა იყოს, თუმცა ის ფაქტი, რომ უსახლკაროები არ 

აღირიცხებიან და მათი ზუსტი რიცხვი უცნობია, მიუთითებს ამ საკითხის 

იგნორირებაზე ხელისუფლების და საზოგადოების მხრიდან და მასში ჩარევის 

აუცილებლობაზე. 

თბილისის მთავრობა, რომელმაც გააცნობიერა ეს პრობლემა არასამთავრობო 

სექტორის დახმარებით (აღსანიშნავია ე.წ. ადამიანის უფლებათა სახლის 

წვლილი), რამდენიმე წელია (2013-დან) ზამთრის პერიოდში აწყობს კარვის ტიპის 

თავშესაფარს მათთავის, ვისაც არსად აქვს წასასვლელი, თუმცა თავშესაფრის 

ტევადობა შეზღუდულია (დაახლოებით 200 ადამიანი) და, სავარაუდოდ, ყველა 

მსურველს ვერ აკმაყოფილებს. 

ეს თავშესაფარი მოსკოვის პროსპექტზეა და თბილისის მუნიციპალიტეტის 

გეგმაშია ასეთივეს მოწყობა ლილოშიც (Giorgi Janelidze, „Homeless people in Tbilisi‖. 

19 September 2014.). 

იმის მიუხედავად, რომ აქამდე თბილისში უსახლკაროთა დიდი რაოდენობა არ 

დაფიქსირეულა, ქალაქის ხელისუფლებას მაინც მართებს სათანადო ყურადღება 

მიაქციოს ამ კატეგორიის ხალხის ადექვატურ ბინათმოწყოფას, რათა მომავალში 

აღარ იყოს დროებითი თავშესაფარის ორგანიზება, რაც საცხოვრისის სატანადო 

ფორმად ნამდვილად ვერ ჩაითვლება.  

 

ილ. 9. უსახლკაროთა თავშესაფარი თბილისში 
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წყარო: Interpressnews  

18. საპროექტო მოსაზრებები:  შესაძლო მოთხოვნა საცხოვრისზე და მისი 

განლაგების პრონციპები 

5.1. საცხოვრებელ ფართზე საპროგნოზო მოთხოვნები: კალკულაცია 

 საცხოვრებელი ფოდის არსებული მდგომარეობისა და თბილისში მოსახლეობის 

დემოგრაფიული ცვლილებების პროგნოზის(ეს დოკუმენტი უკვე გადაეცა ქალაქ 

თბილისის მერიას ა.წ. აპრილში.) საფუძველზე შესაძლებლად მიგვაჩნია ზოგადი 

გამოთვლების გაკეთება იმ საჭიროებებისა და შესაძლებლობების შესახებ, რასაც, 

სავარაუდოდ, ადგილი ექნება მომავალი 15 წლის განმავლობაში, ე.ი. 2030 წლამდე. 

ჩვენი მოსაზრებები ეყრდნობა დაშვებებს, რომლებიც მაღალი ალბათობით 

სარწმუნოდ მიგვაჩნია. საწყისი დაშვება, რომელიც გეოსტატისა და ამ კვლევაში 

არაერთხელ დამოწმებული, ავტორიტეტული ორგანიზაციების ექსპერტიზას 

ეფუძნება, გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ თბილისში დღეს არსებული 

საცხოვრებელი ფონდის ოდენობა. ის 2016 წელს, როდესაც მოსახლეობის 

რაოდენობა ქალაქში 1,113,000 მცხოვრებს შეადგენს(საქსტატი 2016), 1 სულზე 

საშუალო საქალაქო 24 მ² საცხოვრებელი ფართის კვალობაზე, დაახლოებით 

26,700,000 მ²-ს უნდა შეადგენდეს.  

თუ დავეყრდნობით მოსახლეობის ზრდის ყველაზე სარწმუნო, 

ზომიერი/რეალისტური ვარიანტის პროგნოზს, 2030 წლისათვის თბილისის 

მოსახლეობის რაოდენობა 1,327,460 გახდება, რაც საბინაო ფონდის 1 სულ 

მოსახლეზე დღევანდელი დონის შენარჩუნების შემთხვევაში, ამ ფონდის 

ოდენობას 31,859,040 მ²-ით განსაზღვრავს, ე.ი. საცხოვრებელი ფართის ნამატი 

5,159,040 მ² უნდა შეადგინოს.  

თუმცა, საერთაშორისოდ მიღებული ნორმებიდან გამომდინარე, თბილისისათვის 

1 სულზე საცხოვრებელი ფართის სამიზნე ოდენობას 32 მ² წარმოადგენს, რომლის 

უზრუნველყოფის შემთხვევაშიც, 2030 წლისათვის, თბილისს უნდა ქონდეს 

42,478,720 მ² საბინაო ფართი; ე.ი. დამატებით უნდა შეიქმნას 15,778,720 მ² ფართი.    

კიდევ ერთი, შესაძლოა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი ორიენტირი 

საცხოვრებელი ფონდის სამომავლო მოცულობის თვალსაზრისით, არის 

მოცემული პროექტის გეგმარებითი დავალებით განსაზღვრული 35 მ² 1 სულზე. ამ 

ნორმაზე გასვლის შემთხევევაში, 2030 წელს თბილისის საბინაო ფონდი 46,461,100 

მ²-ს უნდა შეადგენდეს, რაც გამოიწვევს დამატებით 19,761,100 მ² საბინაო ფართის 

შექმნის აუცილებლობას. 

თუ მოვახდენთ ამ გამოთვლების ინტერპრეტაციას და გადაყვანას 

ფართობის/ტერიტორიულ პარამეტრებში, რაც, სავარაუდოდ, საჭირო გახდება 

დამატებითი საცხოვრებელი ფონდის გასათავსებლად თბილისში, ასეთ სურათს 

მივიღებთ: განაშენიანების საშუალო ინტენსიობის კოეფიციენტით (K2=1.8), 

რომელიც ჩვენი პროექტის ხედვის მიხედვით პრიორიტეტული განვითარების 

ფორმად არის შერჩეული, ზემოთაღნიშნული დამატებითი 19.8 მლნ მ² 
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საცხოვრისის განსათავსებლად საჭირო იქნება დაახლოებით 11 მლნ მ²  (უფრო 

ზუსტად 10,978,389 მ²) ანუ 1,100 ჰა ტერიტორია.  

საჭირო საცხოვრებელი ფართის ცვლილების მოცულობების ცხრილი, 

დემოგრაფიული განვითარების განსხვავებული სცენარების შემთხვევაში 

ქვემოთაა მოყვანილი,  თუმცა, მათი ამოქმედების აუცილებლობას ნაკლებად 

შესაძლებლად მოვიაზრებთ. 

დემოგრ. 

ვარიანტი 

მოსახლეობის 

რაოდენობა 
(2030) 

საცხოვრისი 

სულ მ²-ში, 35 

მ²-ზე 

გაანგარიშებით 
(2030) 

საცხოვრისის 

მატება 2015 

შედარებით 

(მ²) 

საჭირო 

ტერიტორიის 

ფართობი (ჰა) 
K2=1.8 

შემთხვევაში 

დაბალი  1,107,600 38,766,000 12,066,000 670 

ზომიერი 1,327,460 46,461,100 19,761,100 1,098 

მაღალი 1,538,710 53,854,850 27,154,850 1,509 
ცხრ. 8. საცხოვრებელი ფონდის ცვლილება 2030 წლისთვის სხვადასხვა დემოგრაფიული სცენარის 

შემთხვევაში   

წყარო: გამოთვლილია ავტორის მიერ დემოგრაფიულ პროგნოზზე დაყრდნობით 

მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ გავუსვათ ხაზი იმ ფაქტს, რომ ეს გამოთვლები 

დიდწილად მექანიკური, უნიფიცირებული და განზოგადებული მთელი 

ქალაქისათვის, ასევე ის არაერთ დაშვებაზეა დაფუძნებული. ეს ნიშნავს, რომ ის 

ძალიან ზოგად ორიენტირებს სახავს. მასთან მიმართებაში ცალკეა განსასაზღვრი 

საცხოვრისის ხარისხისა  და გეოგრაფიული ლოკალიზების საკითხები (სად და 

როგორი ტიპის საცხვრებელში ურჩევნია მოსახლეს ცხოვრება, კონკრეტულად რა 

ტიპის საცხოვრებელზე და ქალაქის კონკრეტულად რა ადგილას არის მოთხოვნა);  

თუმცა, ამ საკითხების დამუშავებისათვის აუცილებელია საცხოვრებელი ფონდის 

უფრო დაწვრილებითი კვლევა, შიდასაქალაქო დეფერენციაციის დეტალური 

სურათის შედგენა, საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის კონკრეტულ  

მონაცემებზე ხელმისაწვდომობა, ასევე, მოსახლეობაში შესაბამისი 

გამოკითხვებისა ჩატარება, რაც დრეისათვის არ არ არის ხელმისაწვდომი. 

მიუხედავად ამისა, შემდეგ ქვეთავში განვიხილავთ ზოგიერთ პრინციპულ 

საკითხს, საცხოვრებელი ფონდის მიმართ დიფერენცირებული მიდგომის 

კუთხით. 

 

საცხოვრებელი ფონდის შინაარსობრივი და სტრუქტურული ცვლილებების 

საპროექტო ინტერპრეტაცია  

წინა ქვეთავში მოყვანილი საპროექტო საორიენტაციო გამოთვლები მეტად 

ზოგადია და გარკვეულ დაზუსტებებსა და დეტალიზაციას საჭიროებს. 

32. 2030 წელს რეალისტური/ზომიერი დემოგრაფიული სცენარით 

განსაზღვრული დამატებითი საბინაო ფონდის მოცულობა ეყრდნობა 

მოსახლეობის საერთო საპროექტო რაოდენობას და არ ითვალისწინებს 

მოსახლეობის შემადგენლობას, სტრუქტურას. უნდა გავითვალისწინოთ, 
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რომ საშუალო ნორმატიული მაჩვენებელი 1 სულზე ყველასათვის 

თანაბრად აქტუალური არ არის. მაგალითად, ასაკოვანი (65 და მეტი წლის) 

მოსახლეობის უმეტესობისათვის 1 სულზე 35 მ² ფართის ქონა ნაკლებად 

აქტუალურია, ვიდრე აქტიურ, შრომის ასაკში მყოფი მოქალაქეებისათვის. 

მეტიც, ოჯახის/ბინათმფლობელობის სტრუქტურის ცვლილება (მაგ. ერთ 

ბინათმფლობელობაში მხოლოდ ერთი თაობის სახლობა, ნაცვლად 

რამდენიმე თაობისა) და  ოჯახის საშუალო ზომის შემცირება (სავარაუდოდ 

ის 2030 წელს 3 კაცზე ნაკლები იქნება, ნაცვლად დღევანდელი 3.2-3.4-სა), 

მოსახლეობის საგრძნობი ‗დაბერების‘ ფონზე, აუცილებლად გამოიწვევს 

მარტოხელა (და არა მხოლოდ) ასაკოვანი პირებისათვის არა გაზრდილი 

საბინაო ფართით, არამედ ადექვატური მოხუცთა თავშესაფარით 

უზრუნველყოფის საჭიროებას. იმის გათვალისწინებით, რომ 65 წელს 

გადაცილებული მოსახლეობა 2030-ში თითქმის 20% იქნება, ქალაქის 

ხელისუფლებას მოუწევს ზრუნვა მოხუცთათვის ასეთი შესაძლებლობის 

შექმნის თაობაზე. თავის მხრივ, ეს გარკვეულად შეამსუბუქებს ‗დაწოლას‘ 

საბინაო ფონდზე. კიდევ უფრო ზოგადად რომ ვთქვათ, საერთაშორისო 

გამოცდილების გათვალისწინებით, დაბალი (15 წლამდე) და მაღალი (65+) 

ასაკის ჯგუფები, რომლებიც ერთობლივად, ყველა სცენარით, 

მოსახლეობის თითქმის მესამედს (31-32%-ს) შეადგენს 2030-ში, თავისი 

ცხოვრების წესიდან გამომდინარე,  არ საჭიროებს იგივე ოდენობის 

საცხოვრებელ ფართს, რასაც ოჯახის ზრდასრული პირები. ამიტომ, 

საორიენტაციო საპროექტო 11 მლნ მ² დამატებითი საცხოვრებელი ფართი 

2030-თვის, შესაძლოა 10-15%-ით გადაჭარბებულად/მეტობით აღებულად 

ჩავთვალოთ. 

33. საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზმა მეტად მკაფიო სურათი 

გამოკვეთა: დღეისათვის ქალაქს ჭირდება დამატებითი საბინაო ფონდი, 

მაგრამ მისი წარმოება კომერციულ საფუძველზე არაეფექტიანია, რადგან 

მოსახლეობის დიდი ნაწილისათვის (სულ მცირე, 50%-თვის) ის არ არის 

ხელმისაწვდომი, მაშინ როცა მეტად მძაფრია სახელმწიფოს მიერ 

სუბსიდირებული სოციალური საცხოვრისის დეფიციტი. სხვა სიტყვებით 

რომ ვთქვათ, ქალაქში, სადაც მაღალია უმუშევრობა, სიღარიბის დონე, 

დაბალია საშუალო შემოსავალი და იაფ ფინანსურ რესურსზე 

ხელმისაწვდომობა, ადგილი აქვს კომერციული ბინების ჭარბწარმოებას, 

მაშინ როცა ხელმისაწვდომი საცხოვრისი დიდ დეფიციტს წარმოადგენს. 

თავისუფალი ბაზარი ვერ უზრუნველყოფს თბილისში არსებული საბინაო 

პრობლემების გადაჭრას. ეს მნიშვნელოვან საბაზრო დისბალანსზე 

მიუთითებს. 

