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ზაალ ხელაძე - კომპანია „დაგენბახ ლენდსკეიპს“

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მე-10 საერთაშორისო ფორუმი
თბილისი 2017



ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ათ ადმინისტრაციულ 
შენობაში რესურსეფექტური ღონისძიებების დაგეგმვის და 
განხორციელების სტრატეგია

2017 წლის მაის-სექტემპრის პერიოდში კომპანია „დაგენბახ ლანდსკეიპს“-ის საპროექტო გუნდმა, მერიის 
ეკონომკური პოლიტიკის სამსახურის დაკვეთით, ჩაატარა კვლევები  თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 
და ცხრა გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის რესურსეფექტური რეაბილიტაციის მიზნით. კვლევების 
ამოცანა განისაზღვარა:

 პრიორიტეტული ენერგოეფექტური ღონისძიებების დადგენა

 მოხმარებული ენერგიების კლასიფიცირება; აბსოლუტურ ერთეულებში, ფართობებზე, თანამშრომე₾თა რაოდენობზე.

 დაგეგმილი ღონისძიებების მონიტორინგის შესაძლებლობების წარმოდგენა.

 გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ანალიზი

 მოვლა პატრონობის ჩარჩო გეგმის შედგენა



სამუშაოების წარმოების მეთოდოლოგია

სამუშაოთა წარმოების მეთოდოლოგია განსაზღვრულია:

 გერმანიის იუსტიციის და მომხმარებელთა უფლებათა დაცვის ფედერალური სამინისტროს სამინისტროს  რეკომენდაციები შენობებში 
ენერგოდამზოგავი თერმული დაცვის და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის  დადგენილებებით განსაზღვრული რეკომენდაციები

 საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და რეგულაციები

 საქართველოს სახელმწიფო სტანდარტები

 წარმოდგენილი რეკომენდაციები კორელაციაშია მოყვანილი ენერგოდირექტივებთან რომელთა შესრულებაც საქართველოს მთავრობამ 
უნდა განახორციელოს სამშენებლო სექტორში ჩასატარებელი გრძელვადიანი(2030 წლამდე) ენერგოეფექტური ღონისძიებების 
შემუშავებისათვის.

 მხედველობაშია მიღებული ვალდებულებები, რომლებიც განსაზღვრულია ქ. თბილისის „მერების შეთანხმება“ინიციატივის 
ფარგლებში.

შენიშვნა:  პროდუქციის უსათხოების და თავისუალი მიმოქცევის კოდექსი 67 მუხლის ძალით -საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტები 
შეიძლება გამოყენებული იქნეს რეგისტრაციის გარეშე



ნაშრომის წარდგინება

ნაშრომი წარმოდგენილია, შესწავლილი შენობებისათვის:

 სამ ტომად გაწერილი ენერგოაუდიტი,  ინსპექტირების შედეგები, მათემატიკური მოდელირების შედეგები, დეტალური 
გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები, სულ 720გვ.

 ცალკეული ალბომები, დიაგრამები, აკრედიტირებული  ექსპერტიზის ბიუროების დასკვნები 8 ტომად, სულ 605გვ. 

 აკრედიტირებული საექსპერტო ბიუროების მიერ ინსპექტირებული ხარჯთაღრიცხვები ცალკეულ ტომებად, სულ 9 
ტომი, 197გვ.

შენიშვნა: ნაშრომი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებ გვერდიდან: http://www.ntc.ge/



დასკვნები და რეკომენდაციები

ათი პოსტულატი ქ. თბილისის ათი მუნიციპალური შენობის (1 მერიის ადმინისტრაციის შენობა, 9 გამგეობის შენობა) 
ენერგოეფექტიანი სანაციისათვის:

 ენერგოეფექტიანი სანაციები განხორციელდეს ორ ეტაპად: 

1. მოკლევადიანი- სამიზნე ამოცანა 20%-იანი ხარჯთეფექტურობა;

2.  გრძელვადიანი - სამიზნე ამოცანა თითქმის ნულოვანი ემისის ფაქტორი

 შენობები, დანახარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, კლასიფიცირდეს: სრული და ეტაპობრივი სანაციის კლასის შენობებად. 
კლასიფიკაციის კრიტერიუმს განსაზღვრავს დანახარჯების ოპტიმიზაცია ერთეულ ფართობზე.

