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1. შესავალი
საქართველოში არსებული შენობების ფონდი კონსტრუქციის ტიპებისა და
ფუნქციების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანია და მოიცავს მეოცე საუკუნის
საბჭოთა ეპოქის, საბჭოთა ეპოქამდელ და შემდგომი პერიოდის შენობებს. ვინაიდან ქვეყნის
მოსახლეობის 53% ცხოვრობს ურბანულ რეგიონებში, ხოლო 47% სოფლის ტიპის
დასახლებებში, ეს შესაბამისად აისახება საცხოვრებელი შენობების მრავალფეროვნებაში.
საქართველოში შენობების ფონდის სრული აღწერა ჯერ-ჯერობით არ მოიპოვება. თუმცა,
ქალაქების მასშტაბით გარკვეული ინფორმაციისა და მონაცემების მოძიება მოხერხდა
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმების და დაბალემისიებიანი განვითარების
სტრატეგიის მომზადების პროცესში1. ამ ინფორმაციასა და სხვადასხვა წყაროებზე
დაყრდნობით მოხდა საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული შენობების რაოდენობისა და
საერთო ფართის შეფასება.
საქართველოში შენობების 65% წარმოადგენს 1950-იანი წლების შემდეგ 2000 წლამდე
აშენებულ, მეტწილად მრავალსართულიან კორპუსებს (ნახ.1). 1960-იანი წლებიდან ქვეყანაში
დაიწყო 5-სართულიანი მრავალბინიანი კორპუსების ე.წ. “ხრუშჩოვკები”-ის ინტენსიური
მშენებლობა. მათი საინჟინრო და სამშენებლო კრიტერიუმები გამომდინარეობდა
იმდროინდელი მთავრობის პოლიტიკიდან, რომელიც მიზნად ისახავდა მოსახლეობის
ცხოვრების პირობების მინიმალური მოთხოვნების დაკმაყოფილებას. ხრუშჩოვის პერიოდის
შენობების საექსპლუატაციო ვადა 25 წელი იყო. ამ სახლების უმრავლესობა 50 წლის წინ
აშენდა2. ამ შენობების თითოეული ტიპი დაპროექტებული იყო სხვადასხვა სამშენებლო
მასალით 7-ბალიანი მიწისძვრის გამძლეობით. ეს სახლები თავდაპირველად ჩვეულებრივი
აგურით შენდებოდა, რომელიც შემდგომ ჩაანაცვლეს დიდი სამშენებლო ბლოკებითა და
პანელებით. მოგვიანებით დაიწყო იგივე პროექტით 8-სართულიანი კორპუსების
მშენებლობა. იმ პერიოდში აგებული შენობების თერმული წინაღობა დაბალი იყო, რადგან
კომფორტისა და სანიტარულ-ჰიგიენური კრიტერიუმები იყო მინიმალური. მათი სითბური
წინაღობის კოეფიციენტი აკმაყოფილებდა სავალდებულო სტანდარტს, რაც საინჟინრო
კოდექსის მიხედვით არ აღემატებოდა: R=0.575 m2·°C/W3. უნდა აღინიშნოს, რომ სამშენებლო
კოდექსი დროთა განმავლობაში იცვლებოდა, მაგრამ ზემოთ აღნიშნული სავალდებულო
კრიტერიუმი ყველაზე მაღალი იყო საბჭოთა პერიოდის საინჟინრო პრაქტიკაში.

კერძო სახლების დიდი ნაწილი, სადაც ერთი ან ორი ოჯახი ცხოვრობს, ასევე
საბჭოთა პერიოდშია აგებული და უმეტესად მშენებლობის იმ დროს გავრცელებულ
პრაქტიკას შეესაბამება. მათ ძირითადად აშენებდნენ აგურით ან ცემენტის ბლოკებით.
კედლების სითბური წინაღობის კოეფიციენტი ძირითადად სავალდებულო კოეფიციენტის
1