ჩვენ იმედს გამოვთქვამთ და მიგვაჩნია, რომ მომავალში თბილისის 

მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა თანდათან საგრძნობლად 

გამოსწორდება, მაგრამ არარეალურია ვიფიქროთ, რომ 2030-თვის 

მოსახლეობის/ოჯახების 30%-მდე მაინც არ დასჭირდეს არაკომერციული, 

ხელმისაწვდომი საცხოვრებელი ფართის არსებობა ნორმალური 

დაბინავებისა და ყოფა-ცხოვრებისათვის. ამ მოსაზრებას კიდევ უფრო 

ამყარებს დაბალშემოსავლიანი ჯგუფების - დევნილთა, ასაკოვანთა, 

სტუდენტთა, არაფორმალურ დასახლებებში მცხოვრებთა, უმუშევართა 
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მაღალი დონე, ერთი მხრივ, და საბინაო ფონდის საგრძნობი ნაწილის 

დაბალი ხარისხი და საგანგაშო მდგომარეობა თბილისში, მეორე მხრივ. 

ფაქტია, რომ თბილისის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს 

სტარტეგია და სამოქმედო გეგმა, თუ როგორ შექმნას სათანადო 

სოციალური საცხოვრისის ფონდი, რათა საშუალო- და გრძელვადიან 

პერსპექტივაში საშუალება  მისცეს მის მოქალაქეებს ღირსეულ და 

უსაფრთხო პირობებში ცხოვრებისა. ეს თბილისის მერიის საქმიანობის 

ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა გახდეს. ამ საკითხის გადაჭრა კი მხოლოდ 

კომერციასა და მოგებაზე ორიენტირებული სამშენებლო/ დეველოპერული 

სექტორით, შეუძლებელია.  

ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით, ზემოთთქმული ნიშნავს, რომ 

საპროექტო პერიოდში საცხოვრებელი მშენებლობისათვის განთავსებული 

ტერიტორიების მინიმუმ 1/3-ზე არ უნდა მოხდეს კომერციული 

ბინათმშენებლობა, რათა ქალაქმა დაიტოვოს სათანადო ტერიტორიული 

რესურსი საკუთარი სოციალური საბინაო პროექტების 

განსახორციელებლად.  

34. მნიშვნელოვანია საბინაო ფონდის გაფართოებისა და გაუმჯობესების 

სტრუქტურული საკითხი. არსებული მდგომარეობის ანალიზი ცალსახად 

მიუთითებს იმაზე, რომ დღეს თბილისში საგანგაშოა არაადექვატურად 

დაბალი ხარისხისა და დაზიანებული/საფრთხის შემცველი შენობებისა და 

ბინების რიცხვი. მიუხედავად ზუსტი და სანდო რაოდენობრივი 

ინფორმაციის არარსებობისა, მისი წილი საერთო საბინაო ფონდში 30%-ზე 

ნაკლები არ უნდა იყოს. ასევე, ასეთი პრობლემური საცხოვრებელი 

ფართები საცხოვრისის თითქმის ყველა ტიპში გვხვდება, თუმცა მეტად 

განსხვავებული დოზით, თბილისური ეზოებით დაწყებული, 

ახლადაშენებული მრავალსართულიანებითა და კერძო/ინდივიდუალური 

სახლებით დამთავრებული. 

დღევანდელი საბინაო მშენებლობის პრაქტიკა, მისი მაღალ მოგებაზე 

ორიენტაციიდან გამომდინარე, არასკამარისადაა მიმართული 

დაზიანებული და საფრთხის შემცველი შენობების ახლით ჩანაცვლებაზე 

და უმეტესწილად პრესტიჟულ უბნებში ცარიელი ფართობების (თუნდაც 

ძალიან მცირე) ‗აღმოჩენითა‘ და გაშენებით ინტერესდება. ეს, თავის მხრივ, 

მოსახლეობის ზომიერი სიმჭიდროვის მქონე, უკეთესი გარემოს ხარისხის 

მქონე უბნებში განაშენიანებისა და მოსახლეობის გაუმართლებელ ზრდას, 

ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო დაწოლის არაადექვატურ 

ხარისხსა და, საბოლოო ჯამში, უკეთესი უბნების გაუარესებასა და 

ღირებულებრივ დევალვაციას იწვევს (როგორც ფინანსური, ასევე 

სოციალურ-კულტურული თვალსაზრისით)(ვფიქრობთ, რომ ასეთ 

შემთხვევებში აპელირება ქალაქისათვის აუცილებელი ინვესტიციების 

მოზიდვასა და დასაქმებაზე უადგილო და გაუმართლებელია. 

ინვესტიციებს, რომლებიც აუარესებენ ურბანული გარემოს ხარისხს, ჩვენ 

‗ტოქსიკური‘ ინვესტიციები ვუწოდეთ (იხ. საპროექტო შემოთავაზება - 

ხედვა). ქალაქის უპირველესი მიზანი და ამოცანა უნდა იყოს 

ინვესტიციების არა მარტო მოზიდვა, არამედ მათი საზოგადოებრივად 



ტომი 4 

 

363 
 
                    
 
 

სასარგებლო მიმართულებით, მათ შორის გეოგრაფიული 

თვალსაზრისითაც, ორიენტირება და განლაგება.). 

მიგვაჩნია, რომ დღეს, ისევე როგორც მთელ საპროექტო პერიოდში, 2030-

მდე, განსაკუთრებით მის პირველ ნახევარში, საბინაო ფონდის 

განვითარების პრიორიტეტს ამორტიზებულ და დაზიანებულ შენობათა 

ახლით ჩანაცვლება უნდა წარმოადგენდეს (ეს მიდგომა მთლიანად 

ეხმაურება ჩვენი საპროექტო წინადადების - ხედვის მთავარ სლოგანს: 

სტაბილურობიდან მდგრადი განვითარებისაკენ. ასეთი მიდგომა სწორედ 

სტაბილურობის გარანტიაა), ახალი ცარიელი ნაკვეთების/ტერიტორიების 

გაშენებასთან შედარებით. ცხადია, რომ მენაშენე-დეველოპერებისათვის ეს 

არ არის მიმზიდველი და მომგებიანი ვარიანტი, მაგრამ თბილისის 

სოციალურ-კულტურული გაჯანსაღებისათვის ეს სრულიად 

აუცილებელია (ჩვენი აზრით, აღნიშნული პოზიცია საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდანაა გამომდინარე, ხოლო საზოგადოებრივი ინტერესის 

უზენაესობა კერძო ინტერესზე საქართველოს სივრცითი მოწყობის 

კანონშიცაა დაფიქსირებული). 

ზემოთაღნიშნული მოსაზრების ქალაქგეგმარებითი მნიშვნელობა იმაში 

გამოიხატება, რომ ქალაქმა უნდა შეწყვიტოს სამშენებლო უფლებების 

გაცემა შედარებით უკეთესი, ჯანსაღი საცხოვრებელი და ურბანული 

გარემოს მქონე არეალებში (მაგ. ვაკე, ვერა, მთაწმინდა, საბურთალო, თუმცა 

ჩამოთვლილ უბნებშიც მდგომარეობა უკვე საკმაოდ 

შელახულია/გაუარესებულია) არსებულ თავისუფალი ნაკვეთების 

განაშენიანებაზე (განსაკუთრებით, თუ პროექტები ‗წერტილოვანი‘ 

ობიექტების მსენებლობას ითვალისწინებენ) და იქ მხოლოდ არსებული 

(სასურველია დაზიანებული) შენობების ჩანაცვლებაზე გასცეს თანხმობა. 

ინვესტიციების ხელშეწყობა კი ძველი, დაზიანებული და 

არაკომფორტული საბინაო ფონდით გაჯერებულ უბნებში შენობების 

განახლებასა და ჩანაცვლებაზე მოახდინოს, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება 

იმ უბნების მოსახლეობას. 

უდავოა, რომ ამას სათანადო პოლიტიკის გატარება, საჯარო და კერძო 

სექტორის თანამშრომლობა და ურთიერთსასარგებლო დაფინანსებისა და 

განხორციელების სქემების მოფიქრება დაჭირდება, რაც ცალკე მსჯელობის 

სფეროა. ისიც ნათელია, რომ ქალაქის ხელისუფლებას თავადაც შეიძლება 

მოუწიოს პროექტების სუბსიდირება და ფინანსური მხარდაჭერა. 

35. წინა პუნქტიდან გამომდინარე, თბილისის ძველ, ისტორიულ და 

ტრადიციულ უბნებში საცხოვრებელი ფონდის ახლით ჩანაცვლებისას 

არქიტექტურულ-ურბანული ლანდშაფტის დაცვასა და რეგენერაციასთან 

ერთად, მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს უბნის სოციალურ-

კულტურული ქსოვილის შენარჩუნებას, მასში დამკვიდრებული, 

კულტურული ღირებულების მქონე ცხოვრების წესის შენარჩუნებასა და 

წახალისებას. ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ასეთი უბნების მცირე 

საზოგადოებრივი სივრცეების - ეზოების, ქუჩების, შეხვედრის ადგილების 

შენარჩუნება და სათანადო მოწყობა მცხოვრებთა ტრადიციული 

კომუნიკაციის (ქუჩის ვაჭრობის ჩათვლით) ფორმატის შესანარჩუნებლად. 

საგულისხმოა, რომ სწორედ ასეთი მიდგომებია პრიორიტეტული გაეროს 
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ჰაბიტატის მიერ შემუშავებულ ‗ახალ ურბანულ დღის წესრიგში‘, რომელიც 

შემდეგი 20 წლის განმავლობაში განსაზღვრავს მსოფლიოში ქალაქების 

განვითარების ძირითად პრინციპებს და რომელიც მიმდინარე წლის 

ოქტომბერში იქნება გაჟღერებული კიტოს ურბანულ კონგრესზე. 

36. ცხადია, რომ 2030 წლამდე მთელი ახალი საცხოვრებელი ფონდის 

განთავსება აუთვისებელი, გაუშენებელი ან ამჟამად 

მიტოვებული/გამოუყენებელი ტერიტორიების ათვისებასაც მოითხოვს, 

თანაც საკმაოდ დიდი ოდენობით. ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია, 

საცხოვრებელი ფუნქცია/მიწის გამოყენების ტიპი კონკურენციისა და, 

შესაძლოა, კონფლიქტის პირობებშიც აღმოჩნდეს მიწის გამოყენების სხვა 

ტიპებთან. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისის სივრცითი 

განვითარება ინტენსიური გზით უნდა წარიმართოს და მისი შემდგომი 

‗ცოცვა‘ ახალი ტერიტორიებისკენ ძალიან უნდა შეიზღუდოს, აუცილებელი 

გახდება  პრიორიტეტულობის მკაფიო განსაზღვრა ფუნქციათა შორის, 

რადგან ტერიტორიული რესურსი საკმაოდ შეზღუდული იქნება. ამ 

თვალსაზრისით, უნდა ცალსახად ითქვას, რომ საცხოვრებელი მიწის 

გამოყენება იქნება მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ იქნება პრიორიტეტული 

თბილისისათვის,  საქალაქო და ლოკალური მნიშვნელობის ღია 

საზოგადოებრივი სივრცეებისა და მწვანე რეკრეაციული ზოლების 

შექმნასთან შედარებით. იმის გათვალისწინებით, რომ თბილისში მწვანე 

საზოგადოებრივი სივრცეების მწვავე დეფიციტია განაშენიანებული 

ტერიტორიის შიგნით (საერთო გამწვანებული ტერიტორიის მხოლოდ 5%), 

რაც საგანგაშო მდგომარეობას ქმნის ეკოლოგიური სიტუაციისა და 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის კუთხით, ქალაქის შიგნით 1,300 ჰა (ე.ი. 10 მ² 

სულზე, რაც  საკმარისზე ნაკლებია) გამწვანებული სივრცეებისა და 

ზოლების მოწყობა ის მინიმუმია, რომლის არ მიღწევის შემთხვევაში 

თბილისის მდგრად განვითარებას პერსპექტივა არ ექნება.   შესაბამისად, 

ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრითი უნდა გამოვლინდეს ის გაუშენებელი 

(მაგ. თბილისის ზღვის მიდამოებში) ან დღეს უმოქმედო ტერიტორიები 

(მაგ. ბრაუნფილდები, განსაკუთრებით მდ. მტკვრის გასწვრივ), რომელთა 

გამოყენება არ დაიშვება საცხოვრებელი მიზნით, ე.ი. კერძო 

დანიშნულებით, მაღალი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის გამო, თუმცა 

ინვესტორთა მოთხოვნა ასეთი ფართების სამოსახლოდ ათვისებაზე 

შეიძლება მაღალი იყოს.  

37. საცხოვრებელი უძრავი ქონების არსებული ბაზარი, მიუხედავად 

ფართომასშტაბიანი სამშენებლო საქმიანობისა, არ გამოირჩევა 

წარმოებული პროდუქტის სათანადო მრავალფეროვნებით, ხოლო 

საცხოვრისის ხარისხი და ხელმისაწვდომობა ურთიერთგამომრიცხავი 

ცნებებია. ახალ ბინებზე მოქალაქეთა ხელმისაწვდომობის გაზრდის 

მიზნით წარმოებულმა დაუსრულებელმა ‗კარკასის‘ პროექტებმა ცუდი 

სამსახური გაუწია ბევრ სასურველ უბანს თბილისში. ასეთი პროდუქტის 

არც არქიტექტურულ-ესთეტური მხარეა მისაღები და არც უსაფრთხოების 

მოთხოვნები უნდა ჩაითვალოს დაცულად. ამასთან ერთად, გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ის მნიშვნელოვნად აზიანებს და აუფასურებს ურბანულ 

გარემოს. 
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მიგვაჩნია, რომ თბილისში ყველა ახალმშენებლობა, განსაკუთრებით 

ქალაქის ისტორიულ და ურბანული ტრადიციების მქონე ცენტრალურ 

არეალებში, უნდა დაგვირგვინდეს დასრულებული პროექტით, ‗კარკასის‘ 

ტიპის სამშენებლო ნახევარპროდუქტები კი უნდა აიკრძალოს 

(აღსანიშნავია, რომ სწორედ ასეთ რეკომენდაციას იძლევა მსოფლიო ბანკის 

კვლევაც - იხ. Georgia Urban Strategy. Priority Area 4: Housing. 2015, The 

World Bank document. [Draft manuscript]). 

