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შენიშნვა  

წარმოდგენილი ანგარიში ათავისუფლებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკს (EBRD) ნებისმიერი ვალდებულებისაგან, რომელიც დაკავშირებულია 

კონსულტანტის შერჩევასა და მის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოს ხარისხთან. მოცემული 

დოკუმენტი გამოიცა ევროპის რეკონსტრუქციისა და გავნითარების ბანკის დაკვეთით და 

საზოგადოებისათვის შესაძლოა ხელმისაწვდომი იყოს მხოლოდ ინფორმირების მიზნით. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ  

შემთხვევაში თუკი დოკუმენტში არის რაიმე შეცდომა ან ხარვეზი, რაც გამოწვეულია 

მესამე მხარის ჩვენდამი მოწოდებული ინფორმაციის არასრულფასოვნებით. დოკუმენტში 

მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს EBRD-ის ინტელექტუალურ საკუთრებას. 

. 
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წინასიტყვაობა 

 

“მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა“,  რომელიც ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) დაფინანსებით თბილისისთვის შეიქმნა, ქალაქის 

სტრატეგიულ მიმართულებებსა და პრიორიტეტულ ღონისძიებებს აერთიანებს.  

აღსანიშნავია ბანკის პარტნიორი, ჩეხეთის რესპუბლიკის კომპანიების: EMPRESS-

ის და ENVIROS-ის წარმომადგენლების როლი ადგილობრივ, ქართველ 

კონსულტანტებთან ერთად, რომლებმაც უდიდესი შრომა გაწიეს სამოქმედო 

გეგმის შესადგენად.  სწორედ, მათი და  თბილისის მერიის წარმომადგენლების 

ერთობლივი თანამშრომლობით შეიქმნა  სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

დოკუმენტი, რომელიც დაეხმარება ქალაქს არსებული  გამოწვევების დაძლევაში.  

ტრანსპორტი, ეკოლოგია, ნარჩენების მართვა, ჰაერისა და წყლის ხარისხი, 

ენერგოეფექტურობა და მრეწველობა - ეს ის მიმართულებებია, რომელთა 

დახვეწასა  და განვითარებაზეც მუდმივად მუშაობს თბილისის 

თვითმმართველობა,  „მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა“ კი მოიცავს 

რეკომენდაციებს, რომლებიც ხელს შეუწყობს ამ საკითხების რაციონალურად 

დარეგულირებას.  

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აღნიშნული სამოქმედო გეგმის მიხედვით 

განხორციელებული ღონისძიებები  საფუძვლად დაედება ქალაქ თბილისის  სწორ 

ურბანულ და გარემოსდაცვით დაგეგმარებას, მოსახლეობის მზარდი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას  და კიდევ უფრო ეფექტიანი მმართველობის 

სისტემის შექმნას ჩვენი ქალაქის  კეთილდღეობისთვის. 

 

დავით ნარმანია 

ქალაქ თბილისის მერი 
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მიმოხილვა 

ქალაქ თბილისის მერიას პატივი აქვს წარმოგიდგინოთ თბილისის მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმა (GCAP). დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ‘მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პოლიტიკის 

დიალოგის’ ჩარჩოს ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 

დოკუმენტის მომზადებისთვის საჭირო საკონსულტაციო დახმარების თანხები ჩეხეთის 

რესპუბლიკის მთავრობამ გამოყო, რისთვისაც მას მადლობას ვუხდით.  	

შესავალი 

ქალაქები საზოგადოების მნიშვნელოვან სასიცოცხლო გარემოს ქმნიან და სოციალური, 

ეკონომიკური და ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველს წარმოადგენენ. გაეროს 

მონაცემებით, მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარი  ქალაქებში ცხოვრობს და 

სავარაუდოდ 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებელი გლობალური მოსახლეობის 60 პროცენტს 

გადააჭარბებს.  

მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ქალაქები საჭირობენ 

მნიშვნელოვან რესურსებს. ამავდროულად, ქალაქები მნიშვნელოვანი გარემოზე 

ზემოქმედების წყაროცაა. ქალქების გარემოს პრობლემები მრავალფეროვანია და შესაძლოა 

მოიცავდეს როგორც ჰაერის ხარისხს და სატრანსპორტო საცობებს, ასევე მწვანე 

სივრცეების, მიწის და წყლის რესურსებზე ზეწოლის საკითხებს. ურბანული საქმიანობები, 

მათი დაგეგმარება და მართვა ზემოქმედებას ახდენს ქალაქის ძირითად გარემოსდაცვით 

მდგომარეობაზე და ურბანული მოსახლეობის ცხოვრების საერთო ხარისხზე.  

ამ გამოწვევევბის საპასუხოდ, EBRD-მ დაიწყო მწვანე ქალაქების სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება, რომლის ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტი ქალაქ თბილისისთვის მომზადდა. 

დოკუმენტი მიზნად ისახავს დაეხმაროს მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის 

შემუშავების და განხორციელების პროცესს, რომელიც მოიცავს: მწვანე ქალაქის საბაზისო 

მონაცემების შედგენას, ხედვისა და სტრატეგიული მიზნების ჩამოყალიბებას, 

გარემოსდაცვითი სიტუაციის გასაუმჯობესებლად ძირითადი პროგრამებისა და 

ღონისძიებების კომპლექსის შემუშავებას და ამ ღონისძიებების განხორციელების 

პროგრესისა  და სისტემატური მონიტორინგის  ღონისძიებების განსაზღვრას. 

ქვემოთ მოცემული დიაგრამა თბილისის მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

მეთოდოლოგიის ძირითადი ეტაპებისა და სექტორებს შორის ურთიერთკავშირის 

ილუსტრირებას ახდენს.  

ნაწილი 1 - მწვანე ქალაქის საბაზისო მონაცემები 

o გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და კანონმდებლობა 
o გარემოსდაცვით ინდიკატორთა ანალიზი 

ნაწილი 2 - მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა 

o მეთოდოლოგია 
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o ხედვა და სტრატეგიული მიზნები (სექტორების მიხედვით) 
o მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები (სექტორების მიხედვით) 
o გეგმის გამოყენების ზემოქმედება ქალაქის მერიის რესურსებზე 

ნაწიი 3 - მონიტორინგი და ანგარიშგება 

შეჯამება და დასკვნა 

დანართები 

GCAP- ის შემუშავება მიმდინარეობდა დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური ჩართულბით.  

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი ითვალისწინებს შემდეგ ასპექტებს, 

რომელიც საჭიროა ქალაქის გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის:  

 ახალი კანონმდებლობისა და სტანდარტების შემუშავებაში დახმარება; 

 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და გარემოსდაცვით საკითხებში 

საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა;  

 ტექნიკურ ღონისძიებებში ინვესტიციების მოძიება. 

თბილისის მერია დაინტერესებულია ქალაქის გარემოსდაცვითი საკითხების მოგვარებით, 

თუმცა ამ მიზნის მიღწევა რთულია არსებული შეზღუდული ფინანსური და ადამიანური 

რესურსების გათვალისწინებით. GCAP გეგმა ხელს შეუწყობს თბილისს გარემოსდაცვითი 

მიზნების მიღწევას, ამისათვის გეგმა გვთავაზობს ქალაქში არსებული გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის ანალიზს, აყალიბებს სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის საჭირო 

პრიორიტეტულ ქმედებებს და ეხმარება პოტენციური საინვესტიციო ღონისძებების 

გამოვლენასა და დამატებითი დაფინანსების ხელმისაწვდომობაში.  

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საკანონმდებლო ჩარჩო 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ხშირ შემთხვევაში ფრაგმენტულია და 

არათანამიმდევრული, რაც ხშირად აღსრულების პრობლემებს ქმნის. 2014 წელს 

საქართველომ ევროგაერთიანებასთან ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას. 

ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით, 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა 

საგზაო რუკები გარემოს დაცვისა და კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების ნაწილში. 

შედეგად, მომზადდა სხვადასხვა ტიპის გარემოსდაცვითი სამართლებრივი დოკუმენტები 

(ნაწილი კი მომზადების ეტაპზეა).  

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის (NEAP 2012-2016) გვთავაზობს 

კონკრეტულ ღონისძიებებს გარემოს მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ამავდროულად 

დოკუმენტის მიზანი არაა შეიმუშაოს კანონმდებლობა. ამჟამად, გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო მუშაობს გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის ახალ 

დოკუმენტზე (2017-2021 წლებისათვის).  
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ამავდროულად შემუშავების პროცესშია ენერგოეფექტურობის ეროვნული გეგმა (NEEAP), 

რომლის დასრულება 2017 წლის ბოლოსაა ნავარაუდები. გეგმა მოიცავს იმ საკითხებს, 

რომელიც რელევანტურია მოცემული კვლევისათვის. 

დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში, ცნობილი გახდა, რომ ქალაქ თბილისისთვის 

შემუშავებულია რიგი სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელიც ეხება გარემოსდაცვით 

მდგომარეობას ქალაქში, შესაბამისად კავშირშია მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

ამოცანებთან. დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში პროექტის ექსპერტთა ჯგუფმა 

მიმოიხილა აღნიშნული დოკუმენტები.  

არსებული საკანონმდებლო ბაზისა და პოლიტიკის დოკუმენტების მიმოხილვის შედეგად 

გამოიყო ქალაქში არსებული ძირითადი გარემოსდაცვითი პრობლემები და გამოწვევები 

 

არსებული პრიორიტეტები  

ტრანსპორტი და მისი ზემოქმედება ჰაერის 

ხარისხზე; ქალაქში არსებული საცობები 
ტრანსპორტი 

შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება 

(ასევე მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტურობა 

სამრეწველო სექტორში) 
შენობები/მრეწველობა

მწვანე სივრცეების გაუმჯობესება (რომელიც მოიცავს 

მიტოვებული და დაბინძურებული ადგილების 

აღდგენას) 

მიწის მართვა და 

ბიომრავალფეროვნება

 

სხვა გამოწვევები  

მცირემასშტაბიანი განახლებადი ენერგოსქემების 

გამოყენება ელექტორენერგიისა და სითბოს 

გენერირების მიზნით 
ენერგეტიკა/შენობები

წყალგამწმენდი სისტემების გაუმჯობესება 

ევროგაერთიანების სტანდარტების დაცვით 
წყალი 

ნარჩენების შეგროვების სისტემის გაუმჯობესება 

ახალი ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის 

მშენებლობის პარალელურად 
ნარჩენები 

 

გარემოსდაცვითი კრიტერიუმები 

GCAP მეთოდოლოგია შემუშავებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკის მიერ; მეთოდოლოგია გულისხმობს ქალაქის გარემოსდაცვითი მდგომარეობის 

შეფასებას მდგომარეობა/ზეწოლა/რეაგირება ინდიკატორების მოდელის შესაბამისად. 

მოცემული ინდიკატორები ურბანული გარემოს მდგომარეობის ჰოლისტიკურ სურათს 
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იძლევა, სადაც მოცემული ინდიკატორები ურთიერთკავშირშია, მაგალითად, გარემოს 

მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს ‘რეაგირების’ ინდიკატორი.  

GCAP მდგომარეობა/ზეწოლა/რეაგირების ინდიკატორები 

 

 

ქალაქის გარემოს მდგომარეობის დასახასიათებლად, მეთოდოლოგია იყენებს შუქნიშნის 

სისტემას (წითელი, ყვითელი, მწვანე): სადაც წითელი ფერი არასახარბიელო 

გარემოსდაცვითი მდგომარეობაზე მიუთითებს, ყვითელი - გვიჩვენებს, რომ სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად საჭიროა გარკვეული ღონისძიებები, მწვანე - გარემოს მდგომარეობა 

საერთაშორისო სტანდარტებს უახლოვდება. შემოთავაზებული მეთოდოლოგია 

საშუალებას იძლევა განვსაზღვროთ გარემოს მდგომარეობის ტენდენციები (შესაბამისი 

მონაცემების არსებობის შემთხვევაში). 

GCAP გარემოსდაცვითი ინდიკატორების ‘შუქნისნის სისტემა’ 

უახლოვდება საერთაშორისო სტანდარტს საჭიროა გაუმჯობესება 
უარყოფითი 

მაჩვენებელი 

‘მდგომარეობის’ ინდიკატორების კვლევამ გამოყო ქალაქის გარემოს ის კომპონენტები, 

რომელიც მნიშვნელოვან გარემოსდაცვით გამოწვევებს უკავშირდება:   

 

მნიშველოვანი საკითხები – ‘მდგომარეობის’ 

ინდიკატორები 

საერთო შეწონილი ნაწილაკები (TSP), მათ შორის PM2.5 

და PM10 კონცენტრაციები 
ჰაერი 

მდინარე მტკვარში ამონიუმის კონცენტრაცია წყალი 

მწვანე სივრცეები ერთ სულ მოსახლეზე მიწის მართვა 

წყალდიდობებისა და მიწისძვრების შედეგად 

მიყენებული ეკონომიკური ზიანი 
მედეგობა 

მდგომარეობ
ა

ზეწოლა ზემოქმედება

ინდიკატორი გვაძლევს ინ
ფორმაციას გარემოსდაცვი

თი კომპონენტების არსებუ
ლ მდგომარეობის შესახებ 

საქმიანობის ის სფეროებ
ია, რომელთა შედეგადაც 
ხდება ზემოქმედება გარე
მოს კომპონენტებზე  

 

საქმიანობები, რომლებიც ხო
რციელდება ან დაგეგმილია 
სიტუაციის გასაუმჯობესებ
ლად 
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ქვემოთ მოცემულია ის ძირითადი სფეროები, რომელთა შედეგადაც ხდება ზემოქმედება 

ქალაქის გარემოს კომპონენტებზე  

მნიშველოვანი საკითხები – ‘ზეწოლის’ ინდიკატორები 

ავტოპარკის ასაკი (განსაკუთრებით კერძო მანქანების) 

საწვავის სტანდარტების არქონასთან ერთად, ოჯახზე 

მანქანის რაოდენობა და ავტობუსების მცირე რაოდენობა, 

და ველოტრასების არქონა 

ტრანსპორტი 

ელექტროენერგიის მაღალი მოხმარება შენობებში, მწვანე 

შენობის სერთიფიცირების (ან სხვა ტიპის 

გარემოსდაცვითი სერთიფიცირების) პროგრამის არქონა  
შენობები 

ერთ სულ მოსახლეზე წყლის მოხმარება (რომელიც 

დაკავშირებულია წყალმომარაგების ქსელში 

დანაკარგებთან) 
წყალი 

მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავებისა და 

კომპოსტირების დაბალი მაჩვენებელი 
ნარჩენები 

სამრეწველო ნარჩენების რეციკლირების სისტემის 

არარსებობა ან ტექნიკური წყლის ხელმეორედ 

გამოყენების პრაქტიკის არქონა  
მრეწველობა 

 

რეაგირების ინდიკატორები აღწერენ საქმიანობებს, რომლთა განხორციელებაც საჭიროა 

სიტუაციის გასაუმჯობესებლად: 

 

მნიშველოვანი საკითხები – ‘რეაგირების’ ინდიკატორები 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გამოყენების 

პოპულარიზაცია ცნობიერების ამაღლების კამპანიების 

და ისეთი ღონისძიებების განხორციელების მეშვეობით, 

როგორიცაა ‘ჭკვიანი’ საგზაო მართვის სისტემა 

ტრანსპორტი 

სამშენებლო ნორმებში ენერგოეფექტურობის საკითხების 

გათვალისწინება 
შენობები 

სამრეწველო სექტორში სტანდარტების დაწესება 

რომელიც ითვალისწინებს სამრეწველო ციკლის 

ენერგოეფექტურობას, წარმოქმნილი ნარჩენების 

გადამუშავებას (ხელახლა გამოყენებას) და ტექნიკური 

წყლის ხელახლა გამოყენებას 

წყალი 

სხვადასხვა სახის წამახალისებელი მექანიზმებისა და 

ცნობიერების ამაღლების კამპანიების საშუალებით 

მცირემასშტაბიანი განახლებადი ენერგოპროექტების 

განხორციელება 

ენერგეტიკა 
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მყარი ნარჩენების გადამუშავების სისტემის 

გაუმჯობესება (ამ ღონისძიების განხორციელება 

ნავარაუდევია უახლოეს პერიოდში ქალაქის მერიის 

მიერ) და ცნობიერების ამაღლების კამპანიები 

ნარჩენები 

ურბანული სივრცის ინტეგრირებული გამოყენების 

პრაქტიკის დანერგვა 
მიწის მართვა 

ზემოთაღნიშნული საკითხების განხილვის შედეგად, მოხდა იმ ღონისძიებების 

იდენტიფიცირება, რომელთა განხოციელებაც ხელს შეუწყობს ქალაქის გარემოს 

მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ეს ღონისძიებები დეტალურადაა აღწერილი GCAP ის 

დოკუმენტის შესაბამის თავებში. 

ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

თითოეული სექტორის სტრატეგიული ხედვისა და მიზნების იდენტიფიცირების შემდეგ 

განვიხილულ იქნა ღონისძიებები, რომლებიც საჭიროა მათ მისაღწევად. ღონისძიებები 

შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა: 

o ღონისძიების ტიპი (მარეგულირებელი; ტექნიკური დახმარება; საინვესტიციო; 

არასაინვესტიციო);  

o ღონისძიების პრიორიტეტულობა ქალაქისთვის (მაღალი, საშუალო); 

o დამატებითი სარგებელი (ეკონომიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი); 

o განხორციელების ვადები; 

o განხორციელების სირთულეები (პოლიტიკური, ფინანსური, სოციალური); 

o კაპიტალური და ოპერირების თანხები (მაღალი, საშუალო, დაბალი); 

o ძირითადი განმახორციელებელი უწყებები და პოტენციური დაფინანსების 

წყაროები. 

შედეგად შეირჩა ყველაზე რელევანტური ღონისძიება თითოეული სექტორისთვის. 

კვლევის შედეგები მოცემულია თითოეული სექტორის თავში ცხრილის სახით და 

მოიცავს: გრძელვადიან ხედვას;  ამ ხედვის განსახორციელებლად საჭირო სტრატეგიულ 

მიზნებს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს საშუალოვადიან ამოცანებს და მოკლევადიან 

ღონისძიებებს (განხორციელების ვადების, ხარჯების, დაფინანსების პოტენციური 

წყაროების მითითებით). დეტალური ინფორმაცია რონისძიებების შესახებ 

წარმოდგენილია დანართ 6-ში. ღონისძიებები შეჯამებულია ცხრილში ქვემოთ: 

 

ტრანსპორტი 

o მდგრადი ურბანული მობილობის გეგმის შემუშავება  
o ავტოპარკის განახლება (დაბალემისიებიანი ავტობუსები) 
o ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია 
o ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტებზე მუშაობა  
o ნაკადების მართვის სისტემის განვითარება 
o ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა 
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შენობები 

o ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა 
o ახალი მშენებლობებისა და შენობების რეკონსტრუქციისთვის 

მინიმალური სტანდარტების შემოღება  
o მუნიციპალური შენობების რეკონსტრუქცია  
o განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა მუნიციპალური 

და სხვა შენობებისათვის 
o ენერგო მართვის სისტემები მუნიციპალურ შენობებში 

მრეწველობა 

o გარემოსდაცვითი მხარდაჭერის პროგრამები ბიზნეს სექტორისთვის    
o გარემოსდაცვითი აკრედიტაციის მხარდაჭერის პროგრამა 
o ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამა გარემოსდაცვითი სერვისების და 

პროდუქციის ხელმისაწვდომად 
o სახიფათო ნარჩენების გადამუშავების საწარმო  
o სამშენებლო ნარჩენების მართვა    

ენერგეტიკა 

o ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მომზადება 
o მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება 

და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება 
o ქუჩების განათებაის მოდერნიზება LED სტანდარტებით  

წყალი 

o ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს (WWTP) მოდერნიზება 
o არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება 
o წყლის სადისტრიბუციო სისტემების მოდერნიზება 
o წყლის მოხმარების შემცირება   
o ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ლიმიტები სამრეწველო და კომერციული 

სექტორისთვის 

მყარი ნარჩენები 

o ქალაქის მარეგულირებელი და დაგეგმვის შესაძლებლობის 
გაუმჯობესება  

o ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს მშენებლობა  
o ნარჩენების შეგროვების სისტემის მოდერნიზაცია 
o ცნობიერების ამაღლების კამპანიები მოსახლეობისთვის 
o არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა 
o ნაგავსაყრელის გაზის უტილიზაცია ელექტროენერგიის 

გენერირებისათვის 
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მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება 

o ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე დაყრდნობით 

მდგრადი ურბანული დაგეგმარების სისტემის განხორციელება 

o კომპიუტერული პროგრამები ქალაქის მიწის მართვისთვის 
o ახალი მწვანე სივრცეების  განვითარება ქალაქის ურბანულ 

საზღვრებში 
o ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მწვანე დერეფნების შექმნა 
o ბუნებრივი კატასტროფების (მეწყერები, წყალდიდობები) 

პრევენვიისათვიის საველე კვლევები  

მედეგობა 

o ღონისძიებები შემუშავდება 100 მედეგი ქალაქის პროექტის 

ფარგლებში 

 

გეგმის განხორციელების ზემოქმედება ქალაქის მერიის რესურსებზე 

ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება 

ქალაქის მერიისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, 

ასევე სხვა რესურსების გათვალისწინებით. 	

გეგმით გათვალისწინებული კაპიტალური დანახარჯები შეჯამებულია ცხრილში ქვემოთ, 

ცხრილში ასევე მითითებულია დაფინანსების შესაძლო წყარო თითოეული 

სექტორისათვის. 	

 მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების კაპიტალური ხარჯები 

 

სექტორი 

კაპიტალუ

რი 

დანახარჯე

ბი         
(€ მლნ) 

ოპერირებ

ის 

ხარჯები   
(€მლნ) 

დაფინანსების პოტენციური წყარო 

ქალაქი

ს 

ბიუჯე

ტი 

ცენტრალუ

რი 

მთავრობა 

IFIs & 
დონორე

ბი 

კერძო 

სექტო

რი 

ტრანსპორტი 101 1.95 X  X  

შენობები 11 0.54 X  X X 

მრეწველობა 20 5.4 X X X  

ენერგეტიკა 30 0.45 X  X  

წყალი 62 1.2 X   X 

მყარი ნარჩენები 108 8.6 X  X X 

მიწის მართვა და 
ბიომრავალფეროვ

30.2 1.85 X X X X 
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ნება 

მედეგობა 50 0.5 X X X X 

ჯამი 412.2 20.49     
შენიშვნა: მედეგობის ღონისძიებების თანხები დაზუსტდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მუშაობა 
100 მედეგი ქალაქის დდოკუმენტზე	

 

გეგმით გათვალისწინებული კაპიტალური დანახარჯების ჯამური რაოდენობა 

დაახლოებით 412 მილიონი ევროა. აქედან დაახლოებით 150-200 მილიონი ევროს 

ღირებულების ღონისძიებების განხორციელება სავარაუდოდ მოხდება კერძო სექტორის 

მიერ ან სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დარჩენილი 200-250 მილიონი ევროს ღირებულების 

ღონისძიებეის დაიფარვა მოხდება ქალაქის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებიდან მიღებული სესხებით. იმის გათვალისწინებით, რომ ყველაზე 

ძვირადღირებული ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭირო თანხების დაფარვა 

ეტაპობრივად უნდა მოხდეს (10-15 წლის პერიოდში), ამ ღონისძიების განხორციელება 

შესაძლებელია ქალაქის ბიუჯეტიდან.	

GCAP- ის ღონსძიებების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ადაიანური რესურსის 

არსებობა, რომლებიც დაგეგმავენ, შეიმუშავებენ და განახორციელებენ კონკრეტულ 

საქმიანობებს, ასევე ითანამშრომლებენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ცალკეული 

ღონისძიების განხორციელებისათვის (მაგ. IT პროექტებისთვის) შესაძლოა ქალაქის 

მერიას გარე ექსპერტული დახმარება დაჭირდეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში გეგმის 

განხორციელების პროცესში ჩართული იქნება მერიის თანამშრომლები. ღონისძიებების 

მთლიანი საოპერაციო ღირებულება დაახლოებით წელიწადში 20 მილიონ ევროს 

შეადგენს, რომელიც 5 წლის განმავლობაში ქალაქის მერიის სხვადასხვა განყოფილებაზეა 

განაწილებული, შესაბამისად, GCAP-ის განხორციელება ქალაქის მერიის მიმდინარე 

შესაძლებლობების ფარგლებშია. 

მონიტორინგი და ანგარიშგება 

მონიტორინგის გეგმის მთავარი მიზანია, განსაზღვროს თუ როგორ აისახება გეგმით 

გათვალისწინებული ცალკეული სექტორული ღონისძიების განხორციელება გარემოს 

კომპონენტების ხარისხზე, ასევე როგორ ხდება ქალაქის ადაპტაცია ბუნებრივი 

მოვლენების (მაგ.  წყალდიდობა ან მიწისძვრა) მიმართ. მონიტორინგის გეგმაში 

მოცემული ინფორმაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა ტიპის 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს "მწვანე ქცევის 

შესახებ" ცნობიერების ამაღლებას და "მწვანე" ღონისძიებების განხორციელების 

ხელშეწყობას. 

ჩვენ	შევიმუშავეთ	მონიტორინგის გეგმა	2017‐2025	წლებისთვის.	იგი	მოიცავს	პროგრესის	

მონიტორინგის	 გეგმისა	 და	 ზემოქმედების	 შეფასების	 გეგმის	 შედეგებს (გეგმები 

მოცემულია 	დანართების სახით).	ჩვენ	განვახორციელებთ	შუალედურ	მიმოხილვას	რათა	

შეფასებული იქნას	 ღონისძიებების განხორციელების პროგრესი დასახულ მიზნებთან 

მიმართებაში, ასევე მიღებული	სოციალური	და	ეკონომიკური	სარგებელი.	

მონიტორინგის გეგმის მომზადების	პროცესში	ჩართული	იქნება ქალაქ თბილისის მერიის 

შესაბამისი უწყებების თანამშრომლები. 	
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დასკვნა და შემდეგი ნაბიჯები 

EBRD- ის მეთოდოლოგიის გამოყენების შედეგად, მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტში ყველა სექტორისთვის განისაზღვრა ღონისძიებები, რომელთა 

განხორციელებაც დადებითად აისახება ქალაქის გარემოზე. მომდევნო ეტაპზე მოხდა 

ღონისძიებების პრიორიტეტულობის დადგენა, შედეგად შემუშავდა გეგმა, რომლის 

განხორციელებაც მაქსიმალურ დადებით გავლენას მოახდენს ქალაქის გარემოზე და 

უზრუნველყოფს ქალაქის სხვა სოციალურ და ეკონომიკურ სარგებელს. მიგვაჩნია, რომ 

ქალაქის ბიუჯეტის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება იდენტიფიცირებული 

ღონისძიებების განხორციელება მომდევნო 10-15 წლის განმავლობაში, თუმცა, 

ამავდროულად, ქალაქის მერია აქტიურად ითანამშრომლებს EBRD-ისა და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დამატებითი დაფინანსების მოძიების მიზნით. 

GCAP- ის შემუშავება მიმდინარეობდა დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური ჩართულბით. 

EBRD- ის მეთოდოლოგიის გამოყენების შედეგად, მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტში ყველა სექტორისთვის განისაზღვრა ღონისძიებები, რომელთა 

განხორციელებაც დადებითად აისახება ქალაქის გარემოზე, კერძოდ: 

o ჰაერის ემისიები (PM2.5, PM10 და საერთო შეწონილი ნაწილაკები); 

o ენერგეომოხმარება შენობებში; 

o კერძო სექტორის გარემოსდაცვითი მმართველობის გაუმჯობესება; 

o განახლებადიენერგო წყაროების გამოყენება; 

o წყლის დანაკარგების შემცირება სადისტრიბუციო ქსელში; 

o ნარჩენიწყლების ხარისხის გაუმჯობესება; 

o მყარი ნარჩენების მართვის გაუმჯობესება; 

o მწვანე სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება; 

o ქალაქის მედეგობის გაზრდა ბუნებრივი კატასტროფებისადმი. 

შერჩეული ღონისძიებების გატარების შედეგად წელიწადში CO2-ის ემისიები  

დაახლოებით 450,000 ტონით შემცირდება, ხოლო წყლის სექტორიდან მიღებული 

დანაზოგი დაახლოებით 55 მლნ მ3 წყალს შეადგენს წელიწადში. გარდა ამისა, 

ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვან დადებით ზეგავლენას მოახდენს ეკონომიკურ 

ზრდაზე, სამუშაო ადგილების შექმნასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. 

აღსანიშნავია, რომ, GCAP- ის მიზნების განხორციელება მოითხოვს სწრაფ ქმედებას, 

შესაბამისად ქალაქის მერია დოკუმენტის განხორციელების დაწყებას ქალაქის მთავრობის 

მიერ მოწონებიდან უახლოეს მომავალში გეგმავს (2018 წლიდან). 
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1  მ წ ვ ა ნ ე  ქ ალ ა ქ ი ს  

ს ა მ ო ქ მ ედო  გ ე გ მ ი ს  

მ ი მ ო ხ ილვ ა  
ქალაქ თბილისის მერიას პატივი აქვს წარმოგიდგინოთ თბილისის მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმა (GCAP). დოკუმენტი მომზადდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ‘მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის პოლიტიკის 

დიალოგის’ ჩარჩოს ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 

დოკუმენტის მომზადებისთვის საჭირო საკონსულტაციო დახმარების თანხები ჩეხეთის 

რესპუბლიკის მთავრობამ გამოყო, რისთვისაც მას მადლობას ვუხდით. 

 

1.1 პროექტის კონტექსტი 

ქალაქები საზოგადოების მნიშვნელოვან სასიცოცხლო გარემოს ქმნიან და სოციალური, 

ეკონომიკური და ტექნოლოგიური განვითარების საფუძველს წარმოადგენენ. გაეროს 

მონაცემებით, მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარი  ქალაქებში ცხოვრობს და 

სავარაუდოდ 2030 წლისთვის ეს მაჩვენებელი გლობალური მოსახლეობის 60 პროცენტს 

გადააჭარბებს.  

მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, ქალაქები საჭირობენ 

მნიშვნელოვან რესურსებს. ამავდროულად, ქალაქები მნიშვნელოვანი გარემოზე 

ზემოქმედების წყაროცაა. მაგალითად, კვლევებმა აჩვენეს, რომ ქალქების გარემოს 

პრობლემები მრავალფეროვანია და შესაძლოა მოიცავდეს როგორც ჰაერის ხარისხს და 

სატრანსპორტო საცობებს, ასევე მწვანე სივრცეების, მიწის და წყლის რესურსებზე 

ზეწოლის საკითხებს. ურბანული საქმიანობები, მათი დაგეგმარება და მართვა 

ზემოქმედებას ახდენს ქალაქის ძირითად გარემოსდაცვით მდგომარეობაზე და 

ურბანული მოსახლეობის ცხოვრების საერთო ხარისხზე.  

მწვანე ქალაქების მდგრადი განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია გარემოსდაცვითი 

ასპექტებისა და ეკონომიკური და სოციალური საკითხების კავშირის აღიარება.  ეს 

მიდგომა შესაბამისობაშია გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების და მდგრადი 

განვითარების მიზნების (2015 წლის გაეროს) დღის წესრიგთან; განსაკუთრებით ეხმიანება 

მე-11 მიზნის მიღწევას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობებს გახადონ ქალაქები და 

ადამიანის დასახლებები უსაფრთხო, მედეგი და მდგრადი. 

მთავრობები, სამოქალაქო საზოგადოება, ბიზნესი და დონორი საზოგადოება აქტიურად 

ჩართულია ურბანული საკითხების ყველაზე მწვავე პრობლემების მოგვარებაში. თუმცა, 

ხშირ შემთხვევაში, ეს ქმედებები, ხშირად დაუგეგმავად, სპონტანურ რეჟიმში 

ხორციელდებოდა. ურბანული მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის 

მნიშვნელოვანია სწორი დაგეგმვა და მართვა. ურბანული გარემოსდაცვითი გამოწვევების 
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ფართო სტრატეგიულ ჭრილში განხილვა სხვადასხვა თვალსაზრისით არის სასარგებლო, 

კერძოდ:  

 ხდება ქალაქის ლიმიტირებული ფინანსური და ადამიანური რესურსის 

ოპტიმალური დაგეგმვა, იმ საკითხების მოსაწესრიგებლად, რომელსაც მეტი 

გარემოსდაცვითი სარგებელი აქვს;   

 შესაძლებელია დაფინანსებისა და მხარდაჭერის მოზიდვის შესაძლებლობების 

გაძლიერება, იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული პროექტის განხორციელება 

შესაბამისობაშია ქალაქის ფართო პრიორიტეტებსთან და იწვევს ქალაქის გარემოს 

მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. 

ამ გამოწვევევბის საპასუხოდ, EBRD-მ დაიწყო მწვანე ქალაქების სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება, რომლის ერთ-ერთი პირველი დოკუმენტი ქალაქ თბილისისთვის მომზადდა. 

მეთოდოლოგია მიზნად ისახავს დაეხმაროს მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის 

დოკუმენტის შემუშავების და განხორციელების პროცესს, რომელიც მოიცავს: მწვანე 

ქალაქის საბაზისო მონაცემების შედგენას, ხედვისა და სტრატეგიული მიზნების 

ჩამოყალიბებას, გარემოსდაცვითი სიტუაციის გასაუმჯობესებლად ძირითადი 

პროგრამებისა და ღონისძიებების კომპლექსის შემუშავებას და ამ ღონისძიებების 

განხორციელების პროგრესისა  და სისტემატური მონიტორინგის  ღონისძიებების 

განსაზღვრას.  

1.2 მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის გამოყენებული 

მეთოდოლოგია 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის მეთოდოლოგია შემუშავდა აევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ ‘მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლის 

პოლიტიკის დიალოგის’ ჩარჩოს ფარგლებში. მეთოდოლოგია მიზნად ისახავს დაეხმაროს 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის შემუშავების და განხორციელების 

პროცესს, რომელიც მოიცავს: მწვანე ქალაქის საბაზისო მონაცემების შედგენას, ხედვისა და 

სტრატეგიული მიზნების ჩამოყალიბებას, გარემოსდაცვითი სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად ძირითადი პროგრამებისა და ღონისძიებების კომპლექსის 

შემუშავებას და ამ ღონისძიებების განხორციელების პროგრესისა  და სისტემატური 

მონიტორინგის  ღონისძიებების განსაზღვრას. 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტში წარმოდგენილია თითოეული სექტორის 

განვითარებისთვის ქალაქის მუნიციპალიტეტის გრძელვადიანი (2030) ხედვა; და ამ 

ხედვის განსახორციელებლად საჭირო სტრატეგიული მიზნები, რომელიც მოიცავს: 

საშუალოვადიან ამოცანებს (2025) და მოკლევადიან ღონისძიებებს (2017-2010). თითოეული 

სექტორისთვის განისაზღვრა სექტორული ხედვის, სტრატეგიული მიზნების, 

საშუალოვადიანი ამოცანებისა და მოკლევადიანი ღინისძიებები. 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის შემუშავების ძირითადი ეტაპებია: 

 

მწვანე ქალაქის საბაზისო მონაცემები
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ეს ეტაპი მიზნად ისახავს არსებული პოლიტიკისა და სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას, და განიხილება როგორც 

ქალაქის საბაზისო მდგომარეობა (მწვანე ქალაქის გეგმის განხორციელების შედეგები 

შედარებულ იქნება ამ ეტაპთან). ამ ეტაპზე ასევე ხდება არსებული გამოწვევების 

იდენტიფიცირება და იმ გამოწვევების პრიორიტეტიზაცია, რომელთა გადაჭრაც 

მნიშვნელოვანია. 

 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა 
 
თითოეული სექტორისთვის საჭიროა განისაზღვროს გრძელვადიანი განვითარების 

სექტორული ხედვა (10-15 წელი), სტრატეგიული მიზნები (3-10 წელი), ასევე ამ 

მიზნის მისაღწევად საჭირო საშუალოვადიანი ამოცანებისა და მოკლევადიანი 

ღინისძიებები. 

 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის განხორციელება 
 
ამ ეტაპზე ხდება მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ქმედებების 

განხორციელება, ასევე გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებებისათვის ბიუჯეტს, 

დროსა და პერსონალის გამოყოფას. ასევე მოხდება თითოეული ღონისძიების 

განხორციელების შედეგად მიღებული შედეგების შედარება GCAP-ით დადგენილ 

მიზნებსა და ამოცანებთან.  

 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის ანგარიშგება  

პერიოდულად მომზადდება გეგმის განხორციელების მიმდინარეობის ამსახველი

დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტი	 ასახავს	 GCAP‐	 ის	 	 განხორციელების	 პროცესში
მიღწეულ	პროგრესს,	დაგეგმილ	და	ფაქტობრივ	პროგრესს	შორის	არსებულ მდგომარეობას

და	 ადგენს მომდევნო	 საანგარიშო	 პერიოდის	 გეგმებს. დოკუმენტი დაეხმარება 

გადაწყვეტილების	 მიმღებ პირებს ქონდეთ	 ინფორმაცია	 მათი	 ქმედებების	 შედეგების

შესახებ	 და	 ასევე იძლევა ინფორმაციას თუ რა გალენას ახდენს ქალაქის მერიის მიერ 

დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები გარემოს მდგომარეობაზე.	  

დოკუმენტი ასევე იძლევა საშუალებას შეფასებულ იქნას თუ რა გავლენას ახდენს გეგმის

განხორციელებით მიღებული შედეგების  ღონისძიებების განხორციელება ქალაქის 

მერიის ფინანსურ და სხვა რესურსებზე. 

1.3 როგორ ვისარგებლოთ დოკუმენტით 

დოკუმენტი შემდეგი ნაწილებისგან შედგება: 	

ნაწილი 1 – ქალაქის საბაზისო მონაცემები 
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o გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საკანონმდებლო ჩარჩო 
o ინდიკატორების მიმოხილვა და ანალიზი 

ნაწილი 2 - მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა 

o მეთოდოლოგგია 
o სხვადასხვა სექტორის განვითარების ხედვა და სტრატეგიული 

მიზნები 
o გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები (სექტორების მიხედვით) 
o ზემოქმედება ქალაქის რესურსებზე 

ნაწილი 3 - მონიტორინგი და ანგარიშგება 

შეჯამება და დასკვნა 

დანართები 

დოკუმენტის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართების სახით.	

1.4 სამუშაო ჯგუფი 

GCAP-ის პროექტის შემუშავებას ზედამხედველობას უწევს მერიის ეკონომიკური 

განვითარების საქალაქო სამახური, რომელიც ასევე ახორციელებს პროექტს "100 მედეგი 

ქალაქი". მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამახურს არ გააჩნია შესაბამისი 

გარემოსდაცვითი ექსპერტიზა, თუმცა აცნობიერებს, რომ ქალაქის გარემოს გაუმჯობესება 

იწვევს ეკონომიკური და სოციალურ სარგებელს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტს შეუძლია ამ შესაძლებლობების მოზიდვა. 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის მომზადებაში ასევე ჩართული იყო 

მერიის სხვა სამსახურებიც, კერძოდ:  

o ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური; 

o საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური; 

o არქიტექტურის სამსახური; 

o ქონების მართვის სააგენტო; 

o ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური; 

o კულტურის საქალაქო სამსახური; 

o საფინანსო სამსახური; 

o თბილსერვისჯგუფი 

დოკუმენტზე მუშაობისას ასევე ჩატარდა კონსულტაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარესთან, მათ შორის: სამინისტროები, უნივერსიტეტები, ბიზნეს მხარდამჭერი 

ორგანიზაციები, შპს თელასი, ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი და სხვა კერძო ორგანიზაცია. 

ამკონსულტაციებში ჩართული ორგანიზაციებისა და პირების სრული ნუსხა მოცემულია 

დანართ 1-ში. 
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საკონსულტაციო დახმარებას განხორციელება უზრუნველყო ჩეხეთის რესპუბლიკის ორმა 

კომპანიამ (EMPRESS და ENVIROS) ქართველ ექსპერტთა ჯგუფთან ერთად. 
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2  გ ა რ ე მ ო ს დ ა ც ვ ი თ ი  
პ ო ლ ი ტ ი კ ა  დ ა  
ს ა კ ა ნ ო ნ მ დ ე ბ ლ ო  
ჩ ა რ ჩ ო  

მოცემული თავი ეთმობა ქალაქ თბილისის შესახებ მონაცემებს და მისი გარემოსდაცვით 

მმართველობის ფორმებს. 

 

2.1 ქალაქის პროფილი 

ქალაქ თბილისი საქართველოს დედაქალაქია და ამავდროულად მის პოლიტიკურ, 

კულტურულ, ეკონომიკურ და საგანმანათლებლო ცენტრს წარმოადგენს. ქალაქის 

ფართობი 720 კმ2 და დაყოფილია 10 ადმინისტრაციულ ერთეულად; ქალაქის 

მოსახლეობაა 1.2 მილიონი ადამიანი. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის ქვეყანაა და გეოგრაფიულად ესაზღვრება რუსეთს, თურქეთსა და 

აზერბაიჯანს და სომხეთს მას მჭიდრო კავშირი აქვს აშშ-სა და ევროგაერთიანებასთან; 

2013 წელს კი საქართველომ ევროგაერთიანებასთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა 

ხელი. 

ქალაქ თბილისი მდინარე მტკვრის ორივე სანაპიროზეა განფენილი და 

გარშემორტყმულია მთებით. თბილისის რელიეფი კარგად გამოხატული ტერასებით 

ხასიათდება (როგორც რუკაზეა წარმოდგენილი, იხილეთ ქვემოთ). ქალაქის 

ადმინისტრაციული საზღვარი 2009 წელს გაიზარდა და მან მოიცვა სასოფლო 

დასახლებები და ტყით დაფარული ტერიტორიები. ქალაქის ჩრდილო-აღმოსავლეთ 

ნაწილში მდებარეობს თბილისის ზღვა, რომელიც სარეკრეაციო ტერიტორიაა, 

ამავდროულად იგი გამოიყენება ქალაქის წყალმომარაგებისათვის.  

ქ ა ლ ა ქ ი ს  შ ე ს ა ხ ე ბ  ს ა ბ ა ზ ი ს ო  

მ ო ნ ა ც ე მ ე ბ ი   
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ქალაქს კარგად შემონახული ისტორიული ცენტრი გააჩნია, თუმცა ქალაქის 

არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ნაწილი საბჭოთა პერიოდს განეკუთვნება და შენობების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი დაბალი ხარისხის სამშენებლო სტანდარტებითაა აგებული.  

დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ (1991 წლიდან) საქართველო მნიშვნელოვან 

ეკონომიკურ დაღმასვლას განიცდიდა. მას შემდეგ ქვეყანის ეკონომიკური მდგომარეობა 

გამოსწორდა, თუმცა ეკონომიკური დაღმასვლის პერიოდმა გამოიწვია ის, რომ დღეს 

ინდუსტრიული ტერიტორიებს ნაწილი მიტოვებულია (ზოგიერთი ტერიტორია კი 

დაბინძურებულია). ეს ერთის მხრივ ქალაქის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, მეორეს მხრივ 

კი განვითარების პერსპექტივას ქმნის. ქალაქში რამდენიმე მსხვილი სამრეწველო 

ობიექტია, თუმცა მრეწველობის მნიშვნელოვან ნაწილს მცირე ზომის სამრეწველო 

ობიექტები წარმოადგენენ.  

მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა განვითარებულია და 

მოიცავს ავტობუსებისა და მეტროს ქსელს, ქალაქში გადაადგილება კერძო 

ავტომობილებით ხდება, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ძველია და შეკეთებას 

საჭიროებს. ზემოთაღნიშნული კი ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მანქანების 

შემჭიდროვებასა და დაბინძურებას იწვევს. 