ინფორმაცია ძირითადად ეყრდნობა საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტში EC-LEDS პროექტის ფარგლებში
ჩატარებულ გამოკითხვებს. გამოკითხული იყო 6 დიდი თვითმმართველი ქალაქი (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი,
რუსთავი, ფოთი და გორი) და 5 მუნიციპალიტეტი (ზუგდიდი, თელავი, ახალციხე, ზესტაფონი და გორი). სულ
გამოკითხულთა რიცხვი 4 380 ადამიანია.
2 ყველაზე გავრცელებული პროექტი ამ პერიოდში იყო: N 1-319C, N 1-450C, N 1-464AC.
3 m2·°C/W არის თბური წინაღობის (thermal resistance) საზომი ერთეული. ეს სიდიდე დამოკიდებულია კლიმატურ
ზონაზე.

დონეზეა (R=0.575 m2·°C/W), რაც შენობის გათბობისთვის აქაც ზედმეტი სითბოს მიწოდების
საჭიროების მაჩვენებელია4. დღესდღეობით ეს ნორმბი საქართველოში ისევ ძალაშია.
საქართველოს შენობების სექტორში ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარებისა და
განახლებადი ენერგიების მოხმარების გაზრდის (ანუ დაბალემისიებიანი შენობების
სექტორის უზრუნველყოფის) მიზნით პროგრამების და აქტივობების დასანერგად მოხდა
შენობების მთელი ფონდის დაჯგუფება და შეფასება სხვადასხვა კრიტერიუმებით:







საკუთრების ფორმა (7 ტიპი)
მდებარეობა კლიმატური ზონის მიხედვით (3 ზონა)
მდებარეობა ტექნოლოგიური ზონის მიხედვით (5 ზონა)
შენობის ფუნქციონალური დანიშნულება
შენობების ტიპები კონსტრუქციის მიხედვით
შენობის მიერ ენერგიის კუთრი მოხმარება და საერთო მოხმარება

2. საქართველოს შენობების ფონდი
2.1 შენობების მიმოხილვა საკუთრების ფორმისა და ასაკის
მიხედვით
სტატისტიკური ენერგობალანსისა და სათბურის გაზების ინვენტარიზაციის
მომზადების მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე შენობების მიერ ენერგომოხმარების და
სათბურის გაზების ემისიების შეფასების მიზნით არსებული შენობების მთელი ფონდი
გაყოფილია ორ ძირითად კატეგორიად: საცხოვრებელი (რეზიდენტული)
და
არასაცხოვრებელი (კომერციული) შენობები. ამ კლასიფიკაციით სახელმწიფო და
მუნიციპალური შენობების კატეგორია განიხილება კომერციულ შენობებში, თუმცა მათში
ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელების სწორად დაგეგმვის მიზნით ამ
დოკუმენტში კომერციული შენობები თავის მხრივ შემდგომ იყოფა კომერციულ,
სახელმწიფო და მუნიციპალურ შენობებად.

საცხოვრებელი/რეზიდენტული შენობები
საცხოვრებელი შენობების სექტორში მფლობელობის მიხედვით შეიძლება გამოიყოს 4
ძირითადი ტიპი, რომელთა შორის, მიუხედავად მნიშვნელოვანი მსგავსებისა, მაინც
არსებობს განსხვავებები, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია ენერგოეფექტურობის
ევროპაში მინიმალური სავალდებულო მაჩვენებელი განსხვავდება კლიმატური პირობების მიხედვით.
მაგალითად ყველაზე დაბალი მოთხოვნაა ქალაქ სპლიტში (ხორვატია): კედლისათვის შეადგენს 0.83 m2·°C/W,
ხოლო სახურავისათვის 1.33 m2·°C/W. http://www.eurima.org/u-values-in-europe/ ამ ლინკზე მოცემულია
მინიმალური მოთხოვნები U მაჩვენებლით (R=1/U). მოცემული მაჩვენებლები ასევე განსხვავებულია სახურავის
გადახურვის მასალის ფერის მიხედვით.
4