ამავე დროს, ყველა საცხოვრებელი ახალმშენებლობა, მათ შორის კერძო 

ინდივიდუალური სახლებისა, უნდა განხორციელდეს მხოლოდ სათანადო 

დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფის საფუძველზე. 

ეს სრულიად აუცილებელია, რომ თბილისმა ნაწილობრივ მაინც 

აღადგინოს ქალაქგეგმარებითი და ურბანული წესრიგი საპროექტო 

პერიოდში, რომლითაც ქალაქი ამჟამად ნამდვილად ვერ დაიკვეხნის. 

მიგვაჩნია, რომ ჩამოთვლილი პრინციპების საფუძველზე შესრულებული 

მიწათსარგებლობის გენგეგმა პოზიტიურ როლს შეასრულებს თბილისის 

გრძელვადიან მდგრად სივრცით განვითარებაში.        
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ნაწილი 6: სოციალური მომსახურების ობიექტების განვითარება   

20. ინფორმაცია სოციალური ინფრასტრუქტურისა (განათლება, ჯანდაცვა, 

კულტურა, სპორტი და სხვ) და მისი ძირითადი ობიექტების შესახებ 

თავი დამუშავებულია რუკის სახით, რომელზეც ასახულია ქალაქში არსებული 

სოციალური ინფრასტრუქტურის(განათლების, ჯანდაცვის, კულტურის, 

სპორტისა და სხვა) ობიექტები. რუკის მიზანია მოახდინოს გეგმარების პერიოდში 

ქალაქში არსებული მდომარეობის დოკუმენტური ფიქსაცია და წარმოადგენს 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საყრდენი გეგმის სექტორალურ ნაწილს. 

რუკა უკეთესი გარჩევადობით წარმოდგენილია ელექტრონული სახით GIS 

ფორმატში. 

 

   თბილისის სოციალური მომსახურების რუკა რუკა უკეთესი გარჩევადობით წარმოდგენილია 

ელექტრონული სახით GIS ფორმატში 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 
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21. ინფორმაცია საეკლესიო ობიექტებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების 

შესახებ 

ინფორმაცია თბილისის რელიგიური ობიექტების შესახებ 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლების პროექტის ფარგლებში 

დამუშავდა რუკა, რომელზეც დატანილ იქნა დღევანდელ დღეს არსებული 

რელიგიური ობიექტები. ამასთან ერთად, სამუშაო ჯგუფის მიერ შეგროვილ 

მასალაზე დაყრდნობით რუკაზე დამატებით მონიშნულ იქნა ის არეალები, სადაც 

ძველად რელიგიური ობიექტები იყო განთავსებული. ამდენად, რუკა მოიცავს 

შემდეგი ორი სახის ინფორმაციას: 

38. ჩვენს მიერ მოკვლეული თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული თითქმის ყველა აღმსარებლობის რელიგიური ობიექტი: 197 

მართლმადიდებლური, 14 გრიგორიანული, 4 კათოლიკური, 2 ბერძნული, 

2 ევანგელურ-ლუთერანული, 1 ევანგელურ-ბაპტისტური, 1 

პროტესტანტული  ეკლესიები; 6 იუდაისტური სინაგოგა, 4 ისლამური 

მეჩეთი და 1 მაზდიანური დათეშგა.  

39. არეალები, სადაც დღესდღეობით რელიგიური ობიექტები აღარ არსებობს, 

რაც გულისხმობს: 

 არეალები, სადაც რელიგიური ობიექტები იყო განთავსებული, თუმცა 

დღეს მისი კვალიც (ნანგრევი) კი აღარ არის შემორჩენილი. მათ შესახებ 

ინფორმაციას მხოლოდ წერილობით წყაროები გვაწვდიან. 

 არეალები, სადაც ადრე რელიგიური ობიექტები მდებარეობდა, თუმცა 

დღესდღეობით მხოლოდ მისი ნანგრევებია შემორჩენილი. რიგ 

შემთხვევებში მათ რესტავრაციის პოტენციალი გააჩნიათ; 

 არეალები, სადაც ფუნქციაშეცვლილი ობიექტები მდებარეობს. 

იგულისხმება ის ობიექტები, რომლებიც რელიგიური დანიშნულებით 

აიგო და გარკვეული პერიოდის შემდეგ, სხვადასხვა მიზეზის გამო 

(საბჭოთა რეჟიმი და ა.შ.) შეიცვალა ფუნქცია. ამის მაგალითებია: 

ეკლესიის გადაკეთება საცხოვრებელ შენობად და ა.შ. 



ტომი 4 

 

370 
 
                    
 
 

თბილისის ძირითადი საზოგადოებრივი სივრცეებისა და რელიგიური ობიექტების რუკა უკეთესი 

გარჩევადობით წარმოდგენილია ელექტრონული სახით GIS ფორმატში 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

22. საზოგადოებრივი სივრცეების, მათი საზღრებისა და რეგლამენტირების 

რუკა 

შესავალი 

პროექტირების შემდგომ ეტაპებზე ფუნქციურ ზონირებისა და პოლიცენტრული 

განვითარების თემატური საკითხებისა და რუკების დამუშავებაში ასახვის 

მიზნით, მოცემული დოკუმენტის ფარგლებში მოხდა თბილისის ძირითადი 

საზოგადოებრივი სივრცეების რანჟირება და შესაბამისი მასალის რუკაზე ასახვა. 

რანჟირება შესრულებულია ორ იერარქიულ დონედ და ემსახურება ქალაქის 

გეგმარებით-მართივითი სტრუქტურის გააზრებას. 

კონკრეტული გამოყენებით მეთოდიკისა და საკანონმდებლო განმარტებების 

არარსებობის პირობებში, დოკუმენტში შემოთავაზებული საზოგადოებრივ 

სივრცეთა რანჟირება შესრულებულია აქვე მოყვანილი ოპერატიული 

განმარტებების მიხედვით. განმარტებები და რანჟირება წარმოდგენილია 

მიმდინარე საპროექტო აუცილებლობების გათვალისწინებით და არ წარმოადგენს 

უნიკალური სახის სავალდებულო დაყოფას ასეთი ან მსგავსი 

დოკუმენტებისათვის. 
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ტერმინს - საზოგადოებრივი სივრცე - გიდო ბრენდგენსი54 შემდეგგვარად 

განმარტავს: „სოციალური გაგებით საზოგადოებრივი სივრცე არის ის ადგილი, 

სადაც სოციალური ქმედება ხორციელდება. საქალაქო სივრცე <...> ის ადგილია, 

სადაც საზოგადოებაა წარმოჩენილი და, საზოგადოებრივ ინტერესებს ემსახურება―. 

მასალა დამუშავებულია 2016 წლის 15 აპრილის მდგომარეობით, პროექტის 

ფარგლებში შესრულებული საყრდენი გეგმის საფუძველზე და ასახავს ხსენებული 

თარიღისათვის იურიდიულად დადასტურებულ, ხელმისაწვდომი ფორმით 

არსებულ ქალაქის მდგომარეობას. კონკრეტულ არეალებში მოცემული მასალის 

შევსება მოხდა აეროფოტოსურათით გამოვლენილი და ველზე გადამოწმებული,  

2016 წლის აგვისტოსათვის არსებული  რეალობის საფუძველზე. 

ტერმინთა ოპერატიული განმარტებები 

ტერმინის საზოგადოებრივი სივრცე - განმარტება და მისი მნიშვნელობა 

საქართველოს კანონმდებლობა არ გვთავაზობს ტერმინის „საზოგადიებრივი 

სივრცე― განმარტებას, მის საზღვრების დადგენის ნორმატიულ ჩარჩოს და 

კლასიფიკაციას. ამდენად, დოკუმენტის დამუშავების ფარგლებში აუცილებელი 

გახდა მისი ოპერატიული მცნებით ჩანაცვლება. ამდენად ჯგუფმა მოიძია  

საკუთრების ფორმების მცნებების განმარტებები, რის საფუძველზედაც შემდგომ 

შემუშავდა საზოგადოებრივი სივრცეების ოპერატიული დეფინიცია. დამუშავების 

პროცესში ასევე გათვალისწინებულ იქნა დასავლური გამოცდილება და 

აღიარებული პრაქტიკები.  

საზოგადოებრივი სივრცე 

საზოგადოებრივი სივრცე არის საერთო სარგებლობაში არსებული სივრცე, 

რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა მოსურნე პირისთვის, საკუთრების ფორმის 

განურჩევლად, გარკვეული მოხმარებითი რეჟიმებით ან მათ გარეშე. ასეთი 

სივრცის მოხმარებითი რეჟიმი შეიძლება განსაზღვრული იყოს: საფასურით, 

ბილეთით, მოსაწვევით, საშვით ან სხვა სახით. ასეთი სივრცე, ემსახურება 

საზოგადოებრივ ინტერესებს და ხელს უწყობს სოციალურ ინტერაქციებს. 

აქვე მოგვყავს სამუშაო დეფინიციის დასაბუთება და შემუშავების მეთოდოლოგია: 

კონტექსტური ანალიზი 

თანამედროვე ქალაქები ძალიან სწრაფ და სიღრმისეულ ცვლილებებს განიცდიან, 

რაც ურბანული განვითარების თანმდევი პროცესია. ამ პროცესს მოსახლეობისა და 

ფართობის ზრდასთან ერთად ახასიათებთ ისეთი ასპექტები, როგორიცაა: 

ქაოტური და დაურეგულერებელი განაშენიანება, გადატვირთული ქუჩები, 

გარემოს დაბინძურების ზრდა და სხვა. აღნიშნული არასასურველ გავლენას 

ახდენს ქალაქის ცხოვრების დონეზე. ამ პროცესებთან ბრძოლის ერთ-ერთ 

                                                           
54 გიდო ბრედგენსი, 2005: საზოგადოებრივი სივრცის დაკარგვა; ნეოლიბერალიზმის 

პერიოდის იმიტირებული საჯაროობა გვ. 1088-1097(1089), გამოცემა 182 (ლინკი: 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf) 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf
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მნიშვნელოვან ამოცანას, საზოგადოებრივი სივრცის ორგანული თავისებურებების 

შენარჩუნება და მისი განვითარების საკითხი წარმოადგენს.  

ჯერ კიდევ 1748 წელს იტალიელმა არქიტექტორმა ჯოვანი ბატისტა ნოლიმ 

შეადგინა რომის რუკები55, რომელზეც მან მოედნებთან და ქუჩებთან ერთად 

თეთრი ფერით მონიშნა საჯარო შენობების შიდა ეზოები. ამით მან ერთერთმა 

პირველმა გამოყო და ხაზი გაუსვა საჯარო სივრცეების მნიშვნელობას.  

1970-იან წლებში დანიელმა არქიტექტორმა და ქალაქმგეგმარებელმა, იან გელმა, 

დაიწყო იმის შესწავლა, თუ რა შეცდომების დაშვება ხდებოდა ევროპული 

ქალაქების დაგეგმარების დროს. მან დაკვირვება მოახდინა ადამიანების 

მიდრეკილებაზე აქტიურად აითვისონ შენობებს შორის მოთავსებული სივრცეები 

(სკვერები, ბაღ-პარკები), რომელიც წარმოადგენს შემთხვევითი შეხვედრებისა თუ 

შეკრების ძირითად გარემოს. ამით მან იმ დროის არქიტექტურაში ყურადღება 

გაამახვილა საზოგადოებრივი სივრცის თემაზე და თავის ნაშრომში - „ცხოვრება 

სახლებს შორის―56,  მოახდინა ამ თემის დეტალური აღწერა-ანალიზი. 

რაც შეეხება ქალაქ თბილისს, აქ 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული თავისუფალი 

ტერიტორიების გასხვისებისა და მათზე ინტენსიური განაშენიანების 

ტენდენციები შეინიშნება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ აღიარებული 

პრაქტიკის მიხედვით, მაღალ დონეზე მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები 

ქალაქის სივრცითი მოწყობის ხარისხობრივ საფუძველს წარმოადგენს, ჩვენი 

მიზანია ამ სივრცეების არსებული ფუნქციური ნაწილების გამოყოფა შესაბამისი 

დეფინიციების მიხედვით, გამოყენებადი ქალაქგეგმარებით ინსტრუმენტის 

შექმნისათვის. 

საზოგადოებრივი სივრცეების საზღვრების დადგენა საკუთრების მცნების 

გაანალიზების საფუძველზე - საზოგადოებრივი და კერძო სივრცეები 

(საკუთრების უფლების ჭრილში)57 

საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა არ იძლევა კერძო და საჯარო საკუთრების 

სამართლებრივ დეფინიციას. თუმცა ითვალისწინებს, საკუთრების უფლების 

დაცვას, განურჩევლად მისი ობიექტის, სუბიექტის (მესაკუთრე) და სახისა. 

მის ფარგლებში საკუთრების ფორმებს განსხვავება ხდება მესაკუთრე სუბიექტის 

მიხედვით. საკუთრების უფლების სუბიექტი შესაძლებელია იყოს როგორც 

ფიზიკური, ისე იურიდიული პირი (როგორც კერძო, ასევე საჯარო) და პირთა 

გაერთიანება და სახელმწიფო. 

ამასთან სახელმწიფოს საკუთრება გარკვეული განკარგვითი შეზღუდვების 

მატარებელია, რაც საჯარო-სამართლებრივი მიზნების არსებობითაა 

განპირობებული. მაგალითად, შეზღუდულია სახელმწიფოს მიერ საკუთრების 

                                                           
55 ნოლის გეგმა, 1748: http://nolli.uoregon.edu 

56 იან გელი, 2012: ცხოვრება სახლებს შორის 

57 ბესარიონ ზოიძე, 1999: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი II, გვ. 18-20 
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გასხვისების თავისუფლება (დაწესებულია კანონით მიყიდვის ფორმები და 

საფუძვლები). 