 სრული სანაციის კლასის შენობებად კლასიფიცირდეს სამგორის და საბურთალოს რაიონული გამგეობების ადმინისტრაციის 
შენობები. ამ შენობების რეაბილიტაციის პროცესის ბიუჯეტი  ინაწილებს ენერგოეფექტურ სამუშაოებზე გაწეულ დანახარჯებს. 
მათი სანაცია ერთეტაპიანია და დროის მოკლე პერიოდში მიაღწევს თითქმის ნულოვანი ემისის ფაქტორის განხორციელებას 
სხვა შენობებთან შედარებით ერთეულ ფართზე გაწეული  დანახარჯების 20-30%-იანი  ეკონომიით



დასკვნები და რეკომენდაციები

 ეტაპობრივი სანაციის კლასის შენობებია: დიდუბის, ისნის, ჩუღურეთის, გლდანის, მთაწმინდის, ვაკის და თბილისის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ადმინისტრაციული შენობები. ამ შენობებისთვის მიზანშეწონილია ენერგოეფექტური სანაციების ორგანიზება: 

ა) მოკლევადიან პერიოდში როგორც ერთეულზე დაყვანილი დაბალბიუჯეტიანი 20%-იანი რესურსეფექტურობის მაჩვენებლის 
მიღწევა;

ბ) გრძელვადიანი პერიოდის სანაციები ხორციელდება გეგმიურ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან ერთად და უზრუნველყოფს 
შენობების თითქმის ნულოვანი ემისიის ფაქტორის მინიჭებას. 

 ნაძალადევის რაიონის გამგეობისათვის მოკლევადიანი სანაციის პროცესით შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს თითქმის ნულოვანი რეჟიმის 
ემისის ფაქტორი.

 მაღალი ცნობადობისაა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაზე დაგეგმილი  მოკლევადიანი 
ენერგოეფექტური სანაციის ღონისძიებები, ისინი უზრუნველყოფენ დაგეგმილი/განხორციელებული ენერგოეფექტიანი სანაციების 
რეპლიკაციის  მაღალ ხარისხს და ათივე შენობაზე განხორციელებული სანაციების მონიტორინგს.



დასკვნები და რეკომენდაციები

 სრული სანაციის, ფართობზე  ნორმირებული, ღირებულება 20-30%-ით ნაკლებია ეტაპობრივი სანაციის ღირებულებაზე.

 მოკლევადიანი ენერგოეფექტური სანაციის, ფართობზე ნორმირებული, ღირებულება არ აღემატება 240 ლარი/კვ.მ. (1 ლარი =2.4აშშ 
დოლარს)

 გრძელვადიანი სანაციის, ფართობზე ნორმირებული, ღირებულება არ აღემატება 500ლარი/კვ,მ (1 ლარი =2.4 აშშ დოლარს).

 სრული ენერგოეფექტური სანაციის, ფართობზე ნორმირებული ღირებულება, არ აღემატება 500 ლარი/კვ.მ (1 ლარი =2.4 აშშ დოლარს).



მწვანე არქიტექტურა და ინჟინერინგი 

დასკვნების და რეკომენდაციების ბაზაზე შედგენილია სანაციის პროექტები 
და ხარჯთაღრიცხვები. რვა ადმინისტრაციული შენობისათვის 

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა (ჟ. 
შარტავას ქ.#7)

 გლდანის რაიონის მუნიციპალური შენობა (ქერჩის ქუჩა #1)

 ვაკის რაიონის მუნიციპალური შენობა (მ. თამარაშვილის ქ. 10) 

 ისნის რაიონის მუნიციპალური შენობა (ნავთლუღის ქ. 8/1)

 ნაძალადევის რაიონის მუნიციპალური შენობა (სანზონა, მე-16 კორპუსის 
მიმდებარედ)       

 ჩუღურეთის რაიონის მუნიციპალური შენობა (დავით აღმაშენებლის გამზ. 65) 