ფართომასშტაბიანი პროგრამების დანერგვისა და შენობების სრული სარეაბილიტაციო
სამუშაოების განსახორციელებლად.
კორპუსები, რომელთაც გააჩნიათ საერთო ფართი. საქართველოს კანონმდებლობით
კორპუსების მართვას ახორციელებენ ბინათნმესაკუთრეთა ამხანაგობები5. კანონი (მუხლი 7,
პუნქტი 3) ავალდებულებს ბინათმესაკუთრეს საერთო ქონების6 მოვლა-პატრონობასა და
ექსპლუატაციაში ფინანსური წილის შეტანას და გარკვეულწილად განსაზღვრავს კიდეც
აღსრულების მექანიზმს, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ წილზე უარის თქმის შემთხვევაში
ბინის მესაკუთრეს წარმოიქმნება ვალი ამხანაგობის წინაშე, რომელიც ამხანაგობას შეუძლია
დაარეგისტრიროს საჯარო რეესტრში (თუ თანხა აღემატება 500 ლარს) აღნიშნული ბინის
სახელზე. ამ დავალიანებაზე ბინის გასხვისების შემთხვევაში პასუხისმგებელი იქნება ახალი
მეპატრონე, თუმცა ეს მიდგომა თითქმის არ გამოიყენება. კორპუსების მოვლა-პატრონობის
პროცესში მნიშვნელოვანი ბარიერია ისიც, რომ ამხანაგობა არ წარმოადგენს იურიდიულ
პირს, რაც ასუსტებს მის პასუხისმგებლობას და ხდება უუნარო კრედიტის აღების მიმართ,
მითუმეტეს, რომ ამავე კანონით ამხანაგობა პასუხს არ აგებს ბინათმესაკუთრეთა
ინდივიდუალურ დავალიანებაზე. ეს ბარიერები გათვალისწინებულ და აღმოფხვრილ უნდა
იქნეს რათა წარმატებით განხორციელდეს ამ კორპუსების განახლება და მათზე
ენერგოეფექტური ღონისძიებების ერთობლივად გატარება. ამ ეტაპზე, კორპუსებში საერთო
სარგებლობის ფართების (მათ შორის შესასვლელები, კიბის ოსუჯრედები (რომელთაც
სჭირდება განათება და გათბობა), სახურავები, ლიფტები და ა. შ.) მოვლა-პატრონობასა და
ექსპლუატაციისთვის მუნიციპალიტეტები თანადაფინანსების პროგრამებს თავაზობენ
ამხანაგობებს, რომლის ფარგლებშიც არ არის გათვალისწინებული ენერგოეფექტური
ღონისძიებების, თუ მნიშვნელოვანი სარეაბილიტაციო აქტივობების განხორციელება.
კორპუსების მობინადრეები, ძირითადად, მხოლოდ საკუთარი ბინების მფლობელებს
წარმოადგენენ და მეტწილად ამ ასოციაციებში მონაწილეობის მაჩვენებელი დაბალია.
ნახ. 1- ზე მოცემულია რეზიდენტული შენობების ფართობების განაწილება შენობების
ტიპების მიხედვით დიდ ქალაქებსა და მცირე დასახლებებში.

5 ეს
კანონი არეგულირებს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების მართვასთან
დაკავშირებულ
ურთიერთობებს, განსაზღვრავს
ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის
ფორმებსა
და
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საკუთრების ფორმებს, აგრეთვე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის
წარმოშობის, ჩამოყალიბების, საქმიანობისა და ლიკვიდაციის ძირითად სამართლებრივ პირობებს.
6 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო სარგებლობაში შედის: ა)ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა
საერთო ქონების მომსახურებისათვის განკუთვნილი შენობა-ნაგებობები და საინჟინრო-კომუნიკაციური
მოწყობილობა და გაყვანილობა; ბ) მრავალბინიანი სახლის მზიდი და შემომზღუდავი არამზიდი (ფასადის)
კონსტრუქციები (საძირკვლები, კარკასი, კედლები, საერთო სარგებლობის აივნები, სართულშუა
გადახურვები, პარაპეტები (მოაჯირები), ლავგარდანები (კარნიზები), საწვიმარი მილები და ა. შ.); გ)
მრავალბინიანი სახლის ვესტიბიულები, სადარბაზოები, დერეფნები, კიბის უჯრედები, სარდაფები,
სხვენები, საქვაბეები, ტექნიკური სართულები, სახურავები, ლიფტები, სხვადასხვა დანიშნულების
შახტები, არხები, ნაგავგამტარები, ბუნკერები და ა. შ., რომლებიც არ
იმყოფება ინდივიდუალურ საკუთრებაში; დ) სატრანზიტო გაყვანილობა