რადგან ვერ მოხერხდა სივრცის საჯარო საკუთრების დადგენა, სივრცეების 

კლასიფიცირება მოვახდინეთ მასში განთავსებული უძრავი ქონების ნივთების 

ხასიათის მიხედვით. იმ დაშვებით რომ, საზოგადოების ნივთზე წვდომა, 

სარგებლობა, დაშვება და აუცილებლობა ვრცელდება მასზე დამაგრებულ 

ტერიტორიაზეც. 

კანონმდებლობის მიხედვით საჯარო ნივთები სპეციალური მოწესრიგების საგანს 

წარმოადგენს, რომელთა სამართლებრივი ხასიათი წესრიგდება საჯარო-

სამართლებრივი აქტებით. ეს ის ნივთებია, რომლებიც საჯარო ბატონობას 

ექვემდებარება და საჯარო მიზნებს ემსახურება. ამგვარ ნივთებზე კერძო 

საკუთრება დატვირთულია საჯარო-სამართლებრივი ვალდებულებებით. 

ამდენად საჯარო ნივთები ბრუნვაში მყოფი სპეციალური ნივთებია, რომლებიც 

მიკუთვნებადობის აქტით საჯარო-სამართლებრივ წესებს ექვემდებარება. მისი 

მესაკუთრე შესაძლებელია იყოს როგორც სახელმწიფო (ხშირ შემთხვევაში)  ასევე 

კერძო პირიც. 

საჯარო ნივთების სახეობებია  

აღნიშნული დეფინიცია არ არის უშუალოდ მოწესრიგებული კანონმდებლობით, 

მაგრამ ასეთი კლასიფიკაცია შინაარსიდან გამომდინარე მისაღებია შემდეგი 

ინტერპრეტაცია: 

40. საერთო სარგებლობაში არსებული საჯარო ნივთები - საჯარო-

სამართლებრივი აქტის საფუძველზე იმყოფება ყველას სარგებლობაში, 

სპეციალური ნებართვისა და თანხმობის გარეშე. ასეთებია საჯარო გზები, 

ავტომაგისტრალები, ქუჩები, ზღვის სანაპირო, შიდა წყლები, საჰაერო 

სივრცე. ამ ნივთების გამოყენება უნდა მოხდეს საჯარო-სამართლებრივი 

აქტით განსაზღვრული მიზნებისათვის და მისმა მესაკუთრემ უნდა 

ითმინოს მათი საერთო სარგებლობა, თუმცა შესაძლებელია საჯარო 

ნივთების სპეციალური სარგებლობაც (მაგ. ქუჩებზე ჯიხურის აღმართვა, 

რეკლამის განთავსება    - სპეციალური პროცედურებია საჭირო). 

41. სპეციალური სარგებლობის საჯარო ნივთები - ისეთი ნივთებია, რომელთა 

გამოყენება შეუძლია მხოლოდ იმას, ვისაც აქვს ამის სპეციალური 

ნებართვა. მაგალითად, წყალსამეურნეო მოხმარების შიდა წყლები, 

რომელთა გამოყენება ხდება წყალსამეურნეო მიზნებისათვის. 

42. საჯარო უფლებების მქონე დაწესებულებათა სარგებლობაში არსებული 

ნივთები - ნივთები რომელთა გამოყენება ყველას არ შეუძლია, არამედ 
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მოქალაქეთა კონკრეტულ ჯგუფს სპეციალური მოწმობის საფუძველზე. მაგ. 

სამინისტროთა შენობები, ბიბლიოთეკები, სკოლები და სხვა. 

43. მმართველობის ორგანოთა სარგებლობაში არსებული საჯარო ნივთები - 

ემსახურებიან უშუალოდ სახელმწოფოს მიზნებს და ამ სახით მოქალაქეთა 

ინტერესებსაც. მაგ. ნაგებობები, ინვენტარი და სხვა. 

თუ კი საზოგადოებრივ სივრცეში ვგულისხმობთ ისეთ არეალს, რომელიც ყველა 

მოსურნე პირისთვის არის ხელმისაწვდომი, ეს მხოლოდ საერთო სარგებლობაში 

არსებული საჯარო უძრავი ქონების ნივთია. არსებობს სივრცეები - მაგ. 

მმართველობის ორგანოთა სარგებლობაში არსებული საჯარო ნივთები (მაგ. 

პრეზიდენტის კანცელარია), რომელიც არ წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, თუმცა 

არც საყოველთაოდაა მისაწვდომი. 

რუკის დამუშავებითი მეთოდოლოგია 

შემუშავებული ოპერატიული განმარტების შესაბამისი საზოგადოებრივი სივრცე  

და შესაბამისი ობიექტები გამოვყავით რუკაზე. არეალებისა და ობიექტების 

დატანა რუკაზე მოხდა მისამართების მიხედვით. მოხაზული სივრცე დაყოფილია 

ორ ძირითადი კატეგორიად: მაინიცირებელი საზოგადოებრივი სივრცეები და 

რეცეპტორული საზოგადოებრივი სივრცეები. 

(მაინიცირებელ) საზოგადოებრივ სივრცეებს მიეკუთვნება კონკრეტული 

ქალაქგეგმარებითი განვითარების მაინიცირებელი სივრცეები და ობიექტები, ანუ 

ისეთი სივრცეები, რომლებიც თავად წარმოადგენს, ან რომელშიც განთავსებულია 

საზოგადოებრივი მომხმარების ობიექტები, რომელთაც გააჩნიათ უნარი შექმნან ან 

განაპირობონ მათ ირგვლივ შემდგომი საქალაქო (კვარტლური, უბნის, რაიონული 

ან სხვა) ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურის განვითარება და ამ განვითარების 

ძირითადი მახასიათებლები. 

როგორც წესი, ასეთი ობიექტები ხასიათდება განსაკუთრებით დიდი ან 

სპეციფიური ხასიათის სახალხო და სატრანსპორტო მიზიდულობით და მათი 

განათავსება მოითხოვს ინდივიდუალურ მიდგომას მიმდებარე ან სრული 

საქალაქო (აგლომერაციული) სტრუქტურის გააზრებით.  

ამ ტიპის ობიექტების ინდივიდუალური ადგილმონაცვლეობა (გენგეგმით 

განსაზღვრული მათი შესაძლებელი განთავსების ზონის ფარგლებში) მოითხოვს 

ქალაქგეგმარებით მიდგომას და შესაბამისი საპროექტო მასალის დამუშავებას. 

ზოგიერთ შემთხვევაში მათი განლაგება არ ექვემდებარება განხილვას და 

შესაძლებელია მხოლოდ მათი არსებული განლაგებისადმი ქალაქგეგმარებით 

დამოკიდებულების განსაზღვრა (ლანდშაფტური ობიექტები). 

მაინიცირებელ საზოგადოებრივი სივრცის ობიექტების ზოგადი განთავსება 

არსებული სახით მნიშნელოვანია აისახოს გენგეგმის დამუშავების მასალებში, 

როგორც არსებული ქალაქგეგმარებითი სიტუაციის ფიქსაციის ხერხი. ასევე მათი 

მომავალი განთავსების ადგილების განსაზღვრით შესაძლებელია აუცილებელი და 

საჭირო ქალაქგეგმარებითი ცვლილებების ინიცირება, რაც განსაკუთრებით 
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მნიშვნელოვანი იქნება პოლიცენტრული განვითარების განმსაზღვრელი მასალის 

და შესაბამისი თემატური რუკის დამუშავების დროს. 

ასეთ საჯარო სივრცეებს მიეკუთვნებიან: 

N ტიპები საინფორმაციო წყარო 

1 საუბნო, საქალაქო და სახელმწიფო 

(ეროვნული) მნიშვნელობის 

ადმინისტრაციული და სამთავრობო 

ობიექტები და დაწესებულებები: 

სამინისტროები, პოლიცია, ფოსტა, 

თვითმმართველობის ორგანოები, 

იუსტიციის სახლი 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

2 სატრანსპორტო ქსელები: 

საავტომობილო და საფეხმავლო გზები, 

ტროტუარები, მოედნები, ხიდები, 

მეტროს სადგურები 

ტროტუარები 

„ანი არქიტექტორები― 

გზები, მოედნები, ხიდები 

სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახური 

 სადგურები 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

3 საუბნო, საქალაქო და სახელმწიფო 

(ეროვნული) მნიშვნელობის სპორტული, 

ლანდშაფტურ-სარეკრეაციო და 

სარეკრეაციო ერთეულები: ბაღ-პარკები 

და სკვერები, ყოფილი სახელმწიფო 

ფონდის ტყეები და ტყით დაფარული 

სხვა ფართობები 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ეკოლოგიისა და 

გამწვანების საქალაქო სამსახური, 

მოწოდების თარიღი - 28.06.2016 

„მგგ საპროექტო მომსახურება, 

ეტაპი II, დოკ. I - ტექსტური 

ნაწილი―, „შეზღუდვების რუკაზე 

დატანილი გარემოსდაცვითი 

შეზღუდვების შესახებ 

ინფორმაციის დატანის 

მეთოდოლოგია― გვ. 45 

4 ჰიდროგრაფიული ქსელი: მდინარეები, 

ტბები 

სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახური 
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5 ბაზრები, ბაზრობები და საქალაქო-

რეგიონალური ავტოპარკები და 

სადგურები 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

6 სხვა ღია და დახურუალი 

საზოგადოებრივი სივრცეები, რომელთაც 

გააჩნიათ საუბნო, საქალაქო ან 

სახელმწიფო-რეგიონალური მაგნიტუდა 

(აეროპორტი, საჯარო ბიბლიოთეკა, 

სტადიონები: ლოკომოტივი, დინამო, 

იპოდრომი; სამაშველო, 112, მსხვილი 

უნიკალური სახის სამაყურებლო 

დარბაზები: სპორტის სასახლე, 

ფილარმონია, ოპერა, რუსთაველის, 

მარჯანიშვილის თეატრები, მსხვილი 

მუზეუმები, ცირკი), გოგირდის აბანოები 

საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო 

რეცეპტორულ საზოგადებრივ სივრცეებს მიეკუთვნება სივრცეები და ობიექტები, 

რომლებიც ჩამოყალიბებული ქალაქგეგმარებით - განვითარებითი 

სტრუქტურისათვის რეცეპტორულ ხასიათს ატარებენ.  

როგორც წესი, მათი ინდივიუალური ადგილმონაცვლეობა (გენგეგმით 

განსაზღვრული მათი შესაძლებელი განათავსების ზონის ფარგლებში) არ 

საჭიროებს დამატებითი ქალაქგეგმარებით ოპტიმიზაციას და განპირობებულია 

თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით. ისინი ქალაქგეგმარებით ინტერესს 

წარმოადგენენ კრებითი სახით და მათი ზონის შიდა მონაცვლეობა, არ 

ექვემდებარება წინასწარ ერთიან გეგმარებას. 

მათი არსებული მდგომარეობის რუკაზე დატანა, სხვა ამისათვის აუცილებელი 

მასალების ნაკლებობის პირობებში, საშუალებას იძლევა ზოგადი სახით ირიბად 

შევაფასოთ ძირითადი საზოგადოებრივი მობილობის მიმართულებები და 

ტენდენციები.  

ჯგუფის მიერ მეორე ეტაპის დოკუმენტაციაში წარმოდგენილ დემოგრაფიულ 

პროგნოზთან და ზემოხსენებულ ანალიზთან ერთად, მოცემული რუკა, 

საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ პოლიცენტრული განვითარებისათვის 

აუცილებელი ზონალური გადანაწილება და საცხოვრებელი და კომერციული 

სივრცეების ურთიერთმიმართება, რაც შემდგომ, შესაბამისი სახით აისახება 

ზოგადი ფუნქციური ზონირებისა და სამშენებლო შეზღუდვების რუკებზე. 

ასეთ საჯარო სივრცეებს მიეკუთვნება: 

N ტიპები საინფორმაციო წყარო 

7 საგანმანათლებლო ობიექტები: კერძო და 

სახელმწიფო სკოლები და საბავშვო ბაღები, 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 
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ბიბლიოთეკები 

8 მაღაზიები, სალონები, მომსახურების 

ობიექტები (საადვოკატო და სანოტარო 

ბიუროები, უძრავი ქონების სააგენტოები, 

ავტოსამრეცხაო, ბრენდირებული 

ავტოსახელოსნოები, ბენზინგასამართი 

სადგურები), სასტუმროები, სასწრაფო, 

სახანძრო, მცირე სამაყურებლო, სავაჭრო 

ცენტრები  და კვების ობიექტები (რესტორნები, 

კაფეები, მცირე ზომის კინო დარბაზები, 

თეატრები და ა.შ.), საცურაო აუზები 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 

9 ბანკები და საბანკო ოფისები საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო 

10 სხვა ყოველდღიური და პერიოდული 

მოხმარების საუბნოზე მცირე მნიშვნელობის 

მატარებელი ქალაქგეგმარებით კარკასზე 

განთავსებული ობიექტები 

სსიპ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის 

არქიტექტურის სამსახური 

აღსანიშნავია, რომ მსხვილი სავაჭრო მოლები და ცენტრები გეგმარებითი 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე და მათი საკონკურენციო საბაზრო სივრცის 

გათვალისწინებით გააზრებულია როგორც მათში შემავალი ცალკეული 

ობიექტების ერთობა და ასევე წარმოადგენს რეცეპტორულ საზოგადოებრივ 

სივრცეს. 

მოცემულ რუკაზე დატანით გამონაკლისს წარმოადგენენ სპეციალური ზონირების 

ობიექტები (უნივერსიტეტები, საავადმყოფოები, სასაფლაოები), ასევე ეკლესიები, 

რადგანაც მათი არსებული ფუნქციით გამოყენება ვერ იქნება რელევანტური მგგ-ს 

დაგეგმარების შემდეგ ეტაპებზე პოლიცენტრული განვითარების თემატური 

რუკის დამუშავებისას. 