თბილისის მუნიციპალიტეტი დაინტერესებულია ქალაქის გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის გაუმჯბესებით, მერია ღიაა ახალი ინიციატივებისათვის. GCAP-ის 

მომზადების პირველ ეტაპზე გამოიყო პრიორიტეტული სექტორები ქალაქ 

თბილისისთვის, ესენია: ტრანსპორტის სექტორი (როგორც ემისიების შემცირების ასევე 

მოძრაობის განტვირთვის კუთხით), ენერგოეფექტურობა შენობებში და გამწვანებული 

ტერიტორიების მოწყობა. ასევე პრიორიტეტულია ნარჩენების მართვის საკითხები, მაგრამ 

ეს საკითხები ნაწილობრივ გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალური ნარჩენების 

გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობისას. ქალაქის მერია ასევე შეუერთდა "100 მედეგი 

ქალაქების" პროგრამას, რომელიც დაგვეხმარება, გავაუმჯობესოთ ქალაქის მედეგობა 

ბუნებრივი კატასტროფებისადმი, როგორიცაა წყალდიდობა და მიწისძვრა. აღნიშნული 

დაგვეხმარება თავიდან ავიცილოთ 2015 წელს მომხდარი წყალდიდობის განმეორების 

საფრთხე, სადაც 19 ადამიანი დაიღუპა და 160 სახლი მძიმედ დაზიანდა. 

ქალაქის მჭიდრო კავშირებმა ევროგაერთიანების შესაბამის სტრუქტურებთან 

უზრუნველყო ის ფაქტი,რომ ქალაქი მიმართულია დანერგოს შესაბამისი 

გარემოსდაცვითი სტანდარტი და ნორმა. შესაბამისად, ბოლო რამდენიმე წლის 

განმავლობაში ქალაქმა შემიუშავა რიგი გეგმები და სტრატეგიული დოკუმენტები, თუმცა 

ამ დოკუმენტებში ასახული რეკომენდაციების განხორციელებას ართულებს ქალაქის 

მუნიციპალიტეტის მცირე ბიუჯეტი და შესაბამისი კადრების ნაკლებობა. 

2.2 გარემოსდაცვითი მმართველობა 

ქალაქ თბილისი განმკარგულებელ საქმიანობას უზრუნველყოფს თბილისის მერისა და 

მისი ხუთი მოადგილის მეშვეობით (თითოეული მათგანი ზედამხედველობას უწევს 

სხვადასხვა დეპარტამენტის ფუნქციონირებას). ქალაქის მთავრობის მკაფიო ნების 

მიუხედავად, გააუმჯობესოს ქალაქის გარემოსდაცვითი მდგომარეობა, გარემოსდაცვითი 
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საკითხების უშუალო პასუხისმგებლობა მერის არცერთ მოადგილეს არ აკისრიათ 

(შესაბამისად, გარემოსდაცვით საკითხებს ცალკე ბიუჯეტი არ გააჩნია). ქვემოთ 

მოცემულია ქალაქ თბილისის მერიის ორგანოგრამა, რომელიც აღებულია ‘თბილისი - 

მედეგი ქალაქი’ პრეზენტაციიდან. 

 

თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახური ძირითადად ფოკუსირებულია 

გამწვანებისა და ბიომრავალფეროვნების საკითხებზე. თუმცა, ეკოლოგიისა და 

გამწვანების სამსახურის ყოფილი უფროსის ინიციატივით, მომზადდა ქალაქ თბილისის 

გარემოსდაცვითი სტრატეგია1 2015-2020 წლებისათვის. სტრატეგია მოიცავს შემდეგ 

საკითხებს: 

 თბილისის გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრა; 

 გარემოსდაცვითი მმართველობისა და ინსტიტუციური მართვის გაძლიერება და 

მათი შესაბამისობაში მოყვანა თანამედროვე მოთხოვნებთან; 

 გარემოსდაცვითი განათლებისა და მეცნიერების ხელშეწყობა; 

 საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოების ჩართულობის 

გაძლიერება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

                                                      

1 თბილისის მერიის გარემოსდაცვითი სტრატეგია 2015-2020  
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გარემოსდაცვითი სტრატეგია გამწვანებისა და ბიომრავალფეროვნების საკითხების გარდა 

მიმოიხილავს ჰაერის, წყლის, მყარი ნარჩენებისა და ენერგეტიკის მართვის საკითხებს. 

სტრატეგია ამავდროულად ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ქალაქს ლიმიტირებული 

რესურსი (ფინანსური და ადამიანური) გააჩნია სტრატეგიის განხორციელებისათვის. 

მიუხედავად ამისა, დოკუმენტი მნიშვნელოვანია ქალაქის გარემოსდაცვითი 

პრობლემების იდენტიფიცირებისა და სამომავლო განვითარების დაგეგმვის 

თვალსაზრისით. დოკუმენტში ასევე ხაზგასმულია თბილისის ეკოლოგიისა და 

გამწვანების სამსახურის ფუნქციის გაზრდის საკითხი და ამ სამსახურისათვის 

გარემოსდაცვითი საკითხების მართვის ფუნქციის მინიჭება. სტრატეგია რეკომენდაციას 

უწევს ეკოლოგიის სამსახურის ბიუჯეტის გაზრდას. 

მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ GCAP პროექტის განხორციელებას ზედამხედველობას 

უწევს მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, რომელიც ასევე 

ჩართულია მსგავს პროცესებში, როგორიცაა ‘მედეგი ქალაქის’ პროექტი. აღნიშნული 

დეპარტამენტი შესაძლოა არ ფლობდეს დეტალურ გარემოსდაცვით ცოდნასა და 

გამოცდილებას, მაგრამ დეპარტამენტი აცნობიერებს, რომ გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის გაუმჯობესება ქალაქში ეკონომიკური სარგებლის მომტანია (მათ შორის 

მოსალოდნელია დასაქმების კოეფიციენტის ზრდა). ამ ასპექტის გათვალისწინებით, 

GCAP პროექტმა შესაძლოა გამოიყენოს სხვადასხვა ქვეყნებისა და რეგიონების ‘მწვანე 

განვითარების’ სტრატეგიები. 

ზოგადად გარემოსდაცვითი საკითხების მართვა ქალაქ თბილისისთვის რთულია იმ 

მიზეზის გამო, რომ ქალაქს არ გააჩნია პირდაპირი კონტროლი და/ან გავლენა 

გარემოსდაცვთი მართვის სფეროებზე; ასე მაგალითად: 

 გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და მისი საქვეუწყებო 

დაწესებულება სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო პასუხისმგებელია 

გარემოსდაცვითი ნებართვების გაცემაზე, მონიტორინგზე და რეგულირების 

კონტროლზე; 

 წყალუზრუნველყოფისა და სანიტარიზაციის ინფრასტრუქტურა კერძო 

საკუთრებაშია (კომპანიას ფლობს შპს ‘ჯორჯიან უოთერ ენდ პაუერი’, რომლის 

მფლობელობაშია რამდენიმე ჰიდროელექტროსადგური); 

 ელექტრომიწოდებაზე პასუხისმგებელია კერძო კომპანია ‘თელასი’. 

GCAP პროცესში დაინტერესებული მხარეების ფართო სპეტრი უნდა ჩაერთოს რათა 

ქალაქის გარემოსდაცვითი საკითხები სრულად იქნეს გეგმაში წარმოდგენილი/ასახული. 

 

2.3 გარემოსდაცვითი პოლიტიკა და საკანონმდებლო ჩარჩო 

დოკუმენტის ეს ნაწილი ეთმობა გარემოსდაცვით სფეროში არსებული პოლიტიკისა და 

კანონმდებლობის მიმოხილვას. საქართველოს გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის 

(NEAP 2012-2016) მიზანია გააუმჯობესოს გარემოს მდგომარეობა, მაგრამ არ ისახავს 

მიზნად შეიმუშაოს კანონმდებლობა. ამჟამად, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
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დაცვის სამინისტრო მუშაობს გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმის ახალ დოკუმენტზე 

(2017-2021 წლებისათვის).  

ამავდროულად შემუშავების პროცესშია ენერგოეფექტურობის ეროვნული გეგმა (NEEAP), 

რომლის დასრულებას მარტის ბოლოსაა ნავარაუდები. გეგმა მოიცავს იმ საკითხებს, 

რომელიც რელევანტურია მოცემული კვლევისათვის. 

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა ხშირ შემთხვევაში ფრაგმენტულია და 

არათანამიმდევრული, რაც ხშირად აღსრულების პრობლემებს ქმნის. 2014 წელს 

საქართველომ ევროგაერთიანებასთან ხელი მოაწერა ასოცირების შეთანხმებას. 

მოგვიანებით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ 

შეიმუშავა საგზაო რუკები გარემოს დაცვისა და კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების 

ნაწილში, ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების შესრულების მიზნით. 

აღნიშნული საგზაო რუკები დაეხმარება სამინისტროს განახორციელოს სამართლებრივი 

დაახლოების ქმედებები ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების შესაბამისად, გარემოს 

დაცვისა და კლიმატთან დაკავშირებული ქმედებების სფეროში. საგზაო რუკები ისეთ 

აქტივობებსაც მოიცავს, რომლებიც ასოცირების შეთანხმებით პირდაპირ არ არის 

გათვალისწინებული, მაგრამ გამოსადეგი იქნება შეთანხმების განხორციელების დროს. 

  

 

2.3.1 ჰაერი 

არსებული მდგომარეობა 

ისტორიული მონაცემები არასაიმედოა რაც ძირითადად 

გამოწვეულია მონიტორინგის მოძველებული მეთოდების გამო 

(მეთოდოლოგია ეფუძვნებოდა საბჭოთა სტანდარტებს); თუმცა 

არსებული მონაცემების საფუძველძე შესაძლოა ვისაუბროთ დაბინძურების მაღალ 

დონეზე. ჰაერის ხარისხის შესახებ ზუსტი მონაცემები მოიპოვება 2016 წლიდან როცა 

ქალაქ თბილისში ჰაერის ხარისხის დაკვირვების სამი ავტომატური სადგური 

დამონტაჟდა. ამ სადგურებიდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია 

ვთქვათ, რომ ქალაქ თბილისში ჰაერის დაბინძურების ხარისხი EU-ს დაშვებულ 

ლიმიტებს აჭარბებს.  

დადგენილია, რომ ქალაქის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის დაბინძურების 

დაახლოებით 90 % ტრანსპორტის სექტორიდან მოდის. ამის გათვალისწიებით, უკვე 

განხორციელდა რიგი ღონისძიებები, ნაწილი კი დაგეგმვის პროცესშია, ესენია:  

 დაბალემისიებიანი ძრავების მქონე სატრანსპორტო საშუალებების იმპორტზე 

გადასახადების შემცირება; 

 ავტომობილების ტექდათვალიერების განახლება (დაგეგმილია 2018 წლიდან); 

 პარკირების ადგილების მოწყობა ქალაქის შემოგარენში რათა შეიზღუდოს კერძო 

მანქანების ქალაქის ცენტრში მოძრაობა; 

 მეტროს ქსელის გაფართოება და/ან სავარაუდოდ ტრამვაის ქსელის აღდგენა; 



მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა - საბოლოო ანგარიში 

 

Page 26 

 შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე (CNG) მომუშავე ავტომობილების შეძენა (EBRD ის 

სესხით) 

დაინტერესებული მხარეები 

თბილისში ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს 

პასუხისმგებლობაა, რომელიც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სტრუქტურული ქვედანაყოფია.  

სხვა ქვეყნებისა და ქალაქების მსგავსად, თბილისშიც სტრანსპორტის სექტორიდან 

მიღებული ემისიების პრობლემის მოგვარება განსაკუთრებით რთულია, რადგან 

ემისიების დიდი წილი კერძო მანქანებზე მოდის. შესაბამისად, საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი სტანდარტული მეთოდია. 

ამ საკითხის პოზიტიური მხარე ისაა, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა 

(ავტობუსები, მეტროს ქსელი რომელიც შსაბამისად ქალაქის სატრანსპორტო 

გადააგილებების 33% და 28 % შეადგენს) თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის მართვის 

პრეროგატივაა, რომელიც ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტურულ ერთეულს 

წარმოადგენს. შესაბამისად, ქალაქის ხელმძღვანელობას პირდაპირი გავლენა აქვთ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის სისტემებზე. სამარშრუტო ტაქსები კერძო 

კომპანიის მფლობელობაშია და მისი წილი საქალაქო მგზავრობების 38% შეადგენს 

(საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან); სამარშრუტიო ტაქსების საავტომობილო პარკის 

ხარისხი შედარებით მაღალია, ვიდრე ავტობუსებისა. 

  

შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

დღეისათვის საქართველოში არ არსებობს ეროვნული სტრატეგიული ან პოლიტიკის 

დოკუმენტი ატმოსფერული ჰაერის შესახებ. 2016 წელს გამართულ საერთაშორისო 

კონფერენციაზე2 (ბათუმი, 8-10 ივნისი, 2016 წელი), საქართველოს მთავრობამ მიიღო 

რეკომენდაცია და მოუწოდა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 

მიიღოს შესაბამისი ქმედებები ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს მოიცავს შემდეგ 

ვალდებულებებს: 

 შეიმუშავოს ატმოსფერული ჰაერის ახალი სტანდარტები და გააუმჯობესოს 

არსებული ატმოსფერული ჰაერის სადამკვირვებლო სისტემა; 

 შეიმუშავოს ელექტრონული აღრიცხვის სისტემა წერტილოვანი წყაროებიდან; 

 შეიმუშაოს რეგულიაცია  ნავთობისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს თხევად 

ნავთობში გოგირდის შემცველობის შემცირებას; 

 გააუმჯობესოს და განაახლოს ქალაქ თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

სისტემა; 

 შეიმუშაოს და პერიოდულად გამოსცეს ინფორმაცია სხვადასხვა სექტორის 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ; 

                                                      

2 გარემოსდაცვის მინისტრთა მერვე კონფერენცია; ბათუმი, 8-10 ივნისი, 2016 წელი 
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 უზრუნველყოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შესახებ სადამკვირვებლო 

პუნქტებიდან მიღებული ინფორმაციის გავრცელება ონლაინ რეჟიმში და 

მოამზადოს კვარტალური ანგარიშები პასიური დაკვირვების პუნქტებიდან 

მიღებული ინფორმაციის გავრცელებისათვის; 

 ელექტრონული ტრანსპორტისა და მწვანე ტრანსპორტირების მეთოდების 

ხელშეწყობა.   

 

 

2.3.2 წყალი 

არსებული მდგომარეობა 

კომპანიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თაახმად, ქალაქ 

თბილისის მოსახლეობის 100 % მიეწოდება სასმელი წყალი. 

ქალაქში არსებული ყველა კერძო კომპანია გამრიცხველიანებულია, მოსახლეობის 75%-ს 

კი მრიცხველი არ უყენია (ისინი იხდიან სულადობის მიხედვით). ქალაქის 

წყალგამანაწილებელი ქსელი მოძველებულია და სისტემის დანაკარგები დაახლოებით 

50% შეადგენს. კომპანია გეგმავს დანაკარგები 2018 წლისთვის 30%მდე შეამციროს.   

თბილისს მხოლოდ ერთი ჩამდინარე წყალგამწმენდი ნაგებობა ემსახურება. იგი 

მდებარეობს მდინარე მტკვარის სანაპიროზე, ქალაქის ქვედა დინებაში. წყალგამწმენდი 

ნაგებობა ნახევარი დატვირთვით ფუნქციონირებს და წყლის მხოლოდ მექანიკურ 

გაწმენდას ახორციელებს. 2018 წლისთვის იგეგმება წყალგამწმენდი ნაგებობის ქიმიური 

გაწმენდის ფაზის დამატება, ხოლო  ბიოლოგიური გაწმენდის ფაზის ამოქმედება 2023 

წლიდან იგეგმება.  

საყოფაცხოვრებო და კომერციული შენობები დაერთებულია ცენტრალურ საკანალიზაციო 

სისტემაზე, მაგრამ ამჟამად არ ხდება სამრეწველო ჩამდინარე წყლების გაწმენდა 

(სამრეწველო წყლები გაუწმენდავად ჩაედინება მდინარეებში).  მდინარე მტკვარის სხვა 

ტიპის დაბინძურების წყაროა ზედაპირული ჩამდინარე წყლები (გზებიდან, 

საწარმოებიდან და ქალაქის მიმდებარედ არსებული სასოფლო-სამეურნეო 

ტერიტორიებიდან).  

დაინტერესებული მხარეები 

თბილისის წყალმომარაგება, სადრენაჟო სისტემები და ნარჩენი წყლის გაწმენდა შპს 

ჯეორჯიან ენდ პაუერის  (GWP) კომპეტენციაა. GWP კერძო კომპანიაა და პირდაპირ არ 

კონტროლდება თბილისის მერიის მიერ.  

შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

საქართველოში არ არსებობს წყლის რესურსების მართვის ერთიანი ეროვნული 

პოლიტიკა, შესაბამისად, წყლის შესახებ არსებული კანონმდებლობა 

არათანამიმდევრულია და ვერ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს ამ სექტორში. თუმცა 
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უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადდა წყლის 

რესურსების მართვის კანონი, რომელიც სავარაუდოდ საქართველოს პარლამენტს 

განსახილველად 2017 წელს შემოდგომის ესიაზე წარეგინება. 
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2.3.3 კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკა 

არსებული მდგომარეობა 

ენერგომიწოდება  

ქალაქ თბილისში ელექტროენერგიის განაწილებაზე 

პასუხისმგებელი კომპანიაა სააქციო საზოგადოება „თელასი“; 

კომპანიის ძირითადი აქციონერია რუსული კომპანია სს ‘ინტერ 

რაო’. „თელასი“ ემსახურება 524,5 ათას აბონენტზე მეტს. ენერგომომარაგების 

დაახლოებით 65% განახლებადი ენერგო წყაროებიდან (ჰიდროენერგეტიკიდან) მოდის.   

ქალაქის თბომომარაგების ძირითად წყაროს წარმოადგენს ბუნებრივი გაზი (88% 

საყოფაცხოვრებო შენობების თბომომარაგება და 84% ცხელი წყლით უზრუნველყოფა), 

თბომომარაგების მცირე წილი მოდის ელექტროენერგიაზე, შეშასა და ნავთობზე. 

საქართველოში ბუნებრივი გაზის იმპორტი აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან ხდება. 2009 

წლიდან 2014 წლამდე ბუნებრივი გაზის მოხმარების ზრდამ ქალაქში 76% შეადგინა, რაც 

ნაწილობრივ გამოწვეულია გაზგამანაწილებელი ქსელის გაფართოვებით და საწვავ 

შეშაზე (და სხვა ტიპის საწვავზე) დამოკიდებულების შემცირებით. ქალაქის შენობების 

მხოლოდ 23% აქვს ცენტრალური გათბობის სისტემები (საბჭოთა პერიოდში არსებული 

ცენტრალური (უბნის/რაიონის) გათბობის სისტემები მოიშალა). 

ენერგოეფექტურობა 

შენობების ენერგოეფექტურობის გაზრდა ქალაქ თბილისის მერიის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტულ ამოცანას წარმოადგენს. ქვეყანაში არსებული მშენებლობის ნორმები 

(როგორც ტექნოლოგიების ასევე შენობის თერმული კონვერტის მხრივ) არ შეესაბამება 

ევროგაერთიანების მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. ამჟამად, არ არსებობს რაიმე 

ნორმა/სტანდარტი რომელიც არეგულირებს შენობის ენერგო მაჩვენებლის ხარისხს და/ან 

წამახალისებელი ფინანსური მექანიზმები, რომელიც გააუმჯობესებდა შენობის 

ენერგოეფექტურობას.  

თითქმის უცნობია ინფორმაცია სამრეწველო შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ. 

სამრეწველო შენობები (მცირე და საშუალო საწარმოები) ქალაქის ენერგომოხმარების 

დაახლოებით 15% შეადგენს. დღემდე არ არსებობს პროგრამები, რომელიც მიმართულია 

ამ სექტორში ენერგოეფექტურობის გაზრდის ღონისძიებების წახალისებისკენ.  

განახლებადი ენერგორესურსები 

ენერგომომარაგების დაახლოებით 65% განახლებადი ენერგო წყაროებიდან 

(ჰიდროენერგეტიკიდან) მოდის. განახლებადი ენერგო წყაროებს ძირითადად 

ჰიდროენერგეტიკა წარმოადგენს - თელასმა ახლახანს დაარეგისტრირა ორი მზის 

ელექტრო სადგური და ერთი მიკრო ჰიდროელექტროსადგური. მიუხედავად ამისა, 

ქვეყანას მზის ენერგიის გამოყენების მნიშვნელოვანი პოტენციალი გააჩნია. 

მიუხედავად იმისა, რომ ფარგლებში ქალაქში დამონტაჟდა რამდენიმე მზის თერმული 

სისტემა, ქალაქში მაინც ძალიან ცოტაა განახლებად წყაროებზე მომუშავე 
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თბოინსტალაციები. ქალაქის მერია გეგმავს მეტად აითვისოს მზის, ბიომასის (სატყეო 

მართვის ნარჩენები) და გეოთერმული წყლების პოტენციალი. 

დაინტერესებული მხარეები 

ენერგო გენერაცია და მიწოდება კერძო კომპანიების (ძირითადად ენერგო-პრო ჯეორგიას, 

ჯეორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის, და ენგური ჰესის) კომპეტენციაა. ეს კომპანიები 

ახორციელებენ  ჰიდროელექტროსადგურების ოპერირებას (ჰიდროელექტროსადგურები 

ქალაქის საზღვრების გარეთ მდებარეობს) და ჩართული არიან საქართველოს ერთიან 

ენერგოსისტემაში. ქალაქ თბილისში ელექტროენერგიის განაწილებაზე პასუხისმგებელი 

კომპანიაა სააქციო საზოგადოება „თელასი“; კომპანიის ძირითადი აქციონერია რუსული 

კომპანია სს ‘ინტერ რაო’.  

ყაზტრანსგაზთბილისი ბუნებრივი გაზის ძირითადი მიმწოდებელია (ქალაქის 

კომუნალური და კერძო აბონენტების 90%) და ასევე ბუნებრივ გაზს აწოდებს სხვა 

კომპანიებს დისტრიბუციისათვის.  

შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა ქალაქ თბილისის სტრატეგიული დოკუმენტია,  

რომელიც კლიმატის ცვლილებებისა და ენერგეტიკული საკითხებს მიმოიხილავს. 

ზემოთმოხსენებული დოკუმენტი შემუშავებულია მერთა შეთანხმების პროცესიის 

ფარგლებში 2011 წელს და მიზნად ისახავს CO2 გაფრქვევების წილის შემცირებას 

თბილისში. მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა მოიცავს შემდეგ ძირითად 

საკითხებს - ტრანსპორტი, შენობების სექტორი, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა.  

2014 და 2016 წლებში განხორციელდა ქალაქ თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის 

სამოქმედო გეგმის (SEAP) დოკუმენტის განხორციელების პროგრესის შეფასება. შეფასება 

ემყარებოდა CO2 ემისიების ცვლილებების დაკვირვებას პირველი დოკუმენტის მიღების 

შემდეგ. დოკუმენტმა აჩვენა ემისიების მნიშვნელოვანი ზრდა (40% ით) რაც გამოწვეულია 

ბუნებრივი გაზის ქსელის გაფართოებით (რამაც თავის მხრივ გამოიწვია გათბობის 

მიზნით გაზის მოხმარების ზრდა) და კერძო მანქანების რაოდენობის გაზრდა.  

ამჟამად, არ არსებობს რაიმე ნორმა/სტანდარტი რომელიც არეგულირებს შენობის ენერგო 

მაჩვენებლის ხარისხს და/ან წამახალისებელი ფინანსური მექანიზმები, რომელიც 

გააუმჯობესებდა შენობის ენერგოეფექტურობას. თუმცა, 2015 წელს საქართველოს 

ენერგეტიკის სამინისტროსა და დანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს (DANIDA) მიერ 

ხელი მოეწერა თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ‘ენერგოეფექტურობისა და მდგრადი 

ენერგეტიკის ხელშეწყობის’ შესახებ. ამ პროცესის ფარგლებში დაგეგმილია შემუშავდეს 

შენობებისათვის ენერგეტიკული სტანდარტები/ნორმები (სტანდარტები შემუშავდება 

მშენებარე და არსებული შენობის რეკონსტრუქციისთვის). პროექტის დასრულება 

ნავარაუდებია 2020 წლისთვის. ენერგოეფექტურობის განვითარების ეროვნული გეგმა 

(NEEAP), ასევე ითვალისწინებს აღნიშნულ საკითხებს. 

გარდა ამისა, არსებობს რიგი პროგრამები, რომლებიც ხელს უწყობენ ენერგოეფექტურ 

ღონისძიებებს. მაგალითად, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD) 
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ქალაქის მერიასთან ერთად ახლახანს დაიწყო პროგრამა ‘ენერგოეფექტური ღონისძიების 

განხორციელება ქალქ თბილისის საჯარო შენობებისათვის’. პროექტი ითვალისწინებს 

არსებული სიტუაციის ანალიზს და საინვესტიციო გეგმის შედგენას მუნიციპალური 

შენობების განახლებისათვის.  

 

2.3.4 მყარი ნარჩენები 

არსებული მდგომარეობა 

ნარჩენების (მოსახლეობის და კომერციული საწარმოების მიერ 

გენერირებული) გატანა ხდება ყოველდღიურად. ნარჩენების 

განთავსება ხდება ახალ ნაგავსაყრელზე (დაახლოებით 1,000 ტონა 

ნარჩენი, რომლის 80% ორგაანული ნარჩენია), რომელიც ევროპული სტანდარტებითაა 

მოწყობილი. 2016 წელს გაიხსნა ახალი სამშენებლო და ინერტული მასალების 

ნაგავსაყრელი. არის შემთხვევები, როცა კომპანია შესაბამისი გადასახადისგან თავის 

არიდების მიზნით, სამრეწველო პროცესების შედეგად წარმოქმნილი სამრეწველო 

ნარჩენების (მათ შორის სახიფათო ნარჩენების) განთავსებას (დამარხვას) ახორციელებს  

წარმოქმნის ადგილზე (კომპანიისან მიმდებარე ტერიტორიაზე). 

ნარჩენების რეციკლირება (წარმოქმნის ადგილზე და ნაგავსაყრელზე) არ ხდება, თუმცა 

თბილისში არსებული რამდენიმე მცირე კომპანია ახდენს ნარჩენების (ქაღალდი, 

ალუმინი, მინა) მცირემსაშტაბიან რეციკლირებას და შეგროვებას. ეს კომპანიები 

თბილისის რამდენიმე უბანში ახდენენ ნარჩენების რეციკლირებას და შეგროვებას.  

დაინტერესებული მხარეები 

მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და მართვა თბილისის მერიის კომპეტენციაა და 

მას შპს ‘თბილსერვის ჯგუფი’ ახორციელებს. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს მართვა 

გარემოსა და ბენებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაა.  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ ახლახანს მოაწერა ხელი 

ავსტრიულ კომპანიასთან, თბილისის ახალ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების გადამუშავებისა 

და ენერგოგენერაციის საწარმოს მშენებლობის მიზნით. დაგეგმილია, რომ ახალი 

გადამამუშავებელი ქარხანა გადაამუშავებს ქალაქის მუნიციპალურ ნარჩენებს (რომელიც 

შეადგენს 1000 ტონას დღეში); მათგან 80% ორგანული ნარჩენია. საწარმო გამოიყენებს 

მექანიკურ-ბიოლოგიურ დამუშავებას და დღიურად 200 ტონა ნარჩენს გარდაქმნის 

მაღალხარისხიან დიზელის საწვავად (ევრო 5) და ასფალტად. წარმოებული საწვავის 

დაახლოებით 10% საწარმოს მიზნებისთვის გამოიყენება. ადგილზე მოხდება ლითონის, 

მინისა და პლასტიკური ბოთლების განცალკევება და მათი საერთაშორისო ბაზარზე 

გატანა.  
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შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

2016 წელს დამტკიცდა საქართველოს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია (2016-

2030) და ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (2016-2020 წლებისათვის). 

სტრატეგიის მიზანია საქართველოში ნარჩენების მართვის განვითარების პროცესის 

ჰარმონიზება ევროპის ნარჩენების მართვის პოლიტიკასთან. სტრატეგიის მიზანია 

საქართველო გახდეს ნარჩენების პრევენციასა და რეციკლირებაზე ორიენტირებული 

ქვეყანა, რაც მიიღწევა:  

 ნარჩენების პრევენციის, ხელახალი გამოყენების, რეციკლირებისა და აღდგენის 

ღონისძიებების გატარებით;  

 მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების უზრუნველყოფით საქართველოს 

მთელ ტერიტორიაზე;  

 ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების დანერგვით;  

 ხარჯების სრული ამოღების დანერგვით; 

 მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების დანერგვით  

 ინიციატივების განხორციელებით სპეციფიკური ნარჩენების ნაკადებზე საჯარო-

კერძო პარტნიორობის ჩამოყალიბებით;  

 სტრატეგიის მიზნების მისაღწევად საჭირო წამახალისებელი მექანიზმების 

დანერგვით.  

თბილსერვის ჯგუფის ვარაუდით, აღნიშნული პროექტი ევროგაერთიანების 

მოთხოვნების შესაბამისად განხორციელდება, თუმცა პროექტი უნდა შეითანხმოს და 

დაამტკიცოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ. 

2.3.5 მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება 

არსებული მდგომარეობა 

ქალაქის პირველადი პრიორიტეტია მწვანე სივრცეების 

ინვენტარიზაცია (უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ინვენტარიზაცია 

ქალაქში 1988 წელს ჩატარდა). ინვენტარიზაციის შედეგები 

შესაძლებლობას მოგვცემს მივიღოთ ზუსტი ინფორმაცია ქალაქში არსებული მცენარეთა 

სახეობებისა და ტყით დაფარული ტერიტორიების შესახებ (აღნიშნული ინფორმაცია 

დაეხმარება ქალაქს უკეთ მართოს ბიომრავალფეროვნება).  

მნიშვნელოვანია მიტოვებული სამრეწველო ტერიტორიების აღდგენა. მიტოვებული 

სამრეწველო ტერიტორიების მნიშვნელოვანი ნაწილი მდებარეობს მდინარე მტკვრის 

სანაპიროზე; ამ ტერიტორიების აღდგენის შემთხვევაში გაიზრდება ქალაქის მწვანე და 

სარეკრეაციო ტერიტორიის ფართობი.  

დღეისათვის უცნობია ქალაქში ნიადაგის დაბინძურების დონე, თუმცა გარკვეული 

მოსაზრების თანახმად, ქალაქის დაბინძურების დონემ ბოლო რამდენიმე წლის 

განმავლობაში მოიმატა (მაგ. სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, ქალაქის გამწვანებული 

ტერიტორიები მცირე ზომის საწარმოებმა (მაგ. ავტოგასამართი ჯიხურები, 
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ბენზოგასამართი სადგურები) ჩაანაცვლა). ამ ეტაპზე ქალაქს არ გააჩნია შესაბამისი 

საკანონმდებლო და დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგის მექანიზმები შექმნილი 

სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. 

სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის აქტიური ჩართულობის მიუხედავად, 

საჭიროა გაიზარდოს მოსახლეობასთან ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები 

ბიომრავალფეროვნებასა და მიწის მართვის საკითხებზე. 

დაინტერესებული მხარეები 

ზემოთაღნიშნულ ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი თბილისის მერიაა, თუმცა ზოგიერთი 

ამ გეგმის განხორციელებისათვის საჭიროა კერძო ინვესტიციებიც. 

შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

მიწის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების საკითხები დეტალურადაა განხილული 

თბილისის გარემოსდაცვით სამოქმედო გეგმაში (2015-2020), თუმცა გეგმით 

განსაზღვრული გარკვეული ღონისძიებების შესრულება შეუძლებელია შესაბამისი 

ბიუჯეტის გარეშე. 

სტრატეგიის თანახმად, ინვესტიციები საჭიროა: 

 მდგრადი ლანდშაფტისა და ერთმანეთთან დაკავშირებული მწვანე სივრცეების 

უზრუნველსაყოფად. ეს ამოცანა შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს მედეგი 

ქალაქების სტრატეგიის დოკუმენტში; 

 ტექნიკური წყლის გამოოყენება საირიგაციო მიზნებისათვის. ამ დროისათვის 

სასმელი წყალი გამოიყენება მწვანე სივრცეების მოსარწყავად, რაც 

ძვირადღირებული და არაეფექტური ღონისძიებაა; 

 ქალაქისთვის გეოინფორმაციულ სისტემასთან (GIS) თავსებადი საინფორმაციო 

სისტემების შექმნა, რაც გაადვილებს გარემოსდაცვითი მონაცემების 

დამუშავებასა და ანალიზს.   

თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის სამუშაო ვერსია ასახავს ზოგიერთ 

ზემოთ ჩამოთვლილ საკითხს. დოკუმენტი მუშავდება არასამთავრობო ორგანიზაცია 

‘სითი ინსტიტუტ ჯორჯია’-ს მიერ ქალაქის არქიტექტურის სამსახურთან შეთანხმებით. 

დოკუმენტის მიზნებია:  

 თბილისის შემოგარენის ლანდშაფტური დაცვის უზრუნველყოფა 

(მშენებლობების აკრძალვით); 

 გეგმის მიხედვით, თბილისის განაშენიანება უნდა შებრუნდეს მდინარისკენ და 

მოსახლეობამ ქალაქის ეს ნაწილი უნდა აითვისოს საფეხმავლო ბილიკებისა და 

რეკრეაციული ზონების სახით; 

 მცირე მდინარეების აღდგენა (მცირე მდინარეები სრულად ან ნაწილობრივ 

მოქცეულნი არიან გვირაბებში); 

 ქალაქის მედეგობის გაზრდა წყალდიდობების მიმართ. 
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პროექტის დასრულება ნავარაუდებია 2017 წლის ზაფხულში. ქალაქის განვითარების 

გეგმის მიგნებების გათვალისწინება მნიშვნელოვანი იქნება მწვანე ქალაქის განვითარების 

სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში. 

2.3.6 მედეგობა 

არსებული მდგომარეობა 

თბილისი მოწყვლადია წყალდიდობების მიმართ (რომელიც 

წყალმოვარდნების, ან დიდი რაოდენობით ნალექების შედეგად 

წარმოიქმნება). 2015 წლის ძლიერმა წვიმებმა გაააქტიურა 

მეწყრული პროცესები რამაც ქალაქ თბილისში მნიშველოვანი წყალდიდობა გამოიწვია, 

რის შედეგადაც დაირუპა 19 ადამიანი და დაზიანდა 67 შენობა-ნაგებობა. 

წყალდიდობების მართვის გეგმა შემუშავების პროცესშია, რომლის განხორციელებაც 

მნიშვნელოვან ინვესტიციებს საჭიროებს. 

ნაკლებად მნშვნელოვანია სხვა კლიმატური რისკები, თუმცა ქალაქში მაღალი 

ტემპერატურით გამოწვეულმა  სითბურმა ტალღებმა შესაძლოა მოსახლეობის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა გააუარესოს (განსაკუთრებით კი მოწყვლადი ჯგუფების - 

მოხუცებისა და ბავშვების).  

ქალაქი ასევე მოწყვლადია მიწისძვრების მიმართ, თუმცა ეს საკითხი მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის ფარგლებში არ განიხილება.  

დაინტერესებული მხარეები 

მედეგობის ღონისძიებებზე პასუხისმგებელი თბილისის მერიაა, თუმცა მედეგობის 

ღონსძიებების განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანია კერძო ინვესტიციები და 

საზოგადოების ჩართულობა, ასევე მნიშვნელოვანია სხვა ქალაქების გამოცდიელბის 

გაზიარება. ეს საკითხები გათვალისწინებული იქნება 100 მედეგი ქალაქის პროგრამის 

ქვეშ. 

შესაბამისი კანონმდებლობა და პოლიტიკა 

არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულლირებს მედეგობის საკითხებს; თუმცა 

მედეგობის მართვის სტრატეგიის შემუშავება დაგეგმილია ‘100 მედეგი ქალაქის’ 

პროგრამის ფარგლებში. აღნიშნული დოკუმენტი გაითვალისწინებს სხვა ქალაქების 

გამოცდილებას ამ მიმართულებით. მედეგი ქალაქების სტრატეგიის დოკუმენტში 

განხილულ იქნება შესაძლო მიწისძვრებით გამოწვეული რისკები. ქალაქის მერიამ გამოყო 

საშტატო ერთეული მედეგი ქალაქების აღმასრულებელი ოფიცრის პოზიციისათვის.  

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი ღონისძიება, რომელიც გათვალისწინებულია მწვანე 

ქალაქის სამოქმედო გეგმაში, პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს ქალაქის მედეგობის 

უზრუნველყოფის საკითხებზე, მაგალითად:  
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o შენობების თბოიზოლაციის გაუმჯობესება შეამცირებს ოკუპანტების მოწყვლადობას 

მკვეთრი სიცივისა და სიცხის პერიოდში; 

o წყალმომარაგების სისტემის დანაკარგების შემცირება შეამცირებს გვალვების 

ნეგატიურ ზემოქედებას; 

o მწვანე სივრცეების ხარისხის გაუმჯობესება შეამცირებს "სითბური კუნძულების" 

ეფექტს, რითაც ამცირებს მოქალაქეების სითბოს სტრესს ძალიან ცხელი ამინდის 

პერიოდში; 

o თბილისის გარშემო არსებული ტერიტორიების აღდგენა შეამცირებს მეწყერსა და 

წყალდიდობების რისკს. 

  



მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა - საბოლოო ანგარიში 

 

Page 36 

2.4 არსებული სტრატეგიები და გეგმები  

ქალაქ თბილისისთვის შემუშავებულია რიგი სტრატეგიული დოკუმენტები, რომელიც 

ეხება გარემოსდაცვით მდგომარეობას ქალაქში. დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში 

პროექტის ექსპერტთა ჯგუფმა მიმოიხილა აღნიშნული დოკუმენტები. დანართი 2-ში 

მოცემულია ინფორმაცია განხილული სტრატეგიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, 

მოცემულია ამ დოკუმენტების მოკლე მიმოხილვა და ძირითადი მიგნებები. 

დანართი ნათლად აჩვენებს, რომ აღნიშნული სტრატეგიული დოკუმენტები ბოლო 

რამდენიმე წელსაა შემუშავებული. შემდეგი დოკუმენტები პირდაპირ კავშირშია მწვანე 

ქალაქის განვითარების სამოქმედო გეგმის მიზნებთან და ამოცანებთან: 

 

დოკუმენტი აღწერა სექტორი 

თბილისის 

გარემოსდაცვითი 

სტრატეგია 

დოკუმენტი დამუშავებული და მიღებულია 

ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ და 

წარმოადგენს ზუსტ სამოქმედო გეგმას. 

აქცენტი ძირითადად გაკეთებულია მწვანე 

სივრცეებსა და მიწის მართვის საკითხებზე, 

მაგრამ საინტერესოა სხვა სფეროების 

განვითარების კუთხითაც 

მიწის მართვა  

და  

ბიომრავალფეროვნება

Morgenstadt-ის 

ანგარიში 
შედარებით ახალი ანგარიშია და ქალაქის 

გარემოსდაცვითი გამოწვევების სრულ 

სურათს იძლევა. დოკუმენტი გვთავაზობს 

არასაინვესტიციო ღონისძიებების 

რეკომენდაციებს (რომელიც ძირითადად 

მიმართულია ცნობიერების ამაღლების 

საქმიანობებისკენ), ასევე რამდენიმე 

საინვესტიციო გეგმას 

ყველა სექტორი 

საქართველოს 

ჰაერის 

პოლიტიკისა და 

ტრანსპორტის 

დოკუმენტები 

ეს დოკუმენტები იძლევა ზუსტ სურათს 

საქართველოს ჰაერის ხარისხის შესახებ 

არსებული სიტუაციის და თბილისის 

სატრანსპორტო სექტორის შესახებ 

ჰაერი/ტრანსპორტი 

SEAP და მისი 

მონიტორინგის 

ანგარიშები 

ეს დოკუმენტები გვაწვდის ქალაქის 

ენერგომოხმარეის სფეროში საჭირო 

ქმედებების შესახებ სრულ სურათს. თუმცა, 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დოკუმენტი არ 

განიხილავს მრეწველობის სექტორს, ასევე 

ნაკლებადაა ფოკუსირებული მცირე ზომის 

განახლებადი ენერგოწყაროების ხელშემწყობ 

ღონისძიებების წახალისებაზე 

ენერგეტიკა/ 

შენობები/ 

მრეწვეელობა/ 

ტრანსპორტი 
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USAIDის წყლის 

სექტორის 

წინასწარი 

შეფასება 

დოკუმენტი გვაძლევს ინფორმაციას 

საქართველოში წყლის რესურსების 

მოხმარების შესახებ  

წყალი 

ნარჩენების 

მართვის 

ეროვნული 

სტრატეგია და 

სამოქმედო გეგმა 

გეგმის მიხედვით, საჭიროა შემუშავდეს 

ნარჩენების მართვის გეგმა ქალაქ 

თბილისისათვის (რომელიც შესაბამისობაში 

უნდა იყოს ევროგაერთიანების 

მოთხოვნებთან). გეგმა მზადების პროცესშია 

და დასრულდება 2017 წელს 

ნარჩენები 

 

მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება ასახულია თბილისის გარემოსდაცვით 

სტრატეგიაში, თუმცა ეს საკითხები ნაკლებადაა ასახული სხვა სტრატეგიულ 

დოკუმენტებში.  

მიმდინარეობს გარემოსდაცვითი სფეროს ცალკეული სექტორული კანონმდებლობების 

დახვეწა ეროვნულ დონეზე; ნავარაუდებია ამ კანონმდებლობებით დადგენილი 

ცალკეული ვალდებულებების განვრცობა ადგილობრივ/მუნიციპალიტეტის დონეზე. 

ქალაქის მასშტაბით ცნობილია ყველა ის ღონისძიება, რომელიც საჭიროა განხორციელდეს 

სიტუაციის გასაუმჯობესებლად. თუმცა, სჭიროა აქცენტი გაკეთდეს ხელშემშლელ 

ბარიერებზე და მისი თავიდან აცილების გზებზე. 

2.5 შეჯამება 

არსებული სიტუაციის ანალიზი ამყარებს თბილისის მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლების მიერ მოწოდებულ პრიორიტეტულ საკითხებს:  

არსებული პრიორიტეტები  
ტრანსპორტი და მისი ზეგავლენა ჰაერის ხარისხსა და 

მოძრაობის შეზღუდვაზე ტრანსპორტი 

შენობების ენერგოეფექტურობის გაზრდა 

(გასათვალისწინებელია სამრეწველო სექტორის 

ნაგებობების ენერგოეფექტურობის საკითხიც) 
შენობები/მრეწველობა

მწვანე საფარის ხელშეწყობა (ეს საკითხი ასევე უნდა 

ითვალისწინებდეს მიტოვებული ინდუსტრიული 

ტერიტორიების აღდგენასაც) 

მიწის მართვა და 

ბიომრავალფეროვნება

ბუნებრივი მოვლენებისადმი ქალაქის მედეგობის 

გაზრდა 
ყველა 
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დამატებით ყურადსაღები საკითხები  

მცირე ზომის განახლებადი ენერგოპროექტების გამოყენების 

პოტენციალის გაზრდა თბო და ელექტრომომარაგებისათვის 
ენერგეტიკა 

/შენობები 

ნარჩენი წყლების გაწმენდის (ევროსტანდარტების დაცვით) 

გაუმჯობესება 
წყალი 

რეციკლირების ღონისძიებების ხელშეწყობა ნარჩენების 

გადამუშავების საწარმოს მშენებლობის პარალელურად ნარჩენები 

მიუხედავად იმისა, რომ გარემოსდაცვის სფეროში სხვადასხვა სექტორული 

სტრატეგიული გეგმა არსებობს, არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო სუსტია. თუმცა უნდა 

აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ხდება გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დახვეწა და მისი 

დაახლოვება ევროგაერთიანების დირექტივების მოთხოვნებთან. GCAP გეგმა სხვა 

ქალაქების გამოცდილებაზე დაყრდნობით და დამატებითი ფინანსური წყაროების 

მოზიდვის გზით, შეძლებს დაეხმაროს ქალაქს უზრუნველყოს გარემოსდაცვითი 

მდგრადობა. 
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3  მ წ ვ ა ნ ე  ქ ალ ა ქ ი ს  

გ ე გ მ ი ს  ს ა ბ ა ზ ი სო  

ი ნ ფორ მ ა ც ი ა  –  
გ ა რ ე მ ო სდ ა ც ვ ითი  

ი ნდი კ ა ტორ ე ბ ი ს  

ა ნ ალიზი  
წინამდებარე ანგარიშის პირველი თავები ძირითადად მოიცავს ხარისხობრივ 

ინფორმაციას თბილისის გარემოსდაცვის მდგომარეობის შესახებ. გარემოსდაცვითი 

ინდიკატორების მიმოხილვა კი იძლევა ინფორმაციას გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის რაოდენობრივი ანალიზის შესახებ. 