ნახ. 1. ფართობების გადანაწილება კორპუსებსა და კერძო სახლებში დიდ და პატარა ქალაქებში

მრავალბინიან შენობებს განეკუთვნება ასევე „სოციალური სახლები“, რომლებიც
ძირითადად აშენებულია ადგილობრივი ხელისუფლებების მიერ კრიტიკულად დაბალი
შემოსავლების მქონე ოჯახების, ეკომიგრანტებისა და იძულებით გადაადგილებულ
პირთათვის. როგორც წესი, ასეთი შენობების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური
განვითარების ფონდის (მგფ) მიერ, რომელიც შექმნილია საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან. ეს შენობები თავიდან ეკუთვნის
მუნიციპალიტეტებს, ან მუნიციპალური განვითარების ფონდს, მაგრამ გარკვეული
პერიოდის შემდეგ მობინადრეებს შეუძლიათ შეისყიდონ საკუთარი ბინა მნიშვნელოვნად
შემსუბუქებული/შეღავათიანი პირობებით. ზოგიერთ შემთხვევაში (განსაკუთრებით
იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის)
სახელმწიფო უსასყიდლოდ გადასცემს
მობინადრეებს საცხოვრებელ ფართს. „სოციალური სახლები“ იმ ტიპის რეზიდენტული
შენობებია, რომლებიც შესაძლებელია აშენდეს ენერგოეფექტურობის სტანდარტების დაცვით
ან გაენერგოეფექტურდეს შემდეგ ეტაპზე მუნიციპალიტეტების მიერ.
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე საცხოვრებელი შენობები ძირითადად
დიდ ქალაქებში გვხვდება. ეს 1-3 სართულიანი ნაგებობები კერძო საკუთრებაშია, თუმცა
მფლობელებს არ აქვთ უფლება მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანონ შენობის
რეაბილიტაციის კუთხით, განსაკუთრებით იზღუდება შენობის ფასადის სარეკონსტრუქციო
ოპერაციები.
სარემონტო
სამუშაოების,
თუ
გარე
კედლის
თბოიზოლაციის
განსახორციელებლად სპეციალური ნებართვაა საჭირო ძეგლთა დაცვის სამინისტროდან.
ისტორიული შენობების უმეტესობა აშენებულია საბჭოთა პერიოდამდე და მიუხედავად
იმისა რომ მათი ენერგოეფექტურობის მახასიათებლები საკმაოდ მაღალია იმ პერიოდის
ნორმებით, განსაკუთრებით კედლის თბოიზოლაციის კუთხით, ამ შენობების უმეტესობა
საკმაოდ დაზიანებულია და მათი არაეფექტურობა სწორედ ამ დაზიანებებიტ არის
გამოწვეული.
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმების (SEAP) მომზადებისას
ჩატარებულმა ენერგოაუდიტებმა ცხადყო, რომ 1-2 სართულიან კერძო სახლებს ენერგიის
დაზოგვის ყველაზე დიდი პოტენციალი აქვთ მათი სრულად გათბობის პირობებში. ასეთი
შენობები ძირითადად სოფლის ტიპის დასახლებებსა და პატარა ქალაქებშია. ნახ. 1-ზე

მოცემულია ფართობების თანაფარდობა/განაწილება 1-2 სართულიან კერძო სახლებსა და
კორპუსებს შორის დიდი და პატარა ქალაქების ტერიტორიებზე. მთელ დანარჩენ
ტერიტორიაზე მოსახლეობის 99% ცხოვრობს 1-2 სართულიან კერძო სახლებში.
შენობების სექტორის რეგულირების წესები გაწერილია სხვადასხვა კანონებსა და
კანონქვემდებარე აქტებში ძირითადი წესები განსისაზღვრება ორი კანონით: „საქართველოს
კანონი სახელმწიფო ქონების შესახებ“ და კანონით „ფიზიკური და კერძო სამართლის
იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთებზე
საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ“.

