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შინაარსი 
• მერების შეთანხმება და აღებული 

ვალდებულებები  
 
• თბილისის  განახლებული SEAP:  

– არსებული სიტუაცია  
– დაგეგმილი   შემარბილებელი /ენერგოეფექტური 

ღონისძიებები  
– ძირითადი ბარიერები  
 

• სექტორები: ტრანსპორტი, შენობები, გარე 
განათება, ნარჩენები და გამწვანება 

 
 



მერების შეთანხმება/Covenant of Mayors (CoM)  
 

• ევრო კავშირის ინიციატივა  
 
• სათბურის გაზების ემისიების შემცირება:  

• 20% -2020 
• 40% -2030  

• ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმა 
(SEAP)  
 

• 11 ქართული ქალაქი  
 

 



თბილისის SEAP 

• 2010 - თბილისის CoM-ის წევრი  
 

• 2011 – პირველი SEAP (USAID/Winrock/Remissia)  
 

• 2015 – მონიტორინგის ანგარიში (USAID/Winrock/Remissia) 
  
• 2015 - განახლებული SEAP (USAID/Winrock/Remissia):  

– ტრანსპორტი 
– შენობები 
– გარე განათება 
– გამწვანება 
– ნარჩენები (მყარი ნარჩენები და ნახმარი წყლები) 
– ურბანული განვითარება 
– სადემონსტრაციო და პილოტური პროექტები 
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ტრანსპორტი-არსებული სიტუაცია  
 

• 2014 წლის სათბურის გაზების ინვენტარიზაცია:  
• მსუბუქი მანქანები - 36%  
• ტაქსები - 30%  
•  კომერციული მანქანები - 27%  
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტი - 6%; 

 
 

• სხვა მახასიათებლები:  
• 245 213 მსუბუქი მანქანაა რეგისტრირებული (რაც 1000 სულზე -209 მანქანას 

შეადგენს);  
• 90% 10 წელზე მეტი ასაკისაა და მათი უმეტესობა (57%) 1995-2005 წლებშია 

გამოშვებული;  
• კერძო მანქანებში ბენზინი ყველაზე მეტად მოხმარებადი საწვავია (71.1%) 
• მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ტაქსების რაოდენობა, თუმცა მათი ზუსტი 

რაოდენობის დასადგენად დამატებითი კვლევაა საჭირო 
• 22 405 ერთეული კომერციული ტრანსპორტია რეგისტრირებული.  



ტრანსპორტი - ბარიერები და გამოწვევები 
• მნიშვნელოვანი ფინანსური ინვესტიციები 
 
• სოციალური სტატუსი და ფსიქოლოგიური 

მიჯაჭვულობა 
 

• სოციალური პრობელემები და „არაპოპულარული“ 
ღონისძიებების განხორციელების საფრთხე 
 

• თვითმმართველი ერთეულის  შეზღუდული 
პოლიტიკური მანდატი 
 

• მოუწესრიგებელი სტატისტიკა.  



ტრანსპორტი - სტრატეგიული მიზნები 
 
• საზოგადოებრივი ტრანსპორტი:  

• მრავალფეროვანი 
• სწრაფი, კომფორტული და  ხელმისაწვდომი  
• უსაფრთხო 

 
• კერძო მანქანები:  

• რეგულირებული  
• დაბაემისიანი  

 
• ფეხით გადადგილება - კომფორტული და 

მიმზიდველი 
 



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიები
დან CO2–ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 

ტრანსპორტი  სულ       1 951 561 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი (PT)           

საქმიანობა 
PT1: 

ავტობუსების პარკის 
მოდერნიზაცია და გადაყვანა  
ეკოლოგიურ საწვავზე 

თბილისის ტრანსპორტის 
კომპანია 2016 2020   14.96 

 საქმიანობა 
PT2: 

საზ.ტრანსპორტის სპეციალური 
სავალი ზოლები და მარშრუტების 
დაგეგმვა 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური/თბილისის 
ტრანსპორტის კომპანია 2016 2020 486 124.53 

 საქმიანობა 
PT3: 

საზ. ტრანსპორტის 
პოპულარიზაციის საინფორმაციო 
კამპანია და მომსახურების 
გაუმჯობესების სხვა გზები 

თბილისის მერიის 
ადმინისტრაცია/თბილისის 
ტრანსპორტის კომპანიის 
საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის და 
მარკეტინგის 
დეპარტამენტი/მედია 
კომპანიები 2010 2020 196 47.26 

საქმიანობა 
PT4: მეტროს სადგური უნივერსიტეტი 

თბილისის მუნიციპალური 
განვითაერების 
ფონდი/თბილისის 
ტრანსპორტის კომპანია 2015 2017 82 20.82 