GCAP მეთოდოლოგია შემუშავებულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის მიერ; მეთოდოლოგია გულისხმობს გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის შეფასებას მდგომარეობა/ზეწოლა/რეაგირება ინდიკატორების 

მოდელის შესაბამისად. 

 

ზემოქმედება-ზეწოლა-რეაგირების ინდიკატორების ურთიერთკავშირი 

 

 

ქალაქის გარემოს მდგომარეობის დასახასიათებლად, მეთოდოლოგია იყენებს 

შუქნიშნის სისტემას (წითელი, ყვითელი, მწვანე): სადაც წითელი ფერი - ცუდი 

გარემოსდაცვითი მდგომარეობაა, ყვითელი - გვიჩვენებს, რომ სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად საჭიროა გარკვეული ღონისძიებები, მწვანე - გარემოს 

მდგომარეობის
ინდიკატორები

ზეწოლის
ინდიკატორი

რეაგირების
ინდიკატორები

გვაძლევს ინფორმაციას 

გარემოსდაცვითი 

კომპონენტების არსებულ 

მდგომარეობის შესახებ 

გვაძლებს ინფორმაციას 

გარემოსდაცვითი 

კომპონენტების არსებულ 

მდგომარეობის შესახებ 

გამოყოფენ იმ 

საქმიანობებს, რომლებიც 

ხორციელდება ან 

დაგეგმილია სიტუაციის 

გასაუმჯობესებლად 
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მდგომარეობა საერთაშორისო სტანდარტებს შეესაბამება. ასევე შეფასებულია 

მდგომარეობის ტენდენციები (იმ შემთხვევებში, სადაც შესაბამისი მონაცემები 

არსებობს). 

 შუქნიშნის სისტემა ქალაქის გარემოს მდგომარეობის დასახასიათებლად 

მეთოდოლოგია რეკომენდაციას უწევს გამოვიყენოთ 35 საკვანძო  ინდიკატორი 

ზოგადი სურათის შექმნისათვის. თუმცა, მეთოდოლოგია ასევე ითვალისწინებს იმ 

ფაქტს, რომ შესაძლოა საკვანძო ინდიკატორებისათვის მოთხოვნილი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი არ იყოს. ამ შემთხვევაში, მეთოდოლოგია გვთავაზობს დამატებით 

51 ‘ალტერნატიულ’ ინდიკატორს, რომელთა გამოყენებამ შესაძლოა ჩაანაცვლოს 

საკვანძო ინდიკატორი (ჯამში 76 ინდიკატორი). თბილისისათვის შესაძლებელი 

გახდა ინფორმაციის მოპოვება 32 საკვანძო ინდიკატორის  (91%), და დაახლოებით 

60% ალტერნატიული ინდიკატორისათვის დასამუშავებლად.  

თითოეული საკვანძო ინდიკატორებისათვის პროექტის ჯგუფმა შეიმუშავა 

სპეციალური ფორმა რომელიც გვაძლევს ინფორმაციას მოპოვებული მონაცემების 

შესახებ, გვიჩვენებს ინფორმაციის წყაროს, გამოყენებულ დაშვებებსა თუ 

გამოთვლებს, მოსალოდნელ ტენდენციებს, და კავშირებს სხვა ინფორმაციის 

წყაროსთან. ეს ფორმა ნიმუშის სახით წარმოდგენილია ქვემოთ. დამატებით 

თითოეული საკვანძო ინდიკატორისათვის მომზადდა შემაჯამებელი დოკუმენტი, 

სადაც მოცემულია ინფორმაცია ინდიკატორის მონაცემთა წყაროების, 

გამოყენებული გამოთვლების, მონაცემების სამომავლო ტენდენციის და სხვა 

ინფორმაციებთან შესაძლო კავშირის შესახებ. ამგვარი შეფასება დამოუკიდებელი 

დოკუმენტის სახითაა შემუშავებული და ნაჩვენებია დანართ 3-ში 

3.1 ‘მდგომარეობის’ ინდიკატორები 

მდგომარეობის ინდიკატორები მოიცავს ინფორმაციას გარემოს კომპონენტების 

მდგომარეობის, რესურსების ხელმისაწვდომობის და კლიმატის ცვლილების 

რისკების შესახებ.  

ცხრილი S-1: მდგომარეობის ინდიკატორები (State Indicators) - გარემოსდაცვითი 

პარამეტრების ხარისხი 

 

საკითხი No ინდიკატორი  სტატუსი ტენდენციები 

ჰაერი 

1 PM2.5 ის საშუალო წლიური 

კონცენტრაცია 

 არ გამოიყენება 
(დაკვირვება დაიწყო 

2016 წლის 

სექტემბრიდან) 
1.1 PM10 ის საშუალო წლიური 

კონცენტრაცია 

 

საერთაშორისო სტანდარტებს 

შეესაბამება 

მდგომარეობა საჭიროებს 

გაუმჯობესებას 

ცუდი გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობა 
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1.2 SO2 ის საშუალო წლიური კონცენტრაცია  უარყოფითი - მზარდი 

1.3 NOX ის საშუალო წლიური კონცენტრაცია  ტენდენცია უცნობია 

1.1.1 TSP -ის (შეწონილი ნაწილაკები სულ) 

საშუალო წლიური კონცენტრაცია 

 უარყოფითი - მზარდი 

წყლის 

ობიექტები 

2 ჟანგბადის ბიოქიმიური მოთხოვნა (BOD) 
მდინარეებსა და ტბებში 

 დადებითი - კლებადი 

2.1 ამონიუმის (NH4) კონცენტრაცია 

მდინარეებსა და ტბებში 

 დადებითი - კლებადი 

სასმელი წყალი 

3 წლის განმავლობაში აღებული წყლის 

სინჯების (ეროვნული კანონმდებლობის 

მოთხოვნების თანახმად) რაოდენობა 

 სტაბილური 

ნიადაგი   

4 დაბინძურებული ტერიტორიების 

რაოდენობა  
ამ პარამეტრზე ქალაქ თბილისში 

დაკვირვება არ ხორციელდება  

4.1.a ნიადაგში ვერცხლისწყლის 

კონცენტრაცია  

ამ პარამეტრზე ქალაქ თბილისში 

დაკვირვება არ ხორციელდება 

4.1.a კადმიუმის კონცენტრაცია ნიადაგში  ამ პარამეტრზე ქალაქ თბილისში 

დაკვირვება არ ხორციელდება 

4.1.a ცინკის კონცენტრაცია ნიადაგში   არ გამოიყენება 
(შედეგი 

დაფუძვნებულია 

სპონტანურ 

კვლევებზე) 

4.2 ნიადაგში ტექნიკური ზეთის (mineral oil) 
კონცენტრაცია 

ამ პარამეტრზე ქალაქ თბილისში 

დაკვირვება არ ხორციელდება 

 

ცხრილი S-2: მდგომარეობის ინდიკატორები – რესურსების ხელმისაწვდომობა 

საკითხი No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

წყლის გამოყენება 5 წყლის გამოყენების ინდექსი (WEI)  უარყოფითი - 

მცირედ მზარდი 

მიწათსარგებლობა 

6 ყოველ 100 000 სულ  მოსახლეზე მწვანე 

საფარით დაფარული ტერიტორიის 

ფართობი 

 უარყოფითი-

კლებადი 

6.1 მწვანე საფარის წილი ურბანულ 

საზღვრებში 

 უარყოფითი – 
კლებადი 

ბიომრავალფეროვნება 

და ეკოსისტემები 

7 ფრინველთა სახეობების 

მრავალფეროვნება (ყველა სახეობა) 

 დადებითი - 
მზარდი 

7.1 სხვა სახეობების მრავალფეროვნება  
(ცხოველები) 

 სტაბილური 

ცხრილი S-3: მდგომარეობის ინდიკატორები - კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული 

საფრთხეები 

საკითხი No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

სათბურის გაზების 

(GHG) შემცირება  

8 წლიური CO2-ს ექვივალენტი ერთ 

სულ მოსახლეზე   

 უარყოფითი-

მზარდი 
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8.1 CO2 -ის წლიური ემისიები მშპ-ს 

ერთეულზე 

 სტაბილური 

ადაპტაცია 

(ელასტიურობა 

ბუნებრივი 

კატასტროფებისადმი) 

9 ბუნებრივი კატასტროფებით 

(წყალდიდობები, გვალვები, 

მიწისძვრები) გამოწვეული 

ეკონომიკური ზარალის 

გაანგარიშება მშპ-ს ერთეულზე  

წყალდიდობები არ გამოიყენება  

მიწისძვრები 

9.1 რისკის ქვეშ მყოფი 

საზოგადოებრივი 

ინფრასტრუქტურის 

პროცენტული მაჩვენებელი 

  

9.2 რისკის ქვეშ მყოფი საოჯახო 

მეურნეობების პროცენტული 

მაჩვენებელი  

  

 

3.1.1 შეჯამება – მდგომარეობის ინდიკატორები 

მდგომარეობის ინდიკატორების შეფასების შედეგად გამოვლინდა ქალაქის 

ძირითადი გარემოსდაცვითი გამოწვევები: 

ძირითადი გარემოსდაცვითი გამოწვევები 

TSP (მყარი შეწონილი ნაწილაკები სულ), PM2.5-ის და 

PM10-ის ჩათვლით 
ჰაერი 

ამონიუმის აზოტის კონცენტრაციები მდინარე მტკვარში წყალი 

მწვანე საფარის ფართობი ერთ სულ მოსახლეზე 

 
მიწის მართვა 

მიწისძვრების შედეგად მიღებული ეკონომიკური ზიანი 

(მედეგობა) მედეგობა 

 

ქალაქ თბილისისათვის მონაცემები მტვრის შეწონილი ნაწილაკების შესახებ (PM2.5 

და PM10) ხელმისაწვდომია მხოლოდ 2016 წლის სექტემბრის თვიდან. არსებული 

მონაცემები მაღალი დაბინძურების შედეგს იძლევა, რაც თავის მხრივ 

განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ დაკვირვება ხდებოდა კვირის დღეებში სამუშაო 

საათების პერიოდში, როცა მყარი შეწონილი ნაწილაკების კონცენტრაცია ბევრად 

მაღალია, ვიდრე დასვენების დღეებში ან ღამის საათებში. 2016 წლის სექტემბრის 

თვეში, თბილისში დამონტაჟდა სამი ავტომატური ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის 

ხელსაწყო. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ ჰაერში PM2.5 და PM10 შემცველობები დასაშვებ 

ნორმას აღემატება. არსებული  სიტუაცია გვიჩვენებს, რომ ჰაერში SO2 და TSP 

(შეწონილი ნაწილაკები სულ) შემცველობის ტენდენცია უარესდება. ამის მიზეზი კი 

ძირითადად დიზელის საწვავიანი ავტომობილების რიცხვის მატებაა. 
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წყლის მოხმარების ინდექსი ასევე შესაძლოა გამოყენებულ იქნას მედეგობის 

ინდიკატორად.  არნიშნული ინდექსი აჩვენებს, რომ ამჟამად წყლის ბუნებრივი 

რესურსის 4.5%-ის მოხმარება მოხდა მოსახლეობის, მრეწველობის, სოფლის 

მეურნეობისა და ჰიდროენერგეტიკის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

შესაბამისად, ეს მაჩვენებელი ‘მწვანე’ კრიტერიუმშია. მოსალოდნელია წყალაღების 

მაჩვენებლის მცირედ ზრდა, თუმცა ამისდამიუხედავად და არსებული წყლის 

რესურსის მდიდარი მარაგის გათვალისწინებით, პარამეტრი კვლავ ‘მწვანე’ 

კრიტერიუმში რჩება. 

გამწვანებული ტერიტორიების (პარკები, საზოგადოებრივი ბაღები, ქალაქის ქუჩების 

გასწვრივ და სხვადასხვა უბნებში არსებული გამწვანებული ადგილები) საერთო 

ფართობი ბოლო 15 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

ერთ სულ მოსახლეზე სათბურის გაზების წლიური ემისიაა 3.05 ტონა (‘მწვანე’ 

კრიტერიუმია <5), მშპ-ს ერთეულზე 0.00048 ტონა (‘მწვანე’ კრიტერიუმია <0.35), 

ორივე მაჩვენებელი დაბალია თბილისისთვის. მიზეზი კი მნიშვნელოვანწილად 

განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ 80% ელექტროენერგია ჰიდროენერგეტიკიდან 

იწარმოება.  

მედეგობის ინდიკატორების შესახებ მონაცემები ცნობილი გახდება ‘100 მედეგი 

ქალაქის’ პროექტის დასრულებისთანავე. 

შეფასების შედეგად მიღებული სურათი ემთხვევა GCAP დოკუმენტის მომზადების 

საწყის ფაზაში ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დასახელებულ პრიორიტეტებს. 

3.2 ‘ზეწოლის’ ინდიკატორები  

ზეწოლის ინდიკატორები განსაზღვრავენ იმ საქმიანობებს, რომელიც 

გარემოცდაცვითი მდგომარეობის გაუარესებას იწვევს. ეს საქმიანობებია: 

ტრანსპორტი, შენობები, მრეწველობა, ენერგეტიკა, ასევე წყლის, მყარი ნარჩენებისა 

და მიწის მართვის საკითხები. 

ცხრილი  P- 1: ზეწოლის ინდიკატორები 

ზეწოლის წყაროები No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

ენერგოეფექტურობა 

და გამოყენებული 

ენერგიის წყაროები  

10 სატრანსპორტო პარკის საშუალო ასაკი 

(ყველა ტიპისთვის)  

 ტენდენცია 

უცნობია 

 სატრანსპორტო პარკის საშუალო ასაკი 

(კერძო მანქანები) 

 ტენდენცია 

უცნობია 

 სატრანსპორტო პარკის საშუალო ასაკი 

(ავტობუსები) 

 დადებითი-

კლებადი 

 სატრანსპორტო პარკის საშუალო ასაკი 

(სამარშრუტო ტაქსი) 

 უარყოფითი - 

მზარდი 

10.1 მათგან დიზელის ძრავიანი მანქანების 

მაჩვენებელი 

 დადებითი-

კლებადი 

10.2 საწვავის სტანდარტი მსუბუქი და კერძო 

ავტომობილისათვის 

 დადებითი-

მზარდი 
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10.3 მსუბუქი ავტომობილების  (ელექტრო, 

ჰიბრიდული, LPG და CNG ძრავებით) 

წილი (ჯამური და კატეგორიების 

მიხედვით) 

 დადებითი - 

მზარდი 

გადაადგილების 

მეთოდები 

11 ყოველდღიური მგზავრობის მარშუტისას 

გამოყენებული გადაადგილების 

მეთოდები (მაგ. მსუბუქი ავტომანქანები, 

მოტოციკლი, ტაქსი, ავტობუსი, მეტრო, 

ველოსიპედი, ფეხით გადაადგილება) 

 უარყოფითი-

კერძო მანქანების 

რიცხოვნობის 

მატება 

11.1 მგზავრობისას გამოყენებული 

გადაადგილების მეთოდები 

 უარყოფითი - 

კერძო 

მანქანების 

რიცხოვნობის 

მატება 

11.2 მოტორიზაციის ხარისხი (მსუბუქი 

მანქანების რაოდენობა 1000 სულ 

მოსახლეზე) 

 უარყოფითი-

მზარდი 

11.3 ოჯახში ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების (მსუბუქი ავტომობიილი, 

მოტოციკლი) საშუალო რაოდენობა  

 უარყოფითი- 

მზარდი 

11.4 გზის მანძილი (კმ) რომელიც 

განკუთვნილია მხოლოდ 

საზოგადოებრივი ტრანზიტისთვის 100 

000 სულ მოსახლეზე 

 პოზიტიური-

მზარდი 

11.5 ველობილიკების მანძილი (კმ) 100 000 

სულ მოსახლეზე  

 პოზიტიური-

მზარდი 

11.6 მოსახლეობის წილი, რომელთაც 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან 

ხელმისაწვდომობა 15 წუთის სავალზე 

აქვთ (ფეხით მგზავრობისას) 

 სტაბილური 

11.7 მუნიციპალური ავტობუსის 

მომსახურების სიხშირე 

 სტაბილური 

სატრანსპორტო 

ნაკადები 

12 ქალაქის ძირითად მაგისტრალებზე  

ავტომობილების საშუალო სიჩქარე პიკის 

საათებში 

 სტაბილური 

12.1 მუნიციპალური ავტობუსების 

მოძრაობის სიჩქარე ძირითად 

მაგისტრალებზე 

 სტაბილური 

სატრანსპორტო 

სისტემების 

მოქნილობა 

13 საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

შეფერხებები კატასტროფების 

შემთხვევაში  

 სტაბილური 

13.1 ტრანსპორტის უსაფრთხოების 

ეფექტურობის სისტემა კატასტროფების 

შემთხვევაში 

 სტაბილური 

ცხრილი P - 2: ზეწოლის ინდიკატორები  - შენობები 

 

ზეწოლის 

წყაროები 

No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 
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ზეწოლის 

წყაროები 

No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

ელექტროენერგიის 

მოხმარება  

14 ელექტროენერგიის მოხმარება შენობებში არ არსებობს ინფორმაცია 

არასაცხოვრებელი 

შენობების ფართობის 

შესახებ 

14.1 ელექტროენერგიის მოხმარება 

საყოფაცხოვრებო შენობებში  

 უარყოფითი - 
მზარდი 

14.2 ელექტროენერგიის მოხმარება 

არასაყოფაცხოვრებო შენობებში  
ინფორმაცია ფართობის 

შესახებ ხელმიუწვდომელია 

თბომოხმარება 

(წიაღისეული 

ნავთობი) 

15 თბომოხმარება შენობებში 

გათბობა/გაგრილების მიზნით  

  

15.1 თბომოხმარება (გათბობა/გაგრილება) 

საყოფაცხოვრებო შენობებში  

 უარყოფითი-

მზარდი 

15.2 თბომოხმარება (გათბობა/გაგრილება) 

არასაყოფაცხოვრებო შენობებში  

მონაცემები ფართობის 

შესახებ ხელმიუწვდომელია 

სამშენებლო 

სტანდარტები 

15.3 ქალაქში არსებული  ISO50001/ EMAS 
სერთიფიცირებული (ან მსგავსი) 

საწარმოები 

 სტაბილური 

(თითქმის 

ნულის ტოლია) 

15.4 პროექტების რაოდენობა რომლებსაც 

მინიჭებული აქვს მწვანე შენობების 

სერთიფიკატი  

 სტაბილური 

(თითქმის 

ნულის ტოლია) 

ცხრილი P - 3: ზეწოლის ინდიკატორები - მრეწველობა 

ზეწოლის წყაროები No ინნდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

ელექტროენერგიის 

მოხმარება 

16 ელექტროენერგიის მოხმარება 

მრეწველობაში სამრეწველო მშპ-ს 

ერთეულზე 

 სტაბილური 

თბომოხმარება 
17 თბომოხმარება მრეწველობაში 

სამრეწველო მშპ-ს ერთეულზე  

  

წიაღისეული 

ნავთობპროდუქტების 

მოხმარება 

სამრეწველო 

პროცესებში 

18 სამრეწველო სექტორიდან მძიმე 

მეტალების (Pb)  ემისიის ინტესივობა 

  

18.1 სამრეწველო პროცესებში წიაღისეული 

ნავთობპროდუქტების წვა სამრეწველო 

მშპ-ს ერთეულზე 

 დადებითი-

კლებადი 

18.2 სამრეწველო სექტორში ენერგო 

მოხმარების წილი განახლებადი 

ენერგორესურსებიდან  

 სტაბილური 

სამრეწველო 

ნარჩენების 

გადამუშავება 

19 გადამუშავებული სამრეწველო 

ნარჩენის წილი მთლიან სამრეწველო 

ნარჩენთან მიმართებაში 

 

 

სტაბილური 

(თითქმის 

ნულის ტოლი) 

სამრეწველო ნარჩენი 

წყლები 

20 გადამუშავებული  სამრეწველო ნარჩენი 

წყლების პროცენტული მაჩვენებელი 

(ეროვნული კანონმდებლობით 

განსაზღვრული)  

 სტაბილური 
(მხოლოდ 

მექანიკური 

გაწმენდა) 

ცხრილი P - 4: ზეწოლის ინდიკატორები - ენერგეტიკა 
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ზეწოლის წყაროები No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

ელექტროენერგიით 

უზრუნველყოფა 

21 ელექტროფიცირებული მოსახლეობის 

წილი 

 სტაბილური 

21.1 ელექტროკომპანიების წლიური 

საშუალო რაოდენობა 

  

თბოუზრუნველყოფა  22 

თბოუზრუნველყოფილი მოსახლეობის 

რაოდენობა (ბუნებრივ გაზზე და 

ელექტროენერგიაზე ხელმისაწვდომობა) 

 სტაბილური 

თბოუზრუნველყოფილი მოსახლეობის 

რაოდენობა  

(ცენტრალურ/რაიონულ გათბობიდან) 

 სტაბილური 

განახლებადი 

ენერგორესურსებით 

უზრუნველყოფა  

23 განახლებადი ენერგიის წილი ქალაქის 

საერთო ენერგო მოხმარებაში 

(გამოხატული ტერაჯოულში) 

 ტენდენცია 

უცნობია 

ელექტროსისტემის 

მდგრადობა 

კლიმატური 

ფაქტორების მიმართ 

24 მოსახლეობის საშუალო რაოდენობა, 

რომელიც კლიმატური ფაქტორების გამო 

განიცდის ენერგომიწოდების 

პრობლემებს ბოლო ხუთი წლის 

მანძილზე 

  

ცხრილი P - 5: ზეწოლის ინდიკატორები  - წყალი 

ზეწოლის 

წყაროები 

No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

წყლის მოხმარება 

25 წყლის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე   სტაბილური 

25.1 წყლის მოხმარება ქალაქის მშპ-ს 

ერთეულზე 

 პოზიტიური-

კლებადი 

25.2 ენერგოსადგურებში მოხმარებული წყლის 

ერთეული რაოდენობა გენერგირებული 

ენრგიის ერთეულზე 

  

25.3 სამრეწველო სექტრორის წყლის მოხმარება 

საერთო ურმანულ წყალმოხმარებასთან 

მიმართებაში 

  

წყალმომარაგების 

ქსელის 

ეფექტურობა 

26 არაშემოსავლიანი წყალი  სტაბილური 

26.1 საოჯახო მეურნეობებში უწყვეტი 

წყალმომარაგების წელიწადში საშუალო 

დღიური მაჩვენებელი 

 სტაბილური 

ნარჩენი წყლების 

გაწმენდა  

27 საყოფაცხოვრებო და კომერციული 

სექტორის ნარჩენი წყლების პროცენტული 

მაჩვენებელი, რომლებიც იწმინდება 

ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილი 

მოთხოვნების მიხედვით 

 სტაბილური 

(მხოლოდ 

მექანიკური 

გაწმენდა) 

27.1 შენობების (სამრეწველო შენობების 

გამოკლებით)  წილი, რომლებიც 

არჭურვილია წყლის ხელმეორედ 

გამოყენების სისტემებით 

 სტაბილური 

27.2 ენერგოგენერაციიდან მიღებული ნარჩენი 

წყლის პროცენტული მაჩვენებელი, 

რომლებიც იწმინდება კანონმდებლობით 

დადგენილი მოთხოვნების მიხედვით 
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წყალდიდობების 

მიმართ მედეგობა 

28 ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძლიერი 

წყალდიდობებით დაზარალებული 

საცხოვრებელი შენობების რაოდენობა 

 არ გამოიყენება 

28.1 ქსელის ყოველ 100კმ მონაკვეთზე 

საკანალიზაციო/სადრენაჟო წყლების 

დაღვრის წლიური რაოდენობა 

  

28.2 ბუნებრივი კატასტროფებსადმი 

მზადყოფნა  

  

ცხრილი P - 6: ზეწოლის ინდიკატორები - მყარი ნარჩენები 

ზეწოლის 

წყაროები 

No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

მყარი ნარჩენების 

გენერაცია 

29 ერთ სულ მოსახლეზე მყარი ნარჩენის 

წარმოება 

 სტაბილური 

29.1 მშპ წარმოებულ საოჯახო ერთეულზე 

GDP per domestic material production 

  

მყარი ნარჩენების 

შეგროვება 

30 მოსახლეობის რაოდენობა რომელიც 

მუნიციპალურ მყარი ნარჩენებს კვირაში 

ერთხელ აგროვებს 

 სტაბილური 

მყარი ნარჩენების 

დამუშავება 

31 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების წილი, 

რომლის სეპარაცია და გადამუშავება 

ხდება (საერთო და ნარჩენის ტიპის 

მიხედვით, მაგ. მინა, ქაღალდი, PVC, 
მეტალი, ბატარეა) 

 სტაბილური 

31.1 მუნიციპალური მყარი ნარჩენების წილი, 

რომლის განთავსება ხდება ღია 

სივრცეებში, კონტროლირებად 

სივრცეებში, ხდება მათი წყლის 

ობიექტებთან განთავსება ან მათი დაწვა 

 სტაბილური 

31.2 მყარი მუნიციპალური ნარჩენების წილი, 

რომელთა განთავსებაც ხდება 

ნაგავსაყრელებზე (EU სტანდარტების 

მოთხოვნების დაცვით) 

 სტაბილური 

31.3 კომპოსტირებული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენის წილი 

 სტაბილური 

ნაგავსაყრელების 

ეფექტურობა 

/მწარმოებლურობა 

32 არსებული ნაგავსაყრელების 

ფუნქციონირების დარჩემილი პერიოდი 

 უარყოფითი - 

კლებადი 

ცხრილი P - 7: ზეწოლის ინდიკატორები - მიწათსარგებლობა  

ზეწოლის წყაროები No ინდიკატორი სტატუსი ტენდენციები 

სიმჭიდროვე / 

ინტეგრირებული 

მიწათსარგებლობა 

33 მოსახლეობის სიმჭიდროვე ურბანულ 

დასახლებაში  

 სტაბილური 

33.1 ყოველდღიური მგზავრობის საშუალო 

მანძილი 

  

33.2 ყოველდღიური მგზავრობის საშუალო დრო   
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33.3 მოსახლეობის წილი რომელთა საცხოვრისი 

ყოველდღიურ მოხმარების სერვისებთან 

(მაგ. სამედიცინო დაწესებულება, 

სასურსათო მაღაზია ა.შ.) 20 წუთის 

სავალზეა 

  

ურბანული 

საზღვრების 

გაფართოება 

34 მჭიდროდ დასახლებული ტერიტორიების  

საშუალო წლიური ზრდის მაჩვენებელი 

  

34.1 ურბანული განვითარების წილი რომელიც 

ხდება არსებულ ურბანულ ტერიტორიაზე 

(და არ ხდება ნაკლებად განვითარებულ 

სივრცეებში)  

  

არსებული 

ათვისებული 

ტერიტორიების 

გამოყენება  

35 ოფისების ვაკანტურობის კოეფიციენტი   დადებითი-

კლებადი 

35.1 მრავალბინიანი სახლების წილი საერთო 

სამშენებლო ერთეულში  

 სტაბილური 

 

3.2.1 შეჯამება - ზეწოლის ინდიკატორები 

ზეწოლის ინდიკატორების ანალიზმა გამოავლინა ძირითადი ფაქტორები, 

რომლებიც ახდენენ ზეწოლას ქალაქის გარემოზე:  

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ასაკი (განსაკუთრებით 

კი კერძო მანქანები) დაბალი ხარისხის საწვავთან ერთად, 

ოჯახზე მანქანის რაოდენობა, ასევე მუნიციპალური 

ავტობუსების ტრასებისა და ველო ბილიკების ნაკლებობა  

ტრანსპორტი 

შენობებში ელექტრენერგიის მოხმარების მაღალი დონე, 

მწვანე შენობების სტანდარტების და სხვა სერთიფიცირების 

სისტემების არარსებობა 
შენობები 

ერთ სულ მოსახლეზე წყლის მოხმარება (რომელიც მჭიდრო 

კავშირშია სისტემაში არსებულ დანაკარგებთან) წყალი 

მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავების და 

კომპოსტირების დაბალი მაჩვენებელი ნარჩენები 

სამრეწველო წყლის გადამუშავების/ხელმეორედ გამოყენების 

პრაქტიკის არარსებობა. მრეწველობა 

 

ტრანსპორტი 

ცხრილი აჩვენებს, რომ ტრანსპორტის სექტორიდან  ჰაერის დაბინძურების 

ძირითადი მიზეზია მოძველებული ავტოპარკი და საწვავის ხარისხი (საწვავის 

ხარისხის მოთხოვნა საქართველოში არის - EURO 4, მაშინ როდესაც ‘მწვანე’ 

კრიტერიუმის მოთხოვნაა EURO 6). 2013 წლის მონაცემების თანახმად, თბილისში 
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რეგისტრირებულია დაახლოებით 400,000 ავტოსატრანსპორტო საშუალება, მათგან 

74% 15 წელზე მეტი ასაკისაა. 

შენობები 

არ არსებობს ინფორმაცია თბილისის არასაცხოვრებელ შენობების საერთო 

ფართობის შესახებ, თუმცა საცხოვრებელ შენობებში ენერგიის მოხმარების 

ინდიკატორებმა აჩვენა ელექტროენერგიის მოხმარებისა და თბომოხმარების 

დაბალი ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი.  

მრეწველობა 

მონაცემები ზეწოლის ინდიკატორებისდასადგენად მრეწველობის სექტორისთვის 

შედარებით მწირია. მაგალითად, მრეწველობის სექტორის მიერ მოხმარებული 

განახლებადი ენერგო წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წილის შესახებ 

ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ვვარაუდობთ, რომ ეს მაჩვენებელი საერთაშორისო 

სტანდარტების გათვალისწინებით მაღალი იქნება იმ დაშვებით, რომ 

ელექტროენერგიის გამომუშავების მაღალი მაჩვენებელი ჰიდროენერგეტიკაზე 

მოდის.   

ინფორმაცია არ არსებობს მრეწველობის სექტორიდან მძიმე მეტალების ემისიის 

შესახებ, თუმცა ქალაქში არსებული სამრეწველო ობიექტების ტიპიდან (ძირითადად 

მცირე და საშუალო ბიზნესი) გამომდინარე, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს 

მაჩვენებელი დაბალია. 

ენერგეტიკა 

ქალაქის მოსახლეობის 95% აქვს წვდომა ბუნებრივ აირზე. ვინაიდან მოსახლების 

უმეტეს ნაწილს გაზზე მომუშავე ინდივიდუალური გამათბობლები უყენია, 

თბილისის საუბნო თბომომარაგების აღდგენა არ იგეგმება.  

განახლებადი ენერგო რესურსების ძირითადი წილი ჰიდროენერგეტიკაზე მოდის, 

სხვა განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილი (ძირითადად საწვავი 

შეშა) დაახლოებით 10%ია. 

წყალი 

წყლის მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე დღეში 400 ლიტრს შეადგენს (‘წითელი’ 

ინდიკატორია 250 ლიტრი/დღე). შესაბამისად, მოხმარება მშპ-ს ერთეულზე (0.098 

ლიტრი/USD) ‘წითელ’ კატეგორიაში (0.055 ლიტრი/USD) ხვდება. ორივე მაჩვენებელი 

განპირობებულია სადისტრიბუციო ქსელში მაღალი დანაკარგებით (დაახლოებით 

50%). კომერციული და საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წყლების 100% იწმინდება 

(გაწმენდა ხორციელდება მხოლოდ პირველ ეტაპზე - მექანიკური გაწმენდა).  



მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმა - საბოლოო ანგარიში 
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2015 წელს მომხდარი წყალდდობის შედეგად, 160 შენობა-ნაგებობა დაზიანდა  რამაც 

0.044% შეადგინა, (ამის მიუხედავად, საერთაშორისო სტანდარტებით, 

წყალდიდობების მიმართ მედეგობა ‘მწვანე’ ინდიკატორია 0.5%).  

მყარი ნარჩენები 

თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე მყარი ნარჩენების წარმოქმნის საშუალო 

მაჩვენებელი უახლოვდება სხვა მსგავსი ფართობისა და მოსახლეობის მქონე 

ქალაქების მაჩვენებელს. არსებობს მცირე კომპანიები, რომლებიც არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ხელშეწყობით ახორციელებენ ნარჩენების (მინა, ქაღალდი, 

მეტალი) სეგრეგაციას ქალაქ თბილისში. თუმცა ეს ინიციატივები მცირეა. 

დაგეგმილია ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს მშენებლობა რომელიც გეგმავს 

მეტალის, მინის და პლასტიკური ბოთლების სეგრეგაციას და მათ საერთაშორისო 

ბაზარზე გატანას. 

ახალი ნაგავსაყრელის სასიცოცხლო ციკლი გათვლილია 18 წელზე (გადამუშავების 

არქონის შემთხვევაში) და 50 წელზე იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ნარჩენების 

გადამუშავება. ხოლო, თუკი ნარჩენებიდან ენერგიის აღდგენის საწარმო ამოქმედდა 

(როგორც ნავარაუდებია), ნაგავსაყრელის სასიცოცხლო ციკლი გაცილებით მეტი 

იქნება.  

მიწის მართვა  

მონაცემები მიწათსარგებლობის მაჩვენებლების შესახებ შედარებით მცირეა, მაგრამ 

დაზუსტდება, როდესაც დასრულდება "თბილისის მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის დოკუმეტი. ზოგადად, კვლევაში მოცემული ინდიკატორები 

ადეკვატურად არ ასახავს ქალაქის გამწვანებული ფართობების შემცირების 

საკითხებს. 

ზეწოლის ინდიკატორების მიმოხილვის შედეგად გაკეთებული დასკვნები ქალაქის 

მერიის პრიორიტეტებს ემთხვევა (მაგალითად ტრანსპორტი, ენერგომოხმარება 

შენობებში), თუმცა არ მოიცავს გამწვანებული ტერიტორიების საკითხებს.  

ასევე მნიშვნელოვანია ცალკეული სექტორისთვის განხილული რამდენიმე 

ინდიკატორი; ესენია: სატრანსპორტო სისტემების მედეგობა (ინდიკატორი 13); 

შენობებში  თბომოხმარება (ინდიკატორი 15); ელექტროსისტემის მდგრადობა 

კლიმატური ფაქტორების მიმართ (ინდიკატორი 24); წყალდიდობის მიმართ 

მედეგობა (ინდიკატორი 28). ეს ასახავს მედეგობის საკითხების ჯვარედინი 

ხასიათის ბუნებას და ასევე მეტყველებს მჭიდრო კავშირებზე მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმის დოკუმენტსა და "100 მედეგი ქალაქის" პროექტს შორის. 

 



 

 

3.3 ‘რეაგირების’ ინდიკატორები  

რეაგირეების ინდიკატორებში მოცემული ინფორმაცია ასახავს ქალაქში არსებული გარემოს მდგომარეობის გათვალისწინებით, ქალაქის 

მერიის მიმდინარე და დაგეგმილ საქმიანობებს, რომელიც მიმართულია არსებული მდგომარეობის გაუმჯობეებისაკენ. 

ცხრილი R-1: რეაგირების ინდიკატორები-ტრანსპორტი  

 

საკითხი No ინდიკატორი OK საჭიროა გაუმჯობესება არ არსებობს კომენტარი 

ენერგოეფექტურობა 

ტრანსპორტში და 

გამოყენებული საწვავის ტიპი 

36 ძლიერ დამაბინძურებელი 

სატრანსპორტო საშუალებების 

გამონაბოლქვი 

რეგულირებულია/ 

ენერგოეფექტური 

ავტომობილების შეძენის 

მოტივაცია ფისკალური 

ეფექქტითაა მოტივირებული 

 

 

 სახელმწიფო ხელს უწყობს 

ახალი ავტომობილების 

იმპორტს საბაჟო განაკვეთების 

დარეგულირებით (ეფექტური 

2017 წლის 1იანვრიდან) 

სატრანსპორტო საშუალებების 

არჩევანი 

37 საზოგადოებრივი და 

ველოტრანსპორტის 

სისტემების გაფართოება 

დაგეგმილია საინვესტიციო 

ღონისძიებების გატარებით  

  მიმდინარეობს ახალი მეტროს 

სადგურის მშენებლობა; 

დაწყებულია არსებული 

ავტობუსების პარკის 

ჩანაცვლება 

ახალი/ენერგოეფექტური 

ტრანსპორტით. ქალაქში 

რამდენიმე წლის წინ მოხდა 

არსებული სამარშრუტო 

ტაქსების ჩავაცვლება 

 38 საზოგადოებრივი და 

ველოტრანსპორტის 

სისტემების ხელშეწყობა 

ხდება ცნობიერების გაზრდის 

კამპანიების მეშვეობით 

  

 

არ არსებობს ამგვარი 

ინიციატივები 



 

 

სატრანსპორტო საცობები 39 სატრანსპორტო ტრაფიკის 

მართვა ხდება (გადასახადების 

სისტემის შემოღებით, სმარტ 

ტექნოლოგიებით) 

  

 

ერთიანი პარკირების 

გადასახადი. არ არსებობს სხვა 

მექანიზმები 

სატრანსპორტო სისტემების 

მედეგობა 

40 საოგადოებრივი 

ტრანსპორტის მართვის 

სისტემები დაგეგმილი და 

ტესტირებულია 

  

 

სატრანსპორტო სამსახურის 

ცნობით, ავტობუსების 

რაოდენობა საკმარისია 

კრიტიკული სიტუაციების 

მართვისთვის. თუმცა 

იფორმაცია უნდა დაზუსტდეს 

ცხრილი R-2: რეაგირების ინდიკატორი- შენობები 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია 
საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

ელექტროენერგიისა 

და თბომომარაგება 

41 მწვანე შენობების წახალისება ხდება 

სტანდარტების შემუსავებითა და ფინანსური 

წამახალისებელი მექანიზმებით 
   

არ არსებობს 

42 საჯარო-კერძო ინვესტიციები შენობების 

ენერგოეფექტურობის გასაუმჯობესებლად 
   

საერთაშორისო პროგრამები (EBRD, KfW, და სხვა) 
ენერგოეფექტურობის შესახებ ხელს უწყობენ კერძო 

და საერთაშორისო ინვესტიციების 

განხორციელებას.არსებბს ინტერესი 

კერძო/ადგილობრივი ინვესტორების მხრიიდანაც 

43 ენერგომოხმარების აღრიცხვისა და გადახდის 

სისტემა მოწესრიგებულია 
   სტატუსი საჭიროებს დაზუსტებას 

ცხრილი R-3: რეაგირების ინდიკატორი-მრეწველობა 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

ელექტროენერგიისა და 

თბომომარაგება/ენერგოეფექტურობა 

სამრეწველო პროცესებში 

44 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებიი 

რეგულირებულია შესაბამისი გეგმებისა 

და ფინანსური საინვესტიციო 

   
არ არსებობს 



 

 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

მექანიზმების მეშეობით 

45 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

წახალისება ხდება კერძო ინვესტიციებით    

საერთაშორისო პროგრამები (EBRD, KfW, 
other),ახდენენ წახალისებას 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ინვესტიციეების 

სამრეწველო ნარჩენები/ 

მასალების მოხმარება 

46 საწარმოში მასალების ეფექტურობა და 

ნარჩენების გადამუშავება 

წახალისებულია ფისკალური 

ინსტრუმენტებით 

   
არ არსებობს 

სამრეწველო ნარჩენი წყალი 47 სამრეწველო ნარჩენი წყლების 

გადამუშავება წახალისებულია 

ფისკალური ინსტრუმენტებით 
   

არ არსებობს 

ცხილი R-4: რეაგირების ინდიკატორი - ენერგეტიკა 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა გაუმჯობესება არ არსებობს კომენტარი 

ელექტროენერგიისა 

და თბო მიწოდება 

48 ელექტროენერგიისა და თბო 

მიწოდების ქსელის გაფართოება და 

გაუმჯობესება ხდება ინვესტიციების 

მეშვეობით 

   

ელექტროენერგია მიეწოდება 100%ით; 

ბუნებრივი გაზის ქსელი ფართოვდება და 

ამჟამად ფარავს მოსახლეობის 95% 

ალტერნატიული 

ენერგეტიკის 

განვითარება 

49 კერძო შენობებში განახლებადი 

ენერგოწყაროების ხელსეწყობა ხდება 

ფინანსური ინსტრუმენტების 

მეშვეობით 

   
არ არსებობს 

 50 განახლებადიენერგოტექნოლოგიები 

ვითარდება და მათი ხელსეწყობა 

ხდება საჯარო-კერძო ინვესტიციებით 
   

საერთაშორისო პროგრამები (EBRD, KfW, 
other)ხელს უწყობენ ამ ღონისძიებებს 

 51 განახლებადი ენერგეტიკის 

ხელსეწყობა ხდება ცნობიერების 

ამღლების კამპანიებით 

   
არ არსებობს 



 

 

ელექტროქსელების 

მდგრადობა 

52 კატასტროფების შემთხვევაში 

ელექტროქსელების ტესტირების 

გაუმჯობესება ხდება ინვესტიციების 

მეშვეობით 

   
ინფორმაცია დაზუსტებას საჭიროებს 

 

ცხრილი R-5: რეაგირების ინდიკატორი – წყალი (მიწოდება, სანიტარიზაცია, არინება) 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

წყალმოხმარება 

53 აღრიცხვსა და გადახდის სიტემა 

რეგულირებულია 

   ყველა კერძო საწარმოს აქვს დამონტაჟებული 

მრიცხველი (100%იანი ამოღება ხდება). 

მოსახლეობის75%საჭიროებს გამრიცხველიანებას. 

გაუმრიცხველიანებელი მოსახლეობა იხდის 

სულადობის მიხედვით (გადასახადის 

ფიქსირებული რაოდენობა). 

54 წყლის დაზოგვა/თავიდან გამოყენება 

წახალისებულია ცნობიერების ამარლების 

კამპანიებით 

   არ არსებობს 

წყალმომარაგების 

ქსელის 

ეფექტურობა 

55 წყალმომარაგების ქსელი და მისი  ეფექტურობა 

გაუმჯობესდა გეგმებისა და საინვესტიციო 

ღონისძიებების შედეგად 

   GWP გეგმავს ღონისძიებებს ქსელში დანაკარგების 

შესამცირებლად ასევე ნერგავს სამოტივაციო 

სქემებს თანამშრომლებისათვის წყლის სისტემებზე 

არალეგალური დაერთებების  აღმოსაფხვრელად. 
წყლის კომპანია გეგმავს შეამციროს წყლის 

დანაკარგები 50%დან 30%მდე 2018 წლისთვის. 

ნარჩენი წყლების 

გადამუსავება 

56 შენობების ხელმისაწვდომობა საკანალიზაციო 

სისტემებზე გაუმჯობესდა საინვესტიციო 

ღონისძიებებისა და გეგმების მეშვეობით 

   თბილისში ყველა შენობა დაერთებულია 

ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემაზე. 

ნარჩენი წყლების 

გადამუშავება 

57 ნარჩენი/საკანალიზაციო წყლების გაწმენდა 

უმჯობესდება  საკანონმდებლო 

ინიციატივებისა და ფისკალური 

ინიციატივების მეშვეობით 

   ამჟამად ხორციელდება საკანალიზაციო წყლების 

მხოლოდ მექანიკური გაწმენდა. მომდევნო 5 

წელიწაში დაგეგმილია ქიმიური და ბიოლოგიური 

გაწმენდა 



 

 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

58 გადასახადები კანალიზაციის მომსახურებაზე 

რეგულირებულია 

   არ არსებობს ცალკე აღებული წყალარინების 

მომსახურების გადასახადი  

სასმელი წყლის 

პირველადი 

გაწმენდა 

59 სასმელი წყლების წინასწარი გაწმენდის 

ხელშეწყობა ხდება გეგმებისა და საინვესტიციო 

ღონისძიებების მეშვეობით 

   კომპანია გეგმავს გააუმჯობესოს წყლისმიწოდების 

სისტემის ხარისხი 2018 წლისთვის 

ცხრილი R-6: რეაგირების ინდიკატორი – მყარი ნარჩენები 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია საჭიროა 

გაუმჯობესება 

არ 

არსებობს 

კომენტარი 

მყარი ნარჩენების 

გენერაცია 

62 წაროების შემცირება/ მყარი ნარჩენების 

გენერაციის ცნობიერების ასამაღლებელი 

კამპანიები 

   არ არსებობს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები 

მყარი ნარჩენების 

შეგროვება 

63 მყარი ნარჩენების სეგროვების სისტემის 

გაუმჯობესება ხდება სესაბამისი გეგმებითა და 

ინვესტიციების მეშვეობით 

   მყარი ნარჩენების შეგროვების სისტემა 

გაუმჯობესდა თბილისში ბლო რამდენიმე წლის 

განმავლობაში. თუმცა ამ ეტაპზე ქალაქს არ გააჩნია 

მყარი ნარჩენების მართვის გეგმა.  ამ გეგმის 

შემუშავება დაგეგმილია 2017წლისთვის.  არ ხდება 

მუნიციპალური ნარჩენების სორტირება(არც 

წარმოქმნის ადგილზე და არც ნაგავსაყრელზე). 