არარეზიდენტული/კომერციული შენობები
არარეზიდენტული/კომერციული შენობები შედგება სახელმწიფო შენობებისაგან და
კომერციული შენობებისაგან, სადაც სახელმწიფო შენობები თავის მხრივ არის
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული და ცენტრალური ან ავტონომიური
რესპუბლიკის ხელისუფლების საკუთრებაში არსებული შენობები, მათ შორის
საზოგადოებრივი შენობები.
საქართველოს სახელმწიფოს საკუთრებაში
კატეგორიაში, მფლობელობის მიხედვით:

არსებული

შენობები

ნაწილდება

სამ

სახელმწიფო საკუთრებაშმი არსებული შენობები, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკისა
და
მდგრადი
განვითარების
სამინისტროს
და
სექტორული
სამინისტროების
მფლობელობაშია (ადმინისტრაციული შენობები (სამინისტროები და ა. შ.); საჯარო სკოლები
და უნივერსიტეტები, ისევე, როგორც სხვა სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები;
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შენობები (საავადმყოფოები, პოლიკლინიკები და
სხვ.); კულტურის სახლები; პენიტეციალური სისტემის შენობები; სამხედრო სექტორის
შენობები და სხვ.);
ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული შენობები, რომლებიც
ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს და სექტორული სამინისტროების
მფლობელობაშია (ამ კატეგორიაში შედის იგივე ტიპის დაწესებულებების შენობები, რაც წინა
პარაგრაფშია ჩამოთვლილი, მხოლოდ ისინი არიან ავტონომიური რესპუბლიკის შესაბამისი
უწყებების საკუთრებაში).
მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში
არსებული
შენობები,
რომლებიც
მუნიციპალიტეტების და თვითმმართველი ქალაქების საკუთრებაშია (ადმინისტრაციული
შენობები, საბავშვო ბაღები, კულტურის სახლები, სპორტული შენობები და სხვ.).
სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საზოგადოებრივი შენობები. 1990-ანი
წლების დასაწყისში, პოსტსაბჭოთა პერიოდის საწყის ეტაპზე საქართველოში სახელმწიფო
ქონების სეგრეგაცია დაიწყო. პროცესი ეყრდნობოდა სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის
შესახებ კანონს, რომელიც უზენაესი საბჭოს - საქართველოს უმაღლესი საკანონმდებლო

ორგანოს მიერ იქნა გამოცემული. 2005 წელს სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის და
ინვენტარიზაციის ახალი ეტაპი დაიწყო. საზოგადოებრივი შენობები7 სახელმწიფო ქონების
ჯერ კიდევ მნიშვნელოვან წილს იკავებენ და საერთო ქონების 40%-ს შეადგენენ8. შენობების
ფონდის ძირითადი მფლობელები არიან საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის
სამინისტრო და სხვა სამინისტროები, თვითმმართველი ქალაქები და მუნიციპალიტეტები.

ნახ. 2. სახელმწიფო შენობების წილი საკუთრების ფორმების მიხედვით

დღევანდელი პოლიტიკით ხელისუფლება ცდილობს უზრუნველყოს სახელმწიფო
ქონების, პირველ რიგში საზოგადოებრივი შენობების მაქსიმალური პრივატიზება და იმ
შენობების მინიმუმადე დაყვანა, რომლებიც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ
ადმინისტრაციული ფუნქციების შესასრულებლად.
კომერციული შენობები მოიცავენ კერძო მომსახურების სფეროში გამოყენებულ შენობებს
(კერძო სკოლები, საბავშვო ბაღები, უნივერსიტეტები, სამედიცინო მომსახურების კერძო
ობიექტები და ყველა სხვა კომერციული შენობა კერძო სექტორის ფარგლებში).