ასევე, რეცეპტორული საზოგადოებრივი სივრცეების ისეთი ობიექტები, 

რომლებიც გეოგრაფიულად მოწყვეტილია სხვა ასეთი ობიექტების განთავსების 

თავმოყრის ადგილებს და რომელთა განლაგებაც ქაოტური ხასიათით ხდება 

უმეტესწილად საცხოვრებელი რაიონების შიგნით, არ იქნა დატანილი რუკაზე 

გეგმარებით მიზნებიდან გამომდინარე, რადგან შეუძლებელია მათი სისტემური 

დამუშავებისათვის გამოყენება მოცემული მასშტაბით (1-10000) მუშაობის 

პროცესში და ისინი არ იძლევიან საკმარის სისტემურ რეცეპტორულ ინფორმაციას 

მიმდებარე განაშენიანების საბაზრო მახასიათებლებთან დაკავშირებით. ასეთი 

ობიექტების გააზრება მნიშვნელოვანია ერთიანი კრებითი სტატისტიკური სახით 

მოთხოვნა-მიწოდების შეფასებისა და შესაბამისი ქალაქგეგმარებითი 

გადაწყვეტების დამუშავების დროს, რისთვისაც ჯგუფმა გამოთვალა მათი საერთო 

გათვლითი წილი რეცეპტორულ საზოგადოებრივ სივრცეებში ქალაქის მასშტაბით 

რაც რაოდენობრივად შეადგენს 0.71%-ს. 
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ამასთან, საზოგადოებრივი სივრცეების რუკა ხელს შეუწყობს „ურბანული გარემოს 

პერმანენტული გაუარესების შეჩერებას და თბილისის ისტორიულ-კულტურული, 

ლანდშაფტური, არქიტექტორულ-სივრცითი თავისუფლების შენარჩუნებას― და 

„მდგრადი განვითარების პრინციპებით დაბალანსებული განვითარების და 

საიმედოდ ფუნქციონირებადი ქალაქის ქალაქგეგმარებითი საფუძვლების 

მომზადებას― მგგ-ს შემუშავების ძირითადი მიზნების (ქ. თბილისის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტი, 

დანართი #1, თავი 8, ნაწ. 2) შესაბამისად. 

 

საზოგადოებრივი სივრცეების, მათი საზღვრებისა და რეგლამენტების რუკა უკეთესი გარჩევადობით 

წარმოდგენილია ელექტრონული სახით GIS ფორმატში 

წყარო:სითი ინსტიტუტი საქართველო 

23. ბიბლიოგრაფია: 

 იან გელი, 2012: ცხოვრება სახლებს შორის 

 გიდო ბრედგენსი, 2005: საზოგადოებრივი სივრცის დაკარგვა; 

ნეოლიბერალიზმის პერიოდის იმიტირებული საჯაროობა გვ. 1088-1097 

(1089), გამოცემა 182 (ლინკი: 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf) 

 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საპროექტო მომსახურება, 

ეტაპი II, დოკუმენტი 1 - ტექსტური ნაწილი, იანვარი - აპრილი 2016, 

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/182Brendgens.pdf
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ინფორმაცია საეკლესიო ობიექტებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების 

შესახებ, გვ. 216 

 ნოლის გეგმა, 1748: http://nolli.uoregon.edu 

 ბესარიონ ზოიძე, 1999: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი II, 

გვ. 18-20 

24. ინფორმაცია ფოსტისა და კავშირგაბმულობის,   სახანძრო დაცვის, 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების, პოლიციის, სამოქალაქო 

თავდაცვის,  სამაშველო  სამსახურის ობიექტების შესახებ    

თავი დამუშავებულია რუკის სახით, რომელზეც ასახულია ქალაქში არსებული 

სოციალური ფისტისა და კავშირგაბმულობის, სახანძრო დაცვის, სასწარფო 

სამედიცინო დახმარების, პოლიციის, სამოქალაქო თავდაცვის, სამაშველო 

სამსახურის ობიექტების შესახებ. რუკის მიზანია მოახდინოს გეგმარების 

პერიოდში ქალაქში არსებული მდომარეობის დოკუმენტური ფიქსაცია და 

წარმოადგენს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის საყრდენი გეგმის 

სექტორალურ ნაწილს. 

რუკა უკეთესი გარჩევადობით წარმოდგენილია ელექტრონული სახით GIS 

ფორმატში. 

 

რუკა - ინფორმაცია ფოსტისა და კავშირგაბმულობის, სახანძრო დაცვის, სასწრაფო სამედიცინო 

დახმარების, პოლიციის, სამოქალაქო თავდაცვის, სამაშველო სამსახურის ობიექტების შესახებ 

უკეთესი გარჩევადობით წარმოდგენილია ელექტრონული სახით GIS ფორმატში 

წყარო:სითი ინსტიტუტი საქართველო 

http://nolli.uoregon.edu/
http://nolli.uoregon.edu/
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25. სამშენებლო განვითარების სარეზერვო ტერიტორიები 

ქალაქების ტერიტორიების განვითარება უნდა იყოს სისტემატიზებული და 

უზრუნველყოს მოსახლეობა ეფექტური სასიცოცხლო სივრცით: საცხოვრებელი 

გარემოთი, სამუშაო და საყოფაცხოვრებო პირობებით, განათლები, დასვენებისა და 

გართობის ობიექტებით, სადაც საინჟინრო კომუნიკაციები ნაგებობებისა და 

ქსელების განთავსება უნდა იყოს ოპტიმალური. 

ამ მიზნის განხორციელებისათვის უნდა შეიქმნას ე.წ. „ტერიტორიის 

ფუნქციონალური მოწყობილობის მოდელი―, რომლის მიხედვითაც სასარგებლო 

ფართობები, ტრანსპორტი და მომარაგების ობიექტები ერთმანეთთან 

რაციონალურად იქნებიან დაკავშირებულნი. 

მიწათსარგებლობის გეგმის კონცეფციის ძირითადი საკითხია ბრაუნფილდების 

განვითარება რომელთა განხორციელების უმნიშვნელოვანესი  რეზერვია 

კონვერსიის ქვეშ არსებული ტერიტორიები. ამ ამოცანების გადაწყვეტისას 

აუცილებელია ურბანისტ-ქალაქმგეგმარებლებმა იმოქმედონ გეგმით: შიგა 

განვითარება  - გარე განვითარებამდე, თანასწორი განვითარების პრინციპი საჯარო 

და კერძო ინტერესების შეჯერება, დაგეგმარება მოქალაქეთა მონაწილეობით, 

დაგეგმვა ანუ რეგულირება, მართვა. 

კონვერსია-რეორიენტაციისა და შენობების რესტრუქტურიზაციის შესანიშნავი 

მაგალითებია აღმოსავლეთ გერმანიაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, უნგრეთში. 

ამჟამინდელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, საერთო 

ქალაქგეგმარებითი მოსაზრებებით, მაშინ როცა ჩვენს გადაწყვეტებში ძირითადად 

მხოლოდ საცხოვრებელი განაშენიანებები ხორციელდება, იქ ბევრია სამუშაო 

ადგილების შექმნით აქცენტირებული პროექტები. 

ამავე დროს, ის , რომ ქალაქის ეკოლოგიური ბალანსი უნდა გაუმჯობესდეს და 

მდგრადი განვითარების კონცეფციას უნდა პასუხობდეს, ცალსახადაა 

დადასტურებული. 

საწარმოო ტერიტორიების რეორიენტაციით განვითარებას წინ უძღვის შემდეგი 

გარემოებები: 

 დემოგრაფიული სტაგნაცია, 2030 წლამდე მოსახლეობა 1.200000-დან 

გაიზრდება სულ რაღაც 1.328000-მდე. შესაბამისად ქალაქს არ ემუქრება 

მოსახლეობის მასშტაბური ზრდა. 

 ქალაქის სტრუქტურული ფრაგმენტაცია, რაც გამოწვეულია 

„ბრაუნფილდების― წარმოშობით და მოსახლეობის „კლებით―. 

 დადგენილი საწარმოო ტერიტორიებზე მოთხოვნა და გამოვლენილია 

უფუნქციო წარმოებები (≈800 ჰა). 

აღნიშნული გარემოებებით და კომპაქტურობის კონცეფციის განხორციელებით 

ვადგენთ, რომ თბილისს სჭირდება შიგა ტერიტორიების ოპტომიზაცია, რაც 

მიიღწევა „ბრაუნფილდების― კონვერსიით. 

ამ თვალსაზრისით დასადგენია: 
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 ფუნქციონირებადი, ნახევრად ფუნქციონირებადი და უფუნქციო 

წარმოებები; 

 დაბინძურების ხარისხი ყოფილ საწარმოო ტერიტორიებზე (ნიადაგი, 

ჰაერი, რადიაცია) 

 გამოსაკვლევია მფლობელთა სურვილები 

 რომელი „ბრაუნფილდები― არიან ახლოს გამწვანებულ არეალებთან, 

მდინარის კალაპოტებში, მწვანე კორიდორებთან, დასახლებებთან 

ახლოს და ა.შ. 

აღნიშნული ფაქტორები აყალიბებენ საპროექტო გადაწყვეტებს. 

თბილისში წლების განმავლობაში ჩამოყალიბდა საწარმო რაიონებში სამრეწველო 

არეალში: ავჭალის, დიდუბის და სამგორის. აქედან ყველაზე დიდი სამგორის 

საწარმოო არეალია. საწარმოთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა (≈800 ჰა) 

გაჩერებულია, რაც იწვევს ქალაქის ცალკეული სტრუქტურის ფრაგმენტაციას. 

ქალაქის პრობლემაა არამიმზიდველი წარმოებები მიმზიდველ ტერიტორიებზე. 

მათ შორის მწვანე რეკრეაციულ და მდინარის მიმდებარე არეალებში. 

ტერიტორიების მოთხოვნების ანალიზით „ბრაუნფილდების― ნაწილიდან 

წარმოებებს დასჭირდებათ  დაახლოებით 400 ჰა. ამდენივე საჭიროა სარეკრეაციო 

სივრცეებისთვის, რადგან გამოსწორდეს გამწვანების ნორმატიული მაჩვენებელი. 

ქალაქს სჭირდება მიწის  გამოყენების ოპტიმიზაცია  და განვითარება სხვადასხვა  

ფუნქციური სახეობებით. ეს მიღწევადია ბრაუნფილდების კონვერსიით. 

კონვერსია არის ქალაქის განვითარების უმნიშვნელოვანესი რესურსი. 

მდინარეებისა და რეკრეაციული არეალების გასწვრივ ასეთი ტერიტორიები უნდა 

შეუერთდნენ მწვანე სივრცეებს. 

ჩვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია რეორიენტაციის განხორციელების გზები, 

რისთვისაც შესაძლებელია შეიქმნას განვითარების ორგანიზაციები. 

 რადგან სამხედრო, სამრეწველო და რკინიგზის ტერიტორიები დიდი, 

ქალაქის განაშენიანებული ტერიტორიების თითქმის მეოთხედია 

(≈820ჰა), ისინი წარმოადგენენ ქალაქის ურბანული განვითარების 

უმნიშვნელოვანეს რეზერვს. კონვერსიის ნაკვეთები მოგვცემენ 

საშუალებას, გავაუმჯობესოთ საცხოვრებელი, სამუშაო და დასვენების 

დარღვეული პირობები, როგორც ქალაქის ცალკეულ უბნებში, ასევე 

მთლიანად ქალაქში. აქ უმნიშვნელოვანესია რკინიგზის მეურნეობის 

ქალაქის ცენტრალურ ნაწილიდან გადატანის საკითხი, რასაც ახლავს 

რიგი დადებითი  გარემოებები: 

o ქალაქის ცენტრში  ≈74 ჰა ტერიტორიის გამოთავისუფლება (გრძივი 

საავტომობილო გზისა და მათ შორის საქალაქო ელექტრო 

ტრანსპორტის ზოლის გამოკლებით) 

o ტრანზიტული სატვირთო სარკინიგზო მოძრაობა ქალაქს 

მოშორდება 

o ქალაქს ექნება გრძივი უწყვეტი სამანქანო გზა 

o რკინიგზით გაყოფილი ქალაქი გაერთიანდება განივი კავშირების 

მოწყობით 
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o ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა გამოსწორდება 

 უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა კონვერსიის ტერიტორიების 

განვითარების დროს გარემოს დაცვის ღონისძიებების კვლევის 

ჩატარება. არსებული მდგომარეობით ნიადაგის, ატმოსფეროს 

დაბინძურების ხარისხის ანალიზი ასეთ ტერიტორიებზე იმ 

სამუშაოების დასახვით, რაც გულისხმობს დაბინძურების კერების 

გატანას, ნიადაგის საფარის მოჭრას და ა.შ. ეს მოთხოვნები 

აუცილებელია ასახული იყოს არქიტექტურულ-გეგმარებით 

დავალებებში და განვითარების პროექტებთან ერთად ასეთი კვლევითი 

სამუშაოები უნდა შესრულდეს შესაბამისი სამსახურების დასკვნით. 

 აუცილებელია რეორიენტაციის დიდი ფართობების (7-8-15 ჰა) 

განაშენიანების რეგულირების გეგმების შედგენის დროს 

ქალაქმშნებელობის ნორმებითა და წესებით მოქმედება, რადგან 

მხოლოდ კოეფიციენტებით დაგეგმარებისას არ არის შესაძლებელი 

დიდ ტერიტორიებზე ქალაქგეგმარებითი „ბალანსის― უზრუნველყოფა. 

 ქალაქის მდგრადი განვითარების მოთხოვნების გათვალისწინებით, 

სასურველია ყოფილი სამხედრო და სამრეწველო ტერიტორიები 

განვითარდნენ უპირატესად ლანდშაფტურ -სარეკრეაციო ფუნქციის 

სახეობებად ჩვენს ქალაქში ეკოლოგიური პირობების 

გასაუმჯობესებლად. 

 მიზანშეწონილია ქალაქში განთავსებული ყოფილი სამრეწველო და 

სამხედრო ტერიტორიების განვითარება სასურველია მოხდეს შერეული 

ფუნქციით, მათ შორის ისევ ახალი სამრეწველო ობიექტების 

რეორიენტაციით და სამუშაო ადგილების შექმნით. 