დაგეგმილია, რომ ახალ ნაგავსაყრელზე მოხდება 

ნარჩენების სეპარაცია. 

64 დაბინძურება და სორტირების პროცედურების 

დაუმორჩილებლობა ისჯება/ჯარიმდება 

   დანაგვიანებისატვის შემოღებულია საჯარიმო 

სისტემა; თუმცა ადმინისტრირება რთულია 

მყარი ნარჩენების 

გადამუშავება 

65 კომპოსტირების, გადამუშავებისა და ენერგიის 

გენერაციის საწარმოების წახალისება ხდება 

გეგმებისა და საინვესტიციო ღონისძიებების 

   თბილისს არ აქვს კომპოსტირების საწარმო. მცირე 

კომპანიები ახორციელებენ ქარალდის, 

პლასტიკატის და მეტალის შეგროვებასა და 



 

 

მეშვეობით გადამუშავებას. თუმცა ეს ძირითადად კერძო  

ინიციატივებია და მცირე მასშტაბიანი. არ არსებობს 

ოფიციალური გეგმა, რომელიც გადამუშავებას 

ითვაალისწინებს. ახალი ნაგავსაყრელზე 

დაგეგმილია ენერგო გენერაციის საწარმოს აშენება. 

66 მყარი ნარჩენების ხელახალი გამოყენება და 

გადამუშავების წახალისება ხდება ცნობიერების 

მაღლების მექანიზმების მეშვეობით 

   მხოლოდ რამდენიიმე არასამტავრობო ორგანიზაცია 

(მაგ CENN, Green Movement) და საერთაშორისო 

დაფინანსებით მიმდინარე პროექტები 

ახორციელებენ ცნობიერების ამაღლების 

ღონისძიებებს. ადგილობრივ/მუნიციპალურ 

დონეზე ასეთი ინიციატივები მცირეა. 

ნაგავსაყრელის 

ეფექტურობა და 

მოცულობა 

67 მოცულობის გადაჭარბების საკითხები 

მოგვარებულია საინვესტიციო ღონისძიებითა 

და გეგმების მეშვეობით 

   ძველი ნაგავსაყრელები დაიხურა და აშენდა ახალი 

(ევროსტაანდარტების შესაბამისი). თუმცა არ 

არსებობს სამომავლო გეგმები. 

ცხრილი R-7: რეაგირების ინდიკატორები – მიწის მართვა 

საკითხი No ინდიკატორი კარგია 
საწიროებს 

გაუმჯობესებას 

არ 

არსებობს 

კომენტარი  

სიმჭიდროვე/ 

ინტეგრირებული 

მიწის მართვა / 

 ურბანული 

ზრდა 

68 სიმჭიდროვე რეგულირებულია 
   

ქალაქის მერია არქიტექტურის სამსახური 

არეგულირებს სიმჭიდროვეს  ქალაქის ზონირებისა 

და სამშენებლო ნებართვების მეშვეობით 

69 ტრანზიტზე ორიენტირებული განვითარების 

ხელსეწყობა ხდება    
საჭიროება აღიარებულია, თუმცა საჭიროა 

არსებული რეგულაციების დახვეწა 

არსებული 

განშენიანებული 

ტერიტოერიების 

ფართობი 

70 ზონირების რეგულაცია/ წამახალისებელი 

მექანიზმები    

არ არსებობს წამახალისებელი მექანიზმი და/ან 

რეგულაციები 



 

 

3.3.1 ‘რეაგირების’ ინდიკატორები 

ქვემოთ ჩამოთვლილია ის საკითხები, რომელთა გადაჭრის ღონისძიებები ან არ არსებობს, 

ან საჭიროებს მნიშვნელოვან ძალისხმევას:  

ძირითადი გარემოსდაცვითი გამოწვევები - რეაგირების 
ინდიკატორები 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისება 

ისეთი მექანიზმებით, როგორებიცაა: ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიები, საგზაო მოძრაობის მართვის ‘ჭკვიანი’ სისტემების 

დანერგვა და/ან ქალაქის ცენტრში მოძრაობის გადასახადის 

შემოღება 

ტრანსპორტი 

სამშენებლო კოდექსში ენერგოეფექტურობის საკითხების 

ასახვა 
შენობები 

მრეწველობის სფეროსთვის საკანონმდებლო ინიციატივებისა 

და სტანდარტების ნორმების შემოღება, რომელიც 

ითვალისწინებს ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების 

დანერგვის, ნარჩენი წყლების გადამუშავებისა და ხელახალი 

გამოყენების ღონისძიიებების წახალისებას 

მრეწველობა 

ცნობიერების ამაღლების კამპანიებისა და წამახალისებელი 

მექანიზმების შემუშავება,  რომელიც ითვალისწინებს 

განახლებადი ენერგო რესურსების ტექნოლოგიების 

ხელშეწყობასა და დანერგვას 

ენერგეტიკა 

მყარი ნარჩენების გადამუშავება ტექნოლოგიებში 

საინვესტიციო ღონისძიებების წახალისებითა და ცნბიერების 

გაზრდის კამპანიების ხელშეწყობით 

ნარჩენები 

ქალაქის მრაფვალფუნქციური გამოყენებისა და 

გაუმჯობესებული მიწის მართვის ხელშემწყობი 

ღონისძიებების წახალისება 

ყველა სექტორი

 

ტრანსპორტი 

ტრანსპორტის სექტორიდან ჰაერის დაბინძურების შემცირება ქალაქის მერიის 

პრიორიტეტია. ამის მაგალითია, დაბალემისიებიანი ავტომობილების იმპორტზე საბაჟო 

გადასახადის შემცირება და 2018 წლიდან ყოველწლიური ინსპექტირების თავიდან 

შემოღება (ინსპექტირება მოიცავს როგორც ემისიის შემცირების, ასევე უსაფრთხოების 

საკითხებს). აღსანიშნავია, რომ ქალაქ თბილისის მერია გეგმავს საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის სისტემების გაუმჯობესებას (მიმდინარეობს მეტროს ქსელის გაფართოება 

და გეგმაშია ახალი ავტობუსებისა და შეძენა).  



 

 

თუმცა, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ არ არსებობს საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლების კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და/ან 

ველოსიპეტებით მოძრაობის პოპულარიზაციას. არ არსებობს ქალაქში მოძრაობის 

ზონირების მიხედვით დადგენილი სპეციალური გადასახადის სისტემა 

(ეგრეთწოდებული ‘congestion fee’, რომელიც გულისხმობს ქალაქის ცენტრში მოძრაობისა 

და დგომისათვის გარკვეული გადასახადის დაკისრებას). 

ასევე, გასაუმჯობესებელია ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უსაფრთხოების 

მართვის საკითხები. 

შენობები 

არ არსებობს მშენებლობის კოდექსი, რომელიც ითვალისწინებს მწვანე შენობების 

ნორმებს, ასევე არ არსებობს სერთიფიცირების სისტემა მწვანე შენობებისათვის (ისეთი, 

როგორიცაა BREEAM). სავარაუდოდ სიტუაცია გაუმჯობესდება მას მერე რაც ქვეყანა 

შიმუშავებს ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმას. ქალაქში მოქმედებს რამდენიმე 

პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შენობების ენერგოეფექტურობის მახასიათებლების 

გაზრდას (მაგ. EBRD-ის ახლადდაფინანსებული პროგრამა). ამავდროულად, შენობების 

ენერგოეფექტურობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტიცაა 

მრეწველობა 

არ არსებობს საკანონმდებლო მექანიზმები და/ან ფინანსური წამახალისებელი 

მექანიზმები, რომელიც გულისხმობს სამრეწველო პროცესებში და ტექნოლოგიებში 

ენერგოეფექტურობის ხელშეწყობას. თუმცა, მუშავდება ცალკეული ინიციატივები, 

რომელიც ამ საკითხების მოგვარებას უზრუნველყოფს (მაგ.DANIDA -ს მიერ 

დაფინანსებული პროგრამები) 

არ არსებობს საკანონმდებლო მექანიზმები, რომელიც არეგულირებს სამრეწველო 

ნარჩენების გადამუშავებას, და/ან სამრეწველო ნარჩენი წყლების გადამუშავებას. 

ენერგეტიკა 

ელექტრო დისტრიბუციის სისტემა მთელ ქალაქს მოიცავს, ხოლო გაზის დისტრიბუცია 

ქალაქის მოსახლეობის 95%ს ემსახურება. გაზის სადისტრიბუციო ქსელი თანდათან 

ფართოვდება. ქვეყანაში არ არსებობს წამახალისებელი მექანიზმები (ფინანსური და 

საკანონმდებლო) რომელიც ხელს უწყობს განახლებადი ენერგო რესურსების 

ტექნოლოგიების ინსტალაციას. რამდენიმე საერთაშორისო დაფინანსებით მიმდინარე 

პროექტი მუშაობს ამ მიმართულებით. 

2015 წლის წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ელექტრომომარაგების ქსელის 

მასშტაბის და მისი მდგრადობის შესწავლა მოხდება 100 მედეგი ქალაქის პროგრამის 

ფარგლებში. 



 

 

წყალი (მიწოდება, სანიტარია, არინება) 

მოხმარებული სასმელი წყლის რაოდენობა რეგულირებულია, მაგრამ რიგი 

საინვესტიციო ღონისძიებების განხორციელება საჭიროა გამრიცხველიანების 

ღონისძიებების დასასრულებლად (წყალმომხმარებლების დაახლოებით 25% საჭიროებს 

გამრიცხველიანებას). წყალმომარაგების ქსელის დანაკარგები 50%-ს შეადგენს, 2018 

წლისთვის დაგეგმილია ამ დანაკარგების 30%-ით შემცირება. ეს ღონისძიებები 

დადებითად აისახება სასმელი წყლის ხარისხზე. არ არსებობს ცნობიერების ამაღლების 

ღონისძიებები, რომელიც წაახალისებს წყლის დაზოგვის და ხელმეორედ გამოყენების 

ღონისძიებებს.  

შენობების 100% დაერთებულია ცენტრალურ საკანალიზაციო სისტემებზე, თუმცა 

კანალიზაციის მომსახურების საფასური ცალკე არ არსებობს (ეს ეხება კომერციულ 

სექტორსაც). მუნიციპალური ჩამდინარე წყლების გაწმენდის სისტემის გაუმჯობესება 

იგეგმება და მისი დასრულება ნავარაუდებია 2023 წლისთვის.  

მყარი ნარჩენები 

ბოლო წლებში მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების სისტემა გაუმჯობესდა; 

არსებული ძველი ნაგავსაყრელი დაიხურა და ევოპული სტანდარტების მიხედვით 

აშენდა ახალი ნაგავსაყრელი. ახალი ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება 

ნავარაუდებია 2017 წლისთვის; გეგმა შემუშავდება ნარჩენების მართვის ეროვნული 

სტარტეგიით გათვალისწინებული მოთხოვნების თანახმად. 

არ არსებობს ნარჩენების გადამუშავების და/ან კომპოსტირების საწარმო, ასევე არ 

არსებობს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები ამ კუთხით. ნარჩენების გადამუშავების 

ენერგოგენერაციის საწარმოს მშენებლობა დაგეგმილია არსებული ნაგავსაყრელის 

ტერიტორიაზე; ამ გეგმის მიხედვით, ნავარაუდებია მეტალის, მინის და პლასტიკური 

ბოთლების სეგრეგაცია და მათ საერთაშორისო ბაზარზე გატანა. 

არსებული კანონმდებლობა კრძალავს დაბინძურებას და ნარჩენების არალეგალურად 

განთავსებას, თუმცა ქვეყანას უჭირს ამ საკითხების ადმინისტრირება.  

მიწის მართვა 

არსებობს რიგი ნებართვებისა/და რეგულაციებისა (მაგ. მშებლობის ნებართვის გაცემის 

წესი), რომელიც ითვალისწინებს მშენებლობის სიმჭიდროვის საკითხებს, თუმცა საჭიროა 

საკანონმდებლო ინიციატივების შემოღება, რომლებიც გაითვალისწინებს ქალაქის 

ტრანზიტზე ორიენტირებულ დაპროექტებას და წაახალისებს მრავალფუნქციური 

გამოყენების  

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმამ უნდა განიხილოს შემდეგი საკითხები: საკანონმდებლო 

ბაზა, ცნობიერების ამაღლება და საინვესტიციო ღონისძიებები. 

 კანონმდებლობა. ეროვნულ დონეზე მომზადდა (ან მომზადების ეტაპზეა) ახალი 

კანონმდებლობა, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს: ჰაერი, ენერგოეფექტურობა 



 

 

(ძირითადად შენობების სექტორში), წყალი და ნარჩენები. ეროვნულ 

კანონმდებლობა უნდა აისახოს ადგილობრივ/მუნიციპალურ დონეზე სხვადასხვა 

სტრატეგიული გეგმების სახით (მაგ. ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია 

ითვალისწინებს ადგილობრივ დონეებზე ნარჩენების მართვის სამოქმედო გეგმის 

შემუშავებას). მწვანე ქალაქის განვითარების სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ამოცანა 

იქნება საკანონმდებლო ბაზაში ხარვეზების იდენტიფიცირება და გადაჭრის 

გზების შემოთავაზება.  

 ცნობიერების ამაღლება. ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც 

მიმართულია გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ თითქმის არ 

არსებობს. ამ მიმართულებით მუშაობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცა 

მაგრამ საჭიროა მეტი ძალისხმევა. Morgenstadt -ის (იხ. ზემოთ) მიერ 

მომზადებული ანგარიში რიგ რეკომენდაციებს იძლევა ამ მიმართულებით. GCAP 

ანგარიშის მომზადებისას საჭიროა გავითვალისწინოთ არსებული კვლევის 

შედეგები და ამ მიმართულებით არსებული სხვა ქვეყნების გამოცდილებაც.   

 საინვესტიციო ღონისძიებები. ანგარიშში წაროდგენილი ინდიკატორების ანალიზი 

გამოყოფს იმ სფეროებს სადაც საჭიროა საინვესტიციო ღონისძიებების 

განხორციელება. ამ ღონისძიებების საჭიროებები ხაზგასმულია თბილისის 

გარემოსდაცვით სტრატეგიისა და თბილისის მდგრადი ენერგეტიკის 

განვითარების გეგმებში. GCAP გეგმის გამოწვევა იქნება განსაზღვროს ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხები (ასევე ფინანსური წყაროები) ამ დოკუმენტებში 

იდენტიფიცირებულ პრიორიტეტულ საკთხებს შორის.  

შემდეგი თავები ეხება დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების საფუძველზე 

შემუსავებულ ქალაქის მერიის პრიორიტეტული სფეროების მიმოხილვას, რომელიც ასევე 

განსაზღვრავს ღონისძიებებს, და თითოეული ღონისძიებებისათვის გვთავაზობს 

ფინანსური, პოლიტიკური და სოციალური ზემოქმედების შეფასებას.  
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4  მ ე თ ო დ ო ლ ო გ ი ა  
დოკუმენტის ამ ნაწილში მოცემული ინფორმაცია მოკლედ აღწერს მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებისთვის გამოყენებლ მეთოდოლოგიას, რომელიც 

შემუშავდაშემდეგი პრიორიტეტული სექტორებისათვის:  

 

ტრანსპორტი  შენობები მრეწველობა 
 

 

 

 

 

ენერგეტიკა  წყალი მყარი ნარჩენები 
 

 

 

 

 

მიწის მართვა და 
ბიომრავალფეროვნება 

 მედეგობა  

 

გამოყენებული მეთოდოლოგია ეყრდნობა მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის საბაზისო 

კვლევის შედეგებს ასევე შემდეგ საკითხებს:  

o არსებული სიტუაცია და თითოეული სექტორისთვის შემუშავებული სტრატეგიული 

დოკუმენტები (თავი 2); 

o ინდიკატორების შედეგების ანალიზი (თავი 3). 

დოკუმენტზე მუშაობისას ასევე ჩატარდა კონსულტაციები სხვადასხვა დაინტერესებულ 

მხარესთან, მათ შორის: სამინისტროები, უნივერსიტეტები, ბიზნეს მხარდამჭერი 

ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა კერძო ორგანიზაცია. შედეგად, 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტში ყველა სექტორისთვის განისაზღვრა 

ღონისძიებები, რომელთა განხორციელებაც დადებითად აისახება ქალაქის გარემოზე. 

4.1 პრიორიტეტული ღონისძიებები  

პრიორიტეტული საკითხების გადაწყვეტისას მეტი ეფექტი ექნება იმ სფეროებს, სადაც 

მერიას მოქმედების მეტი თავისუფლება აქვს. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მწვანე ფერით 

ნაჩვენებია ის სექტორები და საკითხები რომელთა გადაჭრაც მერიის პირდაპირი 

მ წ ვ ა ნ ე  ქ ა ლ ა ქ ი ს  ს ა მ ო ქ მ ე დ ო  
გ ე გ მ ა  
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კომპეტენციაა, ლურჯი ფერით ის საკითხებია მოცემული, რომლის მოსაგვარებლადაც 

მერია სხვა უწყებებთან თანამშრომლობას საჭიროებს და ნარინჯისფერით მოცემულია 

საკითხები, რომელთა გადაჭრა სხვა უწყებების (სახელმწიფო, კერძო) დახმარებითაა 

შესაძლებელი. 

ცხრილი 4.1.  მერიის კომპეტენციის საკითხები 

სექტორი პირდაპირი 
გავლენა 

არაპირდაპირი 
გავლენა 

ადგილობრივი 
პარტნიორები 

ტრასპორტი ავტობუსების პარკი; 

ტაქსი; სამარშრუტო 

ტაქსი; ტრანსპორტის 

ინფრასტრუქტურა; 

ტრანსპორტის მართვის 

სისტემები 

კერძო მანქანები ტრანსპორტის 

კომპანია; ტაქსის 

მფლობელები; კერძო 

პირები 

შენობები მუნიციპალური ფონდი კერძო შენობები; 

საცხოვრებელი 

კორპუსები 

თელასი,  

ბინათმესაკუთრეთა 

ასოციაცია; კერძო 

პირები 

მრეწველობა ადგილობრვი 

რეგულაციები 

სამრეწველო 

საწარმოები 

დამსაქმებელთა 

ასოციაცია; სავაჭრო-

სამრეწველო პალატა; 

კომპანიის 

მფლობელები 

ენერგეტიკა ნაგავსაყრელის გაზის 

გენერირება 

მცირე განახლებადი 

ენეროწყაროები 

თბილსერვისჯგუფი; 

თელასი; GWP 

წყალი ქსელის 

მოვლის/შენახვის 

სამუშაოები 

მილების ინსტალაცია 

და განახლება; 

ჩამდინარე ნარჩენი 

წყლები; ჩამდინარე 

წყლების შესახებ 

საკანონმდებლო 

მოთხოვნები 

GWP 

მყარი ნარჩენები შეგროვება; 

გადამუშავება; 

რეგულირება 

სამრეწველო ნარჩენები თბილსერვის ჯგუფი; 

KDV ჯორჯია 

მიწის მართვა და 

ბიომრავალფეროვნება 

მწვანე სივრცეები; 

ბიომრავალფეროვნება 

 მიწის მესაკუთრეები 

მედეგობა წყალდიდოებეისგან 

დაცვა; 

მიწისძვრებისგან დაცვა 

 100 მედეგი ქალაქის 

მერიის ჯგუფი; კერძო 

სექტორი 

სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანიზაციები აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ამ 

ღონისძიებების განხორციელებაში. ეს ორგანიზაციებია: გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, ენერგეტიკის 

სამინისტრო; ეს უწყებები პასუხისმგებელნი არიან კანონმდებლობის და სამოქმედო 

გეგმების (მაგ. ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა და ნარჩენების მართვის 

კოდექსი) შემუშავებაზე.   
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4.2 მწვანე ქალაქის სამოქმედო დოკუმენტის მომზადების ეტაპები 

დიაგრამაში ქვემოთ მოცემულია მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტის 

შემუსავების ეტაპები.  

 

კითხვები  
GCAP 

გეგმის ეტაპები 
 

კონსულტაციებში მონაწილე 
მხარეები 

     

სად გვინდა ვიყოთ: 

განვითარების რა ეტაპზეა ქალაქი 
2030 წლისთვის? 

 
ხედვა  
(2030) 

 
საქალაქო სამსახურები & ძირითადი 

დაინტერესებული მხარეები 

  
 

  

რა კონკრეტული/სპეციფიური 

საკითხები უნდა 

გავითვალისწინოთ თითოეული 

სექტორისთვის?  

 

სტრატეგიული მიზნები 
(2030) 

 
საქალაქო სამსახურების უფროსები 

& ძირითადი დაინტერესებული 

მხარეები 

  
 

  

რომელი ღონისძიებეის 

განხორციელება გვსურს? 

 

პირველადი 

პრიორიტეტიზაცია 

 სამუშაო სეხვედრები სექტორების 

წარმომადგენლებთან; 
საქალაქო სამსახურები &  

სექტორების სპეციალისტები 

  
 

  

რა ქმედებები უნდა 
განვახორციელოთ და რა მიზანს 
უნდა მივაღწიოთ თითოეული 
ღონისძიების განხორციელების 

შედეგად? 

 

საშუალოვადიანი ამოცანები 
(2025) &  მოკლევადიანი 

ქმედებები (2018-2021) 

 

საქალაქო სამსახურების უფროსები 
& საკონსულტაციო  ჯგუფი 

  
 

  

რომელი ღონისძიებების 

განხორციელებაა რეალური, 

რომელთა განხორციელებაც 

დიდი პოზიტიური ეფექტი 

ექნება? 

 

ღონისძიებების მოკლე სია 

 
სამუშაო სეხვედრები სექტორების 

წარმომადგენლებთან; 
საქალაქო სამსახურები &  

სექტორების სპეციალისტები 

  
 

  

შერჩეული მოკლე ღონისძიებების 

ნუსხის გადახედვა 

 
შერჩეული ღონისძიებები 

 
საჯარო განხილვის სამუშაო 

შეხვედრა 

  
 

  

 GCAPის შერჩეული ღონისძიებები 
(2018-2022) 
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გეგმის შემუშავების პირველ ფაზაში განისაზღვრა ქალაქის განვითარების ხედვა 2030 

წლისთვის.   

შემდეგ ეტაპზე განვსაზღვრეთ თითოეული სექტორში არსებული მნიშვნელოვანი 

საკითხები, რომელთა ასახვაც მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ მწვანე ქალაქის სამოქმედო 

გეგმის დოკუმენტში (მაგ. ტრანსპორტის სექტორისთვის - საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტი; წყლის სექტორისთვის - ნარჩენი წყლების გადამამუსავებელი სწარმო და 

ა.შ.) ამგვარად განვსაზრვრეთ სტრატეგიული მიზნები თითოეული სექტორისათვის.  

პირველი ორი ეტაპის შემუშავება მოხდა საქალაქო სამსახურებისა და რამდენიმე 

ძირითადი დაინტერესებულ მხარესთან (მაგ. ‘ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი’ წყლის 

სექტორისთვის) აქტიური კონსულტაციის საფუძველზე.  

შემდეგ ეტაპზე ჩატარდა სექტორული სამუშაო შეხვედრები დაინტერესებული მხარეების 

ფართო ჯგუფების ჩართულობით და შემუშავდა პირველადი პრიორიტეტები იმ 

ღონისძიებებისათვის, რომლის განხორციელებაც მიზანშეწონილად მიიჩნევა მწვანე 

ქალაქის სამოქმედო გეგმაში.  შეირჩა ღონისძიებების ‘გრძელი სია’. ღონისძიებების 

შერჩევისას გათვალისწინებულ იქნა მათი განხორციელებისათვუს საჭირო თანხები და 

სოციალურ-ეკონომიკურ-გარემოსდაცვითი ზემოქმედების ხარისხი.  

შემდეგ ეტაპზე საქალაქო სამსახურებისა და საკონსულტაციო ჯგუფთან ერთად 

სემუსავდა მოკლევადიანი ღონისძიებები (2018-2021) და განისაზღვრა საშუალოვადიანი 

ამოცანები (2025). ამ სამუშაოს შედეგები ნაჩვენებია დანართ 4ში.  

შერჩეულ ღონისძიებათა ‘გრძელი სია’ დეტალურად იქნა განხილული სექტორული 

სამუშაო შეხვედრების დროს. გათვალისწინებულ იქნა განხორციელებისათვის საჭირო 

კაპიტალური და ოპერირების დანახარჯები, ღონისძიებების ზემოქმედების ხარისხი 

(მაღალი, საშუალო, დაბალი) გარემოს ინდიკატორებზე, ასევე ეკონომიკური და 

გარემოსდაცვითი სარგებელი. შედეგად, განისაზღვრა რეალურად განხორციელებადი და 

საჭირო ღონისძიებების ‘მოკლე სია’. ღონისძიებების შერჩევის პროცესი და მოკლე 

მიმოხილვა მოცემულია დანართებში 5 და 6.  

შერჩეული ღონისძიებები საბოლოოდ წარედგინა დაინტერესებულ მხარეებს საჯარო 

განხილვის სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოში მოეწყო. 

ღონისძიებას ესწრებოდა ქალაქის მუნიციპალიტეტის 18 წარმომადგენელი, 47 მონაწილე 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს წარმოადგენდა, მათ შორის იყვნენ სამინისტროების, 

უნივერსიტეტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორისა და სხვადასხვა 

ასოციაციების წარმომადგენლები.  შეხვედრის შედეგად, მოხდა შერჩეული 

ღონისძიებების გადახედვა და მათი განხორციელების ვადების, და 

განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების დაზუსტება. შეხვედრის დეტალები 

წარმოდგენილია დანართ 7ში.   

დეტალური კვლევისა და კონსულტაციების საფუძველზე შემუშავდა მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი, რომლის მიზნების მიღწევა განსაზღვრულია 2030 

წლისთვის. მომდევნო თავებში მოცემულია ამ კვლევის სედეგები თითოეული 

სექტორისათვის. 
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5  ტ რ ა ნ ს პ ო რ ტ ი  
ტრანსპორტის სექტორი თბილისის 

სტრატეგიული განვითარების ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული სფეროა. ტრანსპორტის 

სექტორი მნიშვნელოვან ზემოქმედებას 

ახდენს ქალაქის ჰაერის ხარისხზე და 

ხმაურზე, ასევე მნიშვნელოვანია ამ სექტორის 

ზემოქმედება ეკონომიკურ ზრდასა და 

სოციალურ ჩართულობაზე. 

 

თბილისის სატრანსპორტო სისტემა შემდეგი 

კომპონენტებისგან შედება: 

 ავტოპარკი (ავტობუსები, სამარშრუტო 

ტაქსები, მსუბუქი ავტომობილები)  

 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 

(გზები, მეტრო, საბაგირო, 

ველობილიკები, ტროტუარები) 

 ტრანსპორტის 

მენეჯმენტი/ორგანიზება (პარკირების 

წესების ჩათვლით). 

ქალაქში ჰაერის დაბინძურების დაახლოებით 90% მოდის ტრანსპორტის სექტორიდან, 

სადაც ჰაერის დაბინძურებაში დიზელის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებს 

მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ (აღსანიშნავია, რომ ავტობუსებისა და სამარშრუტო 

ტაქსების ძირითადი ნაწილი დიზელის საწვავს მოიხმარს). ქალაქში ტრანსპორტის 

მოძრაობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს დაბინძურების დონის შემცირებას, ასევე 

შეამცირებს სატრანსპორტო საცობებს. გასაგებია მოქალაქეების სურვილი ქალაქში 

გადაადგილდნენ საკუთარი ავტომობილებით, თუმცა ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის ქსელის გაუმჯობესება მოსახლეობისთვის მიმზიდველი გახდება რაც 

ქალაქის ცენტრში მანქანების რაოდენობა შეამცირებს. 

ტრანსპორტის სექტორისთვის შემუშავდა განვითარების გრძელვადიანი ხედვა,  

სტრატეგიული მიზნები და ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიები, 

რომელთა განხორციელების შედეგად შეამცირდება გარემოზე ზეწოლა ტრანსპორტის 

სექტორიდან. ამ საკითხებზე მუშაობისას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე (მაგ. 

გარემოსა დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, 

ქალაქის სატრანსპორტო დეპარტამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და 

ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები ) აქტიურად იყო ჩართული.  სექტორის 

განვითარების ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და მოკლევადიანი ღონისძიებები 

დეტალურადაა განხილული შემდეგ თავებში. 
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5.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები  

ქვემოთ მოცემულია ქალაქის მერიის ხედვა და სტრატეგიული მიზნები ტრანსპორტის 

სექტორში. 

5.1.1 ხედვა 

ხედვა 
ქალაქის მდგრადი მობილურობის სისტემის

შემუშავება 

ქალაქის მდგრადი მობილურობის სისტემის სტრატეგიული ხედვა გულისხმობს ეფექტურ, 

მიმზიდველ, მომხმარებელზე ორინტირებულ და კონკურენტუნარიან საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტის სისტემას, რომელიც დაფუძვნებულია ავტობუსების ქსელზე სხვა 

სატრანსპორტო სახეობებთან ერთად. სისტემა ასევე მოიცავს საზოგადოებრივ 

სატრანსპორტო ქსელს, ხმაურისა და ემისიების დაბალი დონით და მაღალი 

უსაფრთხოების პარამეტრებით, არამოტორიზებული ტრანსპორტის გაფართოების 

შესაძლებლობით, ოპტიმიზირებული საგზაო ინფრასტრუქტრის ქსელით 

(საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრიორიტეტიზაციით) და ოპტიმიზირებული 

სატრანსპორტო მართვის სისტემებით. 

5.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

ქალაქის მდგრადი მობილურობის სისტემის სტრატეგიული ხედვის 

განხორციელებისათვის, ჩვენ გთავაზობთ ოთხ სტრატეგიულ მიზანს და ამ მიზნების 

მისაღწევად საჭირო საშუალოვადიან ამოცანებს.	

თითოეული სტრატეგიული მიზნისთვის ქვემოთ წარმოდგენილია სასუალოვადიანი 

ამოცანები და მათი მიღწევისთვის საჭირო მოკლევადიანი ღონისძიებები. ქალაქში ჰაერის 

ხარისხზე და ხმაურზე მნიშვნელოვან ზეწოლას ახდენს ტრანსპორტის სექტორი. 

შესაბამისად, ყველა ამოცანა და პრიორიტეტული მიმართულებები მიმართულია ჰაერის 

ხარისხზე ტრანსპორტის ზემოქმედების შემცირებისაკენ (კონკრეტულად კი PM2.5, PM10 

და საერთო შეწონილ ნაწილაკების (TSP) მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე 

ენერგიის მოხმარების შემცირებისა და CO2 ემისიების შემცირებისაკენ). 

სტრატეგიული 

მიზანი 

1 
მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმის (SUMP) 

შემუშავება, ‘ქოლგა’ პრიორიტეტია სტრატეგიული მიზანი 2, 

3 და 4ის განხორციელებისათვის  

მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმა (SUMP) ურბანული მობილობის 

უზრუნველყოფისათვის ჩარჩო დოკუმენტს უნდა წარმოადგენდეს. გეგმა უნდა 

მოიცავდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებას პრიორიტეტული პროექტებისათვის და 

კოორდინირებული იყოს ქალაქის ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის დოკუმენტთან. 



 

Page 67 

მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმა ასევე უნდა მოიცავდეს არამოტორიზებული 

ტრანსპორტის საკითხებს.  

	

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 
საზოგადოებრივი სატრანსპორტო ქსელი დაბალი 

ემისიებით, ხმაურით და უსაფრთხო პარამეტრებით (CNG 

ძრავიანი მანქანები, ელექტრომობილები, ტრამვაი) 

ავტობუსების პარკი. დიზელზე მომუშავე ავტობუსები ქალაქის შეწონილი ნაწილაკებით 

(PM10 და PM2.5) ემისიების ძირითად წყაროს წარმოადგენს. ახლახანს ქალაქის მერიამ 

დაიწყო პროცესი რომელიც მიზნად ისახავს დიზელზე მომუშავე ავტობუსების 

ჩანაცვლებას თანამედროვე (ევრო VI სტანდარტის) CNG ზე მომუშავე ავტობუსებით. 

დღესდღეისობთ, შეძენილია 143 ლურჯი ავტობუსი, რომელიც პასუხობს თანამედროვე 

ემისიებისა და ხმაურის სტანდარტებს და მომხმარებელს უსაფრთხო და კომფორტულ 

სერვისს თავაზობს.  

მიკროავტობუსები. მიკროავტობუსების ასაკი შედარებით ‘ახალგაზრდაა’, მათი ემისიის 

სტანდარტებიც უკეთესია, მიუხედავად ამისა, მათი გადაადგილებები ქალაქში ზრდის 

საცობების რაოდენობას და ხშირი გაჩერებები კი - ჰაერში გაფრქვევებს. ქალაქის მერია 

გეგმავს მიკროავტობუსების რაოდენობის შემცირებას და მათ ჩანაცვლებას ახალი 

ავტობუსებით.  

ტაქსები ტაქსები მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ქალაქისთვის, ტექნიკური გაუმართავობის, 

დიდი რაოდენობის და საკანონმდებლო მარეგულირებელი ბაზის არარსებობის გამო.   

ქალაქის მერია გეგმავს შექმნას საკანონმდებლო ბაზა ტაქსებისათვის. 

კერძო მანქანები. ამ სფეროს რეგულირების სფეროში მერიის კომპეტენცია შეზღუდულია 

თუმცა ვგეგმავთ გამოვიყენოთ ჩვენს ხელთ არსებული სათანადო ღონისძიებები. თუმცა, 

გამოყენებული საწვავსის სტრუქტურისა (3%-ზე ნაკლები დიზელი, 30% CNG) და 

არსებული ტენდენციის გათვალისწინებით, ვფიქრობთ, რომ ეს სეგმენტი ჰაერის 

ხარისხის გაუმჯობესებისათვის მნიშვნელოვან როლს არ თამაშობს. მერია მხარს უჭერს 

CNG ზე მომუშავე ავტომანქანებსა და ელექტრომობილებს. 

მოდალური წილი. კერძო ავტოტრანსპორტის მოდერნიზაცია დამოკიდებულია ქვეყანაში 

არსებულ ეკონომიკურ სიტუაციაზე, ამიტომაც ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. 

შესაბამისად, ჩვენი სატრანსპორტო ხედვა ფოკუსირებულია ეფექტურ, უსაფრთხო და 

კომფორტულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ავტობუსების პარკის ხარისხი 

თნდათანობით, არსებული ავტობუსებისა და სამარშრუტო ტაქსების CNG-ზე მომუშავე 

ავტობუსების ჩანაცვლების პარალელურად გაუმჯობესდება. გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, ჩვენ ასევე ვგეგმავთ ტრამვაის ქსელის შექმნასა და საბაგირო ქსელის 

გაუმჯობესებას, ასევე ელექტრომობილების წახალისებას. ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მიმზიდველობას. 

 

სტრატეგიული 



 

Page 68 

მიზანი 

3 

ოპტიმიზირებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

ქსელი, გზებზე საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის 

(ავტობუსები) პრიორიტეტის მინიჭებით, 

არამოტორიზებული ტრანსპორტის (ველოლიპეტი, ფეხით 

სიარული) გაფართოების შესაძლებლობებით, საბაგირო 

ქსელების გაფართოებით, ტრამვაის სისტემების შემოტანით 

და განახლებული მეტროს სისტემით 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში თბილისის საგზაო ქსელი ინტენსიურად 

განვითარდა, შემდგომი გაფართოება და გაფართოება იგეგმება (მაგალითად, მტკვრის 

სანაპიროზე დამატებითი ხიდის მოწყობა). 

ჩვენ ვაპირებთ შევიმუშავოთ სტრატეგია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის საგზაო 

პრიორიტეტის მინიჭების შესახებ. ამჟამად ავტობუსებისთვის განკუთვნილი ხაზები 

ქალაქის სამ მთავარ ქუჩაზეა განთავსებული, მას ორი ახალი ხაზი დაემატება. 

ალტერნატიული სატრანსპორტო რეჟიმები, როგორიცაა ველობილიკები ასევე უნდა 

წახალისდეს. ახლახანს გაიხსნა ახალი მეტრო სადგური და მიმდინარეობს ტექნიკურ-

ეკონომიკური შეფასების შესწავლა საკაბელო საჰაერო ხაზების გაფართოების და 

ტრამვაის ქსელის განვითარების შესახებ. 

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

4 
ოპტიმიზირებული ქალაქის ტრანსპორტის მართვის სისტემა 

გონიერი სატრანსპორტო სისტემის (ITS) სრული 

ფუნქციონალით 

ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტეგრირებულ მიდგომაზე.  

ეფექტური საგზაო მართვის სისტემა გააუმჯობესებს სატრანსპორტო ნაკადებს და 

უზრუნველყოფს ემისიების შემცირებასა და გაუმჯობესებულ ჰაერის ხარისხს ქალაქში. 

5.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ზემოხსენებული პრიორიტეტების, მომავალი საბიუჯეტო მოთხოვნების და ქალაქის 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით განახორციელოს აღნიშნული ღონისძიებები,  ასევე 

ამ ღონისძიებების სოციალური და ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედებების 

გათვალისწინებით, შემდეგი ღონისძიებები შერჩეული იქნა მწვანე ქალაქის სამოქმედო 

გეგმისთვის ყველაზე შესაფერისად. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და შუალედური ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა ინფორმაციას 

განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების ვადების, 

სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების (OPEX) და 
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პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. თითოეული ღონისძიებისთვის 

დამატებითი დეტალები მოცემულია ცხრილში 5.3 ცხრილში.  

 

 

შენიშვნა: CAPEX აჩვენებს იმ ღონისძიებებს, რომლის განხორციელებისთვისაც თანხები უნდა დაიხარჯოს 

დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ან მოძიებულ იქნას სხვა წყაროებიდან.  OPEX არის GCAP- ის კუმულატიური 

საოპერაციო ხარჯები და გამოიყენება არასაინვესტიციო ზომების დასაფინანსებლად, როგორიცაა გეგმების 

შემუშავება ან ცნობიერების ამაღლება. 
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ცხრილი 5.1 -  ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები ტრანსპორტის სექტორისთვის 

 

No ღონისძიებები SO	
საშუალოვადია

ნი ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 

ორგანო 

პერიოდი 

CAPEX € OPEX € 
დაფინანსების 

პოტენციური 

წყარო 

2
018 

2
019 

2
0

2
0 

2
0

21 

2
0

2
2 

2
0

2
3

+
 

T1 
მდგრადი ურბანული 
მობილობის გეგმის 
(SUMP) შემუშავება 

SO1 
SUMP 
განხორციელდა 

ქალაქის მერია ; 
ტრანსპორტის 

საქალაქო 
სამსახური 

      არა 200,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 

საერთაშორისო 
დონორები 
(ტექნიკური 
დახმარება) 

T2 ავტოპარკის განახლება 	 SO2 

ავტოპარკი 

დაბალემისიებიან

ი ავტობუსებით; 

სამარშრუტო 

ტაქსები 

ჩანაცვლებულია 

ახალი 

ავტობუსებით 

ქალაქის მერია ; 
ტრანსპორტის 

საქალაქო 
სამსახური 

      100 მლნ reduced 
EBRD სესხი; სხვა 
საერთაშორისო 

დონორები 

T3 ავტობუსების ქსელის 
რესტრუქტურიზაცია	

SO3 

არსებული 

ავტობუსების 

ხაზების 

რესტრუქტურიზ

და და შეიქმნა 

ქალაქის მერია ; 
ტრანსპორტის 

საქალაქო 
სამსახური 

      არა 800,000 ქალაქის 
ბიუჯეტი 



 

Page 71 

პრიორიტეტული 

ხაზები 

ავტობუსებისთვის 

T4 ნაკადების მართვის 
სისტემა	

SO4 

A ნაკადების 
მართვის სისტემა 
და პარკირების 

სისტემა 
ადგილზეა.  

ქალაქის მერია        1 მლნ 150,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 

საერთაშორისო 
დონორები 

T5 

ტექნიკურ-
ეკონომიკური კვლევის 

დოკუმენტებზე 
მუშაობა  

SO3 

ტექნიკურ-
ეკონომიკური 
კვლევის 
დოკუმენტები 

მეტროს და 

ტრამვაის 

ქსელისთვის 

შემუსავებულია 

ქალაქის მერია        არა 500,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 

საერთაშორისო 
დონორები 
(ტექნიკური 
დახმარება) 

T6 
ტაქსებისთვის 

საკანონმდებლო ბაზის 
შექმნა	

SO2 
ტაქსებისთვის 
საკანონმდებლო 
ბაზის შექმნილია 

ქალაქის მერია ; 
ტაქსების 

ოპერატორები 

      არა 300,000 ქალაქის 
ბიუჯეტი  
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5.3 მწვანე ქალაქის ღონისძიებების შეჯამება 

მომდევნო თავებში დეტალურად განიხილულია დოკუმენტში მოცემული ღონისძიებები. 

T1 – მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმის შემუშავება  

CAPEX: არა  OPEX: €200,000 

მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმა (SUMP) ურბანული მობილობის 

უზრუნველყოფისათვის ჩარჩო დოკუმენტს უნდა წარმოადგენდეს. გეგმა უნდა 

მოიცავდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასებას პრიორიტეტული პროექტებისათვის და 

კოორდინირებული იყოს ქალაქის ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის დოკუმენტთან. 

მდგრადი ურბანული მობილურობის გეგმა ასევე უნდა მოიცავდეს არამოტორიზებული 

ტრანსპორტის საკითხებს. გეგმის შემუშავების შედეგად მოსალოდნელია:	

	
o ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევის სემცირება;	

o გაუმჯბესებული სატრანსპორტო სერვისები და ხელმისაწვდომობა;	

o საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ენერგო მოხმარების შემცირება (ასევე ხელს 

უწყობს კლიმატის ცვლილების რისკების შერბილებას);	

o სატრანსპორტო სისტემების მედეგობის გაზრდა;	

o ქალაქის ‘მწვანე’ მანდატის დემონსტრირება სატრანსპორტო სექტორში.	

გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო ფინანსური რესურსი შედარებით მცირეა, რადგან 

ამ გეგმის შემუშავება თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ მოხდება. პირველ ეტაპზე 

დაგეგმილია დეტალური ტექნიკური დავალების შემუშავება. ქალაქის მუნიციპალიტეტმა 

გეგმის მომზადების პროცესში შესაძლოა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების 

დახმარება მოიპოვოს, ასევე გეგმავს სხვა ქალაქების მსგავსი გამოცდილების გაზიარებას.	

T2 – ავტოპარკის განახლება   

CAPEX: €100 მილიონი OPEX: Reduced from existing system 

EBRD-ის დახმარებით, ქალაქის მერიამ შეიძინა 143 CNG-ს ძრავაზე მომუშავე ავტობუსი. 

შემოთავაზებული ღონისძიება ითვალისწინებს, დიზელის ძრავაზე მომუშავე არსებული 

ავტობუსების CNG-ს ან ელექტრო ავტობუსებით ჩანაცვლებას მომდევნო ათ წელიწადში. 

ღონისძიების განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია:		

o ჰაერის სახიფათო დამაბინძურებლების (PM10, PM2.5, ბენზოპირენი) ემისიების 

ნულოვანი ემისიები; 

o გოგირდის დიოქსიდის და ნახშირბადის მონოქსიდის და სხვა აქროლადი 

ორგანული ნაერთების ნულოვანი ემისიები; 

o ელექტროავტობუსების შემოყვანის შემთხვევაში, მოსალოდნელია სათბურის 

გაზების (CO2) ნულოვანი ემისიები;  
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o CNG ავტობუსების სემთხვევაში, მოსალოდნელია CO2 ს ემისიების ნაწილობრივ 

შემცირება;  

o საგზაო უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები; 

o მგზავრთა გადაადგილების კომფორტული პირობები. 

მომავალი 5 წლის პერიოდში 400 ავტობუსის ჩანაცვლება დაახლოებით 100 მილიონი 

ევროს ღირებულების ღონისძიებაა; ამ საქმიანობის განხორციელებისათვს 

დასახმარებლად ქალაქის მერია EBRD-ს ან სხვა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციას 

მიმართავს. ახალი ავტოპარკის შენახვის თანხა გაცილებით დაბალია ვიდრე არსებულია, 

შესაბამისად, დაზოგილი თანხა სესხის დაფარვას დაეხმარება. 