საქმიანობა 
PT5: ეფექტური განათება მეტროში 

თბილისის ტრანსპორტის 
კომპანია 2013 2020 3 0.27 

საქმიანობა 
PT6: 

საბაგიროებისა და სხვა ელექტრო-
ტრანსპორტის განვითარების 
ხელშეწყობა 

თბილისის ტრანსპორტის 
კომპანია 2012 2020 3 0.93 



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიები
დან CO2–ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 

კერძო ტრანსპორტი (PRT)           

საქმიანობა 
PRT1: ტაქსების მოძრაობის ორგანიზება 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2016 2020 245 52.00 

საქმიანობა 
PRT2: პარკირების პოლიტიკა 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2015 2020 252 62.80 

საქმიანობა 
PRT3: 

ველოსიპედისტებისა და ფეხით 
მოსიარულეთა ხელშეწყობა 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2015 2020 252 62.80 

საქმიანობა 
PRT4: ქცევის ცვლილების პროგრამები 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2016 2020     

საქმიანობა 
PRT5: 

კომერციული მანქანების მოძრაობის 
კვლევა და რეგულაციების დაწესება 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2018 2020 74 19.66 

საქმიანობა 
PRT6: შუქნიშნების მართვის ცენტრი 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2011 2020 140 95.55 

საქმიანობა 
PRT7: 

დაბალემისიანი ავტომანქანების 
ხელშეწყობა 

თბილისის მერიის 
ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახური 2018 2020 213.44 58.12 

მუნიციპალიტეტის მომსახურე მანქანები (MF)           

საქმიანობა 
MF1: 

ქ. თბილისის მერიის 
მუნიციპალიტეტის მომსახურე 
ავტოპარკის განახლება 

თბილისის მერიის 
ადმინისტრაცია 2011 2011 4.91 1.30 



შენობები - არსებული სიტუაცია  

• 2014 - სათბურის გაზების ემისები:  
• საყოფაცხოვრებო სექტორი - 73.3% 
• მუნიციპალური შენობები - 0.5%  

 
• მოსახლეობის 83% მრავალსართულიანი სახლების 

ბინებში ცხოვრობს 
 

• მოსახლეობის 72.5% ენერგეტიკული სიღარიბის 
პირობებში ცხოვრობს (ბინების 71.3% და კერძო 
სახლების 78.6%) 

 
 



შენობები - ბარიერები და გამოწვევები 

• ნორმები ახალი შენობების მშენებლობისთვის  
• მაღალი საინვესტიციო ღირებულება  და 

გრძელვადიანი ამოღების პერიოდი 
• ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები ხშირ 

შემთხვევებში არ იწვევს ენერგოდანახარჯების 
შემცირებას 

• პასუხისმგებელი უწყების არ არსებობა 
• კომერციული შენობების შესახებ ინფორმაციის 

მოგროვებასთან დაკავშირებული სირთულეები  
• კომერციული ბანკების სესხები - ნაკლებად 

უწყობს ხელს ენერგოეფექტურ ღონისძიებებს.  



სტრატეგიული მიზნები: 

• კომფორტის დონის გაზრდა ენერგომოხმარების 
მნიშვნელოვანი ზრდის გარეშე 
 

• ფინანსური წყაროების მოძიება 
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების 
დაფინანსებისათვის 

 
• ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის 

 
• ენერგიის მსხვილი კომერციული მომხმარებლების 

დაინტერესება ენერგიის ეფექტურად 
გამოყენებაში. 
 



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიებ
იდან CO2–

ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 
შენობები სულ       1 036 180.26 
მუნიციპალური შენობები (MB)       0 0 
საქმიანობა 
MB1 

მუნიციპალური შენობების 
განახლების პროგრამა. 

თბილისის მდგრადი 
განვითარების სააგენტო 2010 2020 8 1.6 

საქმიანობა 
MB 2 

რეგულაციები მუნიციპალური 
შენობების რემონტისას და 
მართვისთვის 

თბილისის მდგრადი 
განვითარების სააგენტო 2010 2020 1 0 

საცხოვრებელი შენობები (RB)       0 0 
საქმიანობა 
RB1 

საცხოვრებელი შენობების 
მდგრადი მართვის პროგრამა 

თბილისის მდგრადი 
განვითარების სააგენტო 2015 2020 286 66 

საქმიანობა 
RB2 

ამხანაგობებისთვის 
ენერგოეფექტური 
ღონისძიებების თანადაფინანსება 

თბილისის მერიის 
გამგეობები და 
ბიენათმესაკუთრეთა 
ამხანაგობები 2010 2020 116 21 

საქმიანობა 
RB3 

მოსახლეობის ცნობიერების 
ამაღლებისა და ქცევის 
ცვლილების კამპანიები სხვა 2015 2020 96 10 