 დიდუბის რაიონის მუნიციპალური შენობა (გრ. რობაქიძის გამზ. 2)

 მთაწმინდის რაიონის მუნიციპალური შენობა (თბილისი, ძმები
ზუბალაშვილების ქ. 48)

შენიშვნა: ვინაიდან საბურთალოს რ. ნის ადმინისტრაცია ინაწილებს საერთო ფართს 
რამოდენიმე დაწესებულებასთან, სამგორის რნის შენობა არის ავარიულ მდგომარეობაში და 
საჭიროებს დეტალურ გეოლოგიურ კვლევებს ამ ეტაპზე დამკვეთის მიერ არ იქნა 
ჩატარებული დეტალური კვლევითი სამუშაოები ამ შენობებისათვის\



მოსალოდნელი დანაზოგები

ბუნებრივი აირის
შემცირება, კვტ.სთ/წ

ელ. ენერგიის შემცირება, 
კვტ.სთ/წ

კომუნალური ხარჯების
შემცირება, ლარი/წ. ემისიის შემცირება, ტ./წ. ემისიის შემცირება 2020 

წლამდე (2018‐2020წწ), ტ/წ

მოკლევადიანი სანაცია 245,458  643,563  122,273  117  349.54 

გრძელვადიანი სანაცია 267,703  58,849  34,663  60  180.59 

ჯამი 513,160  702,412  156,936  177  530.13 



საგრანტო განაცხადი პროექტის პილოტირებისათვის

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული შენობა წარდგენილია 
საგრანტო კონკურსზე 
დასახელება: ქ. თბილისის მერიის შენობის 
ტრანსფორმირება დაბალი ნახშირბადის შენობად
დონორი ორგანიზაცია: ევროკავშირი (EuropeAid)
კონკურსის სტატუსი: მიმდინარეობს სრული 
წინადადების მომზადება
აგრანტო კომპონენტის ოდენობა: 900 000 ევრო
მერიის თანადაფინანსება: 250 000 ევრო
კოაპლიკანტი ორგანიზაცია: მწვანე მშენებლობის 
საბჭო, საქართველო



ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  მერიის ადმინისტრაციული 
შენობის ენერგოეფექტური სანაცია (პილოტირების სტადია)

საპილოტე პროექტი მოიცავს:
 ლუმინესცირებული და ვარვარების ნათურების შეცვლა ლედ სისიტემის 

სანათებით
 შენობის მართვის და მონიტორინგის ავტომატიზირებული სისტემის შექმნა
 შენობის ფასადზე და სახურავზე 100 კვ ჯამური სიმძლავრის ორმაგი აღრიცხვის 

მზის ელ სადგურისს ორგანიზება 
 საქვაბის და სითბოს  სადიტრიბუციო მაგისტრალების  მოდერნიზაცია
 ადმინისტრაციულ შენობათა მართვის ქოლ ცენტრის შექმნა
 რეიტინგის მინიჭება მწვანე მარეგისრტირებელის მიერ
 შენობათა მართვის პროცედურების შემუშავება



საპილოტე პროექტის დაგეგმილი დანაზოგები 

ბუნებრივი აირის 
შემცირება, კვტ.სთ/წ

ელ. ენერგიის შემცირება, 
კვტ.სთ/წ

კომუნალური ხარჯების 
შემცირება, ლარი/წ. ემისიის შემცირება, ტ./წ.

მოკლევადიანი სანაცია 632 432 957 832 207 556 227 

გრძელვადიანი სანაცია 547 981 150 335 75 539 126 

ჯამი 1 180 413 1 108 166 283 095 354 

საპილოტე აქტიურობებში გაერთიანებული სამუშაოების განხორციელება, პილოტირების 
მოკლევადიან პერიოდში, უზრუნველყოფს რესურსეფექტურობის 25%-იან მაჩვენებელს;



მადლობა ყურადღებისათვის

დ. აღმაშენებლის ხეივანი მე-15 კმ 0131 
თბილისი, საქართველო

Tel/Fax: /995 32/ 233 36 50, 233 35 60 
E‐mail: info@dala.ge, URL: www.dala.ge