 ახალ საწარმოთა ფართობების გამოსადეგიანობის კრიტერიუმებია: 

გარემოზე გავლენა, კარგი სატრანსპორტო კავშირი, საცხოვრებელ 

ზონებთან ახლოს მდებარეობა, სხვა წარმოებებთან ახლო კავშირი, 

არსებული საინჟინრო კომუნიკაციებით უზრუნველყოფა და ა. შ. 

 საჭიროა დამუშავდეს გრგ-ბი მსხვილ ქალაქგეგმარებით არეალებში: 

ავჭალა, დიდუბე, სამგორი, სადაც ძირითადად თავმოყრილია მსხვილი 

გაჩერებული წარმოებები. 

 

26. სახელმწიფო, რეგიონული და ადგილობრივი მნიშვნელობის ობიექტების 

განთავსებისათვის ტერიტორიები;    

თბილისში, როგორც ქვეყნის დედაქალაქსა და მის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და 

კულტურულ ცენტრში, განთავსებულია რიგი სახელმწიფო და რეგიონული 

მნიშვნელობის ობიექტები. ეს ობიექტები, ფუნქციის თვალსაზრისით 

შესაძლებელია დავყოთ რამდენიმე კატეგორიად, რომელთაგან რამდენიმეს 

ტერიტორიულ მდებარეობას განსაკუთრებული დატვირთვა ენიჭება. ეს 

ობიექტები, პირობითად, დაყოფილია ორ კატეგორიად. ესენია: 

მომსახურების ობიექტები: 
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 სამთავრობო-ადმინისტრაციული ინსტიტუციები; 

 მსხვილი საგანმანთლებლოდა სამეცნიერო ცენტრები; 

 ტურისტული და კულტურული ცენტრები; 

 ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტები; 

 ეროვნული მნიშვნელობის სასპორტო ობიექტები; 

ინფრასტრუქტურული ობიექტები: 

 საწარმოო და ლოჯისტიკური ცენრები; 

 მსხვილი სატრანსპორტო ჰაბები (რკინიგზის სადგური, აეროპორტი); 

 სამხედრო დანიშნულების ობიექტები; 

 წყალსაცავები, ნაგავსაყრელები და სხვა საინჟინრო ობიექტები. 

დედაქალაქში მდებარეობს უამრავი მომსახურების ობიექტი, რომლებსაც გააჩნიათ 

მიზიდულობის მაღალი ხარისხი. ერთის მხრივ, ამ დაწესებულებებში 

დასაქმებულია უამრავი ადამიანი და, მეორეს მხრივ - უამრავი ადამიანი 

საქართველოს სხვადასხვა ნაწილიდან სარგებლობს მათი მომსახურებით. 

შედეგად, ასეთი ინსტიტუციების ირგვლივ წარმოიქმნება აქტივობების 

კლასტერები (სხვადასხვა მომსახურების ობიექტები, საცხოვრებელი უბნები), 

რომლებიც განაპირობებენ იმ არეალის მრავალფეროვნებას და, შედეგად - 

განვითარებას.  

ზოგადად, ობიექტების მაღალი კონცენტრაცია ძირითადად წარმოდგენილია 

ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში, წარმოდგენილია ცალკეული შენობების სახით და 

კარგადაა ინტეგრირებული არეალში არსებულ სხვა საქალაქო ფუნქციებთან. 

თუმცა, რიგ შემთხვევაში, ასეთი ობიექტები განთავსებულია ერთმანეთის 

მიმდებარედ და ქმნიან მმართველობის სპეციალიზებულ ცენტრს. ასეთ ცენტრში 

შესაძლებელია გაერთიანებული იყოს როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოები. თბილისში გამოიყოფა ორი ასეთი ცენტრი - 

ორთაჭალასა და აღმაშენებლის ხეივნის გასწვრივ. აღნიშნული არეალები 

ხასიათდება ე.წ. “დღის მოსახლეობის” მაღალი წილით. 

შესაბამისად, ამ კატეგორიის ობიექტებისათვის ტერიტორიის შერჩევისას, 

აუცილებელია შემდეგი პრინციპების დაცვა: 

 ხელმისაწვდომობა და ადვილად მისაწვდომობა: პირველ რიგში, ობიექტები 

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

მოსარგებლეთათვის. ეს მნიშვნელოვანია როგორც თანამშრომლების 

ნაკადების, ასევე ვიზიტორთა მართვის ასპექტების გათვალისწინებისას.  

 

 ინტეგრირებულობა სხვა ფუნქციებთან: რადგან ასეთ ობიექტებს აქვთ დღის 

მოსახლეობის მაღალი წილი, მნიშვნელოვანია ადგილის შერჩევისას მათი 

ინტეგრირება იმ ტერიტორიაზე, რომელიც საჭიროებს ე.წ. 

„გამოცოცხლებას’. შესაბამისად, ობიექტების გადატანისას, 
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გასათვალისწინებელია უკუ-ეფექტი სამეზობლოზე. მაგ., რომელიმე 

სამინისტროს გადასვლამ შესაძლებელია გამოიწვიოს მიმდებარე 

ბიზნესების დახურვა მომხმარებელთა მკვეთრი კარგვის გამო და, 

შესაბამისად, უბანის მიზიდულობის ხარისხის ვარდნა. ასევე, 

მნიშვნელოვანია ასეთი არეალების სრულფასოვანი ჩართვა ქალაქის 

სტრუქტურაში, რაც, უპირველესად, სათანადო სატრანსპორტო 

დერეფნების განვითარებით მიიღწევა. 

 

ე.წ. „ინფრასტრუქტურული“ ობიექტების კატეგორიაში დასახელებული 

ობიექტების განთავსება სტრატეგიულ მნიშვნელობას ატარებს როგორც 

ეკონომიკური განვითარების, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო კავშირების, 

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისა და სამოქალაქო უშიშროების თვალსაზრისით.  

ასეთი ობიექტების ტერიტორიული განლაგებისა და გამართულად 

ოპერირებისათვის მიმართ დადგენილია შესაბამისი მოთხოვნები/სტანდარტები 

(მაგ., დაუშვებელია აეროპორტის განთავსება გადამფრენი ფრინველების ტრასაზე). 

ასევე, ამ ობიექტების ფუნქციონირება დაკავშირებულია გარემოზე მაღალ 

ზეწოლასთან და შესაძლო რისკებთან ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. შესაბამისად, 

ისინი გამოყოფილია საქალაქო სხვა ფუნქციებისაგან გონივრული მანძილით ან 

ბარიერით.  

ამასთან, ამ ობიექტების განთავსებისას მნიშვნელოვანია მათი ქალაქის დანარჩენ 

ნაწილებთან ინფრასტრუქტურული დაკავშირების გათვალისწინება (მაგ., 

რკინიგზის სადგურის ინტეგრირება საქალაქო მნიშვნელობის სატრანსპორტო 

ქსელებთან; ნაგავსაყრელზე ნარჩენების გატანის სიმარტივე და ა.შ.). 

27. სასკოლო ობიექტების განვითარების შესახებ 
გიორგი აბაშიძე 

12.03.2016 

პრეამბულა:   

დოკუმენტი ასახავს თბილისის მდგომარეობას და განიხილავს არსებული 

სკოლების განაწილებას ქალაქის სივრცით-გეგმარებით სტრუქტურაში 2017 წლის 

15 აპრილისათვის.  

აღსანიშნავია, რომ თბილისსა და საქართველოს ზოგადად არ გააჩნია სკოლების 

განვითარებასთან და შესაბამის ტერიტორიულ რესურსებთან დაკავშირებული 

სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც საშუალებას მოგცემდა გვეხელმძღვანელა 

ქალაქის განვითარებითი მიმართულებების განსაზღვრის პროცესში. შესაბამისად, 

საპროექტო მიზნებიდან გამომდინარე, ქალაქის შემდგომი განვითარების 

შეფერხების თავიდან ასაცილებლად, ანალიტიკურ და ნორმატიულ მონაცემებზე 

დაყრდნობით, შეფასდა საკითხთან დაკავშირებული ტერიტორიული ასპექტები. 

ანალიზი და შესაბამისი დასკვნები მოყვანილია შემდგომ დოკუმენტში. 
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შესავალი 

განათლების მიღება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს, რაც 

აღიარებულია საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციით. შესაბამისად, 

აუცილებელია ქალაქის მოსახლეებს მიეცეთ საშუალება ხსენებული უფლების 

განხორციელებისათვის. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

დამუშავების ფარგლებში შეფასდა მოცემული ფუნქციისათვის გამოყოფილი 

ტერიტორიული რესურსი, რაც შემდგომ გათვალისწინებულ იქნა ზონირების 

დოკუმენტებში. 

სასწავლო დაწესებულებებისათვის გამოყოფილი ტერიტორიული რესურსები 

გაანალიზდა როგორც საცხოვრებელი ობიექტებისადმი განთავსების მანძილის 

მიხედვით, ასევე უკანასკნელის სიმჭიდროვისათვის საჭირო მოცულობითი 

რესურსის დაკმაყოფილების უნარის მიხედვით.  

ხსენებული მიმართულებებით არსებული სიტუაციის შეფასებისათვის 

გამოყენებული იქნა საქართველოში მოქმედი, საბჭოთა პერიოდში დამუშავებული 

სამშენებლო ნორმებითა და წესებით და ევროპული ნორმებით 

გათვალისწინებული ნორმატიული მაჩვენებლები.  

ევროპული ნორმების გამოყენების შემთხვევაში, საკანონმდებლო მსგავსებების 

გამო, უპირატესობა მიენიჭა გერმანულ ნორმატიულ დოკუმენტებში მოყვანილ 

სიდიდეებს. ასევე ზოგიერთ შემთხვაში მოხდა ნორმატიული მონაცემების 

ადაპტირება არსებული მდგომარეობის მიხედვით, რათა საბოლოო 

რეკომენდაციები არ გასცდენოდა ქალაქის ეკონომიკური და ტერიტორიულ-

სივრცითი შესაძლებლობების ჩარჩოს. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ გაანგარიშებები, სახელმწიფოს მიერ საშუალო 

განათლების მიწოდების სავალდებულო ხასიათიდან გამომდინარე, სრულდება 

საჯარო სკოლების მონაცემებზე დაყრდნობით და არ ითვალისწინებს კერძო 

სკოლების რესურსულ პოტენციალს. 

გეგმარებითი სტრუქტურის გააზრებისას ყურადსაღებია, რომ თბილისი 

ისტორიული ქალაქია, შესაბამისად, როგორც ნებისმიერი ასეთი ქალაქი, ის 

ზოგიერთ ეტაპზე წინასწარი გეგმარების გარეშე ვითარდებოდა. მიუხედავად  

ამისა,  საბჭოთა პერიოდში  მოხერხდა ქალაქგეგმარებითი სტრუქტურის 

ჩამოყალიბება, რომელიც მეტწილად ითვალისწინებდა მოსახლეობის თანაბარი 

წვდომის უზრუნველყოფას სასწავლო დაწესებულებამდე  . ასევე  ასეთი 

დაწესებულებებისათვის გათვალისწინებული იქნა დამატებითი ტერიტორიული 

რესურსები,  მათი შემდგომი გაფართოებისათვის. საუბედუროდ ხსენებული 

ტერიტორიების ათვისება შემდგომ პერიოდში პირველადი ფუნქციის 

უგულვებელყოფით მოხდა. 

არსებული მდგომარეობით თბილისში დაახლოებით 204 000 სასკოლო ასაკის 

მოზარდია. სქესობრივი სურათი დიდწილად თანაბარი განაწილებას ასახავს, 

უმნიშვნელო მეტობით მამრობითი სქესის სასარგებლოდ 52%/48%. თბილისში 

არსებული 176 საჯარო სკოლა 153 000 მდე მოსწავლეს ემსახურება, რაც ქალაქის 

სასკოლო ასაკის მოსახლეობის 75%-ს შეადგენს. მოცემული მაჩვენებელი 
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ევროპული ნორმების მიხედვით შესაძლოა დადებითად შეფასდეს, თუმცა 

არსებობს დეტალური და ხარისხობრივი ნაკლოვანებები, რომლებიც განხილულია 

მოცემულ დოკუმენტში.  

დოკუმენტის მიზნებიდან გამომდინარე, დღესდღეობით სკოლების 

განთავსებასთან დაკავშირებული პრობლემა სამ ძირითად ნაწილად იყოფა: 

რაოდენობრივი, თვისობრივ-ქალაქგეგმარებითი და ხარისხობრივი.  

 რაოდენობრივ ნაკლოვანებებში განიხილება სკოლებში  არსებული 

ადგილების მიმართება საზოგადოებრივ მოთხოვნასთან; 

 თვისობრი-ქალაქგეგმარებითი ნაკლოვანებები ითვალისწინებს 

საცხოვრებლისადმი სკოლების გეოგრაფიულ-სივრცითი განთავსების 

შეფასებას; 

 ხარისხობრივი ნაკლოვანებები ზოგადი სახით აჯამებს რაოდენობრივ 

და გეოგრაფიულ-სივრცით ნაკლოვანებებს და ტოპოგრაფიული 

მასალის ანალიზის გზით აფასებს გადაწყვეტითი მექანიზმების 

ოპტიმალურობას ქალაქის სტრუქტურიდან გამომდინარე. 

ანალიზი შესრულდა როგორც ზოგად საქალაქო, ასევე საუბნო დონეზე და 

საბოლოოდ შეჯერდა ქალაქის განვითარებით მიმართულებებთან. მიღებულ 

მონაცემებზე დაყრდნობით დამუშავდა ტოპომასალა თემატური რუკის სახით 

რომელზეც გამოყოფილია: 

 არსებული მდგომარეობით კრიტიკული რაოდენობრივი პრობლემის 

მქონე უბნები; 

 არსებული სიტუაციის მიხედვით რესურსული პოტენციალის მქონე 

უბნები; 

 ახალი სკოლების განთავსების შესაძლო არეალები. 

მოცემული მასალა უნდა გამოყენებულ იქნას მიმდებარე ტერიტორიებზე  

განვითარების დაგეგმვისათვის დამუშავებული შემდეგი ეტაპის კონკრეტული და 

ზოგადი საპროექტო დოკუმენტებისათვის საპროექტო დავალების შედგენისას. 