T3 – ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია  

CAPEX: არა  OPEX: €800,000 

ქალაქის მერიამ უკვე დაიწყო ამ ღონისძიების განხორციელება. ღონისძიების მიზანია 

ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების ქსელის სრული რესტრუქტურიზაცია, მათ შორის  

პრიორიტეტული მარშრუტების (ქსელის იერარქია და შესაძლო ავტობუსების სწრაფი 

ტრანზიტის სისტემა) განსაზღვრა, ავტობუსების ხაზებისა და შერჩეულ მარშრუტებზე 

ავტობუსების პრიორიტეტულობის დადგენა. ღონისძიების განხორციელების შედეგად 

მოხდება ქალაქის საცობებისგან გათავისუფლება და გაიზრდება საზოგადოებივი 

ტრანსპორტის ქსელი მიმზიდველობა. 	

საერთო ჯამში, ღონისძიების განხორციელების შედეგად შესაძლებელი გახდება ქალაქის 

ცენტრში კერძო ავტომობილების რაოდენობის შემცირება, რაც გაუმჯობესებული 

სატრანსპორტო ნაკადების და სატრანსპორტო საცობების შემცირების პარალელურად, 

უზრუნველყოფს ჰაერის ემისიებისა  და საწვავის მოხმარების შემცირებას. ღონისძიება 

ასევე უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უკეთ ხელმისაწვდომობას და 

საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებას.  

ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭირო თანხაა 800,000 ევრო; ამ თანხის გამოყოფა 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მოხდება, ღონისძიების ნაწილს კი EBRD დააფინანსებს.  

T4 – ნაკადების მართვის სისტემა 

CAPEX: €1 მილიონი  OPEX: €150,000 

აღნიშნული ღონისძიება კავშირშია ღონისძიება T3 (ავტობუსების ქსელის 

რესტრუქტურიზაცია)-თან. ქალაქში დანერგილია გონიერი სატრანსპორტო სისტემა, 

თუმცა არ ხდება მისი სრული ფუნქციონალით გამოყენება. ღონისძების მიზანია მოხდეს 

ქალაქის საცობებისგან განთავისუფლება დასაზოგადოებრივი ტრანსპორტის ქსელის 

განვითარება, რასაც მოყვება საწვავის მოხმარების შემცირება, შესაბამისად შემცირედება 

ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევები. საჭირო გახდება ურბანული გზების 

ცალკეული მონაკვეთების აღდგენა, ასევე ქალაქის საცობებისგან განტვირთვის მიზნით 

ახალი ხიდების აშენება (ვახუშტის ხიდი). ღონისძიების განხორციელებისათვის (გზებისა 

და ხიდების მშენებლობის გამოკლებით) საჭირო თანხა დაახლოებით 1 მილიონი ევროა, 

რომლის მოძიებასაც ქალაქის მერია საერთაშორისო დონორებისგან შეძლებს.	
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T5 – ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტებზე მუშაობა  

CAPEX: არა   OPEX: €500,000 

ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციისა და გაფართოების პარალელურად, ქალაქის 

მერიას სურს საბაგირო გზების განახლება (ხელახალი ინსტალაცია), მეტროს ქსელის 

გაფართოება, ასევე განიხილავს ტრამვაის ქსელის შექმნის შესაძლებლობას. ამ  

ღონისძიების განხორციელებისთვის საჭირო წინაპირობაა ტექნიკურ ეკონომიკური 

დასაბუთების დოკუმენტების მომზადება. 

ამჟამად მიმდინარეობს ტექნიკურ ეკონომიკური კვლევის სამუშაოები საბაგირო გზების 

შესაძლებლობების გამოვლენისათვის, რომელიც ჩეხეთის მთავრობის მიერაა 

დაფინანსებული. ტრამვაის სისტემის მიზანშეწონილობის კვლევა ბევრად უფრო დიდი 

მოცულობის სამუშაო იქნება, რომლის სავარაუდო ღირებულება დაახლოებით 500,000 

ევროს შეადგენს. ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის, თბილისის მერია გეგმავს 

დაფინანსების მოძიებას საერთაშორისო დონორებისგან. მეტროს ქსელის შესწავლსთვის 

გარკვეული სამუსაოები უკვე დაწყებულია. 

ამ საქმიანობების განხორციელება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს მიმზიდველს გახდის და 

შეამცირებს სატრანსპორტო საცობებს ურბანულ ცენტრებში. 
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T6 – ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა 

CAPEX: არა  OPEX: €300,000 

ღონისძიების მიზანია ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა, რომელიც მოიცავს:	

 ლიცენზირება (მათ შორის ავტომობილების ტექდათვალიერების და 

მძღოლებისთვის საკვალიფიკაციო (ქალაქის გეოგრაფიის ცოდნა) მოთხოვნები);	

 ტაქსების მრიცხველების შემოღება;	

 რადიო ტაქსის სერვისის გაცნობა.	

ღონისძიება ხელს შეუწყობს ქალაქში არარეგისტრირებული ტაქსების რაოდენობის 

შემცირებას და უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის უსაფრთხოებასა და კომფორტს. 

ღონისძიების განხორციელების შედეგად ნავარაუდევია ჰაერის ემისიების შემცირება. 

თუმცა მოკლევადიან პერიოდში, ღონისძიების განხორციელებამ შესაძლოა გამოიწვიოს 

ტაქსების რაოდენობის შემცირება და საჯარიმო სანქციების გაზრდა, შესაბამისად 

ღონისძიების განხორციელება საჭიროებს აქტიურ და სწორი კომუნიკაციას 

მოსახლეობასთან. 	

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალური ინვესტიცია დაახლოებით 

100,000 ევროა, დაახლოებით 50,000 ევროა საჭირო ყოველწლიურად სისტემის 

ოპერირებისთვის. ამ თანხების ნაწილის ამოგება მოხდება ტაქსების ლიცენზირების 

სისტემიდან. 	
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6  შ ე ნ ო ბ ე ბ ი  
თბილისის მუნიციპალური და კერძო 

საკუთრებაში არსებული შენობები 

მნიშვნელოვან ინვესტიციებს საჭიროებს 

ენერგოეფექტური ღონისძიებების 

განსახორციელებლად.  ქალაქის მერია 

საჭიროებს მუნიციპალურ საკუთრებაში 

მყოფი ინფრასტრუქტურის ენერგოეფექტური 

სარეაბილიტაციო ღონისძიებების 

სტიმულირებას; ქალაქის ენერგო 

დანახარჯების შემცირები დიდი პოტენციალი 

აქვს ასევე ქუჩის განათებებს და სხვადასხვა 

ტიპის განახლებად ენერგო წყაროების 

გამოყენებას.  კერძო სექტორი ასევე 

საჭიროებს ტექნიკური დახმარებას 

ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგო 

პროექტების იდენტიფიცირების და 

განხორციელებისათვის.  

მუნიციპალურ შენობებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება ქალაქის მერიის  

პრიორიტეტს წარმოადგენს. მიმდინარე ინიციატივები და პროგრამები დაეხმარება  

ქვეყნის მიერ აღებული ვალდებულების შესრულებას ენერგოეფექტურობის სფეროში. 

ენერგოეფექტური პროექტების დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად 

საჭირო ინსტრუმენტია ენერგო რესურსების მართვის სისტემები, ამ ინსტრუმენტის 

გამოყენება ასევე დაეხმარება ქალაქის მუნიციპალიტეტს მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება 

მრავალსართულიანი შენობების მოდერნიზაციის შესახებ. მნიშვნელოვანია მოხდეს 

საცხოვრებელი შენობების ენერგოეფექტური ინიციატივების (მაგ. გათბობის ქვაბები, 

განათება, სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური მოწყობილობები) და შენობის თერმული 

მახასიათებლების გაუმჯობესების წახალისება. ამ ამოცანის მიღწევა შესაძლებელია 

ბინათმესაკუთრეთა ასოციაციისა და კერძო მფლობელებთან კონსულტაციების 

მეშვეობითა და შენობის რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრული ფინანსური მექანიზმების 

მეშვეობით.	

ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების მხარდასაჭერად საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტრო ამჟამად მუშაობს ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის 

(ეეესგ) მომზადებაზე. NEEAP	 ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტია, რომელიც 

ფოკუსირებულია ენერგო ეფეტურობაზე, შესაბამისად ხელს უწყობს ეკონომიკურ 

ზრდასა და სამუშაო ადგილების შექმნას. ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა (ეეესგ) შემუშავების საბოლოო ეტაპზეა და მისი დასრულება 2017 წლის ბოლოსაა 

ნავარაუდები. ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა მწვანე ქალაქის 
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სტრატეგიულ გეგმასთან მიმართებაში საინტერესოა შემდეგი საკითხების 

თვალსაზრისით:  ენერგოეფექტურობის  ახალი სტანდარტები სამშენებლო სექტორში 

(ახალი მშენებლობებისათვის და რესტავრაციისათვის), ენერგოეფექტური მარკირების 

სისტემა და ენერგო მენეჯმენტის პრაქტიკა. 

ქალაქის ენერგო მოხმარებასთან დაკავშირებული ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და 

მოკლევადიანი ღონისძიებები განხილულ იქნა საკონსულტაციო შეხვედრებზე, 

რომელსაც ესწრებოდნენ სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის წარმომადგენლები კერძო 

სექტორიდან, სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებებიდან, ასევე ადგილობრივი 

ექსპერტები. 

კონსულტაციების შედეგებზე დაყრდნობით შენობების სექტორისთვის შემუშავდა 

ქალაქის ხედვა, სტრატეგიული მიზნები, და დეტალურად განისაზღვრა ამ მიზნების 

მიღწევისთვის საჭირო კონკრეტული ღონისძიებები. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ 

დანართებში 5 და 6. 

6.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზანი  

შენობების სექტორისთვის ქალაქის მერიის ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

წარმოდგენილია შემდეგ თავებში. 

6.1.1 ხედვა 

ხედვა 

ნაკლები ენერგო დანახარჯებით სასიამოვნო, 

კომფორტული და ფუნქციური სივრცის 

უზრუნველყოფა 

ქალაქში არსებული შენობები უნდა  უზრუნველყოფდნენ სასიამოვნო, კომფორტულ 

და ფუნქციურ სივრცეს თანამედროვე და მწვანე ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ენერგოეფექტურობა შენობებში (საჯარო და საცხოვრებელი) მოიცავს ინოვაციებს, 

რომლებიც გამოიყენება ენერგეტიკული მომსახურების ყველა სფეროში 

ინტეგრირებული სახით, მათ შორის მცირე ზომის განახლებადი სისტემები 

(მაგალითად, მზის ენერგიის PV და სითბური ტუმბოები), შენობის კონვერტი, 

განათება, გათბობა, ვენტილაცია/კონდიცირების ტექნოლოგიები. 

ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, საჭიროა განსაზღვრული პოლიტიკა და 

ზომებს, რომლებიც ეფექტურად და თანმიმდევრულად ხორციელდება. 
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6.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრორიტეტები 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 

პროაქტიული და ინფორმირებული მუნიციპალური მთავრობის მიერ, 

პოლიტიკის, ინიციატივებისა და ფინანსური პროგრამების მეშვეობით, 

ენერგო ეფეტურობის საკითხებზე მუშაობა, რათა მიღწეულ იქნეს 

მუნიციპალური შენობების ენერგოეფექტურობა   

ენერგოეფექტურობა მუნიციპალურ შენობებში. მუნიციპალურ შენობებში 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება ქალაქის მერიის  პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

მიმდინარე ინიციატივები და პროგრამები დაეხმარება  ქვეყნის მიერ აღებული 

ვალდებულების შესრულებას ენერგოეფექტურობის სფეროში. ენერგოეფექტური 

პროექტების დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო ინსტრუმენტია 

ენერგო რესურსების მართვის სისტემები, ამ ინსტრუმენტის გამოყენება ასევე დაეხმარება 

ქალაქის მუნიციპალიტეტს მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება მრავალსართულიანი 

შენობების მოდერნიზაციის შესახებ. 		

ენერგოეფექტურობა საცხოვრებელ შენობებში. მნიშვნელოვანია მოხდეს საცხოვრებელი 

შენობების ენერგოეფექტური ინიციატივების (მაგ. გათბობის ქვაბები, განათება, 

სხვადასხვა ტიპის ტექნიკური მოწყობილობები) და შენობის თერმული მახასიათებლების 

გაუმჯობესების წახალისება. ამ ამოცანის მიღწევა შესაძლებელია ბინათმესაკუთრეთა 

ასოციაციისა და კერძო მფლობელებთან კონსულტაციების მეშვეობითა და შენობის 

რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრული ფინანსური მექანიზმების მეშვეობით.	

განახლებადი ენერგოსისტემები. მერია მხარს დაუჭერს შენებების სექტორში 

(მუნიციპალურ და საცხოვრებელი სახლები) განახლებადი ენერგო რესურსბის 

გამოყენების და ათვისების ინიციატივებს (განსაკუთრებით მზის PV პანელები).  

ამისათვის მერია მჭიდროდ ითანამშრომლებს ელექტროენერგიის სადისტრიბუციო 

კომპანიასთან (თელასი), რათა უზრუნველყოფილი იქნას მიღებული ელექტროენერგიის 

ქსელში მიწოდება. 	

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 

ინფორმაციაზე დაფუძვნებული გადაწყვეტილებები, რომელიც 

უზრუნველყოფს ენერგოეფექტურობის მიზნების მიღწევას. 

გადაწყვეტილებები გამყარებულია ენერგო მოხმარების, ტარფების, 

შენობების მდგომარეობის და საინვესტიციო დანახარჯების შესახებ 

სანდო მონაცემებით 
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ამ მიზნის მისაღწევად, ქალაქის მერია განავითარებს ენერგო მენეჯმენტის სისტემას, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემს გვქონდეს ზუსტი ინფორმაცია  ქალაქის შენობების 

ენერგო მაჩვენებლების შესახებ. სისტემის დანერგვის შედეგად ქალაქის 

მუნიციპალიტეტისა და მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია 

შენობის ენერგო მაჩვენებლების.  

თბილისში არ არსებობს მუნიციპალური შენობების რეესტრი, რომელიც მოიცავს 

ინფორმაციას შენობების სტრუქტურის, გათბობისა და გაგრილების სისტემების, 

შენობის პროექტის და ა.შ. შესახებ. მწირია ასევე ინფორმაცია შენობების მიერ 

მოხმარებული ენერგიისა და შენობის ენერგომაჩვენებელების შესახებ.  სამშენებლო 

ბაზარი მნიშვნელოვანი გამოწვების წინაშე დგას. მაცხოვრებელები და შენობის 

მეპატრონეები საჭიროებენ შენობის შესახებ გასაგებ და სანდო ინფორმაციას, ასევე 

მუდმივ კომუნიკაციას კვალიფიცირებული სერვისის მიმწოდებელთან.  

ქალაქის მერია მხარს დავუჭერთ ენერგოეფექტურ სქტორში ადამიანების დასაქმების 

შესაძლებლობებს, რაც ხელს შეუწყობს ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული 

პროფესიული ცოდნის, გამოცდილებისა და ჩვევების ამაღლებას. ჩვენ ასევე უნდა 

დავაწესოთ მინიმალური სასერთიფიკაციო მოთხოვნები იმ ორგანიზაციებისა და 

პერსონალისათვის, რომლებიც მშენლოების სექტორშია დასაქმებული. 

6.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ზემოხსენებული პრიორიტეტების, მომავალი საბიუჯეტო მოთხოვნების და ქალაქის 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით განახორციელოს აღნიშნული ღონისძიებები,  ასევე 

ამ ღონისძიებების სოციალური და ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ზემოქმედებების 

გათვალისწინებით, შემდეგი ღონისძიებები შერჩეული იქნა მწვანე ქალაქის სამოქმედო 

გეგმისთვის ყველაზე შესაფერისად შენობების სექტორისთვის. 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და შუალედური ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა ინფორმაციას 

განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების ვადების, 

სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების (OPEX) და 

პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. თითოეული ღონისძიებისთვის 

დამატებითი დეტალები მოცემულია ცხრილში 6.3 ცხრილში.   

 

 

შენიშვნა: CAPEX აჩვენებს იმ ღონისძიებებს, რომლის განხორციელებისთვისაც თანხები უნდა დაიხარჯოს 

დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ან მოძიებულ იქნას სხვა წყაროებიდან.  OPEX არის GCAP- ის კუმულატიური 

საოპერაციო ხარჯები და გამოიყენება არასაინვესტიციო ზომების დასაფინანსებლად, როგორიცაა გეგმების 

შემუშავება ან ცნობიერების ამაღლება. 
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ცხრილი 6.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები შენობების სექტორისთვის 

No შერჩეული ღონის
ძიებები	

SO	
საშუალოვადიანი 

ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 
ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსების 

წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

2
0

 

2
021

 

2
0

2
2

 

2
0

23
+

 
B1 

ენერგოეფექტურობი

ს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა 

(NEEAP) 

SO1 

ენერგოეფექტურობის 
ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა 
(NEEAP) 
დასრულებულია 

ქალაქის მერია 
(ეკონომიკური 
განვითარების 

საქალაქო 
სამსახური); 
ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

      არა არა 
ეროვნული 
მთავრობა 

B2 

ახალი 
მშენებლობებისა და 

შენობების 
რეკონსტრუქციისთვ

ის მინიმალური 
სტანდარტების 

შემოღება  

SO1 

ახალი 
მშენებლობებისა და 
შენობების 
რეკონსტრუქციისთვი

ს მინიმალური 
სტანდარტები 

შემუშავებული და 

დამტკიცებულია 

ქალაქის მერია 
(ქონების 
მართვის 
სააგენტო); 

ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

      არა 400,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 
ეროვნული 

მთავრობა; IFIs & 
დონორები 

B3 
მუნიციპალური 

შენობების 
რეკონსტრუქცია 	

SO1 

მუნიციპალური 
შენობების 
თერმორეკონსტრუქც

ია  დასრულებულია 

ქალაქის მერია 
(ქონების 
მართვის 
სააგენტო); 

ბინათმესაკუთრ

      8 მლნ არა 
ქალაქის 

ბიუჯეტი; IFIs & 
დონორები 



 

Page 81 

ეთა 
ასოციაციები 

B4 

განახლებადი 
ტექნოლოგიების 

გამოყენების 
პროგრამა 

მუნიციპალური და 
სხვა შენობებისათვის	

SO1 

მიმდინარეობს 

განახლებადი 
ტექნოლოგიების 
გამოყენების 
პროგრამა 
მუნიციპალური და 
სხვა შენობებისათვის 

ქალაქის მერია 
(ქონების 
მართვის 
სააგენტო); 

ბინათმესაკუთრ

ეთა 
ასოციაციები; 

თელასი 

      3 მლნ არა 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; IFIs & 
დონორები; 

კერძო სექტორი 

B5 

 ენერგომენეჯმენტის 

პროგრამა 

მუნიციპალური და 

სხვა შენობებისათვის 

SO2 

შემუსავებულია  

ენერგომენეჯმენტის 

პროგრამა 

მუნიციპალური და 

სხვა შენობებისათვის 

ქალაქის მერია 
(ეკონომიკური 
განვითარების 

საქალაქო 
სამსახური) 

      არა 140,000 
ქალაქის 

ბიუჯეტი; IFIs & 
დონორები 
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6.3 ღონისძიებების შეჯამება 

შემდეგ ქვეთავებში დეტალურადაა წარმოდგენილი შერჩეული ღონისძიებები შენობების 

სექტორში. 

B1 – ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP)  

CAPEX: არა  OPEX: არა (ქალაქის ბიუჯეტიდან) 

ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (ეესგ) შესაბამისობაშია 

ევროგაერთიანების ენერგოეფექტურობის დირექტივების მოთხოვნებთან. ეესგ გეგმა 

ითვალისწინებს ენერგოეფექტურების კუთხით განსახორციელებელ ქმედებებს. ეესგ  

განსაზღვრავს იმ საკითხებს, რომელიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული შემდეგ 

სფეროებში ქვეყნის ენერგოეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, კერძოდ: 	

 ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმები; 	

 ენერგო აუდიტი და მენეჯმენტის სისტემები; 	

 ეფექტური გათბობისა და გაგრილების სისტემების ხელშეწყობა;	

 ენერგო სერვისები. 	

 გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხები შენობების სექტორისთვის: 	

 ევროგაერთიანების რეგულაციების გათვალისწინება სამშენებლო სექტორში; 	

 შენობების რეკონსტრუქციისთვის საჭირო მოთხოვნები;	

 ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ღონისძიებების გათვალისწინება; 	

 შენობებში ენერგოეფექტური ღონისძიებების დაფინანსება.		

ეესგ სახელმძღვანელო დოკუმენტს წარმოადგენს ქალაქის სამშენებლო სექტორის 

ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისათვის. დოკუმენტით გათვალისწინებული 

საკითხების განხორციელება უზრუნველყოფს ენერგომოხმარების და შესაბამისად CO2 

ემისიების შემცირებას, ასევე განახლებადი ენერგოწყაროების ხელშეწყობასა და 

ენერგოუსაფრთხოების გაზრდას.	

ეესგ დოკუმენტი მომზადების ეტაპზეა, და ქალაქის ბიუჯეტიდან დამატებით 

დაფინანსებას არ საჭიროებს. 	

B2 – ახალი მშენებლობებისა და შენობების რეკონსტრუქციისთვის 
მინიმალური სტანდარტების შემოღება  

CAPEX: არა OPEX: €400,000 

მინიმალური	 ტექნიკური	 მოთხოვნების	 დანერგვის პირველ ეტაპზე მოხდება 

მოთხოვნების	 შემუშავება	 კონკტეტული ტიპის შენობებისთვის,	 რომელიც შემდეგი 

ეტაპისთვის ასახული იქნება სამშენებლო მოთხოვნებში	 და დამტკიცდება	
პროცედურების შესაბამისად.	 ამავდროულად ქალაქის მერია იმუშავებს შემდეგი 

მიმართულებით: 

 უზრუნველყოფს ახლი მოთხოვნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას 

მშენებლების, სამრეწველო სექტორის და სხვა დაინტერესებული მხარისთვის; 

საინფორმაციო შეხვედრები ასევე შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგ საკითხებს: 
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შენობებში გათბობისა და გარილების, სავენტილაციო სისტემები, განათების 

მოთხოვნები შენობებში, შენობების მართვის სისტემები;	

 შეიმუშავებს  ენერგო მახასიათებლების მინიმალურ მოთხოვნებს შენობებისათვის 

ან შენობების ცალკეული ნაწილებისათვის (მოთხოვნები უნდა ითვალისწინებდეს 

ოპტიმალურ დანახარჯებს);	

 სამშენებლო ბაზრის მოთამაშეებს მიაწოდებს მონაცემებს ენერგოეფექტური 

პროექტების თანხებისა და ენერგოდანაზოგების შესახებ.	

ეს ღონისძიება თანდათანობით გააუმჯობესებს ქალაქის ყველა შენობის 

ენერგოეფექტურობის ხარისხს და მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ენერგომოხმარებასა 

და CO2-ის ემისიების შემცირებაში. იგი ასევე ხელს შეუწყობს ახალი სამშენებლო 

მასალების გამოყენების პრაქტიკის დანერგვას და მწვანე ქცევას.	

შესაბამისი საკანონმდებლო მოთხოვნების შემუშავების ღირებულება	 დაახლოებით 

შეადგენს	€	200,000	და	ღონისძიების ადმინისტრირების სავარაუდო თანხა	დაახლოებით	
100,000	ევროა (ამ თანხის ნაწილი დაიფარება შენობების სერთიფიცირებისათვის საჭირო 

დანახარჯებიდან).	შენობის	რეკონსტრუქციისთვის საჭირო ღონისძიებების	ღირებულება,	
რა	თქმა	უნდა,	 ბევრად	უფრო	 მაღალია	 (მილიონობით	 ევრო),	 მაგრამ	 ეს	 ხარჯები	 კერძო	
სექტორის	 მიერ	 იფარება	 (ან	 მუნიციპალური	 შენობების	 შემთხვევაში	 ‐	 საერთაშორისო	
ინსტიტუტების	მიერ	სესხებით).	

B3 – მუნიციპალური შენობების რეკონსტრუქცია  

CAPEX: €8 მლნ  OPEX: არა  

მუნიციპალურ შენობებში (სკოლები, საბავშვო ბაღები და საოფისე შენობები) 

ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

ენერგოდანაზოგების მისაღებად, არამედ კლიმატის ცვლილების სფეროში ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულებისთვისაც. საჯარო სექტორში არსებული პროექტები 

ძირითადად მოიცავს თერმული რეაბილიტაციის ღონისძიებებს, რომელიც მოიცავს: 	

 კედლების, სახურავისა და იატაკის ინსულაცია;		

 გაზზე მომუშავე გათბობის ქვაბების მაღალეფექტურობა (გათბობის ქვაბების 

შეცვლა);		

 გათბობის სისტემების დროითი კონტროლი;	

 თბომოხმარების გაზომვის ინდივიდუალური სისტემები;	

 ორმაგი შემინვის ფანჯრები; 	

 ახალი რადიატორები;	

 შიგა გათბობის სისტემების განახლება.	

ენერგოეფექტური ღონისძიებები,	როგორც	წესი,	მთელი	შენობის	სარეაბილიტაციო	გეგმის	
ნაწილს წარმოადგენს. ენერგეტიკულ	კვლევებსა	და	შეფასებებზე დაყრდნობით, ქალაქის 

მერია შეძლებს ენერგოეფექტური ღონისძიებების	 იდენტიფიცირებას კონკრეტული 

შენობებისათვის.	

ენერგომოხმარების შემცირების პარალელურად, აღნიშნული ღონისძიების 

განხორციელება დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის (შესაძლოა საჭირო გახდეს 

დასაქმებულთა ტრეინინგები).	

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო პირველადი კაპიტალური დანახარჯი 

დაახლოებით 8 მილიონი ევროა, რომელიც დაახლოებით 1-1.5 მილიონი ევროს 
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მიმდინარე დანახარჯს საჭიროებს. ღონისძიებების უმეტესობის ამოგების პერიოდი 

დაახლოებით 3-5 წელია. დაფინანსების შესაძლო წყაროა ქალაქის ან ცენტრალური 

ბიუჯეტი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები. 	

B4 – განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა 

მუნიციპალური და სხვა შენობებისათვის 

CAPEX: €3 მლნ  OPEX: არა 

ქალაქს შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა სახის განახლებადი ენერგოწყარო შენობების 

ენერგიით უზრუნველსაყოფად. განახლებადი ენერგიის გამოყენების წახალისება 

შესაძლებელია სხვადასხვა ტიპის საკანონმდებლო ინიციატივებისა და რეგულაციების 

შემოღებით, როგორიცაა: სამშენებლო ნორმები, ნებართვების სისტემები, ზონირების 

რეგულაციები და შენობების შეფასებისა და სერთიფიცირების სისტემები. ცალკეული 

მაგალითები მოიცავს სახურავებზე მზის პანელების  და წყლის გამაცხელებლების 

დაყენების წამახალისებელ პრაქტიკას.    

შესაძლოა შემდეგი სახის ღონისძიების წახალისება მუნიციპალურ დონეზე:		

 მზის თერმული კოლექტორები - ოჯახების ცხელი წყლით უზრუნველყოფისათვის;		

 მზის PV	პანელები - წყლის გათბობისა და გაგრილებისა და განათებისათვის.	

ტექნიკურ-ეკონომიკრი შეფასება მუნიციპალურ შენობებში (სპორტული ნაგებობები, 

საბავშვობაღები, ბიბლიოთეკები, სხვა საჯარო შენობები) ურბანული განახლებადი 

ენერგოინსტალაციებისათვის განხორციელდა 2017 წელს EBRD -ის დაფინანსებით. 

კვლევამ აჩვენა, მზის თერმოინსტალაციის საინვესტიციო ამოგების პერიოდი 3-დან 5 

წლამდეა, ხოლო  შედარებით მაღალი ამოგების პერიოდი (თითქმის 14 წელი) აქვს მზის 

PV სისტემებს. მზის PV სისტემების წახალისება შესაძლოა ისეთი მექანიზმების 

შემოღებით, როგორიცაა სუბსიდირებული სატარიფო სისტემის (feed in tariffs (FITs) სქემა. 

ამგვარი მოდელი მრავალ ქვეყანაში ეროვნულ დონეზეა დანერგილი.	

წინა ღონისძიების მსგავსად, აღნიშნული ღონისძიების განხორციელება 

ენერგომოხმარების შემცირების პარალელურად, დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის. 

მუნიციპალურ შენობებში ამ ღონისძიების განხორციელება დაახლოებით 3 მილიონი 

ევრო დაჯდება; შესაძლო ფინანსირების წყარო საერთაშორისო საფინანსო 

ინსტიტუტებია. 	

1.1.1 B5 – განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა 

მუნიციპალური და სხვა შენობებისათვის 

CAPEX: არა OPEX: €150,000 

ენერგო მენეჯმენტის სისტემა საშუალებას მოგვცემს გვქონდეს ზუსტი ინფორმაცია  

ქალაქის შენობების ენერგო მაჩვენებლების შესახებ. 	

სისტემის დანერგვის შედეგად ქალაქის მუნიციპალიტეტისა და მოსახლეობისთვის 

ხელმისაწვდომი იქნება ინფორმაცია შენობის ენერგო მაჩვენებლების შესახებ, ასევე 

სისტემის დანერგვის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება:		

 მსგავსი პარამეტრების მქონე შენობებთან ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლების 

შედარება;	
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 შენობების ენერგომოხმარებისა და ენრგომაჩვენებლების შესახებ მონაცემთა 

გაცვლის ერთიანი სისტემის მიღება;	

 სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეს ექნება ინფორმაცია შენობების 

ენერგოეფექტური პროექტის ღირებულებისა და ენერგოდაზოგვის პოტენციალის 

შესახებ;	

 მიღებული ინფორმაცია დაეხმარება გადაწყვეტილების მიმღებებს შენობების 

სექტორში სამომავლო ქმედებების დაგეგმვისას.	

ენერგო მენეჯმენტის სისტემა ასევე უზრუნველყოფს შენობების ენერგო დანაზოგებს, 

ასევე გამოყოფს არაეფექტურ წერტილებს და გვთავაზობს ღონისძიებებს მეტი 

ენერგოეფექტურობის მისაღწევად. 	

სისტემის შესყიდვისა და დანერგვის პირველადი თანხა 100 000 ევროა, შენახვის თანხა 10 

000 ევრო. 

7  მ რ ე წ ვ ე ლ ო ბ ა  
ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ სამრეწველო და 

კომერციული სექტორები ზემოქმედებას ახდენენ 

ქალაქის გარემოს მდგომარეობაზე, შესაბამისად, 

ჩვენი სტრატეგიული ხედვა ითვალისწინებს რომ 

თბილისის ბიზნეს სექტორი აკმაყოფილებდეს 

მაღალ გარემოსდაცვით სტანდარტებს. 	

იმისდა მიუხედავად, რომ ქალაქის მერიას 

სამრეწველო სექტორის განვითარებაზე 

პირდაპირი ზემოქმედება არ აქვს, ჩვენ 

აქტიურად ვითანამშრომლებთ სხვადასხვა 

უწყებასთან რათა მოხდეს ბიზნეს სექტორის 

გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების გაუმჯობესება. 

სამრეწველო სექტორის შეფასებამ აჩვენა, რომ 

ბიზნეს სექტორს გარემოსდაცვით მოთხოვნების, 

სტანდარტების და ზემოქმედების შესაძლო შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ 

მწირი ინფორმაცია გააჩნია, ამ მიმართულებით მათ ნაკლები მხარდაჭერა აქვთ. 

მრეწველობის სექტორის წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების შესრულების გარეშე რთულია ბიზნეს 

კონკურენტულუნარიანი გარემოს შექმნა და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა.	

მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი სამრეწველო ნარჩენ წყლებსა და ნარჩენებს უკავშირდება. 

ქვეყანაში არ არსებობს სახიფათო ნარჩენებისა და სამშენებლო ნარჩენების შეგროვებისა 

და გადამუშავების თანამედროვე სისტემა. მრეწველობის სექტორისგან მიღებული 

ნარჩენი წყალის ჩადინება ხშირ შემთხვევაში საკანალიზაციო ქსელში ხდება; არ არსებობს 
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საკანონმდებლო მოთხოვნები ჩამდინარე სამრეწველო წყლების ადგილზე 

გადამამშავებელი ტექნოლოგიების შესახებ. 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებები, მრეწველობის 

დახმარების პროგრამებსაც მოიცავს. სამრეწველო სექტორში გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობის გაუმჯობესების შესახებ ღონისძიებები სხვა სექტორებშიც (ნაჩენების 

მართვის და წყლის სექტორები) არის გათვალისწინებული. კერძოდ, სამრეწველო ნარჩენი 

წყლების გაწმენდის ღონისძიებები გათვალისწინებულია წყლის სექტორის ქვეთავში, 

ხოლო კომერციული სექტორის ნარჩენების შეგროვებისა და გადამუშავების საკითხები 

ასახულია მუნიციპალური ნარჩენების ქვეთავში. 

7.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები  

მოცემულ თავში მიმოხილულია ქალაქის მერიის ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

მრეწველობის სექტორისთვს. 

7.1.1 ხედვა 

ხედვა 
თბილისის ბიზნეს სექტორი აკმაყოფილებდეს 

მაღალ გარემოსდაცვით სტანდარტებს 

იმისდამიუხედავად, რომ მრეწველობის სექტორის მართვა ქალაქის მერიის 

კომპეტენციაში არ შედის, მერია ითანამშრომლებს სხვადასხვა ორგანიზაციასთან 

(მაგ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, სავაჭრო 

პალატასთან დამსაქმებელთა კავშირთან და ა.შ) რათა დაეხმმაროს ბიზნეს სექტორს 

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების  აღსრულებაში. 

7.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

სამრეწველო სექტორში არსებული ხედვის - მიღწეულ იქმას მაღალი 

გარემოსდაცვითი მაჩვენებელი სამრეწველო სექტორში - მისაღწევად, დასახული 

სტრატეგული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები წარმოდგენილია ქვემოთ. 

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 

ბიზნეს სექტორი ინფორმირებულია მათი საქმიანობით შესაძლო 

გარემოზე ზემოქმედების შესახებ და აქტიურად ჩართულია მწვანე 

ქალაქის მიზნების მიღწევაში - საქმიანობის დაგეგმვისას 

ითვალისწინებს ღონისძიებებს ჰაერის ემისიების, ჩამდინარე ნარჩენი 

წყლების და ნარჩენების რაოდენობის შესამცირებლად 
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კომპანიების მიერ გარემოზე მიყენებული ზიანის დაჯარიმება ხდება, ამავდროულად არ 

არსებობს საკონსულტაციო სამსახური, რომელიც კომპანიებს სიტუაციის გაუმჯობესების 

გზებს შესთავაზებს.    საჭიროა ბიზნესს ქონდეს მეტი წვდომა ინფოორმაციაზე და 

პროგრამებზე, რომელიც დაეხმარებათ გარემოსდაცვითი მართვის გაუმჯობესებაში; 

ბიზნესს სექტორისთვის ასევე საჭიროა არსებობდეს წამახალისებელი მექანიზმები, 

როგორიცაა მაგალითად გარემოსდავითი მოთხოვნების გათვალისწინება შეყიდვების 

პროცესში.	

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 

თბილისში არსებული ბიზნესი რესურსეფექტური და 

გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი 

მოთხოვნების გათვალისწინების შედეგად იღებს მნიშვნელოვან 

სარგებელს 

მხარდაჭერი პროგრამები კრიტიკულია იმისათვის, რომ ადგილობრივმა ბიზნესმა 

კონკურენცია გაუწიოს უცხოურს ევროკავშირის გარემოსდაცვითი რეგულაციების 

შესაბამისად, ამიტომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია, რადგან ის ხელს 

შეუწყობს ჩვენს ეკონომიკურ განვითარებას  

სტრატეგიული 
მიზანი 

3 

ქალაქში არსებობს მომსახურების და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიების მი

წოდების სერვისი ბიზნესისთვის, რომელიც დაეხმარება კერძო სექტორს უ

ზრუნველყონ საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი ნორმების შესრ

ულება 

ქალაქის მერია დაეხმარება ადგილობრივ ბიზნესს გარემოსდაცვითი მაჩვენებლის 

გასაუმჯობესებლად საჭირო პროდუქტისა და სერვისით უზრუნველყოფაში. 

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

4 
სამრეწველლო ნარჩენების ხელახალი გამოყენება, რეციკლირება და გაწმენ

და ხდება მოთხოვნების შესაბამისად 

მნიშვნელოვანი საკითხი სამრეწველო ნარჩენ წყლებსა და ნარჩენებს უკავშირდება. 

ქვეყანაში არ არსებობს სახიფათო ნარჩენებისა და სამშენებლო ნარჩენების 

შეგროვებისა და გადამუშავების თანამედროვე სისტემა. მრეწველობის სექტორისგან 

მიღებული ნარჩენი წყალის ჩადინება ხშირ შემთხვევაში საკანალიზაციო ქსელში 

ხდება; არ არსებობს საკანონმდებლო მოთხოვნები ჩამდინარე სამრეწველო წყლების 

ადგილზე გადამამშავებელი ტექნოლოგიების შესახებ.   
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7.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და შუალედური ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა ინფორმაციას 

განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების ვადების, 

სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების (OPEX) და 

პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. მრეწველობის სექტორში განსაზღვრული 

თითოეული ღონისძიებისთვის დამატებითი დეტალები მოცემულია ცხრილში 7.3 

ცხრილში.   
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ცხრილი 7.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 
დაფინანსების წყაროები მრეწველობის სექტორისთვის 

No 
Green City 

 Measures	
SO	

საშუალოვადიან

ი ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 
ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსების 

წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

20
 

2
021

 

2
0

22
 

2
0

23
+

 
I1 

გარემოსდაცვითი 
მხარდაჭერის 

პროგრამები ბიზნეს 
სექტორისთვის   

SO1 

500ბიზნეს 

მხარდაჭერის 

პროგრამა 

შემუსავებულია. 

ბიზნესი აკეთებს 

გარემოსდაცვითი 

ანგარიშების 

წარდგენას 

ყოველწლიურად. 

ბიზნეს სექტორიდან 

წარმოქმნილი 

ნარჩენების 

მონიტორინგი ხდება 

ქალაქის მერია; 
მრეწველობა 
Bodies (GEA, 
GCCI); კერძო 
ბიზნესი 

      არა 2.1 მლნ 

ეროვნული 
მთავრობა, 

საერთაშორისო 
დონორები, 

კერძო სექტორი 

I2 

გარემოსდაცვითი 
აკრედიტაციის 
მხარდაჭერის 
პროგრამა	

SO2 

გარემოსდაცვითი 
აკრედიტაცია მიიღო 

100ბიზნესმა (ISO 
14001 or EMAS) 

ქალაქის მერია; 
მრეწველობა 
Bodies (GEA, 
GCCI); კერძო 
ბიზნესი 

      არა 700,000 

ეროვნული 
მთავრობა, 

საერთაშორისო 
დონორები, 

კერძო სექტორი 

I3 

ბაზრის მხარდაჭერის 
პროგრამა 

გარემოსდაცვითი 
სერვისების და 

SO3 

მიმდინარეობს 

ბაზრის 
მხარდაჭერის 
პროგრამა 

ქალაქის მერია ; 
ტრანსპორტის 

საქალაქო 
სამსახური 

      არა 500,000 

ქალაქის მერია; 
საერთაშორისო 
დონორები; 

კერძო სექტორი 



 

Page 90 

პროდუქციის 
ხელმისაწვდომად	

გარემოსდაცვითი 
სერვისების და 
პროდუქციის 
ხელმისაწვდომად 

I4 

სახიფათო 

ნარჩენების 

გადამუშავების 

საწარმო	

SO4 

სახიფათო 

ნარჩენების 

80%გადამუსავება 

ხდება შესაბამისი 

სტანდარტებით 

ქალაქის მერია, 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო; 
კერძო ბიზნესი 

      20 მლნ 1 მლნ 

ეროვნული 
მთავრობა; EBRD; 
საერთაშორისო 

დონორები 

I5 სამშენებლო 
ნარჩენების მართვა 

SO4 

სამშენებლო 
ნარჩენების 50% 
ხელახალი 

გამოყენება ხდება 

ქალაქის მერია; 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო; 
NGOs/Agency 

      არა 1.1 მლნ 

ქალაქის მერია; 
საერთაშორისო 
დონორები; 

კერძო სექტორი 
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7.3 მწვანე ქალაქის ღონისძიებების შეჯამება 

დეტალური ინფორმაცია თითოეული ღონისძიების შესახებ მოცემულია ქვემოთ: 

I1 – გარემოსდაცვითი მხარდაჭერის პროგრამები ბიზნეს სექტორისთვის   
CAPEX: არა  OPEX: € 2.1 მლნ 

ზოგადად, თბილისის ბიზნეს სექტორი ინფორმირებული არაა გარემოსდაცვითი 

რეგულაციების შესახებ. მათ ასევე არ აქვთ ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის 

გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებების შესახებ. კომპანიის გარემოსდაცვითი 

მდგომარეობა შესაძლოა გაუმჯობესებულ იქნას ისეთი ქმედებების დანერგვით, 

რომელთა განხორციელებაც არ ითვალისწინებს დანახარჯებს ან მცირებიუჯეტიანია; 

შესაძლოა იმგვარი ღონისძიებების განხორციელებაც, რომლებიც ერთის მხრივ კომპანიის 

გარემოსდაცვით მაჩვენებელს გააუმჯობესებს, მეორეს მხრივ კი ეკონომიკურ სარგებელს 

უზრუნველყოფს (მაგ. რესურსეფექტური ინიციატივები).		

დაგეგმილია საპილოტე პროგრამის განხორციელება, რომელიც ითვალისწინებს 500 

ბიზნესის დახმარებას რათა მათ უზრუნველყონ გარემოსდაცვითი მაჩვენებლის 

გაუმჯობესება. პროგრამა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:		

 ცნობიერების ამაღლების კამპანიები;	

 ინფორმირება და სახელმძღვანელო დოკუმენტები (მაგ. როგორ გავაკეთოთ 

დანაზოგები);		

 ბიზნესის ინდივიდუალური მხარდაჭერის პროგრამები (ექსპერტული 

კონსულტანტების მეშვეობით);	

 ფინანსური წამახალისებელი ღონისძიებები (დაბალპროცენტიანი სესხები, 

გრანტები, შეღავათიანი საგადასახადო პირობები);	

 მწვანე ბიზნესის დაჯილდოება (წლიური დაჯილდოება გარემოსდაცვითი 

მიღწევების გათვალისწინებით);	

 მოიტორინგი და ანგარიშგება.	

პროგრამის განხორციელების ეტაპზე მოხდება დაკვირვება ცალკეულ პარამეტრებზე, 

როგორიცაა: პროექტის განხორციელების შედეგად მიღებული თანხების დანაზოგები, 

ცალკეული გარემოს ინდიკატორების მდგომარეობა (მაგ.CO2	 ემისიები), გენერირებული 

ნარჩენები, გადამუშავებული ნარჩენის რაოდენობა ერთეულ მშპ-ზე, ენერგო მოხმარებ და 

ა.შ. შედეგად მიიღება გადაწყვეტილება პროგრამის სამომავლო გაგრძელებისა და 

გაფართოების შესახებ.	

შემოთავაზებული ღონისძიების განხორციელების შედეგად  სამრეწველო პროცესში 

მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი ენერგო, წყლის და სხვა რესურსის დანაზოგის მიღება, 

რაც მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს უზრუნველყოფს (ღონისძიების ამოგების 

ვადაა 2-3 წელი).	

ღონისძიების ღირებულებაა 100, 000 ევრო, წლიური განხორციელების თანხა - 500,000 

ევრო. შესაძლო თანადაფინანსების წყაროებია - საქართველოს დასაქმებელთა კავშირი, და 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. პოტენციური ძირითადი დაფინანსების 

წყაროა საერთაშორისო დონორული პროგრამები.	

 



 

Page 92 

I2 – გარემოსდაცვითი აკრედიტაციის მხარდაჭერის პროგრამა 

CAPEX: არა  OPEX: € 700,000 

ქალაქის მუნიციპალიტეტი დახმარებას გაუწევს ბიზნესის იმ სექტორს, რომელსაც 

შესაძლოა გაუჭირდეთ საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა საჭირო საერთაშორისო 

სტანდარტების არქონის გამო (როგორიცააISO	 14001	 or	 EMAS); დახმარება შესაძლოა 

მოიცავდეს:	

 გარემოსდაცვითი სტანდარტების ეკონომიკური ღირებულების შეფასება;	

 ბიზნესის იმ სფეროების იდენტიფიცირება, რომლისთვისაც ამგვარი დახმარება 

მომგებიანი შეიძლება იყოს;	

 ბიზნეს სექტორისთვის აკრედიტაციის პროექტის ინიცირება;	

 აკრედიტაციის მქონე ბიზნეს სექტორის მონიტორინგი.	