სხვა შენობები (OB)       0 0 

საქმიანობა 
OB1 

სხვა(კომერციული და 
სახელმწიფო) შენობების 
ენერგოეფექტურობის პროგრამა 

საქართველოს 
განათლების სამინისტრო 2014 2020 529 81 



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიები
დან CO2–ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 
გარე განათება 
(S)         25 2.70 
საქმიანობა S1 ეკოსისტემები სინათლის ქალაქი 2014 2020 1 0.14 

საქმიანობა S2 

დიოდური გამოსხივების 
ნათურების (LED) გამოყენება გარე 
განათებაში სინათლის ქალაქი 2015 2020 24 2.56 

გარე განათება  



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიები
დან CO2–ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 
ნარჩენები (W)         389.74 
საქმიანობა 
W1:  

ნორიოს მოქმედ ნაგავსაყრელზე 
მეთანის შეკრება და დაწვა თბილსერვის ჯგუფი 2017 2020   119 

საქმიანობა 
W2:  

ქაღალდის მოგროვება და 
გადამუშავება თბილსერვის ჯგუფი 2016 2020   0.31 

საქმიანობა W3  

დახურული ნაგავსაყრელიდან 
ამოღებული მეთანის გაზის 
ადგილზე დაწვა (გლდანი 1, 
გლდანი 2 და იაღლუჯა) თბილსერვის ჯგუფი 2017 2020   107 

საქმიანობა W4 

ნარჩენი წყლების 
გადამამუშავებელი ქარხნის 
მოდერნიზაცია. თბილსერვის ჯგუფი 2017 2020   164 



სექტორი ძირითადი  ღონისძიებები  პასუხისმგებელი ორგანო  
განხორციელების 

პერიოდი 

ღონისძიები
დან 

მიღებული 
ენერგოდანა

ზოგი 
[გგვტ.სთ/წ] 

ღონისძიები
დან CO2–ის 
შემცირება 

[ტ/წ] 
გამწვანება (G)         11 

საქმიანობა G1 
თბილისის ზღვის 
დენდროლოგიური პარკის 
გამწვანება 

ეკოლოგიისა და გამწვანების 
საქალაქო სამსახური 2016 2020 

  4 

საქმიანობა G2: 
ქალაქის მწვანე საფარის მდგრადი 
მართვის უზრუნველყოფა და 
რეგულაციების გამკაცრება 

ეკოლოგიისა და გამწვანების 
საქალაქო სამსახური 2016 2020 

  6 

გამწვანება  



განხორციელება და მართვა 
• მდგრადი განვითარების სააგენტოს შექმნა  
• კადრების მომზადება მართვის, დაგეგმარებასა და 

მონიტორინგისთვის, ასევე სექტორული კადრების 
ტრეინინგები მდგრადი განვითარების სხვადასხვა 
მიმართულებებით 

• ცნობიერების ამაღლების სამოქმედო გეგმის 
მომზადება და განხორციელება  

• ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმისთვის 
ფინანსური უზრუნველყოფის სტრატეგიის 
შემუშავება 

• მონიტორინგისთვის სტატისტიკური მონაცემების 
მოგროვების სისტემური პროცესების შემუშავება და  
მონაცემთა ბაზის შექმნა  

• კვლევები და ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა 
 
 
 



ჯამური სურათი 

სექტორი 

ემისიების 
შემცირებები (გგ 

CO2 ეკ) 

ემისიების 
შემცირებები 

(%) 
ტრანსპორტი 561 47 
შენობები 180 15 
გარე განათება 3 0 
მყარი ნარჩენები 226 19 
ჩამდინარე წყლები 164 14 
გამწვანება 11 1 
ურბანული დაგეგმარება 50 4 
პილოტური და 
სადემონსტრაციო პროექტები 

3 0 

სულ 1198 100 



სათბურის გაზების ემისიების 
შემაჯამებელი სურათი 

0,00 

1 000,00 

2 000,00 

3 000,00 

4 000,00 

5 000,00 

6 000,00 
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ემისიები (გგ CO2ეკ) 



მნიშვნელოვანი ინვესტიციები 

• ტრანსპორტი: 
– ახალი ავტობუსები - დაახლოებით - 180 მლნ 

ევრო 
– მეტროს სადგური უნივერსიტეტი -  31 მლნ 

ევრო 
– საბაგიროები - 9.5 მლნ ევრო 

 



მნიშვნელოვანი ინვესტიციები 

• შენობები: 
– რეზიდენტული სექტორის პროგრამა - 75 

მლნ ევრო 
– ამხანაგობების თანდაფინანსება - 11 მლნ 

ევრო 
 



მნიშვნელოვანი ინვესტიციები 

• ნარჩენები: 
– დახურული ნაგავსაყრელები - 13.5 მლნ 

ევრო 
• გამწვანება - 2.5 მლნ ევრო  

 



გმადლობთ 
ყურადღებისთვის! 

tamar.pataridze@gmail.com 
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