დოკუმენტის ბოლოს ასევე მოყვანილია ტერიტორიული რესურსისათვის 

შესაბამისი საერთო ღირებულების შეფასება უბნების მიხედვით. გათვლა 

ეყრდნობა საპროექტო სამუშაოების ფარგლებში შესრულებულ მიწის 

სამართლიანი ფასის ატლასის მონაცემებს. აღსანიშნავია რომ საბაზრო 

მდგომაროების ცვლილებასთან ერთად ტერიტორიათა ღირებულება 

მოსალოდნელია შეიცვალოს შესაბამისად დოკუმენტში მოყვანილი თანხები არ 

შეიძლება მიჩნეულ იქნას საბიუჯეტო გათვლებისთვის პირდაპირ საყრდენ 

მონაცემად და ატარებს საორიენტაციო ხასიათს 

თბილისის სკოლების რაოდენობრივი მახასიათებლები 

თბილისში არსებული 176 საჯარო სკოლა დღესდღეობით 152 945 მოსწავლეს 

ემსახურება. სასწავლო დაწესებულებათა საერთო ფართი 35.4ჰა.-ს შეადგენს 

შესაბამისად თითოეულ მოსწავლეზე საშუალოდ 2.3 კვ.მ. ფართი მოდის. 
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მოცემული მაჩვენებელი ძალზედ დაბალია ნორმატიულ მაჩვენებლებთან 

მიმართებაში. ხსენებული ნორმატიული მაჩვენებელი ინდივიდუალურია ყოველი 

ქვეყნისათვის თუმცა, ზოგადი სახით შეფასებისათვის, მაგალითად გერმანიაში 

მოქმედი ნორმების მიხედვით ერთეულ მოსწავლეზე საანგარიშო ფართი 25კვ.მ.-

ია, რაც თითქმის 11-ჯერ აღემატება თბილისის არსებულ მაჩვენებელს.  

ასევე დაბალია ამ დაწესებულებებისათვის განკუთვნილი ტერიტორიის ფართი. 

სრული ტერიტორია თბილისის საჯარო სკოლებისათვის 165ჰა.-ს აღწევს 

(შესაბამისად ქალაქის მასშტაბით სკოლებისათვის K2-ის საშუალო მაჩვენებელი 

0.3-ს უტოლდება), რაც ერთეულ მოსწავლეზე მოსულ საშუალო ფართს 10.8კვ.მ.-

ით განსაზღვრავს. გერმანული ნორმების მიხედვით მოცემული მაჩვენებლის 

ნორმატიული სიდიდე 41კვ.მ.-ს შეადგენს.  

საქართველოში მოქმედი საბჭოთა სნდწ-ს მიხედვით სკოლისათვის განკუთვნილი 

ტერიტორიის ფართი ერთეულ მოსწავლეზე 16კვ.მ.-დან 60კვ.მ.-მდე მერყეობს 

სკოლაში მოსწავლე  ბავშვების რაოდენობის მიხედვით. ქვემოთ მოყვანილი 

შესაბამისი განაწილების ამსახველი ცხრილი. 

 

 

 

 

100-400 მოსწავლე       50კვ.მ. მოსწავლეზე 

400-500 მოსწავლე  60კვ.მ. მოსწავლეზე 

500-600 მოსწავლე 50კვ.მ. მოსწავლეზე 

600-800 მოსწავლე 40კვ.მ. მოსწავლეზე 

800-1100 მოსწავლე 33კვ.მ. მოსწავლეზე 

1100-1500 მოსწავლე 21კვ.მ. მოსწავლეზე 

1500-2000 მოსწავლე  17კვ.მ. მოსწავლეზე 

2000+ მოსწავლე 16კვ.მ. მოსწავლეზე 
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თბილისში არსებული მდგომარეობით მოსწავლეზე მოსული სკოლების ტერიტორიის ფართის 

შედარება ნორმატიულ მაჩვენებლებთან 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

მოცემული მაჩვენებლის საქალაქო მასშტაბით გააზრებისას ყურადსაღებია რომ 

არსებულ საშუალო მაჩვენებელზე ძლიერ გავლენას ახდენს რამდენიმე 

კონკრეტული სკოლა დიდი ტერიტორიული რესურსით (მაგალითად თბილისში 

არსებულ აფხაზეთის #2 საჯარო სკოლის ტერიტორიის საერთო ფართი 5-ჰას 

აღწევს, მოცემული სკოლა სულ 100 მოსწავლეს ემსახურება, რაც ერთეულ 

მოსწავლეზე მოსულ ფართს 500კვ.მ-ით განსაზღვრავს). შესაბამისად მედიანური 

მაჩვენებელი მნიშვვნელოვნად განსხვავდება საშუალო მაჩვენებლისგან და 7კვ.მ.-ს 

უახლოვდება.  

ასევე სურათი ძლიერ ცვალებადია თბილისის უბნების მიხედვით. მაჩვენებელი 

მინიმალურია ქალაქის ცენტრში. ვერის, ვაკის, ბაგების, მთაწმინდისა და 

სოლოლაკისათვის მოცემული მაჩვენებელი 4კვ.მ./მოსაწვლე-ს არ აღემატება.  

ამ მხრივ სიტუაცია განსაკუთრებით საგანგაშოა ძველი თბილისის ტერიტორიაზე. 

აქ არსებული სკოლების ნაწილში (მაგალითად, ლესელიძის ქ. #25-ში არსებული 

საჯარო სკოლა #67 და უზნაძის ქ. 109-ში არსებული საჯარო სკოლა #63) ერთეულ 

მოსწავლეზე მოსული ფართი 1კვ.მ/მოსწავლეს შეადგენს. მოცემული სკოლები 

სასწავლო პროცესის ოპტიმიზაციისათვის იყენებენ სწავლების ორსმენიან რეჟიმს 

რაც გარკვეულწილად ამსუბუქებს მდგომარეობას, თუმცა ვერ ჩაითვლება მის 

საბოლოო გადაწყვეტად (სრული ორგანიკვეთიანი ოპერირების შემთხვევაში 

მაჩვენებელი მიაღწევს 2კვ.მ/მოსწავლეს, რაც ასევე საგანგაშოა).  
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თბილისში მოსწავლეზე მოსული საკოლო 

ტერიტორიის საშუალო მაჩვენებელი (კვ.მ.) 

გერმანული ნორმის მიხედვით მოსაწავლეზე სკოლის 

გათვლით ტერიტორია (კვ.მ.) 

საბჭოთა სნდწ-ის სტანდარტის მიხედვით 

მოსწავლეზე სკოლის გათვლითი მინიმალური 

ტერიტორია (კვ.მ.) 

საბჭოთა სნდწ-ის სტანდარტის მიხედვით 

მოსწავლეზე სკოლის გათვლითი მაქსიმალური 

ტერიტორია (კვ.მ.)  
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თბილისის უბნებში არსებული მდგომარეობით მოსწავლეზე მოსული სკოლების 

ტერიტორია(კვ.მ./მოსწავლე) 

წყარო: საქართველოს განათლების განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 

 

ქალაქის ტერიტორიულ-სტრუქტურული ანალიზი ცხადჰყოფს, რომ ცენტრალურ 

უბნებში არსებულ, მკაფიო ტერიტორიული დეფიციტის მქონე სკოლებს არ 

გააჩნიათ გაფართოებისათვის საჭირო ტერიტორიული რესურსი, ასევე ასეთი 

რესურსი იშვიათია მათ მიმდებარედ. თუმცა, უბნების მიხედვით მოსწავლეთა და  

სასკოლო ასაკის მოსახლეობის ოდენობის შედარება აშკარას ხდის, რომ მოცემულ 

უბნებში განთავსებული სკოლები იძულებულნი არიან ნამატ დატვირთვას 

გაუმკლავდნენ. მოცემულის მიზეზად შეიძლება მოვისაზროთ სკოლებისა და 
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ვერა 

მთაწმინდა, სოლოლაკი 

ქვედა ჩუღურეთი 

ვაკე, ბაგები 

ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო 

დიდუბე 

ზემო აბლაბარი, მეტრომშენი 

ნაძალადევი 

ნავთლუღი 

სანზონა 

კალა-ორთაჭალა 

ძველი ნაძალადევი 

კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი 

ზემო ჩუღურეთი 

ქვემო სამგორი 

ფონიჭალა 

მესამე მასივი 

წყნეთი 

ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 

თემქა 

ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 

მუხიანი 

გლდანის კენტი 

ავჭაკა, გლდანის ხევი 

დიღმის მასივი 

ორხევი, აეროპორტი 

ვარკეთილი 

ლილო 

დიღომი-ვაშლიჯვარი 

გლდანის ლუწი 

ნუცუბიძის მიკრორაიონები 

წავკისი, შინდისი, ტაბახმელა 

კიკეთი, კოჯორი 
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უბნების პრესტიჟულობა, სწავლების ხარისხის განსხვავებები და სხვა სოციალური 

გარემოებები. აღსანიშნავია, რომ მოცემული ასევე მძიმე გავლენას ახდენს  ქალაქის 

სატრანსპორტო სისტემებზე და ზრდის სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებულ 

ყოველდღიურ სატრანსპორტო გადარბენებს. ასევე მოცემულ სკოლებს უმეტეს 

შემთხვევაში არ გააჩნიათ არც პარკირების არეალი არც სათანადო სამანქანო 

მისადგომი, რაც ხშირად მიმდებარე ტერიტორიებზე სამანქანო ხერგილების 

წარმოქმნას იწვევს. 

უბნების მიხედვით ანალიზი აშკარას ხდის, რომ მთაწმინდა-სოლოლაკში 

განთავსებული საჯარო სკოლები მოსწავლეთა თითქმის ორჯერ (1.9) მეტ 

რაოდენობას ემსახურება, ვიდრე ამ უბანში შესაბამისი ასაკის მაცხოვრებელია. თუ 

მოცემულ მაჩვენებელს საჯარო სკოლების დაკმაყოფილების საშუალო საქალაქო 

მაჩვენებელთან (0.75) მიმართებაში განვიხილავთ, აშკარა ხდება, რომ ნაკადი 2.5 

ჯერ აღემატება თბილისის საშუალო მაჩვენებელს. მსგავსი მდგომარეობები 

გვხვდება ვერის (1.5), ქვედა ჩუღურეთის (1.2), ზემო ავლაბარ-მეტრომშენისა (1.1) 

და კალა-ორთაჭალის (1.0) საჯარო სკოლებშიც.  

ამავდროულად ნუცუბიძის და დიღმის მასივისათვის ანალოგიური მონაცემები 

შესაბამისად 0.2-სა და 0.3- შეადგენს, ასევე ამ უბნებში არსებობს ტერიტორიული 

რესურსი, როგორც არსებული სკოლების გაფართოებისათვის, ასევე ახალი 

სკოლების შექმნისათვის. ეს უკანასკნელი, შესაბამის ადმინისტრაციულ 

მექანიზმებთან ერთად,  საგრძნობლად განტვირთავდა ქალაქის ცენტრალურ 

ნაწილში არსებულ საჯარო სკოლებსა და სატრანსპორტო სისტემებს, რაც ასევე 

მჭიდრო კავშირშია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმით 

აღიარებულ პოლიცენტრული განვითარების კონცეპტუალურ მიმართულებასთან. 

მოცემულის ადმინისტრირებისათვის აუცილებელი კონკრეტული მექანიზმების 

შემუშავება სცდება მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ფარგლებს და 

წარმოადგენს მუნიციპალური და სამთავრობო სტრუქტურების პრეროგატივას. 

მათი შეჯერება სასურველია სტრატეგიული დოკუმენტის სახით, რის შემდეგაც ის 

შეიძლება ეფექტურ ხელსაწყოდ იქნას გამოყენებული ქალაქში ნაკადების 

მიმართვისა და მისი სტრუქტურების ოპერირების ოპტიმიზირებისათვის. 

ქალაქის უბნებისათვის სასკოლო ასაკის მოსახლეობის შეფარდება საჯარო 

სკოლის მოსწავლეთა რაოდენობასთან  მოყვანილია დიაგრამის სახით. 
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თბილისის უბნებში მცხოვრებ მოსწავლეთა რაოდენობის შეფარდება იმავე უბნის საჯარო სკოლებში 

მოსწავლეთა რაოდენობასთან 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე წარმოდგენილია შესაბამისი მონაცემი თბილისის 

33 უბნისათვის და მათი მიმართება ნორმატიულ მაჩვენებლებთან (უბნების 

მიხედვით სკოლების არათანაბარი განაწილების გამო ქალაქის საშუალო 

მაჩვენებელი არ შეესაბამება უბნების მიხედვით წარმოებული კვლევის მონაცემთა 

საშუალო არითმეტიკულს) 

მნიშვნელოვანია აგრეთვე სკოლების ტერიტორიების განაწილება. როგორც ზემოთ 

აღვნისნეთ, თბილისის საჯარო სკოლების ტერიტორიათა ჯამი 165 ჰა-ს შეადგენს. 
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ნუცუბიძის მიკრორაიონები 

დიღმის მასივი 

ზემო ჩუღურეთი 

წყნეთი 

ვაკე, ბაგები 

წავკისი, შინდისი, ტაბახმელა 

ნავთლუღი 

ვაზისუბანი, მე-8 ლეგიონი 

დიღომი-ვაშლიჯვარი 

ვარკეთილი 

მუხიანი 

ორხევი, აეროპორტი 

თემქა 

სანზონა 

ფონიჭალა 

გლდანის კენტი 

კიკეთი, კოჯორი 

ნაძალადევი 

გლდანის ლუწი 

ქვემო სამგორი 

ლილო 

კოსტავა, ბახტრიონი, დოლიძე, ხილიანი 

ძველი ნაძალადევი 

მესამე მასივი 

ავჭაკა, გლდანის ხევი 

ვეძისი, ყაზბეგი, გოთუა, საბურთალო 

დიდუბე 

ვაჟა-ფშაველას კვარტლები 

კალა-ორთაჭალა 

ზემო აბლაბარი, მეტრომშენი 

ქვედა ჩუღურეთი 

ვერა 

მთაწმინდა, სოლოლაკი 
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თბილისის სკოლების ტერიტორიის საერთო ფართი (ჰა) 

არსებული მოსწავლეთა განაწილების მიხედვით სნდწ.-

ის ნორმებით აუცილებელი ფართი (ჰა) 

152945 მოსწავლისათვის სნდწ-ის ნორმების მიხედვით 

მინიმალური შესაძლო გათვლითი ფართი (ჰა) 

საბჭოთა ნორმის თანახმად, თბილისში არსებული 152945 საჯარო სკოლის 

მოსწავლის უზრუნველსაყოფად მინიმალური საჭირო ფართი (იმ შემთხვევაში თუ 

ყველა სკოლა 2000 მოსწავლეზე მეტს მოემსახურება)  244.7-ჰას შეადგენს. რაც 

სკოლების დღეს არსებულ ჯამურ ფართს  79.7-ჰა-ით აღემატება.  