აღნიშნული დაეხმარება ბიზნესს უზრუნველყონ რესურსეფექტური წარმოება და მეტი 

წვდომა საერთაშორისო ბაზარზე. პროგრამის განხორციელებისათვის ქალაქის 

მუნიციპალიტეტი ითანამშრომლებს საქართველოს დასაქმებელთა კავშირთან და 

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან.	

ღონისძიების ღირებულებაა 100, 000 ევრო, წლიური განხორციელების თანხა - 200,000 

ევრო. შესაძლო თანადაფინანსების წყაროა -  საერთაშორისო დონორული პროგრამები. 

 

I3 – ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამა გარემოსდაცვითი სერვისების და 

პროდუქციის ხელმისაწვდომად 

CAPEX: არა  OPEX: € 500,000 

კომპანიები გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის საჭიროებენ წვდომას 

შესაბამის ტექნოლოგიებზე და ტექნიკურ დახმარებაზე. ადგილობრივ ბაზარზე ამ 

სერვისებისა და პროდუქციის არქონის შემთხვევაში მათ აღნიშნულის იმპორტირება 

ესაჭიროებათ. ბაზრის დახმარების პროგრამა გულისხმობს გარემოსდაცვითი სერვისებისა 

და პროდუქტებზე წვდომის უზრუნველყოფას. ამ პროგრამის ფარგლებში ქალაქის 

მუნიციპალიტეტი გეგმავს:    

 ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სერვისევბისა და პროდუქციის ბაზრის შეფასებას 

და ამ სექტორში ძლიერი მხარეებისა და შესაძლებლობების გამოვლენას; 	

 ძირითად სექტორებში ამ მიმართულებით არსებული ხარვეზების გამოვლენა, 

საჭირო ტექნოლოგიებისა და ცოდნის იდენტიფიცირება;	

 შერჩეული სექტორებისათის დახმარების პროგრამის ინიცირება;		

 საკონსულტაციო დახმარების უზრუნველყოფა;	

 ფორუმებისა და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 	

პროგრამის განხორციელებისათვის ქალაქის მუნიციპალიტეტი ითანამშრომლებს 

საქართველოს დასაქმებელთა კავშირთან და საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატასთან.	
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ღონისძიების ღირებულებაა 100, 000 ევრო, წლიური განხორციელების თანხა - 200,000 

ევრო. შესაძლო თანადაფინანსების წყაროა - ცენტრალური მთავრობა და საერთაშორისო 

დონორული პროგრამები. 

	

I4 – სახიფათო ნარჩენების გადამუშავების საწარმო  

CAPEX: €20 მლნ  OPEX: € 1 მლნ 

საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსი ავალდებულებს მეწარმეს კანონით 

დადგენილი პროცედურების ფარგლებში მოახდინოს ნარჩენების სეპარირება, შეაგროვოს 

და დაასაწყობოს სახიფათო ნარჩენები. თუმცა, ამავე კანონმდებლობა ზუსტად არ 

განსაზღვრავს სახიფათო სამრეწველო ნარჩენის გადამუშავების მოთხოვნებს. არსებობს 

სახიფათო ნარჩენის გადამამუშავებელი მცირე ზომის საწარმოები, თუმცა მათი მასშტაბი 

მცირეა და ხშირ შემთხვევაში ვერ აკმაყოფილებს სახიფათო ნარჩენების 

გადამუშავებისთვის დადგენილ გარემოსდაცვით და ტექნოლოგიურ მოთხოვნებს.	

სამრეწველო ტერიტორიაზე არასათანადოდ დასაწყობებული/შენახული სახიფათო 

ნივთიერებები იწვევს ნიადაგის, ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურებას. 

დაბინძურებული გარემო კი საფრთხეს უქმნის მოსახლეობას. შემოთავაზებული 

ღონისძიება გულისხმობს: 			

 აშენდეს სახიფათო ნარჩენების გადმუშავების საწარმო, რომელიც მიიღებს და 

გადაამუშავებს თბილისის და მიმდებარე ტერიტორიებისათვის სამრეწველო 

სექტორში წარმოქმნილ ნარჩენებს;		

 მოხდეს ნარჩენების კლასიფიკაცია და განიმარტოს სახიფათო ნარჩენი;	

 დაევალოს მრეწველობის სექტორს აწარმოოს ანგარიშგება წარმოქმნილი 

ნარჩენების შესახებ;	

 მოხდეს სახიფათო ნარჩენების მართვის მონიტორინგი რეგულარული 

ინსპექტირებისა და ნებართვების სისტემებით მეშვეობით; 

 მოხდეს სახიფათო ნარჩენების გადაადგილებისა და მოპყრობის აღრიცხვა. 

სახიფათო ნარჩენების ახალი საწარმო მნიშვნელოვნად შეამცირებს ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გაფრქვევებს, ასევე შეამცირებს ნადაგისა და წყალზე მავნე ზეგავლენას. ამ 

ღონისძიების განხორციელება ხელს შეუწყობს მწვანე უნარ-ჩვევების გამომუშავებას 

ბიზნეს სექტორში.	

ღონისძიების კაპიტალური ხარჯები მაღალია (დაახლოებით 20 მილიონი ევრო), 

ოპერირების ხარჯებია 500, 000 ევრო. ამ ღოისძიების განხორციელებისათვის თბილისის 

მერია აქტიურად ითანამშრომლებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროსთან. დაფინანსების შესაძლო წყარო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროა, რომელიც დაფინანსებას მოიპოვებს საერთაშორისო დონორებისა 

ან კერძო სექტორის დახმარებით.  

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი გეგმავს განახორციელოს 

საინვესტიციო პროექტი სახიფათო ნარჩენების მართვისთვის მთელი საქართველოს 

მასშტაბით. დაგეგმილი კვლევა 2017 წელს დაიწყება და მოიცავს მთელ ნარჩენების 

მართვის მთელს ციკლს, მათ შორის, შეგროვება, ტრანსპორტირება, გადამუშავება და 
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განტავსება. აქედან გამომდინარე, თბილისის სახიფათო ნარჩენების მართვა ამ დიდი 

პროექტის ნაწილი გახდება და ქალაქის ბიუჯეტზე პირდაპირი ზეგავლენა არ ექნება. 

I5 – სამშენებლო ნარჩენების მართვა 

CAPEX: არა OPEX: € 1.1 მლნ 

სამშენებლო სექტორში დიდი რაოდენობით სამრეწველო ნარჩენები წარმოიქმნება, 

რომელთაგან ნაწილი შესაძლოა ხელმეორედ იქნას გამოყენებული. ქალაქში აქტიურად 

მიმდინარეობს სამშენებლო საქმიანობები; ქალაქის მერიას შეუძლია მნიშვნელოვანი 

როლი შეასრულოს სამრეწველო სექტორის გარემოსდაცვითი მაჩვენებლების 

გაუმჯობესებაში სამშენებლო ნარჩენების სწორი მართვისა და ნარჩენების 

გადამუშავებისგან ეკონომიკური სარგებელის მიღების ხელშეწყობით. ღონისძიება 

ძირითადად ფოკუსირებულია სამრეწველო სექტორთან დიალოგსა და ანგარიშგების 

მოთხოვნებზე, უფრო კონკრეტულად ღონისძიება მოიცავს შემდეგ საკითხებს:   	

 სამშენებლო ნებართვების დოკუმენტაციაში გათვალისწინებულ იქნას მოთხოვნა 

ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების შესახებ;	

 სამშენებლო ნარჩენების გადამუშავების (ან ხელახალი გამოყენების) 

ნებაყოფლობითი ან სავალდებულო მიზნების შეთანხმება სამშენებლო სექტორთან;	

 ნარჩენების კლასიფიკაციისა და ხელახალი გამოყენების შესახებ სახელმძღვანელო 

დოკუმენტის მომზადება;	

 სამშენებლო სექტორისთვის საკონსულტაციო დახმარების გაწევა, რომელიც 

ითვალისწინებს სამშენებლო ნარჩენების მართვის საკითხებს;	

 სამშენებლო ტერიტორიის ზედამხედველობის ინიცირება ნარჩენების მართვის 

ღონისძიებების მონიტორინგის მიზნით; 	

 გადამუშავებული (ხელმეორედ გამოყენებული) სამშენებლო ნარჩენების 

რაოდენობის მონიტორინგის წარმოება;	

 გადამამუშავებელი საწარმოების რაოდენობის ზრდაზე დაკვირვება.	

საჭიროების შემთხვევაში, ქალაქის მერია შეიმუშავებს პროგრამას ნარჩენების 

გადამამუშავებილი ბიზნესისთვის, რომელიც დაეხმარება მათ მოახდინონ ნარჩენების 

შეგროვება და სეპარირება, და მოიძიონ ახალი ბაზარი სამშენებლო ნარჩენებისთვის 

(აღნიშნული ღონისძიება შესაძლოა კავშირში იყოს ღონისძიება I3თან).     

დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნის გარდა, აღნიშნული ღონისძიების გატარება 

დადებით ზეგავლენას იქონიებს სამშენებლო ბიზნესში მასალების ხელახლა 

გამოყენებაზე და დაზოგავს ენერგიას. 	

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯები დაახლოებით 

100,000 ევროს შეადგენს, წლიური ოპერირების ხარჯია 500,000 ევრო. 		

მსგავსი ღონისძიებების გამოცდილება არსებობს ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, და ამ 

მაგალითების გათვალისწინება შესაძლებელია თბილისში. კაპიტალური ხარჯების 

გამოყოფას სავარაუდოდ საერთაშორისო დონორები და ცენტრალური ბიუჯეტი შეძლებს. 

მიმდინარე ხარჯებს სამსენებლო ბიზნესი დაფარავს, რადგან ღონისძიების 

განხორციელებისას ნავარაუდებია სამშენებლო თანხების დანაზოგები. 	
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8  ე ნ ე რ გ ე ტ ი კ ა  
თბილისის მოსახლეობას ელექტროენერგია 

და ბუნებრივი აირი შეუფერხებლად 

მიეწოდება, მიუხედავად იმისა, რომ 

ელექტროენერგეტიკული ქსელის არსებულ 

მოთხოვნას პასუხობს, ენერგომოხმარებისა და 

მიწოდების ზემოქმედება გარემოზე 

მნიშვნელოვანია. ქალაქის მერიას სურს 

წაახალისოს, სუფთა, განახლებადი  

ენერგეტიკა და ენერგოეფექტური 

ღონისძიებები. 

ელექტროენერგიის მიწოდება ქალაქში კერძო 

კომპანიის, თელასის ფუნქციაა. მიუხედავად 

ქალაქის შეზღუდული კომპეტენციისა ამ 

სფეროში, მერია აქტიურად თანამშრომლობს 

თელასთან რათა ხელი შეუწყოს 

მცირემასშტაბიანი განახლებადი ენერგო 

პროექტების ინსტალაციას შენობებში.  

განახლებადი ენერგო რესურსების ძირითადი წილი ჰიდროენერგეტიკაზე მოდის, სხვა 

განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ენერგიის წილი (ძირითადად საწვავი შეშა) 

დაახლოებით 10%ია. ქვეყანაში არ არსებობს წამახალისებელი მექანიზმები (ფინანსური 

და საკანონმდებლო) რომელიც ხელს უწყობს განახლებადი ენერგო რესურსების 

ტექნოლოგიების ინსტალაციას.  

განახლებადიენერგეტიკის წახალსების პარალელურად, მნიშვნელოვანია 

ენერგოეფექტურობის გაზრდა შენობებში, ენერგოეფექტური დანადგარების 

პოპულარიზაცია და ქუჩის განათებების მოწყობა. 

ენერგეტიკის სექტორისთვის შემუშავდა განვითარების გრძელვადიანი ხედვა,  

სტრატეგიული მიზნები და ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიები, 

რომელთა განხორციელების შედეგად შეამცირდება გარემოზე ზეწოლა ენერგეტიკის 

სექტორიდან. ამ საკითხებზე მუშაობისას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე (მაგ. 

ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახური, კერძო კომპანიები: ჯორჯიან ვოთერ 

ენდ ფაუერი და თელასი) აქტიურად იყო ჩართული.  სექტორის განვითარების ხედვა, 

სტრატეგიული მიზნები და მოკლევადიანი ღონისძიებები დეტალურადაა განხილული 

შემდეგ თავებში. 
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8.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

ენერგეტიკის სექტორში არსებული ხედვა და სტრატეგიული მიზნები წარმოდგენილია 

ქვემოთ. 

8.1.1 ხედვა  

ხედვა  
თბილისის სუფთა ენერგიის ეფექტური წარმოება 

და მოხმარება 

ქალაქს განახლებადი ენერგოწყაროების გამოყენების მნიშვნელოვანი პოტენციალი 

გააჩნია.  მერია გეგმავს გააგრძელოს პოტენციური ენერგოდაზოგვების 

შესაძლებლობების  და განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების შესწავლა 

მუნიციპალური და სხვა შენობებისათვის. ამ ამოცანის მისაღწევად საჭიროა 

სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან აქტიური თანამშრომლობა, როგორიცაა 

თელასი, ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერი, ასევე კერძო სექტორი. 

როგორც მოსალოდნელია ‘სუფთა ენერგიის ეფექტური წარმოებისა და მოხმარების’ 

ხედვა ქალაქის ენერგოდანახარჯებს შეამცირებს.	

8.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება 

და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება 

ქალაქს აქვს მეტი მზის (PV და თერმული), ბიოგაზის/ბიომასის 

(სატყეომენეჯმენტიდან მიღებული ბიონარჩენები) და გეოთერმული რესურსების 

ათვისების პოტენციალი.  თბილისს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს განახლებადი 

ენერგია ტრანსპორტის, შენობების და მრეწველობის სექტორში და ამ გზით 

უზრუნველყოს CO2 ემისიების განახლებადი ენერგიის კუმულაციური პოტენციალი 

შეადგენს 685,000	  მგვტ/სთ 	 (წყარო: SEAP	 თბილისი 	 2020 და ექსპერტული 

გამოთვლები).		

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 ენერგომოხმარების ეფექტურობა (ქუჩის განათებები, სხვადასხვა 

ტექნოლოგიები) 
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ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლის გაუმჯობესება უნდა მოხდეს თანამედროვე 

ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების ფართო გამოყენებით და ენერგოეფექტური 

ღონისძიებების დაფინანსების სქემების წახალისებით. 

ენერგოდანაზოგების გენერირების პარალელურად ახალი LED განათების სისტემებს 

შემდეგი დადებითი ეფექტი აქვს:	

 უზრუნველყოფს კარგ ხილვადობას (უნიფიცირებული ილუმინაციური 

პარამეტრები);	

 დღეღამის მონაკვეთის საფუძველზე შესაძლებელია განათების და მისი 

ინტენსივობის მართვა, რაც მაქსიმალურ ენერგოდაზოგვას უზრუნველყოფს;  

 შესაძლებელია განათების ქსელების მართვისა და განათების მდგომარეობის 

კონტროლი.		

ენერგოეფექტრი ღონისძიებების დაფინანსების ერთ-ერთი მეთოდია ენერგო მაჩვენებლის 

საკონტრაქტო სქემები, რომელიც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

აქტიურად გამოიყენება. 

 

8.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და შუალედური ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა ინფორმაციას 

განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების ვადების, 

სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების (OPEX) და 

პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. ენერგეტიკის სექტორში განსაზღვრული 

თითოეული ღონისძიებისთვის დამატებითი დეტალები მოცემულია ცხრილში 8.1 

ცხრილში.   
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ცხრილი 8.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები ენერგეტიკის სექტორისთვის 

No შერჩეული ღონის
ძიებები	

SO	
საშუალოვადიანი 

ამოცანები 

(2025)	

განმახორციელ

ებელი ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსები

ს წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

2
0

 

2
021

 

2
0

2
2

 

2
0

23
+

 

E1 

ენერგოეფექტურობი

ს ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა 

(NEEAP) 

SO1 

ენერგოეფექტურობის 
ეროვნული 
სამოქმედო გეგმა 
დასრულებულია 

ქალაქის მერია 
(ეკონომიკური 
განვითარების 

საქალაქო 
სამსახური); 
ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

      არა არა 
ეროვნული 
მთავრობა 

E2 

მცირემასშტაბიანი 
ურბანული 

განახლებადი 
პროექტების 

წახალისება და 
ქალაქში 

განახლებადი 
ენერგოპოტენციალი

ს ათვისება 

SO1 

ხდება 

მცირემასშტაბიანი 
ურბანული 
განახლებადი 
პროექტების 
წახალისება და 

განვითარება 

ქალაქის მერია 
(ეკონომიკური 
განვითარების 

საქალაქო 
სამსახური); 
თელასი, 

ენერგეტიკის 
სამინისტრო 

      არა 450,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 
ეროვნული 

მთავრობა; IFIs & 
დონორები 

E3 
ქუჩების განათებაის 
მოდერნიზება LED 
სტანდარტებით  

SO2 
მიმდინარეობს 

ქუჩების განათებაის 
მოდერნიზება LED 

ქალაქის მერია 
(ეკონომიკური 
განვითარების 

      30 მლნ Reduced 
ქალაქის 

ბიუჯეტი; IFIs & 
დონორები 
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სტანდარტებით   საქალაქო 
სამსახური) 
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8.3 შერჩეული ღონისძიებბების მოკლე მიმოხილვა 

The following paragraphs provide more details of each Selected Measure. 

E1 – ენერგოეფექტურობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEEAP) 

CAPEX: არა  OPEX: არა (ქალაქის ბიუჯეტისთვის) 

მოცემული ღონისძიება	 B1 ღონისძიების მსგავსია, მაგრამ ცდება შენობების სფეროს. 	
შენობების გარდა, NEEAP დოკუმენტი მოიცავს ასევე ენერგო მიწოდების საკითხებსაც 

(განსაკუთრებით განახლებადენერგო რესურსების გაზრდას) და ზოგადი ტიპის ენერგო 

ქმედებებს. 	

NEEAP	 ქვეყნის პოლიტიკის დოკუმენტია, რომელიც ფოკუსირებულია ენერგო 

ეფეტურობაზე, შესაბამისად ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და სამუშაო ადგილების 

შექქმნას. დოკუმენტში მოცემული საკითხების განხორციელება ხელს შეუწყობს CO2 

ემისიების შემცირებას და ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებას. 	

E2 – მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების 
წახალისება და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის 
ათვისება    

CAPEX: არა OPEX: €450,000 

ქალაქის მასშტაბით განახლებადი ენერგო წყაროების გამოყენების ხელშეწყობა მრავალ 

ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის ეროვნულ ან ადგილობრივ დონეზე ენერგო 

პოლიტიკაზე და ასევე მერიასა და კერძო ენერგოკომპანიებს შორის თანამშრომლობაზე. 

ასევე მნიშვნელოვანია მოქალაქეების მხარდაჭერა. დაინტერესებულ მხარეებთან 

კონსულტაციებისა და დიალოგის მეშვეობით, ქალაქის მერიას შეუძლია გავლენა 

იქონიოს მოქალაქეების, ადგლობრივი ბიზნესის და სხვა ორგანიზაციების  

ენერგომოხმარების უნარ-ჩვევებზე. ქალაქის მერია მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს 

სხვადასხვა სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელების, მედია კამპანიების 

ორგანიზების და ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის გზით, ენერგომოხმარების ცოდნის 

და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვაში.   

თბილისს აქვს შესაძლებლობა გამოიყენოს განახლებადი ენერგია ტრანსპორტის, 

შენობების და მრეწველობის სექტორში და ამ გზით უზრუნველყოს CO2 ემისიების 

განახლებადი ენერგიის კუმულაციური პოტენციალი შეადგენს 685,000	 მგვტ/სთ 	(წყარო: 
SEAP	თბილისი 	2020 და ექსპერტული გამოთვლები).		

ქალაქის მასშტაბით შესაძლებელია განახლებადი ენერგოწყაროების გამოყენების შემდეგი 

ტიპის პრაქტიკის დანერგვა: 		

 ცხელი წყლის მზის კოლექტორები	(საცხოვრებელ შენობებში, სამედიცინო და 

სოცუზრუნველყოფის დაწესებულებებში);	 	

 მზის PV სისტემები ელექტროენერგიის მისაღებად;	

 გეოთერმული ენერგია გათბობისა და ცხელი წყლის მომარაგებისათვის 

(საცხოვრებელ და საჯარო შენობებში);		

 ბიომასა და ბიო-ნარჩენები ენერგოგენერაციისათვის (საჯარო შენობები);	

 მცირემასშტაბიანი ჰიდროელექტროსადგურები (საჯარო და  კერძო საწარმოებში);		
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 ქარის ენერგია (კერძო შენობებში).	

მსგავსი ღოონისძიებების განხორციელებას თან ახლავს დასაქმების პოტენციალის ზრდა, 

განსაკუთრებით თუ ამგვარი ღონისძიებები I3 ღონისძიების პარალელურად დაიგეგმება.  	

საინფორმაციო კამპანიების თანხა დაახლოებით 250, 000 ევროა, რომლის 

განხორციელებისათვის საჭირო თანხა შესაძლოა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს ან 

მოპოვებულ იქნას საერთაშორისო დონორული დახმარებების მეშვეობით.  

განახლებადიენერგო რესურსების ათვისების სფეროში ინვესტიციები სავარაუდოდ 

კერძო სექტორიდან განხრციელდება. 	

E3 – ქუჩების განათებაის მოდერნიზება LED სტანდარტებით  

CAPEX: €30 მლნ  OPEX: მნიშვნელოვნად შემცირებულია 

ქუჩის განათებას ქალაქის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს. ქუჩის განათების 

მოდერნიზაციის პროექტის განხორციელებას მნიშვნელოვანი ენერგო დანაზოგების 

მიღების პოტენციალი აქვს. LED განათების ინსტალაცია საჯარო სექტორში დაახლოებით 

50-60% ენერგო დანაზოგს უზრუნველყოფს, სისტემის საექსპლუატაციო დანაზოგი კი 

დაახლოებით 70-80%ია.	

ენერგოდანაზოგების გენერირების პარალელურად ახალი LED განათების სისტემებს 

შემდეგი დადებითი ეფექტი აქვს:	

 უზრუნველყოფს კარგ ხილვადობას (უნიფიცირებული ილუმინაციური 

პარამეტრები);	

 დღეღამის მონაკვეთის საფუძველზე შესაძლებელია განათების და მისი 

ინტენსივობის მართვა, რაც მაქსიმალურ ენერგოდაზოგვას უზრუნველყოფს;  

 შესაძლებელია განათების ქსელების მართვისა და განათების მდგომარეობის 

კონტროლი.		

ქუჩის განათება ასევე უზრუნველყოფს მოქალაქეების უსაფრთხოებას და მისი 

განხორციელება ქალაქის გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული 

ნაბიჯია. ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯია 30 

მილიონი ევრო, ღონისძიების მაღალი ენერგოდაზოგვის მაჩვენებლის გათვალისწინებით 

შესაძლებელია სესხის მიღება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისაგან.  გარდა 

ამისა, შემუშავდა სხვა დაფინანსების მოდელები ენერგოეფექტური ქუჩის განათების 

პროექტებისთვის, მათ შორის ენერგო მაჩვენებლის საკონტრაქტო სქემებისა და საჯარო-

კერძო პარტნიორობისთვის. ამ დაფინანსების მექანიზმებიც იქნება შესწავლილი.  		
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9  წ ყ ა ლ ი  
ქალაქის წყლის მიწოდებას და წყალარინებას 

კერძო კომპანია - ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

ფაუერი ახორციელებს, რომლის 

კომპეტენციაა: 

o ქალაქ თბილისის მოსახლეობისათვის 

სასმელი წყლის მიწოდება (რესურსი 

საკმარისია მოსახლეობის საჭიროების 

დასაკმაყოფილებლად); 

o არსებული წყლის ინფრასტრუქტურის 

ოპერირება და მართვა;  

o ჩამდინარე წყლების ცენტრალური 

გამწმენდი ნაგებობის ოპერირება და 

მართვა. 

 

GWP-სთან ხელშეკრულების საფუძველზე, ქალაქის მუნიციპალიტეტი პასუხისმგებელია 

ახალი წყალმომარაგებისა და წყალარინების ინფრასტრუქტურის მშენებლობაზე 

(დაფინანსების ჩათვლით) და არსებული ინფრასტრუქტურის შენახვისა და განახლების 

სანებართვო დოკუმენტაციის გაცემაზე.   

დღეისთვის, წყალმომარაგების სისტემაში მნიშვნელოვანი წყლის დანაკარგებია, რაც 

გამოწვეულია მოძველებული სადისტრიბუციო ქსელით.  ამჟამად, გამწმენდი ნაგებობა 

ჩამდინარე საკანალიზაციო წყლების მხოლოდ მექანიკურ გაწმენდას ახორციელებს. 

იმისთვის რომ გამწმენდი ნაგებობა საერთაშორისო სტანდარტებს აკმაყოფილებდეს, 

საჭიროა ახორცილებდეს ჩამდინარე წყლების როგორც ქიმიურ, ასევე ბიოლოგიურ 

გაწმენდას. 	 ეს ღონისძიებები გათვალისწინებულია კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

ფაუერის სამომავლო სამუშაო გეგმაში, თუმცა თბილისის მერია აპირებს მჭიდრო 

თანამშრომლობას მათთან რათა მოიძიოს შესაძლებლობები დააჩქაროს კომპანიის 

გეგმების განხორციელება. 

წყლის სექტორისთვის შემუშავდა განვითარების გრძელვადიანი ხედვა,  სტრატეგიული 

მიზნები და ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიები, რომელთა 

განხორციელების შედეგად შეამცირდება გარემოზე ზეწოლა. ამ საკითხებზე მუშაობისას 

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე (მაგ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო კერძო კომპანიები: ჯორჯიან ვოთერ ენდ 

ფაუერი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები) 

აქტიურად იყო ჩართული.  სექტორის განვითარების ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და 

მოკლევადიანი ღონისძიებები დეტალურადაა განხილული შემდეგ თავებში. 
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9.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

ქვემოთ მოცემულია წყლის სექტორის განვითარების ხედვა და სტრატეგიული მიზნები: 

9.1.1 ხედვა  

ხედვა  
ქალაქის მდგრადი წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე 

წყლების მართვის უზრუნველყოფა 

ხედვა გულისხმობს საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგებისა და წყალარინების 

სისტემების გაუმჯობესებას და ქალაქის გარემოსა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე 

ზეწოლის შემცირებას. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია ქალაქის მერიის, ‘ჯეორჯიან 

ვოოთერ ენდ პაუერისა’ და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობის საფუძველზე. 

9.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 წყალმომარაგების ქსელის და ჩამდინარე წყლის გამწმენდი 

ნაგებობის გაუმჯობესება 

ქალაქის მტავარი პრიორიტეტი წყლის მართვის სფეროში არის წყალმომარაგების 

სისტემის დანაკარგების შემცირება და ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის 

განახლება; რომელიც მოიცავს: 

o წყალმომარაგების ქსელში წყლიის დანაკარგების შემცირევა (არსებული 

დანაკარგები 50%-ია); 

o რეგულარული მონიტორინგის სისტემის შექმნა რათა დადგინდეს 

წყალმომარაგების ქსელში წყლისმიწოდების მდგოომარეობა; 

o არსებულ წყალგამწმენდი ნაგებობისათვის გაწმენდის ქიმიური და ბიოლოგიური 

ეტაპების დამატება (საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოება). 

ქალაქის მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით ნაკლები კომპეტენცია აქვს, თუმცა ამ 

მიზნის მისაღწევად აქტიურად ითანამშრომლებს ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერთან.  

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 ზედაპირული წყლის ხარისხის გაუმჯობესება  

ჩვენი პრიორიტეტებია: 
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 ჩამდინარე წყლების ეფექტური მონიტორინგის სისტემის შემუშავება, მათ შორის 

სამრეწველო ჩამდინარე წყლების მონიტორინგი;	
 ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ნორმებს დადგენა სამრეწველო და კომერციული 

ობიექტებისთვის;	
 დეტალური პროექტის (განხორციელების გეგმის) შემუშავება ცენტრალური 

ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს რეაბილიტაციისთვის; 	
 ყველა წყალმომხმარებლის დაერთების უზრუნველყოფა ცენტრალურ 

საკანალიზაციო სისტემებზე	 

 

სტრატეგიული 
მიზანი 

3 წყალმოხმარების შემცირების პროგრამის შემუშავება 

სტრატეგიული მიზანი მოიცავს შემდეგი ღონისძიებების განხორციელებას: 

o წყალმოხმარების შემცირების ალტერნატივების იდენტიფიცირება;	

o ახალი სატარიფო სისტემის განხორციელებისათვის სამოქმედო გეგმის მომზადება;  		

o საჯარო განხილვების მომზადება და წყალმოხმარების დაზოგვითი ღონისძიებების 

წარდგენა. 		

სტრატეგიული მიზნის განხორციელება გულისხმობს ქალაქის მოსახლეობის 

უზრუნველყოფას ეფექტური წყალმომარაგებისა და ჩამდინარე წყლების 

ინფრასტრუქტურით. თბილისის მერია გეგმავს აქტიურ თანამონაწილეობას ჩამდინარე 

წყლის ხარისხის მონიტორინგის პროცესში. 

9.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სფეროში დასახული ხედვის 

განხორციელებისათვის, შემოთავაზებულია სტრატეგიული მიზნები და 

საშუალოვადიანი ამოცანები. მიზნის მისაღწევად წარმოდგენილია კონკრეტული 

მოკლევადიანი ღონისძიებები.	

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და შუალედური ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა ინფორმაციას 

განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების ვადების, 

სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების (OPEX) და 

პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. წყლის მართვის სექტორში 

განსაზღვრული თითოეული ღონისძიებისთვის დამატებითი დეტალები მოცემულია 

ცხრილში 9.1 ცხრილში.   
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ცხრილი 9.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები წყლის სექტორისთვის 

No შერჩეული ღონის
ძიებები	

SO	
საშუალოვადიანი 

ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 
ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსების 

წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

2
0

 

2
021

 

2
0

2
2

 

2
0

23
+

 
W1 

ცენტრალური 
ჩამდინარე 

გამწმენდი ნაგებობს 
(WWTP) 

მოდერნიზება 

SO1 

ცენტრალური 
ჩამდინარე 

გამწმენდი ნაგებობს 
(WWTP) 

მოდერნიზება 

დასრულებულია 

ქალაქის მერია 
(Infrastructure 

Dept.); 
ჯორჯიან 
ვოთერ ენდ 
ფაუერი 

      20 მლნ 300,000 

სხვა 
საერთაშორისო 
დონორები; 

კერძო სექტორი 

W2 
არსებული 

საკანალიზაციო 
ქსელის გაფართოება 

SO2 
საკანალიზაციო 

ქსელის 
გაფართოებულია 

ქალაქის მერია 
(Infrastructure 

Dept.); 
ჯორჯიან 
ვოთერ ენდ 
ფაუერი 

      20 მლნ არა 
საერთაშორისო 
დონორები; 

კერძო სექტორი 

W3 
წყალმომარაგების 
ქსელის განახლება 
და ოპერირება	

SO1 

წელიწადში 

წყალომარაგების 

დანაკარგების 3% 
შემციირება 2025მდე 

(ე.ი.დანაკარგების 

დაახლოებით 
25%ისშემცირება 

ქალაქის მერია 
(Infrastructure 

Dept); 
ჯორჯიან 
ვოთერ ენდ 
ფაუერი 

      20 მლნ  Reduced 
საერთაშორისო 
დონორები; 

კერძო სექტორი 
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2025ისთვის) 

W4 წყლის მოხმარების 
შემცირება  	

SO3 

წყლის მოხმარების 
შემცირების 

ცნობიერების 

ამაღლების კამპანია 

დასრულლებულია 

ქალაქის მერია 
(Infrastructure 

Dept.), 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო 

      2 მლნ 200,000 

ეროვნული 
მთავრობა; 

საერთაშორისო 
დონორები 

W5 

ჩამდინარე წყლების 
ჩაშვების ლიმიტები 
სამრეწველო და 
კომერციული 
სექტორისთვის 

SO2 

შემუშავებულია 

ჩამდინარე წყლების 
ჩაშვების ლიმიტები 
სამრეწველო და 
კომერციული 
სექტორისთვის 

ქალაქის მერია 
(Environment 

Dept.); 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო 

      არა 700,000 
ქალაქის მერია; 
ეროვნული 
მთავრობა 
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9.3 შერჩეული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვა 

მომდევნო თავებსი მოცემულია შერჩეული ღონისძიებების შესახებ დეტალური 

ინფორმაცია. 

W1 – ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს (WWTP) 
მოდერნიზება 

CAPEX: €20 მლნ  OPEX: €300,000 

ცენტრალური ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობა, რომელიც ქალაქ თბილისს 

ემსახურება ეკუთვნის კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენ ფაუერს. ამჟამად, გამწმენდი 

ნაგებობა ჩამდინარე საკანალიზაციო წყლების მხოლოდ მექანიკურ გაწმენდას 

ახორციელებს. იმისთვის რომ გამწმენდი ნაგებობა საერთაშორისო სტანდარტებს 

აკმაყოფილებდეს, საჭიროა ახორციეწყლის სექტორი - ღონისძიება ლებდეს ჩამდინარე 

წყლების როგორც ქიმიურ, ასევე ბიოლოგიურ გაწმენდას. 	 ეს ღონისძიებები 

გათვალისწინებულია კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის სამომავლო სამშაო 

გეგმაში, თუმცა თბილისის მერია აპირებს მჭიდრო თანამშრომლობას მათთან რათა 

მოიძიოს შესაძლებლობები დააჩქაროს კომპანიის გეგმების განხორციელება. 	

ღონისძიების განხორციელება მნიშვნელოვნად შეამცირებს მდინარე მტკვარის 

დაბინძურებას და შესაბამისად, შემცირდება დაავადების გავრცელების ალბათობაც. ასევე 

გაიზრდება შესაძლებლობა საირიგაციო სისტემაში გამოყენებულ იქნას გადამუშავებული 

წყალი. 	

გამწმენდი ნაგებობის მოდერნიზაციის კაპიტალური დანახარჯები ქიმიური 

გაწმენდისთვის  5-10 მილიონი ევროა, ბიოლოგიური გაწმენდის ეტაპის 

ამოქმედებისტვის კი 10-20 მილიონი ევრო. ეს ღონისძიება დაფინანსებული იქნება 

ჯეორჯიან ვოთერ ენედ პაუერის მიერ (საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან 

მოპოვებული სესხით) 

 

W2 – არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება 

CAPEX: €20 მლნ  OPEX: არა (GCAP გეგმით) OPEX: €1.5 მლნ 

სამრეწველო ნარჩენი წყლები გაუწმენდავადჩაედინება ქალაქის მცირე მდინარეებსა და 

შენაკადებში. სანიაღვრე წყლები ასევე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ჩამდინარე 

წყლები პირდაპირ ჩაედინება მდინარე მტკვარში. ასევე, ქალაქთან ახლადშემოერთებული 

რამდენიმე მცირე ზომის დასახლება არაა დაერთებული ცენტრალურ საკანალიზაციო 

სისტემას. შემოთავაზებული ღონისძიება მოიცავს:	

 ჩატარდეს კვლევა, რომელიც გამოავლენს ნებისმიერ უკანონო ჩაშვებას 

(განსაკუთრებით სამრეწველო სექტორში) ზედაპირულ წყლის ობიექტებში;		

 საქმიანობები, რომელიც უზრუნველყოფს ჩამდინარე მუნიციპალური 

საკანალიზაციო წყლებისა და სადრენაჟე წყლების ჩადინებას ცენტრალურ 

საკანალიზაციო კოლექტორში; 	

ზედაპირული წყლების დაბინძურების შემცირება დადებითად აისახება ქალაქის 
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გარემოზე და შეამცირებს წყლისმიერი დაავადევბების გავრცელების რისკს. 

გაუმჯობესებული ზედაპირული წყლის ხარისხი ასევე დადებითად აისახება ქალაქის 

ბიომრავალფეროვნებაზე.	

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო კაპიტალური დანახარჯები 20 მილიონ 

ევროს შეადგენს, ოპერირების დანახარჯები კი - 1-2 მილიონი ევროა (ოპერირების 

თანხების მნიშვნელოვანი ნაწილის დაფარვა მოხდება ჩამდინარე წყლების 

გადასახადებიდან). შესაძლებელია თანხების მოძიება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან 

საერთაშორისო დონორებისგან. 

 

W3 –წყალმომარაგების ქსელის განახლება და ოპერირება	
არსებული მონაცემების მიხედვით, თბილისის წყალმოხმარების ინდექსი ერთეულ მშპ-

ზე საკმაოდ მაღალია. ამ მაღალი მაჩვენებლის მიზეზად სახელდება  წყალმომარაგების 

ქსელში არსებული მაღალი დანაკარგები (დაახლოებით 50%), რომლის მიზეზი თავის 

მხრივ მოძველებული ინფრასტრუქტურაა. შენობებში არსებულ მცირე დიამეტრის მქნე 

წყალსადენის მილები განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაშია, შესაბამისად დანაკარგებიც 

დიდია. მაგისტრალური წყალსადენსა და მის განშტოებების მოვლა-პატრონობაზე 

პასუხისმგებელი კომპანია ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერია, ხოლო შენობებში 

წყალმომარაგების ქსელის მართვაზე პასუხისმგებელია ქალაქის მერია. დანაკარგების 

შესამცირებლად საჭიროა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები:  	

 გრძელვადიანი პროგრამის შემუშავება ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის 

განახლებისა და ოპერირების უზრუნველსაყოფად; 	

 შენობებში წყალმომარაგების ქსელის მდგომარეობის შეფასება. ღონისძიების 

განხორციელების შედეგად მოსალოდნელია დანაკარგების/გაჟონვების შემცირება 

და სისტემის სამომავლო განახლების/აღდგენის თანხების დაზოგვა. 	

ღონისძიების განხორციელების შედეგად მნიშვნელოვნად დაიზოგება თანხები 

წყალმოხმარებაში და შემცირდება წყლის საქაჩი სადგურების ოპერირებისთვის საჭირო 

ენერგიის დანახარჯები. 	

ღონისძიება ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერთან ერთად უნდა განხორციელდეს. 

კაპიტალური დანახარჯები დაახლოებით 20 მილიონ ევროს შეადგენს, რომლის 

გადანაწილებაც რამდენიმე წელზეა შესაძლებელი და თანხის ამოგების მიღება 

შესაძლებელია წყალმოხმარების დანაზოგებიდან. ღონისძიების ნაწილის დაფარვა 

შესაძლებელია მოხდეს მერიის ბიუჯეტდან, ძირითადი წყალგაყვანილობის ქსელის 

რეაბლიტაციაზე პასუხისმგებელი კომპანია ჯორჯან ვოთერ ენდ პაუერია.  

W4 – წყლის მოხმარების შემცირება  	
ქალაქის მოსახლეობის 100% უზრუნველყოფილია სუფთა სასმელი წყალმომარაგებით.	
ქალაქში არსებული ყველა კერძო კომპანია გამრიცხველიანებულია, მოსახლეობის 75%-ს 

კი მრიცხველი არ უყენია (ისინი სულადობის მიხედვით იხდიან). ამ ღონისძიების ქვეშ 

შემდეგი ქმედებების განხორციელებაა საჭირო: 	 

 ძირითადი წყალმომხმარებლების მიმოხილვა;		

 გამრიცხველიანების პროგრამა;		

 ახალი სატარიფო სისტემის შემოღება; 	

 წყალმოხმარების შემცირების შესაძლებლობების შესწავლა;	

 მხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც გვთავაზობს წყლის ხელმეორედ გამოყენების, 

წყლის დაზოგვის და წვიმის წყლის გამოყენების შესაზლებლობებს.	



 

Page 109 

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ამ ღონისძიების ზოგიერთი ასპექტი შესაძლოა მიუღებელი იყოს 

მოსახლეობისთვის, ამიტომ ღონისძიების განხორციელების პარალელურად საჭიროა 

კარგად გააზრებული საჯარო კამპანიის ჩატარება რათა მოხერხდეს საზოგადოების 

დარწმუნება. გამრიცხველიანების ღონისძიებების გატარება რამდენიმე წლის 

განმავლობაში უნდა მოხდეს, ღონისძიების პირველადი ფოკუსი  ახალ შენობების 

გამრიცხველიანება და  არსებული მომხმარებლების ნებაყოფლობით სურვილის 

საფუძველზე გამრიცხველიანება უნდა იყოს. საბოლოო მიზანი იქნება წყლის შემცირება 

(და მასთან დაკავშირებული ენერგო ხარჯები). ღონისძიების განხორციელებისათვის 

საჭირო კაპიტალური ხარჯებია 2 მილიონი ევრო, რომელთაგან ძირითადი თანხის 

უკუგება შესაძლებელია წყალმოხმარებაში დაზოგილი თანხებიდან.  

W5 – ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ლიმიტები სამრეწველო 
და კომერციული სექტორისთვის 

ამჟამად, არ არსებობს  წყალმიწოდების ლიმიტების შესახებ რეგულაციები ან 

წყალჩაშვების ნებართვები დიდი წყალმომხმარებლებისთვის (კერძოდ ქალაქის 

ტერიტორიაზე მდებარე საწარმოო ობიექტებისათვის). ეს იწვევს უკონტროლო 

წყალმოხარებას და ნარჩენი წყლის უკონტროლო ჩაშვებას საკანალიზაციო ქსელში ან / და 

ზედაპირული წყლებში. შემოთავაზებული ღონისძიებების განხორციელება ამ სიტუაციას 

გააუმჯობესებს და თავდაპირველად შეეხება საწარმოებს, რომელთა წყალჩაშვება 6,000 მ 3 

-ზე (წელიწადში) ან 500 მ 3 - ზე (თვეში) მაღალია. ღონისძიება მოიცავს: 

 წყალმიწოდების და წყალჩაშვების სანებართვო სისტემის შემოღებას; 	

 სანებართვო პირობების განსაზღვრას (მიწოდებული წყლის რაოდენობა, 

ჩაშვებული წყლის ხარისხი, წყალჩაშვების ხარისხის და რაოდენობის 

მონიტორინგის მეთოდი, მონიტორინგის სიხშირე);		

 საწარმოო ობიექტებზე გადამუშავებული სახიფათო ნივთიერებების სპეციფიკაცია 

და ჩამდინარე წყალში არსებული სახიფათო ნივთიერებების მონიტორინგი. 	

ღონისძიების განხორციელება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მდინარეების და 

შენაკადების ხარისხობრივ მდგომარეობას და დადებითად აისახება მოქალაქეების 

ჯანმრთელობაზე და ბიომრავალფეროვნების მდგომარეობაზე. 	

ღონისძიების განხორციელებისთვის (სისტემის შემუშავებისა და განხორციელებისათვის) 

საჭირო თანხა დაახლოებით 400,000 ევროა, ოპერირების თანხაა 100 000 ევრო. აღნიშნული 

თანხის დაფარვა შესაძლოა მოხდეს ნებართვების თანხებიდან.	
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1 0  მ ყ ა რ ი  ნ ა რ ჩ ე ნ ე ბ ი  
პროდუქციისა და მომსახურების ზრდის 

პარალელურად ხდება ნარჩენების რაოდენობის 

ზრდა, რაც თანამედროვე საზოგადოებისათვის 

მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. 

შესაბამისად, მუნიციპალური მყარი ნარჩენების 

მართვა (MSW) ქალაქ თბილისის მომავალი 

განვითარების ერთ-ერთი სტრატეგიული 

მიმართულებაა. ქალაქის მყარი ნარჩენების 

მართვის სისტემა მოიცავს შემდეგ საფეხურებს:  

მყარი ნარჩენების შეგროვება (მოსახლეობისგან 

და ნაწილობრივ სამრეწველო სექტორიდან), 

მისი ტრანსპორტირება და გატანა. ამ სისტემის 

მთავარ პრინციპია შემცირდეს ნეგატიური 

ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ჩვენი სტრატეგიული მიზანია, შემცირდეს 

ნარჩენების წარმოქმნა, ყოველთვის იქნება გარკვეული რაოდენობის მყარი ნარჩენები, 

რომელიც მართვას საჭიროებს. ჩვენი მიზანია გამოიყენებულ იქნას ეს ნარჩენები როგორც 

ღირებული მეორადი მასალების წყარო და მინიმუმამდე იქნას  დაყვანილი 

ნაგავსაყრელზე ტრანსპორტირებული ნარჩენების რაოდენობა.	

მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვება და მართვა თბილისის მერიის კომპეტენციაა და 

მას შპს ‘თბილსერვის ჯგუფი’ ახორციელებს. ნარჩენების რეციკლირება (წარმოქმნის 

ადგილზე და ნაგავსაყრელზე) არ ხდება, თუმცა თბილისში არსებული რამდენიმე მცირე 

კომპანია ახდენს ნარჩენების (ქაღალდი, ალუმინი, მინა) მცირემსაშტაბიან რეციკლირებას 

და შეგროვებას. ეს კომპანიები თბილისის რამდენიმე უბანში ახდენენ ნარჩენების 

რეციკლირებას და შეგროვებას. სახიფათო ნარჩენების საწარმოს მართვა გარემოსა და 

ბენებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაა. 

ნარჩენების მართვის სექტორისთვის შემუშავდა განვითარების გრძელვადიანი ხედვა,  

სტრატეგიული მიზნები და ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო კონკრეტული ღონისძიები, 

რომელთა განხორციელების შედეგად შეამცირდება გარემოზე ზეწოლა. ამ საკითხებზე 

მუშაობისას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე (მაგ. გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტრო, კერძო კომპანიები: კა დე ვე ჯორჯია, ადგილობრივი 

და საერთაშორისო ექსპერტები) აქტიურად იყო ჩართული.  სექტორის განვითარების 

ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და მოკლევადიანი ღონისძიებები დეტალურადაა 

განხილული შემდეგ თავებში. 
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10.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

ნარჩენების მართვის სფეროში ქალაქის მუნიციპალიტეტის ხედვა და სტრატეგიული 

მიზნები მოცემულია ქვემოთ. 

10.1.1 ხედვა  

ხედვა  
მდგრადი ქალაქი, რომელიც წარმოქმნილ ნარჩენს ღირებულ  

რესურსად გარდაქმნის 

ქალაქის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული ხედვის - ‘მდგრადი ქალაქი, რომელიც 

წარმოქმნილ ნარჩენს ღირებულ რესურსად გარდაქმნის’ - თანახმად, 

მუნიციპალიტეტის ამოცანაა შეამციროს  და გადაამუშაოს ქალაქში გენერგირებული 

მუნიციპალური ნარჩენები ევროკავშირის მიერ დადგენილი სტანდარტების 

მიხედვით.  

10.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 
მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება, რომელიც 

‘ქოლგა’ ქმედებაა სტრატეგიული მიზნები 2, 3, 4 და 5ის 

განხორციელებისათვის 

ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საჭიროა 

შემუშავდეს ნარჩენების მართვის გეგმა ქალაქ თბილისისათვის (რომელიც შესაბამისობაში 

უნდა იყოს ევროგაერთიანების მოთხოვნებთან). გეგმა მზადების პროცესშია და 

დასრულდება 2017 წელს. გეგმა განსაზღვრავს ქალაქის მყარი ნარჩენების მართვის 

სტრატეგიულ მიზნებს და სამომავლო ხედვებს 

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 მყარი მუნიციპალური ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაცია  

ნარჩენების ეფექტური მართვისთვის მნიშვნელოვანია ქალაქში ნარჩენების წარმოქმნის 

მინიმიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ სულ მოსახლეზე მყარი ნარჩენის 

წარმოების მაჩვენებელი საგანგაშო არაა და მსგავსია სხვა ქალაქების მაჩვენებლის, 

ქალაქის მოსახლეობას და სხვა ნარჩენების მწარმოებლებს ჭირდება საინფორმაციო 

კამპანიები ნარჩენების მინიმიზაციის შესაძლო საშუალებებთან დაკავშირებით.  
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სტრატეგიული 
მიზანი 

3 

შეგროვებული ნარჩენების ღირებულ მეორად რესურსად ან ენერგის წყარო

დ გამოყენება, და ნაგავსაყრელზე ტრანსპორტირებლი ნარჩენების რაოდენ

ობის შემცირება/მინიმიზაცია (ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს 

მშენებლობით) 

თბილისში გენერირებული ნარჩენის განთავსება ხდება თბილისთან არსებულ 

ნაგავსაყრელზე; ქალაქის ერთ-ერთი პრიორიტეტია შეგროვებული ნარჩენების 

ღირებულ მეორად რესურსად ან ენერგის წყაროდ გამოყენება. 

კერძო კომპანია ‘კა დე ვე ჯორჯია’ ახალი ნარჩენების გადამამუშავებელ საწარმოს 

აშენებას გეგმავს რომელიც განთავსდება არსებულ ნაგავსაყრელთან ახლოს. (საწარმო 

დაამუშავებს ქალაქის მყარ მუნიციპალურ ნარჩენებს; ადგილზე მოხდება ლითონის, 

მინისა და პლასტიკური ბოთლების განცალკევება; ნარჩენები გადამუშავდება და 

მიიღება მაღალხარისხიანი საწვავი. 

თბილისის მერია გეგმავს შეისწავლოა ნაგავსაყრელის გაზისგან ელექტროენერგიის 

მიღების შესაძლებლობა. 

სტრატეგიული 
მიზანი 

4 მუნიციპალური ნარჩენების ეფექტური შეგროვების სისტემების 

მოწყობა  

მიუხედავად მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისა, ნარჩენების მართვის სფეროში  ჯერ 

კიდევ რჩება საკითხები, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას; მოსაწესრიგებელია 

ნარჩენების ინფრასტრუქტურა, კერძოდ, საჭიროა ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის 

მეტი ტექნიკური საშუალებები. ამ კუთხით, მერია ვგეგმავს მოდერნიზაციის პროექტს. 

ეს საშუალებას მოგვცემს გავაუმჯობესოთ მოქალაქეთა მომსახურება (განსაკუთრებით 

თბილისის ახლადშემოერთებულ ტერიტორიებზე) და შევამციროთ გარემოზე 

უარყოფითი ზემოქმედება.   

ახალი ტექნიკური საშუალებების შესყიდვის პარალელურად, განხორციელედება 

ნარჩენების შეგროვების სისტემის ოპტიმიზაცია, რომელიც ფოკუსირებულ იქნება 

მონიტორინგისა და ნარჩენების გატანის მარშრუტის ოპტიმიზაციის საკითხებზე.  

სტრატეგიული 
მიზანი 

5 არსებული და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა და უ

კანონო განთავსების აღკვეთა 

არალეგალური ნაგავსაყრელები (კონკრეტულად სამშენებლო ნაგავსაყრელები) 

სერიოზულ პრობლემებს იწვევს; თუმცა ამ მიმართულებით სიტუაცია ბოლო წლებში 
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მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, კერძოდ, 2016 წელს აშენდა სამშენებლო ნაგავსაყრელი, 

გაძლიერდა დაბინძურების მონიტორინგი და აღსრულება. ნარჩენების მართვის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების თანახმად, ქალაქის მერია 

მოახდენს არალეგალური ნაგავსაყრელების ინვენტარიზაციას და შეიმუშავებს პროგრამას 

არალეგალური ნაგავსაყრელების აღდგენისათვის. ნაგავსაყრელის დახურვის 

პარალელურად, შემუშავებული და განხორციელებული იქნება ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიები. 

ნარჩენების არალეგალური განთავსების აღკვეთა უნდა მოხდეს მონიტორინგისა და 

კონტროლის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და ჯარიმებისა სისტემის აღსრულებისა 

და ადმინისტრირების გაუმჯობესებით. 

 

10.2 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ქალაქში ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაციისა და ნაგავსაყრელზე განთავსებული 

ნარჩენების რაოდენობის შემცირების მიზნით, ქვემოთ წარმოდგენილია საშუალოვადიანი 

ამოცანები და მოკლევადიანი ღონისძიებები (ცხრილი 10.1). ამ მიზნის მიღწევის 

წინაპირობა, ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალური ნარჩენების 

მართვის გეგმის შემუშავება, რომელიც ქალაქის ნარჩენების მართვის სტრატეგიულ 

მიზნებსა და ღონისძიებებს განსაზღვრავს.	
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ცხრილი 10.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები მყარი ნარჩენების სექტორისთვის 

No 
Green City 

 Measures	
SO	

საშუალოვადია

ნი ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 
ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსების 

წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

2
0

 

2
021

 

2
0

2
2

 

2
0

23
+

 

SW1 

ქალაქის 
მარეგულირებელი და 

დაგეგმვის 
შესაძლებლობის 
გაუმჯობესება  

SO1 

SO5 

შემუშავებულია 

მუნიციპალური 

მყარი ნარჩენების 

მართვის გეგმა 

მონიტორინგის, 

კონტროლის და 

აღსრულების 

ქალაქის 

შესაძლებლობა 

გაუმჯობესებული

ა 

ქალაქის მერია; 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო; 

TSG 

      არა 400,000 ქალაქის 
ბიუჯეტი 

SW2 
ნარჩენების 

გადამუშავების ახალი 
საწარმოს მშენებლობა 	

SO3 

ნარჩენების 
გადამუშავების 
ახალი საწარმოს 
აშენებულია 

ქალაქის მერია; 
TSG; კერძო 

სექტორი (KDV 
Georgia) 

      73 მლნ არა კერძო სექტორი 
(KDV Georgia) 

SW3 
ნარჩენების 

შეგროვების სისტემის 
მოდერნიზაცია	

SO4 

ნარჩენების 
შეგროვების 

კონტეინერები და 

ტრანსპორტი 

ქალაქის მერია; 
TSG; გარემოსა 
და ბუნებრივი 
რესურსების 

      20 მლნ 4 მლნ 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; EBRD; 

სხვა 
საერთაშორისო 
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ადგილზეა დაცვის 
სამინისტრო 

დონორები 

SW4 
ცნობიერების 

ამაღლების კამპანიები 
მოსახლეობისთვის	

SO2 

SO5 

მიმდინარეობს 

ცნობიერების 
ამაღლების 
კამპანიები 
მოსახლეობისთვი

ს 

ქალაქის მერია, 
გარემოსა და 
ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო; 

NGOs 

      არა 700,000  

ქალაქის მერია; 
ეროვნული 
მთავრობა; 

საერთაშორისო 
დონორები 

SW5 
არალეგალური 

ნაგავსაყრელების 
დახურვა და აღდგენა 

SO5 
არალეგალური 
ნაგავსაყრელების 
დახურულია 

ქალაქის მერია; 
TSG; გარემოსა 
და ბუნებრივი 
რესურსების 

დაცვის 
სამინისტრო 

      10 მლნ 2 მლნ 

ქალაქის მერია; 
ეროვნული 
მთავრობა; 

საერთაშორისო 
დონორები 

SW6 

ნაგავსაყრელის გაზის 
უტილიზაცია 

ელექტროენერგიის 
გენერირებისათვის	

SO3 

ნაგავსაყრელის 
გაზის 
უტილიზაცია 
ელექტროენერგიი

ს 
გენერირებისათვი

ს განხორციელდა 

ქალაქის მერია; 
TSG; თელასი 

      5 მლნ 1.5 მლნ 
ქალაქის მერია; 

EBRD; კერძო 
სექტორი 
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10.3 შერჩეული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვა 

შერჩეული ღონისძიებები აღწერილია ქვემოთ: 

SW1 – ქალაქის მარეგულირებელი და დაგეგმვის შესაძლებლობის 

გაუმჯობესება  

CAPEX: არა  OPEX: €400,000 

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს მყარი ნარჩენების მარეგულირებელი ბაზის 

გაუმჯობესების ორ საკითხს: 	

1) მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება 	

 მყარი ნარჩენების მართვის ეროვნულ კოდექსთან შესაბამისობაში, ქალაქის მერია 

შეიმუშავებს ნარჩენების მართვის გეგმას, რომელიც განსაზღვრავს ქალაქის მყარი 

ნარჩენების მოპყრობის ღონისძიებებს;	

 გეგმა განსაზღვრავს ქალაქის მყარი ნარჩენების სტრატეგიულ მიზნებსა და 

სამომავლო დეტალურ ღონისძიებებს;	

 ღონისძიება GCAP გეგმის ‘ქოლგა პრიორიტეტია’.	

2) ქალაქის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მონიტორინგის, კონტროლის და 
კანონაღსრულების შესაძლებლობის გაძლიერება. 	

 არალეგალური ნარჩენების განთავსებაზე კონტროლის, მონიტორინგის 

შესაძლებლობის გაზრდა და მუნიციპალური ნარჩენების მართვასთან 

დაკავშირებული კანონაღსრულების გაუმჯობესება;	

 ძველი არალეგალური ნაგავსაყრელები (კონკრეტულად კი სამშენებლო ნარჩენები) 

სერიოზულ პრობლემებს ქმნის; თუმცა სამშენებლო ნაგავსაყრელის აშენების 

შემდეგ (აშენდა 2016 წელს),  სიტუაცია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, 

ნაწილობრივ გაუმჯობესდა მონიტორინგისა და აღსრულების მექანიზმი.	

არალეგალურად განთავსებული მყარი მუნიციპალური ნარჩენების (ახალი 

არალეგალური ნაგავსაყრელები) რაოდენობა მცირეა. თუმცა ჯარიმების არსებული 

სისტემის ადმინისტრირება არასაკმარისად ხდება.	

ნარჩენების შესახებ არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესება გამოიწვევს 

დაბინძურების შემცირებას და დადებითად აისახება მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 

არალეგალურ ნაგავსაყრელის ყოფილი ტერიტორიის გამოყენება შესაძლებელია მწვანე 

ზონების აღდგენა/შექმნის მიზნით.	

ამ ორივე ღონისძებისთვის განხორციელების თანხა დაახლოებით 200,000 ევროა, წლიური 

განხორციელების თანხა დაახლოებით 50,000 ევროს შეადგენს. ღონისძიების დაფინანსება 

ქალაქის ბიუჯეტიდან მოხდება. 

	

SW2 – ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს მშენებლობა  

CAPEX: €73 მლნ  OPEX: უცვლელია 

ქალაქის მუნიციპალიტეტმა ხელი მოაწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს KDV Georgia-

სთან, რაც გულისხმობს  ახალი ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებას, 

რომელიც მუნიციპალური მყარი ნარჩენებისგან მაღალი ხარისხის დიზელის 
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ნავთობპროდუქტების (ევრო 5 სტანდარტის) მიიღებს. ქარხანა გადაამუშავებს ქალაქის 

ყველა საყოფაცხოვრებო ნარჩენს (დღეღამეში 1 000 ტონა). ნარჩენებისგან სეპარირებული 

ლითონი, მინა და ინერტული მასალები გაიყიდება საერთაშორისო ბაზრებზე. 

ქარხანა აშენდება არსებული ნაგავსაყრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც კვლავ 

გამოიყენება კომერციული, სამრეწველო და სამშენებლო ნარჩენების განსათავსებლად. 

ვინაიდან ახალი ქარხანა შეძლებს ქალაქში წარმოქმნილი მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენების დამუშავებას, ნარჩენების სეპარირებისა და კომპოსტირებასთან 

დაკავშირებული ქმედებები ან ნარჩენების გადამუშავების საწარმოს მშენებლობასთან 

დაკავშირებული ღონისძიებები არ იგეგმება. 

KDV Georgia დაბანდებულ ინვესტიციებს აინაზღაურებს ნარჩენებისგან წარმოებული 

ნავთობპროდუქტების ანდ გადამუშავებული მასალების გაყიდვით. კაპიტალური 

ღირებულება ითვლება 73 მილიონი ევროს ოდენობით, თუმცა ეს თანხა ქალაქის 

ბიუჯეტს არ დააკლდება. არსებული საოპერაციო ხარჯები იგივე დარჩება, რადგან 

ნარჩენების შეგროვება არსებული პრაქტიკით გაგრძელდება. 

საერთო ჯამში ახალი ობიექტი გამოიწვევს დასაქმებული ადგილების შექმნას 

ადგილობრივ ბაზარზე და უზრუნველყოფს ენერგიის გამომუშავებას (დიზელის 

ნავთობის სახით), რომელიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ელექტროენერგიის 

გამომუშავების მიზნით. ასევე მნიშვნელოვნად შეფერხდება ახალი ნაგავსაყრელისთვის 

სივრცის გამოყოფის საჭიროება მომავალში. 

 

SW3 – ნარჩენების შეგროვების სისტემის მოდერნიზაცია 

CAPEX: €20 მლნ  OPEX: €4 მლნ 

ბოლო	 წლებში	 მნიშვნელოვნად	 გაიზარდა	 ნარჩენების	 კონტეინერების	 რაოდენობა	
ქალაქში.	 ამ	 გაუმჯობესების	 მიუხედავად,	 ჯერ	 კიდევ	 არსებობს	 ნარჩენების	 მართვის	
ინფრასტრუქტურის	მოდერნიზაციის	საჭიროება.		

მოხდება ნარჩენების ახალი	 თანამედროვე	 ტექნიკისა	 და	 დამატებითი კონტეინერების 

შესყიდვა, რომელიც მოემსახურება	 თბილისის ახალშემოერთებულ	 და მიმდებარე	
ტერიტორიებს.	ახალი	აღჭურვილობის	შეძენასთან	ერთად	მოხდება	შეგროვების	სისტემის	
ოპტიმიზაცია,	კერძოდ,	მონიტორინგი	და	მარშრუტის	ოპტიმიზაცია.	

ეს	ღონისძიება	გააუმჯობესებს	ნარჩენების	შეგროვების	სერვისებს	და	შექმნის	რამდენიმე	
ახალ	 სამუშაო	 ადგილს.	 იგი	 ასევე	 შეამცირებს	 ნარჩენების	 შეგროვების	 უარყოფით	
ზემოქმედებას	 გარემოზე,	 ასევე ჰაერის ემისიებს, ვინაიდან ნავარაუდებია დაბალი	
ემისიის	სატრანსპორტო	საშუალებების	(EURO	5/6,	CNG) შეძენა.	

ამჟამად მიმდინარეობს EBRD‐	 ის	 პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოში	
არსებული	 ნარჩენების	 შეგროვების	 ინფრასტრუქტურის	 გაუმჯობესებას,	 მაგრამ	
ჯერჯერობით	იგი	არ	ფარავს	თბილისს.	ქალაქის მერია	იწყებს	მოლაპარაკებებს EBRD‐თან, 

რათა გააფართოვოს პროექტის მასშტაბები, იმგვარად, რომ მან მოიცვას თბილისი. 

ქალაქის საკრედიტო	 პოტენციალის	 	 EBRD‐	თან.	 საჭირო	 კაპიტალი	დაახლოებით	 €	 20	
მილიონია,	 რაც	 გაზრდილი	 საოპერაციო	 ხარჯებით	 (ქსელის	 გაფართოების	 გამო)	
დაახლოებით	€	1	მილიონი	ევროს	შეადგენს. 

 

SW4 – ცნობიერების ამაღლების კამპანიები მოსახლეობისთვის 

CAPEX: არა OPEX: €700,000 
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თბილისში ერთ სულ მოსახლეზე მყარი ნარჩენების წარმოქმნის მაჩვენებელი სხვა მსგავს 

ქალაქებთან შედარებით საშუალოა, ბოლო წლების სტაბილური ტენდენციის 

გათვალისწინებით. თუმცა, მოქალაქეთა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

და მოხმარების გაზრდის პარალელურად, მომავალში მოსალოდნელია ნარჩენების 

გენერირების გაზრდა. ჯერჯერობით არ ჩატარებულა მოსახლეობისთვის ნარჩენების 

მართვის საკითხების შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანია. 

შემუშავებული და განხორციელებული იქნება ცნობიერების ამაღლების კამპანიები. 

კამპანიის თემებია: 	

 ნარჩენების წარმოქმნის პრევენცია, მოხმარების შემცირება;	

 ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება და ნარჩენების მართვის სწორი 

მოპყრობა;		

 ნარჩენების არასწორი;	

  მოპყრობის შედეგად გამოწვეული ნეგატიური ზემოქმედება.	

ცნობიერების ამაღლების კამპანია დაეხმარება  ნარჩენების შეგროვების 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების შესახებ დაგეგმილი ღონისძიების უკეთ 

განხორციელებას. ასევე, ცნობიერების ამაღლების კამპანია ხელს შეუწყობს მწვანე ქცევის 

ფორმირებას და შეამცირებს მომავალში წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობას, რაც 

საერთო ჯამში შეამცირებს ნარჩენების მართვის ხარჯებს. 

კამპანიის	 ღირებულება	 დაახლოებით	 300,000	 ევროა;	 ყოველწლიური	 საოპერაციო	
ღირებულებაა	100,000	ევრო. 

 

SW5 – არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა 

CAPEX: €10 მლნ  OPEX: €2 მლნ 

არალეგალური	 ნაგავსაყრელები	 სერიოზულ	 პრობლემას	 წარმოადგენს,	 თუმცა	 ამ 

მიმართულებით თბილისში ბოლო პერიოდში სიტუაცია მნიშვნელოვნად	გაუმჯობესდა,	
რადგან	2016 წელს აშენდა სამშენებლო	ნარჩენების	ნაგავსაყრელი.	ეროვნული	ნარჩენების	
მართვის	 გეგმა	 ითხოვს,	 არალეგალური ნაგავსაყრელების	დახურვას	და	 აღდგენას	 2020	
წლისთვის. 	

პირველ ეტაპზე ქალაქის მერია გეგმავს ჩაატაროს არალეგალური ნაგავსაყრელების 

ინვენტარიზაცია (კონკრეტულად კი აღრიცხოს სამშენებლო და სამრეწველო 

ნაგავსაყრელები). მომდევნო ეტაპზე იგეგმება არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა 

და აღდგენა. 	

ნარჩენების არალეგალური განთავსების აღკვეთა უნდა მოხდეს შემდეგი საქმიანობის 

განხორციელებით:	

 მონიტორინგისა და კონტროლის შესაძლებლობების გაძლიერება;	

 ჯარიმებისა სისტემის შემოღება;	

 კანონაღსრულების გაძლიერება; 

 ცნობიერების ამაღლების კამპანიები. 

ეს	ღონისძიება	შეამცირებს	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა	და	უსაფრთხოების	რისკებს	და	
გააუმჯობესებს	 ქალაქის	 გარემო პირობებს.	 კაპიტალური	ღირებულება	დაახლოებით	 10	
მილიონი	 ევროს	 შეადგენს,	 რომელთა	 ნაწილიც	 ქალაქის	 ბიუჯეტიდან	 დაიფარება.	
მოსალოდნელია ღონისძიების ხარჯების დაფარვა სახელმწიფო ბიუკჯეტიდან	 და	
საერთაშორისო	 დონორების	 დახმარება.	 ღონისძიების განხორციელების წლიური	
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სავარაუდო	 ღირებულება	 დაახლოებით	 1	 მილიონ	 ევროს	 შეადგენს,	 რომელთაგან	
ზოგიერთი	 ჯარიმებიდან	 მიღებული შემოსავლებია.	 ეს	 ღირებულება	 უნდა	 შემცირდეს	
წლების	 განმავლობაში,	 რადგან	 ნავარაუდებია ნარჩენების არალეგალური განთავსების 

ადგილების შემცირება.		

SW6 – ნაგავსაყრელის გაზის უტილიზაცია ელექტროენერგიის 

გენერირებისათვის 

CAPEX: €5 მლნ  OPEX: €1.5 მლნ 

2012	 წელს,	 მოეწყო თბილისის ახალი	 ნაგავსაყრელი, რომელიც შესაბამისობაშია	
ევროკავშირის	 სტანდარტებთან, ნაგავსაყრელი მოიცავს	 ნაგავსაყრელის	 გაზის	
შეგროვებისა	 და	 დაწვის ეტაპებს.	 პროექტის	 გაფართოება, იმ მიზნით რომ მოხდეს 

წარმოებული ბუნებრივი აირის	 ელექტროენერგიის	 გენერაციისთვის	 გამოყენება,	
ლოგიკური	 წინგადადგმული	 ნაბიჯია.	 ეს	 ევროკავშირის	 სტანდარტების	 ძირითადი	
პრაქტიკაა.  

შემოთავაზებული	 ღონისძიება	 მოიცავს	 წარმოებული ბუნებრივი აირის რაოდენობრივ 

კვლევებს,	პროექტის	ეკონომიკის	შეფასებას	და	ნაგავსაყრელის გაზის გამოყენებას (გაზის	
ძრავების	 საშუალებით)	 ელექტროენერგიის	 მისაღებად.	 ეს	 შეამცირებს	 ქალაქის	
ენერგომოხმარებას	 (ნაგავსაყრელის	 გაზი	 განახლებადი	 ენერგეტიკის	 წყაროა)	 და	
მნიშვნელოვნად	შეამცირებს	CO2‐ის	გამონაბოლქვებს.	

კაპიტალური დანახარჯები	 შეადგენს	 5	 მილიონ	 ევროს,	 რომელიც	 უნდა	 დაფაროს	
საერთაშორისო	 დონორების	 ან	 შესაძლოა	 კერძო	 სექტორისგან.	 	 ყოველწლიური	
საოპერაციო	ხარჯები	500	000	ევროა, იგი მნიშვნელოვნად აღემატება ელექტროენერგიის	
გაყიდვიდან	მიღებული	შემოსავლებს.	

 

1 1  მ ი წ ი ს  მ ა რ თ ვ ა  დ ა  
ბ ი ო მ რ ა ვ ა ლ ფ ე რ ო ვ ნ ე
ბ ა  
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მოქალაქეების საცხოვრებელი გარემოს 

გაუმჯობესებისათვის, ქალაქის ფარგლებში 

მწვანე საფარისა და რეკრეაციული 

ტერიტორიების გაუმჯობესება ქალაქის ერთ-

ერთი პრიორიტეტია. ქალაქის ცალკეულ 

ადგილებში მწვანე საფარის მდგომარეობა  

დამაკმაყოფილებელია (მაგ., გარეუბნები, 

მთისწინა უბნები, თბილისის ზღვა, თბილისის 

დენდროლოგიური პარკი). თუმცა, მთავარი 

პრობლემები ქალაქის ცენტრალურ ნაწილებშია 

თავმოყრილი, სადაც მწვანე საფარი ხშირად 

მცირედაა წარმოდგენილი. საყოველთაოდ 

ცნობილია, რომ მწვანე საფარი და 

ბიომრავალფეროვნება მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობენ ადამიანების ჯანსაღი 

საცხოვრებელი გარემოს 

უზრუნველყოფისათვის. 

სამწუხაროდ,	თბილისის ცენტრალურ უბნებში მწვანე საფარის განვითარების ტენდენცია 

უარყოფითია, ამის მიზეზი ძირითადად,	 ახლად	 აშენებული	 ინფრასტრუქტურაა	

(როგორიცაა	საცხოვრებელი	სახლები და	საოფისე	შენობები),	რომლებიც	რიგ შემთხვევაში	

აშენდა	ურბანული	მწვანე	ფართობების	(UGS) შემცირების ხარჯზე.	 

მწვანე სივრცეების ბოლო ინვენტარიზაცია დაახლოებით 30 წლის წინ ჩატარდა. ქალაქის 

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის თანახმად, თბილისში გამწვანებული ფართობის 

რაოდენობა ერთ სულ მოსახლეზე 5.6 მ 2, ამავე გეგმის თანახმად, იგეგმება ამ 

ტერიტორიის გაზრდა თითქმის ორჯერ. ქალაქ თბილისში ბიომრავალფეროვნების 

მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, რაშიც ძირითადი წვლილი თბილისის 

დენდროლოგიურ პარკს და თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიებს სეაქვს.   

მიწის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების სექტორისთვის შემუშავდა განვითარების 

გრძელვადიანი ხედვა,  სტრატეგიული მიზნები და ამ მიზნის მისაღწევად საჭირო 

კონკრეტული ღონისძიები, რომელთა განხორციელების შედეგად შეამცირდება გარემოზე 

ზეწოლა. ამ საკითხებზე მუშაობისას სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე (მაგ. გარემოსა 

დაბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, 

არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები) 

აქტიურად იყო ჩართული.  

სექტორის განვითარების ხედვა, სტრატეგიული მიზნები და მოკლევადიანი 

ღონისძიებები დეტალურადაა განხილული შემდეგ თავებში.  
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11.1 ხედვა და სტრატეგიული მიზნები 

ქვემოთ მოცემულია ქალაქის ხედვა და სტრატეგიული მიზნები მიწის მართვისა და 

ბიომრავალფეროვნების სექტორისთვის. 

11.1.1 ხედვა  

ხედვა  
ქალაქი მნიშვნელოვანი მწვანე სივრცეებით და მდიდარი ბიომ

რავალფეროვნებით  

ამ	 სფეროში	 ჩვენი	 ძირითადი	 მიმართულებაა	 ადვილად მისადგომი გამწვანებული 

ტერიტორიების	ფართობის გაზრდა და ამგვარად მოსახლეობის საცხოვრებელი გარემოს 

გაუმჯობესება.	 მწვანე	 ქალაქის	 მთავარი	 პრიორიტეტი	 სამოქმედო	 გეგმებისა	 და	

სტრატეგიის	 შემუშავებაა,	 რაც	 უფრო	 სტაბილურ	 და	 ეკოლოგიურად	 სუფთა	 გარემოს	

შექმნას უზრუნველყოფს.	

11.1.2 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

სტრატეგიული 
მიზანი 

1 ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე დაყრდნობით 

მდგრადი ურბანული დაგეგმარების სისტემის განხორციელება 

მდგრადი	 ურბანული	 დაგეგმარების	 სისტემის	 მიზანია,	 ქალაქის	 მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის	 კონცეფციის	 განხორციელება,	 რომელიც	 მერიის	 მიერ	 მალე	
დამტკიცდება.	 გენგეგმის დოკუმენტი	 წარმოადგენს	 ქოლგა	 დოკუმენტს	
მიწათსარგებლობის შესახებ 	გადაწყვეტილების მიღებისათვის. 

 

მიწათსარგებლობის	 გენერალური გეგმის	 კონცეფციის	 დანერგვა	 და	 გამოყენება	
საშუალებას იძლევა უკეთესი	 და	 ეფექტური	 ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოხდეს 

გადაწყვეტილების	 მიღება	 და	 მიწის	 გამოყენებასთან	 დაკავშირებული	 რეგულაციების	
შექმნა. 

ოპერირებისა და მართვის ეფექტური სისტემა საჭიროებს კომპიუტერული	 პროგრამების	
გამოყენება	 (კომპიუტერული პროგრამები იძლევა ინფორმაციას მიწის მართვის და გამოყენების 

საკითხების შესახებ). 

სტრატეგიული 
მიზანი 

2 ახალი მწვანე სივრცეების  განვითარება ქალაქის ურბანულ საზღვრებში 

ღონისძიების მიზანია ერთ სულ მოსახლეზე არსებული გამწვანებული ტერიტორიის 

მაჩვენებლის გაზრდა. არსებული	 მწვანე	 სივრცეების	 ხარისხი	უნდა	 გაუმჯობესდეს	 
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(მოხდეს პარკების, სკვერების რეაბილიტაცია-აღდგენა, დაირგოს მცენარეები, 

მოეწყოს პარკები და სკვერები). 

ღონისძიება უზზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას, ასევე გაზრდის მოქალაქეთა მწვანე ქცევებს, გაუმჯობესდება ჰაერისა 

და ნიადაგის ხარისხი; ღონისძიება წვლილის შეიტანს კლიმატის ცვლილების 

ადაპტაციის ღონისძიებებში.  

  

სტრატეგიული 
მიზანი 

3 მდინაარე მტკვარის მიმდებარე ტერიტორიების 

ბიომრავალფეროვნებიის მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა 

ქალაქის ერთ‐ერთი	მთავარი	პრაქტიკული	ღონისძიება	უნდა იყოს მდინარე	მტკვრის	

სანაპიროზე	მწვანე	დერეფნების	შექმნა.	წყალდიდობისგან დაცვის მიზნით, მდინარე	

ბეტონის კალაპოტშია მოქცეული, რაც შესაძლოა	 უარყოფით	 გავლენას	 ახდენდეს	

მდინარის	 ეკოსისტემაზე (სახეობრივ მრავალფეროვნებაზე).	 ბიომრავალფეროვნების	

მდგომარეობის	 გაუმჯობესება	 მიღწეული	 იქნება	 ‘ბუნებრივ გარემოსთან 

მიახლოებული’	სივრცეების შექმნის გზით (მდინარის კალაპოტის აღდგენით). 

ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესების გარდა, ღონისძიება უზრუნველყოფს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე გაზრდის 

მოქალაქეთა მწვანე ქცევებს, გაუმჯობესდება ჰაერისა და ნიადაგის ხარისხი. 

სტრატეგიული 
მიზანი 

4 
ახალი გამწვანებული ადგილები თბილისის მიმდებარე 

ტერიტორიების მიმართულებით ქალაქის ეროზიებისგან, ქარის, 

მეწყერებისგან, წყალდიდობებისგან დაცვის მიზნით 

ღონისძიების მიზანია  მცენარეთა ახალი სახეოებების დარგვა ქალაქის მოსალოდნელი 

ქარების, წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზისა და მეწყერებისგან დაცვის მიზნით. ეს	
ღონისძიება	 მჭიდროდაა	 დაკავშირებული	 "100	 მედეგი	 ქალაქების"	 პროგრამით 

გათვალისწინებულ	საკითხებთან.	კლიმატის	ცვლილების	ადაპტაციის	ზომის	გარდა,	იგი	
ასევე	 ხელს	 შეუწყობს	 სამუშაო	 ადგილების	 შექმნას,	 ჯანდაცვისა	 და	 საზოგადოების	
ჩართულობის	 გაუმჯობესებას.	 ასევე	დადებით	 გავლენას	 მოახდენს	 წყლის	და	 ნიადაგის	
ხარისხზე	და	სათბურის	გაზის	ემისიების შემცირებაზე. 

11.1.3 მწვანე ქალაქის ღონისძიებები 

ბიომრავალფეროვნებისა და მიწის მართვის სფეროში დასახული ხედვის 

განხორციელებისათვის, შემოთავაზებულია სტრატეგიული მიზნები და 
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საშუალოვადიანი ამოცანები. მიზნის მისაღწევად წარმოდგენილია კონკრეტული 

მოკლევადიანი ღონისძიებები.	

ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას შერჩეული ღონისძიების,  

სტრატეგიული მიზნისა და საშუალოვადიანი ამოცანის შესახებ, ასევე იძლევა 

ინფორმაციას განმახორციელებელი პასუხისმგებელ ორგანიზაციების, განხორციელების 

ვადების, სავარაუდო კაპიტალურ ხარჯების (CAPEX), სავარაუდო საოპერაციო ხარჯების 

(OPEX) და პოტენციური დაფინანსების წყაროების შესახებ. წყლის მართვის სექტორში 

განსაზღვრული თითოეული ღონისძიებისთვის დამატებითი დეტალები მოცემულია 

ცხრილში 11.1 ცხრილში.   
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ცხრილი 11.1 – ღონისძიებები, შესაბამისი სტრატეგიული მიზნები, საშუალოვადიანი ამოცანები, განხორციელების ვადები, თანხები და 

დაფინანსების წყაროები მიწის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების სექტორისთვის 

No მწვანე ქალაქის 

ღონისძიებები 
SO	

საშუალოვადიან

ი ამოცანები 

(2025)	

განმახორციე

ლებელი 
ორგანო 

განხორციელების 
ვადები 

CAPEX € OPEX € 
პოტენციური 
დაფინანსების 

წყაროები 

2
018

 

2
019

 

2
0

2
0

 

2
021

 

2
0

0
2

 

2
0

23
+

 
LUB1 

ქალაქის 
მიწათსარგებლობის 
გენერალურ გეგმაზე 

დაყრდნობით 
მდგრადი ურბანული 

დაგეგმარების 
სისტემის 

განხორციელება 

SO1 

მდგრადი 
ურბანული 
დაგეგმარების 
სისტემა 

შემუშავებულია 

ქალაქის მერია 
(არქიტექტურის 

სამსახური; 
ქალაქის 

ეკოლოგიის და 
გამწვანების 
სამსახური) 

      არა 400,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 

საერთაშორისო 
დონორები 
(ტექნიკური 
დახმარება) 

LUB2 
კომპიუტერული 

პროგრამები ქალაქის 
მიწის მართვისთვის	

SO1 

შექმნილიაკომპიუტე

რული პროგრამები 
ქალაქის მიწის 
მართვისთვის 

ქალაქის მერია 
(არქიტექტურის 

სამსახური) 
      200,000 200,000 ქალაქის 

ბიუჯეტი 

LUB3 

ახალი მწვანე 
სივრცეების  

განვითარება ქალაქის 
ურბანულ 

საზღვრებში	

SO2 

2025 წლისთვის 

დაახლოებით 60-
100ჰა მწვანე 

სივრცის შექმნა 

ქალაქის ურბანულ 

საზღვრებში 

ქალაქის მერია 
(ქალაქის 

ეკოლოგიის და 
გამწვანების 
სამსახური) 

      20 მლნ 400,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; კერძო 

სექტორი; 
საერთაშორისო 

დონორები 
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LUB4 

ბიომრავალფეროვნებ

ის სტრატეგია და 
მწვანე დერეფნების 

შექმნა	

SO3 

მდინარე მტკვარის 

გასწვრივ 

მოწყობილია მწვანე 
დერეფნების 

ქალაქის მერია 
(ქალაქის 

ეკოლოგიის და 
გამწვანების 
სამსახური) 

      10 მლნ 350,000 

ქალაქის 
ბიუჯეტი; 

საერთაშორისო 
დონორები 

LUB5 

ბუნებრივი 
კატასტროფების 

(მეწყერები, 
წყალდიდობები) 
პრევენვიისათვიის 
საველე კვლევები  

SO4 

მიმდინარეობს 

მცენარეების 

დარგვითი 

სამუშაოები 

ბუნებრივი 
კატასტროფების 
(მეწყერები, 
წყალდიდობები) 
პრევენვიისათვიის 

ქალაქის მერია 
(ქალაქის 

ეკოლოგიის და 
გამწვანების 
სამსახური) 

      არა 500,000 

ეროვნული 
მთავრობა; 

საერთაშორისო 
დონორები  
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11.2 შერჩეული ღონისძიებების მოკლე მიმოხილვა 

შერჩეული ღონისძიებების აღწერა მოცემულია ქვემოთ. 

LUB1 – ქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე დაყრდნობით 
მდგრადი ურბანული დაგეგმარების სისტემის განხორციელება  

CAPEX: არა  OPEX: €400,000 

ღონისძიების	 მიზანია,	 ქალაქის	 მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის	 კონცეფციის	
განხორციელება,	 რომელიც	 მერიის	 მიერ	 მალე	 დამტკიცდება.	 გენგეგმის დოკუმენტი	
წარმოადგენს	 ქოლგა	 დოკუმენტს	 მიწათსარგებლობის შესახებ 	 გადაწყვეტილების 

მიღებისათვის.	

მიწათსარგებლობის	 გენერალური გეგმის	 კონცეფციის	 დანერგვა	 და	 გამოყენება	
საშუალებას იძლევა უკეთესი	 და	 ეფექტური	 ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოხდეს 

გადაწყვეტილების	 მიღება	 და	 მიწის	 გამოყენებასთან	 დაკავშირებული	 რეგულაციების	
შექმნა,	როგორიცაა:	

 მშენებლობის შეზღუდვები გარკვეულ ტერიტორიებზე;	

 ქალაქის ურბანულ სივრცეებში მწვანე სივრცეების გაზრდა;	

 ახალი შენობებისთვის სამშენებლო პირობების განსაზღვრა;	

 ძველი/ამორტიზებული შენობების ხელახლა გამოყენება.	

ღონისძიების განხორციელების პარალელურად დაიგეგმება საზოგადოების 

ინფორმირების კამპანიები, რომელიც გააცნობს მოქალაქეებს, საჯარო და კერძო 

საწარმოებსა და შესაბამის სამთავრობო დაწესებულებებს მიწათსარგებლობის 

გენერალური გეგმის კონცეფციის უპირატესობებს.  

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის	კონცეფციის დანერგვა	ხელს	შეუწყობს	ქალაქის	
ეკონომიკისა	და	უძრავი	ქონების	ბაზარის განვითარებას.	განაშენიანების შეზღუდვა	ხელს	
შეუწყობს	 ქალაქის სტრატეგიული	 ადგილმდებარეობის	განვითარებას	და	მიწის	ფასების	
ზრდას.	 მდგრადი	 ურბანული	 დაგეგმარება უზრუნველყოფს	 გრძელვადიან	 დადებით	
ეფექტს	მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ქალაქის	გარემოზე.	

მდგრადი ურბანული დაგეგმვა ქალაქისთვის	 მცირე	დანახარჯების ღონისძიება	 იქნება, 

მისი საოპერაციო	ხარჯები		50,000	ევროს არ	აღემატება.	

 

LUB2 – კომპიუტერული პროგრამები ქალაქის მიწის მართვისთვის 

CAPEX: €200,000   OPEX: €200,000 

კომპიუტერული	 პროგრამების	 გამოყენება	 (მაგ.,	 GIS)	 დაეხმარება მერიის სამსახურებს 

მიიღონ ქალაქგეგმარებასთან დაკავშირებული სწორი გადაწყვეტილებები. 

კომპიუტერული პროგრამების დანერგვის მეშვეობით შესაძლებელია დაინტერესებულ 

მხარეების პროცესში აქტიური ჩართვის უზრუნველყოფა, ამგვარი პროგრამები 

საშუალებას იძლევა მოსახლეობას ქონდეს წვდომა  მუდმივად განახლებულ 

მონაცემებზე. ასევე შესაძლებელია მისი,	 როგორც	დაგეგმვისა და მართვის	 მექანიზმის 

გამოყენება. პროგრამაში შემავალი ინფორმაცია  მოიცავს შემდეგ საკითხებს:  

 მწვანე სივრცეების მდებარეობა და სიდიდე; 	

 მიწის გამოყენების მდგომარეობის ცვლილებები;	
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 ქალაქის ზონები (პარკები, სკვერები, ტყე, წყლის ობიექტები, შენობები, ქუჩები, 

სტატუსის არმქონე ტერიტორიები და ა.შ.).	

იმისათვის, რომ მოხდეს აღნიშნული სისტემის გამართვას,	პირველ	რიგში	აუცილებელია	

მიწის	 გამოყენების	 ინვენტარიზაციის	 განახლება,	 რომელიც ბოლოს	 1988	 წელს	

განხორციელდა.	

თანამედროვე	 მიწის	 მართვის	 სისტემების	 მქონე	 ქალაქები	 უფრო	 მიმზიდველნი	 არიან	
მშენებლობებისა	და	მიწათსარგებლობის	სექტორების	ინვესტორებისთვის.	ეს	გამოიწვევს	
ეკონომიკურ	 ზრდას	 და	 ამ	 სექტორში	 ახალი	 სამუშაო	 ადგილების	 შექმნას.	 ნიადაგის	
ხარისხზე,	 ბიომრავალფეროვნებასა	 და	 მიწათმოქმედებაში	 ასევე	 ირიბი	 გაუმჯობესება	
იქნება	მოსალოდნელი. 	

ღონისძიების ღირებულება	 დაახლოებით	 200,000	 ევროს	 შეადგენს,	 ყოველწლიური	
ოპერირების თანხაა	 €	 50,000.	 ღონისძიება შესაძლოა დაფინანსედეს დედაქალაქის	
ბიუჯეტიდან,	 მაგრამ	 ასევე	 შესაძლებელია საერთაშორისო	ორგანიზაციების	დახმარების 

მოპოვებაც.	

LUB3 – ახალი მწვანე სივრცეების  განვითარება ქალაქის ურბანულ 
საზღვრებში 

CAPEX: €20 მლნ OPEX: €400,000 

ღონისძიება სამი ძირითადი ელემენტისგან შედგება:	

 მიტოვებული ინდუსტრიული ტერიტორიების აღდგენა და ამ ტერიტორიებზე 

მმწვანე სივრცეების მოწყობა;	

 არსებული საზოგადოებრივი მწვანე სივრცის გაუმჯობესება;	

 საოჯახო მებაღეობის და აივნების გამწვანების ხელშეწყობა.	

ქალაქის	 ძველი	 სამრეწველო	 კომპლექსები	 შეიძლება	 განახლდეს	 და	 მათ ადგილას 

მოეწყოს: 	

 პარკები სათამაშო მოედნებით;	

 სათემო ბაღები (ბოსტნები);	

 ურბანული ტყეები (ფოთლოვანი ხემცენარეები მაღალი სიმჭიდროვით);		

 თემატური პარკები (გალერეა, კულტურის ცენტრი).	

ამავდროულად, არსებული	 მწვანე	 სივრცეების	 ხარისხი	უნდა	 გაუმჯობესდეს	  (მოხდეს 

პარკების, სკვერების რეაბილიტაცია-აღდგენა, დაირგოს მცენარეები, გაუმჯობესდეს 

დაცვის სისიტემები).	