ვინაიდან თბილისში ბევრი სკოლა მცირეკონტინგენტიანია, სკოლებში ბავშვების 

რალური განაწილების  გათვალისწინებით, სკოლებისათვის აუცილებელი 

ტერიტორიის საერთო ფართი კიდევ უფრო მეტი - სულ ცოტა 451.6ჰა-უნდა იყოს, 

რაც  არსებულ ფართს 286.5ჰა-ით აღემატება.  

არსებული მდგომარეობით, თბილისში სკოლის საშუალო ტერიტორია 0.9-ჰია. 

შესაბამისად მოცემული ფართზე შესაძლოა საშუალოდ 80 სკოლის განთავსება. 

თბილისში სკოლების ტერიტორიის საერთო ფართის შედარება სნდწ-ის 

ნორმატიულ მაჩვენებლებთან 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

ზემოთ მოყვანილი გათვლები შესრულებულია თბილისის არსებული 

დემოგრაფიული სურათის გათვალისწინებით თუმცა, 2030 წლამე მოსახლეობის 

საშუალო ზრდის პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია სასკოლო ასაკის 

მოზარდთა რაოდენობის ზრდა დაახლოებით 46 500. სტრატეგიის არარსებობის 

პირობებში გათვლა სრულდება საჯარო სკოლების მიერ არსებული 

უზრუნველყოფის მაჩვენებლის გათვალისწინებით (75%). შესაბამისად, საჯარო 

სკოლებმა უნდა მოახერხონ დამატებით 35 000 მოსწავლის აკუმულირება, რაც 

არსებული საშუალო მაჩვენებლზე დაყრდნობით (10.8 კვ.მ/მოსწავლე) 37.8 ჰა 

(საშუალოდ 42 სკოლის ტერიტორია) მინიმალური დამატებითი სასკოლო 

ტერიტორიის გამოყოფას საჭიროებს. 

თბილისის სკოლების არსებული თვისობრივ-ქალაქგეგმარებითი 

მახასიათებლები 

თბილისში 176 საჯარო სკოლიდან 166 ქალაქის ნაშენი ტერიტორიის საზღვრებს 

შიგნითაა განთავსებული. არსებული განაწილებით, სკოლების ჯამური წვდომითი 

არეალი 12 650 ჰა-ია, რომლის 81.7% (10 336 ჰა) ნაშენი ტერიტორიის შიგნით 

ხვდება 18.3% (2 314 ჰა) კი მის გარეთ. ვინაიდან 166 სკოლისათვის მაქსიმალური 

დაფარვის არეალი 29 320 ჰა-ია, შესაბამისად, სკოლების არსებული განაწილების 

გათვლითი ეფექტიანობის შეფასება შემდეგი სახით არის შესაძლებელი: 
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10 336 : 29 320 * 100%=35% 

სკოლების განთავსების ასეთი დაბალი ეფექტიანობა არსებული სკოლების 

ნორმატიული წვდომის არეალების ხშირი ურთიერთგადაფარვით არის 

განპირობებული. 

 

თბილისის სკოლების წვდომითი არეალების საანგარიშო მონაცემები 

წყარო: სითი ინსტიტუტი საქართველო 

ამავვე დროს, სკოლების წვდომას მოკლებული (ნორმატიული დაფარვის არეალის 

გარეთ არსებული) ქალაქის ნაშენი ფართი შეადგენს  55 028 ჰა-ს. ოპტიმალური 

განაწილების პირობებში ამ ფართობის სკოლებით უზრუნველსაყოფად საჭიროა 

დამატებით 31 სკოლა. არსებული განაწილების გათვლითი ეფექტიანობის (35%) 

მონაცემის გათვალისწინებით კი ეს  ციფრი 89-ს აღწევს.  

თბილისში სკოლის ტერიტორიის საშუალო ფართი 0.9 ჰა-ს შეადგენს. შესაბამისად, 

ქალაქის უზრუნველსაყოფად საჭირო დამატებითი ფართი განთავსების 

ეფექტურობის შესაბამისად მერყეობს 28 ჰა-დან 80 ჰა-მდე (საბჭოთა სნდწ-ის 

მიხედვით 62-178 ჰა). 

ცალკე გამოსაყოფია ის დასახლებული არეალები, რომლებიც  ქალაქის ნაშენი 

ნაწილის გარეთ არის განთავსებული და ასევე საჭიროებს სასკოლო 

უზრუნველყოფას. ასეთი არეალების უზრუნველყოფისათვის საჭირო სკოლების 

გათვლითი რაოდენობა 5 ერთეულს შეადგენს და 4.5 ჰა ტერიტორიას საჭიროებს. 
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166 სკოლის ჯამური წვდომითი ფართი(ჰა) 

თბილისის ნაშენ ტერიტორიაზე 

განთავსებული 166 სკოლის ჯამური … 

თბილისის ნაშენი ნაწილის სკოლების 

უზრუნველყოფილი არეალი(ჰა) 

თბილისის უშენი ნაწილის სკოლებით 

უზრუნველყოფილი ფართი(ჰა) 
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28. თბილისის ობიექტების განვითარებითი პერსპექტივები  

შესავალი  

წინასასკოლო განათლების ხარისხი დიდ გავლენას ახდენს ქალაქის სოციალურ 

სტრუქტურასა და ცხოვრების ხარისხზე. ხელმისაწვდომი წინაასასკოლო 

განათლების სტრუქტურა ურბანულ ერთეულს სძენს უნარს მეტი ეფექტურობით 

გამოიყენოს მისი ადამიანური და შრომითი რესურსები, შესთავაზოს 

მოსახლეებს უფრო აქტიური, უსაფრთხო და დაცული გარემო 

და ზრდის მის ურბანულ კონკურენტუნარიანობას. აღნიშნული თანაბრად 

სამართლიანია, როგორც სასკოლო ობიექტებისათვის, 

ასევე წინასასკოლო განათლების დაწესებულებებისათვის.  

შესაბამისად თბილისისათვის, ისევე როგორც ნებისმიერი 

სხვა თანამადროვე ქალაქისათვის, უმნიშვნელოვანეს 

საკითხს წარმაოდგენს განათლების ობიექტების განთავსება, მათი ტერიტორიული 

უზრუნველყოფა და მოსახლეობის მოხერხებული წვდომა მათი განთავსების 

ადგილებზე.   

  

აღსანიშნავია რომ მოცემული საკითხის დამუშავება შესაბამისი ნაციონალური, 

კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური თუ სხვა რეალობების 

გათვალისწიენბითა და ამის საფუძველზე განვითარებისათვის ადექვატური 

ნორმატიული და ინდიკატორული მაჩვენებლების განსაზღვრა 

აუცილებელია მოხდეს განათლების ნაციონალური/რეიონული 

სტრატეგიის ფარგლებში. დარგისადმი ერთიანი მიდგომისა და შესაბამისი 

გადაწყვეტების განმსაზღვრელი დოკუმენტის არარსებობის პირობებში 

მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმას არ გააჩნია საშუალება დასახოს დარგის 

განვითარებით პრიორიტეტები და მიმართულებები, გამოავლინოს 

ნაკლოვანებები და შეაფასოს მათი აღმოფხვრის 

მექანიზმები. მოცემული საკითხების გადაწყვეტა სახელმწიფო და 

ადგილობრივი მართველობის შესაბამისი დარგობრივი პოლიტიკის 

განმსაზღვრელი ორგანოებისა და მათ მიერ შემუშავებული შესაბამისი 

სტრატეგიული დოკუმენტების პრეროგატივაა. ამის საფუძველზე შესაძლებელი 

იქნება კონკრეტული ტერიტორიულ-სივრცითი მოთხოვნების ოდენობების 

გაანგარიშება და შესაბამისი გეგმარებითი სამუშაოების წარმოება.  

აღნიშნული პრობლემის გადაჭრითი პოლიტიკის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის ფარგლებში დასახვის მცდელობა, სამუშაოთა 

მასშტაბიდან და ხასიათიდან გამომდინარე,  ვერ ჩაითვლება კვალიფიციურად. ასე

ვე მიწათსარგებლობის ფარგლებში მიღებული ასეთი დამოუკიდებელი გად

აწყვეტები შესაძლოა კონფლიქტში მოვიდეს დარგის განვითარების სამომავლო 

პოლიტიკასთან, რაც მოგეხსენებათ პრობლემურია და შესაძლოა 

კონფლიქტური გადაწყვეტების მიზეზი გახდეს.  
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თუმცა, საკითხის სოციალური მნიშვნელობიდან გამომდინარე შეუძლებელია 

თავი ავადიროდით მის გათვალისწინებას ქალაქის სამომავლო განვითარების 

შეფასებისას. გეგმარებითი გადაწყვეტების შემუშავების 

პროცესში სექტორის უგულველყოფა სავალალო მდგომარეობამდე მიგვიყვანს, 

უარყოფითად აისახება საქალაქო სტრუქტურის ქმედითუნარიანობაზე 

და აუცილიებელს გახდის უკვე ჩამოყალიბებულ საქალაქო სტრუქტურაში მკაფიო 

ჩარევების განხორციელებას მისი შემდგომი ადაფტაციისათვის.   

შესაბამისად, სტრატეგიული დოკუმენტისა და ზუსტად განსაზღვრული 

ნორმატიული მაჩვენებლების არარსებობის პირობებში, თავის დამუშავების 

ფარგლებში საპროეექტო ჯგუფმა იხელმძღვანელა საქართველოს 

კანონმდებლობით აღიარებული სამშენებლო ნორმებისა და წესების 

მოცემულობებით და საერთაშორისო პრაქტიკით აღიარებული 

მიდგომებით. დოკუმენტის მიზნად განისაზღვრა არსებული მდგოამრეობის 

ფიქსაცია ქალაქში მიმდინარე განვითარებითი ტენდენციების გათვალისწინებით 

და ძირითადი მაჩვენებლების გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი 

ტერიტორიული რესურსის ოდენობისა და ქალაქის ფარგლებში გეოგრაფიული 

განაწილების შეფასება.   

შესაბამისად მოცემული ეტაპზე გენერალური გეგმისა და მოცემული დოკუმენტის 

მიზანია აღწეროს არსებული მდგომარეობა და დასახოს სივრცით-

ტერიტორიული განვითარების პარამეტრები რომლებიც დარგობრივი 

სტრატეგიის არარსებობის პირობებში (სანამ ასეთი შემუშავდება და ჰპოვებს 

შესაბამის ასახვას მიწათსარგებლობით დოკუმენტებში) უზრუნველყოფს 

არსებული მდგომარეობის ფიქსაციასა და შესაბამისი ტერიტორიული რესურსის 

გამოყოფას თუ რეზერვის სახით შენახვას ქალაქის ურბანული ქსოვილის შიგნით 

დარგის განვითარებისათვის.  

ერთიანი ნორმატიული ბაზის  ან/და სტრატეგიული 

დოკუმენტისა, რომელიც განსაზღვრავდა ნორმატიულ ქალაქგეგმარებით გან

ვითარებით მაჩვენებლებს არ არსებობის პირობებში დათვლები სრულდება 

არსებულ მდგომარეობასთან მიმართებაში. ქალაქის არსებული საშუალო 

მაჩვენებელი განისაზღვრება როგორც საორიენტაციო ნორმატიული ბაზისი, ასევე 

უკეთესი აღქმადობისათვის დოკუმენტში მოყვანილია მისი ზოგადი მიმართება 

სხვადსხვა საერთაშორისო სტანდარტებთან.  

დოკუმენტის მიზნიდან გამომდინარე სამუშაოები დაიყო სამ ნაწილად:  

 არსებული სიტუაციის ანალიზი - ძირითადი მახასიათებლებისა და 

მათი არსებული სიდიდეების შეფასება  

 გათვლითი საანგარიშო სამუშაოები - მიღებული მონაცემების ქალაქის 

2030 წლის საპროგნოზო მდგომარეობაზე ექსტრაპოლირება 

და განვითარებისათვის აუცილებელი 

ტერიტორიული სიდიდეების შეფასება  

 ტერიტორიულ-გეოგრაფიული განაწილების ანალიზი - გამოვლენილი 

ტერიტორიული მოცულობების ქალაქის საპროექტო სივრცეში 

გეოგრაფიული და გეგმარებითი განაწილება  
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დოკუმენტში ასევვე მოყვანილია ჯგუფის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები 

წინასასკოლო განათლების სტრატეგიული დოკუმენტის დამუშავებისათვის.  

აღსანიშნავია, რომ სტრატეგიული დოკუმენტის დამუშავების 

შემდგომ, საჭირო იქნება მოცემული თავის გადახედვა და აუცილებლობის 

შემთხვევაში განახლება/გადამუშავება სტრატეგიით განსაზღვრული სამიზნე 

მაჩვენებლებისა და რეალობების გათვალისწინებით. დოკუმენტის ადაფტირების 

მოხერხებულობისათვის თავი მუშავდება თემატური რუკის სახით, რაც მისი 

განახლებისა და მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში შესაბამისი 

ცვლილებების ასახვის პროცედურის შედარებით გამარტივებული ფორმით 

წარმართვის საშუალებას იძლევა.  

 

 