საჭიროა მოქალაქეების წახალისება საკუთარი აივნების გამწვანების და საცხოვრებელი 

სახლის მიმდებარედ გამწვანებული სივრცეების შექმნის მიზნით. ამგვარი ქმედებები 

მხარდაჭერილი უნდა იყოს სხვადასხვა სარეკლამო და დაჯილდოების კამპანიებით. 

ეს	 ღონისძიება	 მერიისთვის	 პრიორიტეტულია	 და	 მიუხედავად	 იმისა,	 რომ	

განხორციელების	ხარჯები	მაღალია	(20	მილიონ	ევროს	ზემოთ),	თანხები გადანაწილდება 

10‐15	წელზე.	 

დაფინანსების	 ხელშეწყობა	 მოხდება ცენტრალური	 მთავრობისა	 და	 საერთაშორისო	
ორგანიზაციებს	დახმარებით.	თუმცა,	 მოსალოდნელია,	რომ	 კერძო	 სექტორი	 ასევე	დიდ	
როლს	 ითამაშებს.	 მაგალითად,	როდესაც	 კერძო	დეველოპერი	 იძენს	ღირებული	 ყოფილ 

ინდუსტრიულ ადგილს	ქალაქის ტერიტორიაზე,	მათ უნდა უზრუნველყონ ტერიტორიის 
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აღდგენა და მწვანე სივრცის შექმნა. 	

LUB4 – ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მწვანე დერეფნების 

შექმნა 

CAPEX: €10 მლნ OPEX: €350,000 

ქალაქის მერია	 მუშაობას ქალაქის ბიომრავალფეროვნების	 სტრატეგიის დოკუმენტის	
მომზადებაზე,	რომელიც	მწვანე	სტრატეგიის	დოკუმენტის	ნაწილი	იქნება.	

ქალაქის	ბიომრავალფეროვნების	გაუმჯობესების	მიზნით,	ქალაქის მერია პირველ ეტაპზე 

შეიმუშავებს	ბიომრავალფეროვნების	სტრატეგიას,	რომელზეც დაყრდნობით მომზადდება	
სამოქმედო	გეგმა	და მისი განხორციელებისთვის დამუშავდება შესაბამისი	რეგულაციები.	
ღონისძიების პარალელურად დაიგეგმება და განხორციელედება ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიები. 	

ქალაქის ერთ‐ერთი	 მთავარი	 პრაქტიკული	 ღონისძიება	 უნდა იყოს მდინარე	 მტკვრის	
სანაპიროზე	 მწვანე	 დერეფნების	 შექმნა.	 წყალდიდობისგან დაცვის მიზნით, მდინარე	
ბეტონის კალაპოტშია მოქცეული, რაც შესაძლოა	 უარყოფით	 გავლენას	 ახდენდეს	
მდინარის	 ეკოსისტემაზე (სახეობრივ მრავალფეროვნებაზე).	 ბიომრავალფეროვნების	
მდგომარეობის	გაუმჯობესება	მიღწეული	იქნება	 ‘ბუნებრივ გარემოსთან მიახლოებული’	
სივრცეების შექმნის გზით (მდინარის კალაპოტის აღდგენით). 

ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესების გარდა, ღონისძიება უზზრუნველყოფს 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე გაზრდის 

მოქალაქეთა მწვანე ქცევებს, გაუმჯობესდება ჰაერისა და ნიადაგის ხარისხი; ღონისძიება 

წვლილის შეიტანს კლიმატის ცვლილების ადაპტაციის ღონისძიებებში.  

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო თავდაპირველი ღირებულება, 

სავარაუდოდ, მინიმუმ 10 მილიონი ევროა. დაფინანსების მიღება შესაძლებელია 

ეროვნული მთავრობისა და საერთაშორისო დონორებისგან. მოსალოდნელია, რომ 

სტრატეგიის განხორციელებას დასჭირდება 200,000 ევროს, რომლის ყოველწლიური 

საოპერაციო ხარჯებია € 50,000. 

LUB5 – ბუნებრივი კატასტროფების (მეწყერები, წყალდიდობები) 

პრევენვიისათვიის საველე კვლევები  

CAPEX: არა OPEX: €500,000 

ღონისძიების მიზანია  მცენარეთა ახალი სახეოებების დარგვა ქალაქის მოსალოდნელი 

ქარების, წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზისა და მეწყერებისგან დაცვის მიზნით. 

პირველ ეტაპზე საჭიოროა ჩატარდეს დეტალური საველე კვლევა ბუნებრივი რისკების 

შემცველი ტერიტორიების იდენტიფიცირების მიზნით. ამ კვლევაზე დაყრდნობით 

მოხდება იდენტიფიცირებული ტერიტორიების ბუნებრივი მეთოდებით აღდგენა. 

გამწვანებისა და მეტყევეობის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა საჭიროა მოხდეს 

ევროკავშირის ან სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების გზით, 

რომლებსაც აქვთ მსგავსი პრობლემები (მაგ. იაპონია, ავსტრია, ჩეხეთი). 

უახლესი	 კვლევები	 აჩვენებს,	 რომ	 მდინარეების	 ხეობებში	 მცენარეთა განაშენიანებას	
შეუძლია შეამციროს	 ურბანული	 წყალდიდობის რისკი	 20%	 ‐მდე,	 რაც ასევე 

დამოკიდებულია	წვიმის	ინტენსივობაზე.		

წინასწარი შედეგები აჩვენებს, რომ კრიტიკული ზონები მცირე მდინარეების მიმდებარე 
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ტერიტორიებია, ამიტომ საჭიროა როგი ღონისძიებების განხორციელება (ღონისძიება 

შესაძლოა მოიცავდეს მცირე ნაკადების შემაკავებელ კონსტრუქციებს, რომელიც ამცირებს 

მეწყერსა და წყალდიდობის რისკს). 

ეს	 ღონისძიება	 მჭიდროდაა	 დაკავშირებული	 "100	 მედეგი	 ქალაქების"	 პროგრამით 

გათვალისწინებულ	საკითხებთან.	კლიმატის	ცვლილების	ადაპტაციის	ზომის	გარდა,	იგი	
ასევე	 ხელს	 შეუწყობს	 სამუშაო	 ადგილების	 შექმნას,	 ჯანდაცვისა	 და	 საზოგადოების	
ჩართულობის	 გაუმჯობესებას.	 ასევე	დადებით	 გავლენას	 მოახდენს	 წყლის	და	 ნიადაგის	
ხარისხზე	და	სათბურის	გაზის	ემისიების შემცირებაზე.	

ღონისძიების განხორციელების ღირებულება იქნება მინიმუმ € 500,000; შესაძლოა ამ 

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო თანხების მობილიზება მოხდეს 

ცენტრალური ბიუჯეტიდან და/ან საერთაშორისო ინსტიტუტებიდან.  
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1 2  მ ე დ ე გ ო ბ ა  
 

ბუნებრივი კატასტროფებისადმი ქალაქის 

მედეგობის გაზრდა მნიშვნელოვანია 

თბილისის ეკონომიკური განვითარებისა და 

სტაბილურობისათვის. 

თბილისი ბუნებრივი კატასტროფების 

(წყალდიდობები, მიწისძვრები და მეწყერები) 

მაღალი რისკის ზონაში მდებარეობს და 

მოწყვლადია შემდეგი ფაქტორების მიმართ:  

 

 

 

 

 

 

 

 მოძველებული ინფრასტრუქტურა, ძირითადად შენობები, ტრანსპორტი და 

სადრენაჟე სისტემები; 

 უმუშევრობის მაღალი დონე; 

 ჰაერიის დაბინძურება; 

 ცუდად განვითარებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემა 

თბილისი 2015 წლელს მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად მნიშვენლოვნად 

დაზარალდა, ძლიერმა წყალდიდობამ 19 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა, 700 

ადამიანი დაზარალდა, მნიშვნელოვნად დაზარალდა თბილისის ზოოპარკი და დაზიანდა 

ქალაქის ინფრასტრუქტურა; ზარალმა ჯამში 65 მილიონი ლარი შეადგინა. თბილისში 

2012 წელს მომხდარი ძლიერი წყალდიდობის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა, 2002 წლის 

მიწისძვრამ კი 10 ადამიანი იმსხვერპლა.   

2016 წელს თბილისი შეუერთდა 100 მედეგი ქალაქის პროგრამას. პროგრამის ფარგლებში 

თბილისი მიიღებს როგორც ფინანსურ დახმარებას, ასევე საექსპერტო მომსახურებას; 

პროექტი დაეხმარება ქალაქს მოახდინოს შოკებისა და რისკების იდენტიფიცირება და 

შეიმუშავოს რეაგირების გეგმა. 100 მედეგი ქალაქის პროგრამა შეიმუშავებს პროაქტიულ 

და ინტეგრირებულ გეგმას ბუნებრივი კატასტროფებსა და უარყოფითი სოციალურ-

ეკონომიკური  რისკების გათვალისწინებით. 

ქალაქის მერიის ინიცირებით ჩატარდა მედეგი ქალაქის პირველი სამუშაო შეხვედრა, 

რომელსაც ესწრებოდნენ 160 მდე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელი, 
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არასამთავრობო ორგანიზაცია, სხვადასხვა ექსპერტი, საერთაშორისო ორგანიზაციის 

წარმომადგენლები და მოქალაქეები. შეხვედრის შედეგების ასახვა მოხდება მედეგი 

ქალაქის სამოქმედო გეგმაში. 

თბილისის მერიამ შექმნა ახალი თანამდებობა – მრჩეველი მედეგობის საკითხებში, 

რომელიც მედეგობისაკენ მიმართული ქალაქის ქმედებებს ჩაუდგება სათავეში. მრჩეველი 

მერიის სხვადასხვა უწყებებთან, ორგანიზაციებთან და საზოგადოების 

წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით შეიმუშავებს ქალაქის მედეგობის სტრატეგიას.  

ქალაქის მერიაში ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა მედეგობის პრიორიტეტების 

განსაზრვრისათვის, რომელიც მედეგი ქალაქის სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი 

გახდება. მედეგი ქალაქის სტრატეგიის პრიორიტეტული საკითხები აისახება მწვანე 

ქალაქის სამოქმედო გეგმის დოკუმენტში.  

12.1 ხედვა  

ხედვა  
ვაქციოთ თბილისი მედეგ ქალაქად, სადაც მედეგობის კომპონ

ენტი გათვალისწინებულია ყველა სახის გადაწყვეტილების მი

ღებისას 

ტერმინი მედეგობა	 განიმარტება როგორც ქალაქის მოსახლეობის, თემების, ბიზნესის 

და სისტემების უნარი გადარჩნენ, ადაპტირდნენ და გაფართოვდნენ არსებული 

ქრონიკული	სტრესების	და	მწვავე	შოკების მიუხედავად.   

ჩვენი ხედვაა ვაქციოთ თბილისი მედეგ ქალაქად, სადაც მედეგობის კომპონენტი 

გათვალისწინებულია ყველა სახის გადაწყვეტილების მიღებისას. 

12.1.1 სტრატეგიული მიზნები და პრიორიტეტები 

მედეგობის სტრატეგიული მიზნები და საშუალოვადიანი ამოცანები განისაზღვრება 100 

მედეგი ქალაქის პროექტის ფარგლებში.  

ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა მედეგობის პრიორიტეტების განსაზრვრისათვის. 

სავარაუდოდ, მედეგი ქალაქის სტრატეგიის პრიორიტეტული ღონისძიებების 

განხორციელება მნიშვნელოვან ხარჯებს მოითხოვს (მაგ. წყალდიდობების შემცირების 

ღონისძიებები). 

ქალაქის მედეგობის საკითხები კომპლექსურ გადაწყვეტას მოითხოვს, შესაბამისად, 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის სხვადასხვა სექტორში განხილული ღონისძიებები 

მედეგობის საკითხებს უნდა ითვალისწინებდეს.   

 

სტრატეგიული 
მიზანი 
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1 100 მედეგი ქალაქის პროგრამის ფარგლებში სტრატეგიული 
მდგრადობის გეგმის შემუშავება და განხორციელება 

მედეგობის სტრატეგიული მიზნები და საშუალოვადიანი ამოცანები განისაზღვრება 100 

მედეგი ქალაქის პროექტის ფარგლებში, ასევე მოხდება განსახორციელებელი 

ღონისზიებების განსაზრვრაც. 

ქალაქის მედეგობის საკითხები კომპლექსურ გადაწყვეტას მოითხოვს, შესაბამისად, 

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის სხვადასხვა სექტორში განხილული ღონისძიებები 

მედეგობის საკითხებს ითვალისწინებს. მედეგობის პირველადი პრიორიტეტები, 

რომელიც  მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმასთანაა კავშირში სემდეგია:  

ურბანული სადრენაჟო გადაწყვეტები წყალდიდობების რისკის შესამცირებლად:  

წყალდიდობების დიდი რისკი ქალაქის მმედეგობას ამცირებს; ამ გამოწვევის 

საპასუხოდ ჩვენ ვგეგმავთ  მოვახდინოთ სადრენაჟე სისტემების სწორიდაგეგმვა. 

(GCAPით გათვალისწინებული ღონისძიება მწვანე სივრცეების გაუმჯობესების 

სესახებ, მოიცავს მდგრადი ურბანული სადრენაჟო სისტემების გაუმჯობესების 

საკითხებსაც) 

მეწყერებისა და წყალდიდობებისაგან დაცვა:: მეწყერებისა და წყალდიდობების 

წარმოქმნის რისკის თავიდან აცილებისაატვის მწვანე ქალქის სამოქმედო გეგმა 

ცალკეული ღონისძიებების გატარებას ითვალისწინებს (მაგ.სახეოებების დარგვა 

ქალაქის მოსალოდნელი ქარების, წყალდიდობების, ნიადაგის ეროზისა და 

მეწყერებისგან დაცვის მიზნით). 

შენობების თერმოიზოლაცია: მკვეთრი და ხშირი ტემპერატურული ცვლილებები 

შენობების ტექნიკურ მდგომარეობაზე ცუდად აისახება. გეგმაში განხილულუა 

თერმოიზოლაციის საკითხები, ასევე გათბობისა და გაგრილების სისტემები, 

ენერგოეფექტური მოქწობილობები. (შენობების თბოიზოლაციის გაუმჯობესება 

ამცირებს ოკუპანტების მოწყვლადობას მკვეთრი სიცივისა და სიცხის პერიოდში)  

მედეგობა კომპლექსური საკითხია და სხვადასხვა სფეროს მოიცავს. მედეგი ქალაქის 

პროგრამა არ ითვალისწინებს დაფინანსებას იდენტიფიცირებული ღონისძიებებისათვის. 

წინასწარი დათვლებით, მედეგობისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებეის 

განხორციელების ბიუჯეტი დაახლოებით 50 მლნ ევროა (ძირითადად 

წყალდიდობებისგან დაცვის ღონისძიებები). მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით 

გათვალისწინებული ცალკეული ღონისძიებები, მედეგობის მიზნების მიღწევას ეხმარება. 

მედეგობის სხვა საკითხები, რომელლიც გათვალისწინებულია მედეგი ქალაქის 

პროგრამის მიხედვით და შესულია არაა მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმაში დამატებითი 

დაფინანსების მოძიებას მოითხოვს.  
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1 3  გ ე გ მ ი ს  
გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ი ს  
ზ ე მ ო ქ მ ე დ ე ბ ა ქ ა ლ ა ქ
ი ს  მ ე რ ი ი ს  
რ ე ს უ რ ს ე ბ ზ ე  

გეგმაში გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება ქალაქის მერიისთვის 

მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე სხვა რესურსების 

გათვალისწინებით.  

13.1 ფინანსური რესურსები 

გეგმით გათვალისწინებული კაპიტალური დანახარჯები შეჯამებულია ცხრილში ქვემოთ, 

ცხრილში ასევე მითითებულია დაფინანსების შესაძლო წყარო თითოეული 

სექქტორისათვის. 	

ცხრილი 7.1. მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების კაპიტალური 

ხარჯები	
 

სექტორი 

კაპიტალუ

რი 

დანახარჯ

ები        
(€ მლნ) 

საოპერაცი

ო 

დანახარჯ

ები        
(€ მლნ) 

პოტენციური დაფინანსების 

წყაროები 
ქალაქი

ს 

ბიუჯე

ტი

ეროვნუ

ლი 

მთავრობ

ა 

IFIs & 
დონორე

ბი 

კერძო 

სექტო

რი 

ტრანსპორტი 101 1.95 X   X   

შენობები 11 0.54 X   X X 

მრეწველობა 20 5.4 X X X   

ენერგეტიკა 30 0.45 X   X   

წყალი 62 1.2 X     X 
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მყარი ნარჩენები 108 8.6 X   X X 

მიწის მართვა და 

ბიომრავალფერო

ვნება 

30.2 1.85 X X X X 

მედეგობა 50 0.5 X X X X 

ჯამი 412.2 20.49         

მედეგობის ღონისძიებების თანხები დაზუსტდება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მუსაობა 100 
მედეგი ქალაქის დდოკუმენტზე	

 

თითოეული სექტორისთვის გათვალისწინნებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 

მოცემულია ქვემოთ. 

ტრანსპორტი  

ტრანსპორტის სექტორისთვის გათვალისწინებული თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(დაახლოებით 100 მილიონი ევრო) ახალი ავტობუსების შესყდვაზე მოდის. ქალაქის 

მერიამ მოიპოვა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სესხი 

პირველი 46 ავტობუსის შესყიდვისთვის, და გეგმავს დამატებითი ავტობუსების 

შესყიდვისთვის საჭირო ფინანსების საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან 

მოძიებას.  მომდევნო მნიშვნელოვანი ხარჯები უკავშირდება მდგრადი ურბანული 

მობილურობის გეგმის (200,000 ევრო) და ავტობუსების რესტრუქტურიზაციის გეგმას 

(800,000 ევრო) ახალი საგზაო მართვის სისტემის (150,000  ევრო) განვითარებას. ამ 

ღონისძიებების დაფინანსების თანხები ქალაქის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. 

შენობები 

შენობების სექტორში მნიშვნელოვანი ხარჯები მუნიციპალური შენობების 

რეაბილიტაციას (8 მილიონი ევრო) და შენობებში მცირემასშტაბიანი განახლებადი 

ენერგორესურსების პროექტებს (დაახლოებით 3 მილიონი) უკავშირდება. 

დაფინანსების წყარო შესაძლებელია იყოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები, 

ან კერძო სექტორი (განახლებადი ენეროპროექტებს შემთხვევაში). დანარჩენი 

ღონისძიებები დიდ დანახარჯებს არ მოითხოვს და შესაძლოა დაფინანდეს ქალაქის 

ბიუჯეტიდან. 
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მრეწველობა 

მრეწველობის სექტორში მნიშვნელოვანი ხარჯი (20 მილიონი ევრო) სახიფათო 

ნარჩენების გადამუსავების საწარმოს მშენებლობას უკავშირდება, თუმცა ამ 

ღონისძიების განხორციელებისათვის საჭირო თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მოხდება. დანარჩენი თანხები უკავშირდება ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს და 

დაახლოებით 5.4 მილიონი ევროს შეადგენს. ამ თანხის ძირითადი ნაწილი 

დაიფარება ცენტრალური მთავრობისა და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების 

ბიუეტიდან. 

ენერგეტიკა 

ენერგო სექტორში ყველაზე დიდი დანახარჯები ქუჩის განათების ღონისძიებებს 

უკავშირდება (დაახლოებით 30 მილიონი ევრო). ამ თანხის დაფარვა შესაძლოა მოხდეს 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან მოძიებული სესხის ან კერძო 

სექტორიდან ისეთი მექანიზმების გამოყენების მეშვეობით, როგორიცაა ენერგო 

მაჩვენებლის საკონტრაქტო სისტემა (ენერგეტიკა Performance Contracts (EPC). 

 

წყალი 

წყლის სექტორში იდენტიფიცირებული ღონისძიებების ძირითადი ხარჯი 

დაკავშირებულია ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებოობის რეაბილოტაციასთან 

(დაახლოებით 20 მილიონი ევრო), საკანალიზაციო ქსელის გაფართოებასთან 

(დაახლოებით 20-40 მილიონი ევრო) და სასმელი წყლის გამანაწილებელი ქსელის 

რეაბილიტაციასთან (20 მილიონი ევრო 10 წელზე). ამ ღონისძიებების განხორციელების 

ვალდებულება ჯორჯიან ვოთერ ენდ პაუერის აქვს, რომლის განხორციელებასაც 

თბილისის მერია ხელს შეუწყობს. 

 

მყარი ნარჩენები 

მყარი ნარჩენების სექტორში ყველაზე დიდი დანახარჯი (73 მილიონი ევრო) ახალი 

ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს აშენებას უკავშირდება. ამ ღონისძიების 

განხორციელება კომპანია ‘კა დე ვე ჯორჯიას’ პასუხისმგებლობაა და ქალაქის მერიის 

ბიუჯეტზე არ აისახება. მომდევნო მნიშვნელოვანი ხარჯი ნარჩენების შეგროვების 

სისტემის მოდერნიზაციას და არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვას 

უკავშირდება (თითოეული ღონისძიება - 20 და 10 მილიონი ევრო). პირველის 

შემთხევაში, მერია პოლაპარაკებებს აწარმოებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკთან, არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვის ღონისძიების 

განხორციელება შესაძლებელია ცენტრალური ბიუჯეტის დახმარებით. 

დაახლოებით 5 მილიონი ევროა საჭირო ნაგავსაყრელის გაზის გენერირების 
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პროექტისთვის, აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსება შესაძლებელია 

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების საშუალებით.	

ძირითადი OPEX ღირებულება (4 მილიონი ევრო) თბილისის ტერიტორიებზე 

გაუმჯობესებული ნარჩენების შეგროვების სისტემების უკავშირდება, თუმცა 

მნიშვნელოვანი ხარჯებია დაკავშირებული უკანონო ნაგავსაყრელების (2 მილიონი 

ევრო) დახურვისთვის, ნაგავსაყრელი გაზის (1.5 მილიონი ევრო), ახალი 

მარეგულირებელი და დაგეგმვის სისტემები (400,000 ევრო) და ცნობიერების 

კამპანიებისთვის (700,000 ევრო). ამ ხარჯების უმრავლესობის დაფარვა 

ნავარაუდებია ქალაქის ბიუჯეტიდან, მაგრამ ასევე ნავარაუდევია კერძო სექტორის 

წვლილიც. 

 

მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება 

მიწის მართვისა და ბიომრავალფეროვნების სექტორში მნიშვნელოვანი ხარჯები 

უკავშირდება მწვანე სივრცეების შექმნას (დაახლოებით 20  მილიონიევრო), მწვანე 

დერეფნების შექმნას (10 მილიონი ევრო). ამ პროექტების განხორციელების პერიოდი 

დაახლოებით 5 წელშია ნავარაუდები და შესაძლოა დაფინანსდეს საერთაშორისო 

დონორი ინსტიტუტების, ეროვნული მთავრობის ან კერძო სექტორის ან ქალაქის 

ბიუჯეტის მიერ. ამ სექტორში განხორციელებული ღონისძიებებთან 

დაკავშირებული კვლევების, სტრატეგიების, გეგმებისა და ცნობიერების ამაღლების 

კამპანიების OPEX ღირებულება დაახლოებით € 1.8 მილიონია.	

 

მედეგობა 

მედეგობის ღონისძიებები შემუშავდება "100 მედეგი ქალაქის" პროექტის 

ფარგლებში. ამ ღონისძიებების ღირებულება (რომელიც ძირითადად 

წყალდიდობების მიმართ მედეგობას მოიცავს) დაახლოებით 50 მილიონი ევროთი 

განისაზღვრა (თუმცა პროექტის დასრულებისას შესაძლოა ეს რიცხვი შეიცვალოს). ეს 

ხარჯები არ ითვალისწინებს შენობებისა და მიწათსარგებლობის სექტორში 

მდგრადობის საკითხებთან დაკავშირებულ ღონისძიებები. საოპერაციო ხარჯები 

სავარაუდოდ დაახლოებით 100,000 ევროს შეადგენს. 

 

GCAP-ის ფარგლებში (5 წელი), განხორციელებული ღონისძიებების მთლიანი 

ღირებულება 412 მილიონ ევროს შეადგენს. დაახლოებით, 150-200 მილიონი ევროს 

მოძიება კერძო სექტორის ან ცენტრალური ბიუჯეტიდანაა ნავარაუდევი, დაახლოებით 

200-250 მილიონი ევროს მოსალოდნელია ქალაქის ბიუჯეტიდან პირდაპირ ან 

საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან სესხებისგან.  
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სხვა რესურსები 

GCAP- ის ღონსძიებების განხორციელებისას მნიშვნელოვანია ადაიანური რესურსის 

არსებობა, რომლებიც დაგეგმავენ, შეიმუშავებენ და განახორციელებენ კონკრეტულ 

საქმიანობებს, ასევე ითანამშრომლებენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ცალკეული 

ღონისძიების განხორციელებისათვის (მაგ. IT პროექტებისთვის) შესაძლოა ქალაქის 

მერიას გარე ექსპერტული დახმარება დაჭირდეს, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში გეგმის 

განხორციელების პროცესში ჩართული იქნება მერიის თანამშრომლები. ღონისძიებების 

მთლიანი საოპერაციო ღირებულება დაახლოებით 5 წელიწადში 20 მილიონ ევროს 

შეადგენს, რომელიც ქალაქის მერიის სხვადასხვა განყოფილებაზეა განაწილებული, 

შესაბამისად, GCAP-ის განხორციელება ქალაქის მერიის მიმდინარე შესაძლებლობების 

ფარგლებშია. 
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1 4  მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი  დ ა  
ა ნ გ ა რ ი შ გ ე ბ ა  

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის მონიტორინგს	 ორი	 ძირითადი	 მიზანი აქვს:	 ა) 
გადაწყვეტილების	 მიმღებთა	 ინფორმირება	 მათი	 ქმედებების	 შედეგების	 შესახებ	 და	 ბ) 

მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას თუ რა გალენას ახდენს ქალაქის მერიის მიერ 

დაგეგმილი და განხორციელებული საქმიანობები გარემოს მდგომარეობაზე.	 
მონიტორინგის	 გეგმის	 მიზანია გაარკვიოს,	 როგორ ახდენს გავლენას მწვანე ქალაქის 

სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებები თითოეული	 სექტორისათვის	
(ტრანსპორტი,	 შენობა,	 მრეწველობა,	 ენერგეტიკა,	 მყარი	 ნარჩენები,	 მიწის	
გამოყენება/ბიომრავალფეროვნება, მედეგობა) ქალაქის გარემოს ცალკეულ 

კომპონენტებზე	 (მაგ. ჰაერის	 ხარისხი, წყლის	 ობიექტები,	 სასმელი	 წყალი,	 ნიადაგის	
ხარისხი,	წყლის	რესურსები,	მწვანე	სივრცეები,	სათბურის	გაზების	(GHG)	ემისიები), ასევე 

განსაზღვროს თუ როგორ ხდება ქალაქის ადაპტაცია	ბუნებრივი	მოვლენების	მიმართ (მაგ.  

წყალდიდობები ან	მიწისძვრები).	

აქედან გამომდინარე, მონიტორინგის გეგმა ითვალისწინებს შეთანხმებული 

ღონისძიებების განხორციელების პროგრესზე დაკვირვებას, ასევე აფასებს მათ 

პოტენციურ ზემოქმედებას გარემოს კომპონენტებზე. 

მონიტორინგის ინფორმაცია შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნას საინფორმაციო და 

საგანმანათლებლო ღონისძიებებისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს "მწვანე ქცევის 

შესახებ" ცნობიერების ამაღლებას და "მწვანე" ღონისძიებების განხორციელების 

ხელშეწყობას. 

მონიტორინგის გეგმა შემუშავებულია	 2017‐2025	წლებისათვის.	იგი	მოიცავს	შედეგებზე	

დაფუძნებულ	პროგრესის	მონიტორინგის	გეგმას	და	ზემოქმედების	მონიტორინგის	გეგმას	

(იხილეთ დანართი	 A9).	 ქალაქის მერია	 ჩაატარებს	 მონიტორინგის გეგმის შუალედურ	

შეფასებას, რათა შეაფასოს გეგმის განხორციელების მიმდინარეობის პროგრესი	 და	

დაადგინოს მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების	

განხორციელების შედეგად	მიღებული	სოციალური	და	ეკონომიკური	სარგებელი.	

14.1 პროგრესის მონიტორინგის გეგმა 

პროგრესის	 მონიტორინგის	 გეგმა	 ეფუძნება	 შესაბამისი	 სექტორისთვის	 დაგეგმილ	
ღონისძიებებს.	 გეგმის მიხედვით ნავარაუდებია,	 რომ	 დაგეგმილი	 ღონისძიებების 

განხორციელება	გამოიწვევს	საშუალოვადიანი ამოცანების მიღწევას,	რაც	ხელს	შეუწყობს	

მ ო ნ ი ტ ო რ ი ნ გ ი  
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შესაბამისი	 სექტორის	 სტრატეგიულ	 მიზნების შესრულებას, რაც საბოლოო ჯამში	 ხელს	
შეუწყობს	ქალაქის გარემოს კომპონენტების	მდგომარეობის	გაუმჯობესებას.  

პროგრესის მონიტორინგის გეგმა მომზადდა რათა განვასხვავოთ შემდეგი ინფორმაცია:		

 ღონისძიებები,  რომელთა განხორციელებაც ნაწილობრივ უკვე მიმდინარეობს;		

 ქალაქის მერიისთვის რელევანტური და პრიორიტეტული ღონისძიებები; 		

 ღონისძიებები, რომლებიც რელევანტურია,  მაგრამ არაა პრიორიტეტული.	

გეგმაში მოცემული ვადები	მოიცავს	თითოეული	ღონისძიების	განხორციელების ეტაპებს.	
პროგრესის მონიტორინგის გეგმაში გათვალისწინებული იქნება შუალედური	 მიზნები,	
ინდიკატორები	 და	 სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტებით (მაგ.,	 SUMP,	 NEEAP) 
გათვალისწინებული საქმიანობები.	 პარალელურად, შემუშავდება	 საინფორმაციო	
კამპანიის	 გეგმა,	 რომელიც	 გულისხმობს	თითოეული სექტორისთვის	 გარემოსდაცვითი	
ცნობიერების	 ამაღლების,	 კომუნიკაციისა	 და	 კონსულტაციების	 გაუმჯობესების	
მიმართულებით დაგეგმილ ღონისძიებებს.	

პროგრესის მონიტორინგის გეგმაზე დაყრდნობით, პერიოდულად მომზადდება გეგმის 

განხორციელების მიმდინარეობის ამსახველი	 დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტი	

ასახავს	 GCAP‐	 ის	 	 განხორციელების	 პროცესში	 მიღწეულ	 პროგრესს,	 დაგეგმილ	 და	

ფაქტობრივ	პროგრესს	შორის	არსებულ მდგომარეობას	და	ადგენს მომდევნო	საანგარიშო	

პერიოდის	გეგმებს. 

პროგრესის მონიტორინგის ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი უწყებების ჩამონათვალი 

მოცემულია	ქვემოთ ცხრილში.	

სექტორი პასუხისმგებელი უწყება	

პროგრესის მონიტორინგის გეგმა ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახური 

ტრანსპორტი ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური 

შენობები ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახური 

მრეწველობა ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახური 

ენერგეტიკა ეკონომიკური განვითარების საქალაქო 

სამსახური 

წყალი ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო 

სამსახური 

მყარი ნარჩენები მუნიციპალური სერვისების 

განვითარების სააგენტო 

მიწის 

მართვა/ბიომრავალფეროვნება 

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო 

სამსახური 

მედეგობა 100 მედეგი ქალაქის დოკუმენტის 

მოსამზადებელი ჯგუფი 

ფინანსური საკითხები საფინანსო სამსახური 
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14.2 ზემოქმედების მონიტორინგის გეგმა 

ზემოქმედების მონიტორინგის გეგმა ორ ნაწილს მოიცავს:	

 პირველი ნაწილში მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტულ ღონისძიებასა და მასთან 

დაკავშირებულ გარემოსდაცვით ინდიკატორების შესახებ. ცხრილში მოცემული 

თითოეული	 ღონისძიება რანჟირებულია ზემოქმედების ხარისხის 

(მნიშვნელოვანი,	საშუალო	და	მცირე) მიხედვით.	ნავარაუდებია, რომ ეს მიდგომა	
ხელს	შეუწყობს	გარემოსდაცვითი	ინდიკატორების	ცვლილების	უკეთ	შეფასებას;		

 მეორე ნაწილში, მოსალოდნელი შედეგები შედარებულია 2017 წლის 

მდგომარეობასთან (2017 წელი განხილულია როგორც საბაზისო წელი). საბაზისო 

მონაცემები შეგროვდება GCAP-ის განხორციელების პირველ თვეებში. 

ავდროულად, საბაზისო წელი უნდა იყოს იდენტური ყველა ინდიკატორისთვის.	

ცალკეული ღონისძიების განხორციელების შედეგად მიღებული ეფექტი  შესაძლოა	
ხილვადი გახდეს GCAP‐ის	 შემუშავებიდან	 სამი	 წლის	 შემდეგ (2021 წლისთვის).	 იმ 

შემთხვევაში,  თუ GCAP‐ის განხორციელება გეგმის მიხედვით წარიმართა, ღონისძიების 

განხორციელებიდან მიღებული მოსალოდნელი შედეგის მაჩვენებლები ხელმისაწვდომი	
უნდა	იყოს	2025	წლისთვის.  

მონიტორინგის გეგმით გათვალისწინებული ინდიკატორების	 შესახებ	 ინფორმაციის	
შედგენის,	 ანალიზის, ინტერპრეტაციის, ასევე	 შუალედური	 და	 საბოლოო	 ანგარიშების	
მომზადებაზე	პასუხისმგებელი უწყებაა	მერიის ეკონომიკური	განვითარების	სამსახური,	
მერიის სხვა	შესაბამის	საქალაქო	სამსახურებთან ერთად.	

14.3 შუალედური მიმოხილვა 

შუალედური	 მიმოხილვის ანგარიში აჩვენებს პროგრესის მონიტორინგის გეგმასა და 

ზემოქმედების მონიტორინგის გეგმის შედეგებს. 	 რეკომენდირებულია შუალედური 

მიმოხილვა მომზადდეს  გადაწყვეტილების	 მიმღებთა	 და	 გარე	 ექსპერტების	 აქტიური 

ჩართულობით. 	

სოციალური	და	ეკონომიკური	სარგებლის	შეფასებისათვის შესაძლოა გამოყენებულ იქნას	
სხვადასხვა	 მეთოდები.	 მაგალითისათვის, რაოდენობრივი კვლევების მონაცემებიდან 

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შესაძლებელია მწვანე	ქცევის ხარისხის შეფასება.	
თვისობრივი	 მეთოდები	 შეიძლება	 მოიცავდეს ისეთ კვლევებს, როგორიცაა	
დაინტერესებულ მხარეებთან	 ინტერვიუები, ჯგუფური ინტერვიუები,	 სხვადასხვა 

ფოკუს-ჯგუფებთან დისკუსიები, ასევე ტერიტორიის დათვალიერების (მაგ. transect	walk3) 

მეთოდი.	

შუალედური ანგარიში სავარაუდოდ უნდა მომზადდეს	2021	წლის	ბოლოსთვის.	

                                                      

3 A	transect	walk	- მეთოდის გამოყენების დროს, მკვლევარი ათვალიერებს საპროექტო ტერიტორიას და იღებს 

ინფორმაციას საზოგადოების, შემოგარენის და არსებული რესურსების შესახებ.  A	 transect	 walk	 - მეთოდი 

ერთგვარი სივრცითი მონაცემების შეგროვების ინსტრუმენტია. შემფასებელი, ადგილობრივ მოსახლეობასთან 

ერთად, გაივლის საპროექტო ტერიტორიას, საუბრობს ადამიანებთან, აფასებს მათ პრობლემებს და 

შესაძლებლობებს  (წყარო: აკადემია განათლების განვითარებისათვის 2002). 
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14.4 მონიტორინგის გეგმით მიღებული ინფორმაციის გამოყენება  

მონიტორინგის გეგმის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ქალაქის მერია შეძლებს გადახედოს 

ან საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელების 

გეგმა, ასევე მოახდინოს EBRD-ისა და  გარემოსდაცვით სექტორში 

არსებული/პოტენციური პარტნიორების და საზოგადოების ინფორმირება დაგეგმილი 

ღონისძიებების მიმდინარეობის შესახებ.  

მონიტორინგის შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, EBRD გამოიყენებს სხვადასავა 

საინვესტიციო პროექტის შერჩევის, საპროექტო წინადადების მომზადების და შეფასების 

პროცესში. 		

მონიტორინგის გეგმა მარტივად აღსაქმელი, მკაფიო და ადვილად გამოსაყენებელი 

დოკუმენტია. მონიტორინგის პროცესში ჩართული იქნებიან მერიის თანამშრომლები, 

რომელთა შესაძლებლობების გაძლიერება GCAP-ის განხორციელების ნაწილს 

წარმოადგენს. მონიტორინგის გეგმის მომზადება დამატებითი ადამიანური რესურსის 

მობილიზებას არ საჭიროებს.  

შუალედური ანგარიშის მომზადების ბიუჯეტი დაახლოებით 100,000 ევროს შეადგენს. 
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1 5  შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  დ ა  
დ ა ს კ ვ ნ ა   

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, EBRD-ის მეთოდოლოგიის 

გამოყენების შედეგად, შემუშავდა ღონისძიებები, რომლებიც მოიცავდა ყველა იმ სფეროს, 

რომელიც გავლენას ახდენს ქალაქის გარემოზე. ამ ღონისძიებების პრიორიტეტიზაციის 

მეშვეობით შევძელით გეგმის შემუშავება, რომელის განხორციელებას მაქსიმალური 

პოზიტიური გავლენა ექნება ქალაქის გარემოსდაცვითი მდგომარეობაზე და ქალაქის სხვა 

სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებზე. მიუხედავად იმისა, რომ გეგმა ამბიციურია, 

მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელი იქნება მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში დაგეგმილი 

ღონისძიებების განხორციელება ქალაქის ბიუჯეტისა და სხვა რესურსების 

გათვალისწინებით. ამ პერიოდის შემდეგ, მნიშვნელოვანია შემდგომი ქმედებების 

განხორციელება რათა მივაღწიოთ 2030 წლისთვის განსაზღვრულ გრძელვადიან ხედვას.  

მწვანე ქალაქის სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში ჩართული იყო სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარე. გეგმის სამომავლო განხორციელებისას მნიშვნელოვანია 

გაგრძელდეს აქტიური თანამშრომლობა ყველა ამ ჯგუფთან, ასევე სხვა პარტნიორებთან 

და, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლოა საჭირო გახდეს საერთაშორისო ფინანსური 

ინსტიტუტებისა და დონორების დახმარება. 

ღონისძიებები, რომლებიც ჩვენ დავგეგმეთ თითოეული სექტორისთვის მოცემულა 

ცხრილში ქვემოთ. 

 

ტრანსპორტი 

o Development of Sustainable Urban Mobility Plan  
o ავტოპარკის განახლება (low emission buses) 
o ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაცია 
o ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დოკუმენტებზე მუშაობა  
o Development of ნაკადების მართვის სისტემა 
o ტაქსებისთვის საკანონმდებლო ბაზის შექმნა 

შ ე ჯ ა მ ე ბ ა  დ ა  დ ა ს კ ვ ნ ა  
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შენობები 

o National ენერგეტიკა Efficiency Action Plan for შენობები Sector 
o ახალი მშენებლობებისა და შენობების რეკონსტრუქციისთვის 

მინიმალური სტანდარტების შემოღება  
o მუნიციპალური შენობების რეკონსტრუქცია  
o Promote the განახლებადი ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამა 

მუნიციპალური და სხვა შენობებისათვის in შენობები 
o Municipal ენერგეტიკა Management System 

მრეწველობა 

o გარემოსდაცვითი მხარდაჭერის პროგრამები ბიზნეს სექტორისთვის    
o გარემოსდაცვითი აკრედიტაციის მხარდაჭერის პროგრამა 
o ბაზრის მხარდაჭერის პროგრამა გარემოსდაცვითი სერვისების და 

პროდუქციის ხელმისაწვდომად 
o სახიფათო ნარჩენების გადამუშავების საწარმო  
o Improved სამშენებლო ნარჩენების მართვა    

ენერგეტიკა 

o National ენერგეტიკა Efficiency Action Plan for ენერგეტიკა Sector 
o მცირემასშტაბიანი ურბანული განახლებადი პროექტების წახალისება 

და ქალაქში განახლებადი ენერგოპოტენციალის ათვისება 
o ქუჩების განათებაის მოდერნიზება LED სტანდარტებით  

წყალი 

o ცენტრალური ჩამდინარე გამწმენდი ნაგებობს (WWTP) მოდერნიზება 
o არსებული საკანალიზაციო ქსელის გაფართოება 
o Repair and Maintenance of წყალი Distribution System 
o წყლის მოხმარების შემცირება   
o ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ლიმიტები სამრეწველო და კომერციული 

სექტორისთვის 

მყარი ნარჩენები 

o ქალაქის მარეგულირებელი და დაგეგმვის შესაძლებლობის 
გაუმჯობესება  

o ნარჩენების გადამუშავების ახალი საწარმოს მშენებლობა  
o ნარჩენების შეგროვების სისტემის მოდერნიზაცია 
o ცნობიერების ამაღლების კამპანიები მოსახლეობისთვის 
o არალეგალური ნაგავსაყრელების დახურვა და აღდგენა 
o ნაგავსაყრელის გაზის უტილიზაცია ელექტროენერგიის 
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გენერირებისათვის 

მიწის მართვა და ბიომრავალფეროვნება 

o Implementation of a Sustainable Urban Planning System 
o კომპიუტერული პროგრამები ქალაქის მიწის მართვისთვის 
o ახალი მწვანე სივრცეების  განვითარება ქალაქის ურბანულ 

საზღვრებში 
o ბიომრავალფეროვნების სტრატეგია და მწვანე დერეფნების შექმნა 
o ბუნებრივი კატასტროფების (მეწყერები, წყალდიდობები) 

პრევენვიისათვიის საველე კვლევები  

მედეგობა 

o Measures to be developed under the “100 Resilient Cities” project 

 

შერჩეული ღონისძიები შემდეგი სახისაა: საკანონმდებლო, ტექნიკური დახმარება, 

საინვესტიციო, არასაინვესტიციო. 
 

გეგმით გათვალისწინებული კაპიტალური დანახარჯების ჯამური რაოდენობა 

დაახლოებით 412 მილიონი ევროა (ცხრილში ქვემოთ მოცემულია სექტორების 

მიხედვით).  

 

სექტორი 

კაპიტალური 

დანახარჯები               (€ 
მლნ) 

ტრანსპორტი 101 

შენობები 11 

მრეწველობა 20 

ენერგეტიკა 30 

წყალი 62 

მყარი ნარჩენები 108 

მიწის მართვა და 
ბიომრავალფეროვნება 

30 

მედეგობა 50 

ჯამი 412 
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ამ ხარჯების დაახლოებით ნახევარი სავარაუდოდ მოდის ცენტრალური მთავრობიდან ან 

კერძო სექტორისგან, ქალაქის ბიუჯეტიდან ან საერთაშორისო სესხებისგან 

დაფინანსებული თანხებით. 

შერჩეული ღონისძიებების გატარების შედეგად წელიწადში CO2-ის ემისიები  

დაახლოებით 450,000 ტონით შემცირდება, ხოლო წყლის სექტორიდან მიღებული 

დანაზოგი დაახლოებით 55 მლნ მ3 წყალს შეადგენს წელიწადში. გარდა ამისა, 

ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვან დადებით ზეგავლენას მოახდენს ეკონომიკურ 

ზრდაზე, სამუშაო ადგილების შექმნასა და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაზე. 

აღსანიშნავია, რომ, GCAP- ის მიზნების განხორციელება მოითხოვს სწრაფ ქმედებას, 

შესაბამისად ქალაქის მერია დოკუმენტის განხორციელების დაწყებას ქალაქის მთავრობის 

მიერ მოწონებიდან უახლოეს მომავალში გეგმავს (2018 წლიდან). 
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Annexes 

 
A1 – List of Contributors to the GCAP 

A2 – Previous Strategies & Plans 

A3 – Indicator Summary Sheets 

A4 – სტრატეგიული მიზნები, მოკლევადიანი ღონისძიებები & 

საშუალოვადიანი ამოცანები 

A5 – Key Programmes & Measures Summaries 

A6 – Measures Costs and Impacts 

A7 – Public Consultation Workshop  

A8 – Monitoring Plan 

 

(To be added later) 

 
 

 