შენობების ასაკი
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სკოლები, ბაღები, სპორტული და მუსიკალური სკოლები, პოლიკლინიკები და საავადმყოფოები.
საქართველოს 10 ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის SEAP-ები.

ნახ. 3. შენობების ფართობების განაწილება ასაკის მიხედვით, EC-LEDS პროექტის გამოკითხვის
ფარგლებში

ნახ.- ზე მოცემულია სხვადასხვა წლებში აშენებული შენობების ფართობების
განაწილება. აღსანიშნავია, რომ 2001 წლის შემდეგ აშენებული ნაგებობების წილი საკმაოდ
დაბალია (3%) და შემდგომი კვლევები განსხვავებული მეთოდოლოგიით უნდა
განხორციელდეს.
1951-2000 წლებში აშენებული საცხოვრებელი შენობების 70%-ზე მეტი
მრავალსართულიანია (5-9 სართულიანი). მათ ძირითადად 2-5 შესასვლელი აქვთ,
რომელთაგან 50% ღიაა. აღნიშნული მახასიათებელი საგრძნობლად აქვეითებს მთლიანი
შენობის ენერგოეფექტურობას. მერების შეთანხმების ხელმომწერი რამდენიმე ქალაქის
შეფასებით, დაზოგვის პოტენციალი საკმაოდ მაღალია. შენობების უმეტესობა ვერ
აკმაყოფილებს ენერგოეფექტურობის ძირითად სტანდარტებსაც კი, ვინაიდან ისინი
აგებულია სწრაფად და დაბალფასიანი მასალებით. ამასთან, ბევრი მათგანი მოუვლელია. ღია
შესასვლელები, თხელი კედლები, დაზიანებული კარკასი და ერთმაგი შემინვის ხის
ფანჯრები იმ მახასიათებლების მცირე ჩამონათვალია, რასაც გამოსწორება სჭირდება.
საბჭოთა პერიოდის კორპუსებთან შედარებით 1-3 სართულიანი კერძო სახლები
უკეთეს მდგომარეობაშია. მათი უმრავლესობა აშენებულია მფლობელების მიერ და ხშირად
უფრო მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებს, მათ შორის ენერგოეფექტურობის
თვალსაზრისით.

დიდ ქალაქებში არის აგრეთვე ბარაკის ტიპის შენობებიც, რომლებიც აშენებულია
ძალიან დაბალი სტანდარტებით. გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირად სოციალური სახლების
აშენებაზე პასუხისმგებელი ერთეულები მუნიციპალიტეტები არიან, აღნიშნული სეგმენტი
მიმზიდველად ითვლება მწვანე შენობების და ენერგოეფექტურობის კონცეფციის
თვალსაზრისით.
რეზიდენტულ სექტორში ცენტრალური გათბობის სისტემები საბჭოთა კავშირის
დაშლის შემდეგ თითქმის მთლიანად მოიშალა, რადგანაც ისინი მუშაობდნენ როგორც
ცენტრალური ჰიდრავლიკური გათბობის სისტემის ნაწილები და 1991 წლის შემდეგ
შეუძლებელი გახდა მათი მორგება კერძო ბინების საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად. ამ
სისტემების აღდგენა შეუძლებელია, მათი ძირითადი შემადგენელი ნაწილები უკვე აღარ
არსებობს. დღესდღეობით საცხოვრებელი ფართის დიდი ნაწილი არ თბება არც ქალაქებში
და არც სოფლად.
ადმინისტრაციული შენობების წილი საქართველოს შენობების სექტორში 1 %-ია
ფართობის მიხედვით. ადმინისტრაციული შენობების სამ ძირითადად ტიპს განასხვავებენ:
ისტორიულ შენობებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტების, ან სახელმწიფო მფლობელობაშია,
მაგრამ
სპეციალური
ნებართვა
სჭირდებათ
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
განსახორციელებლად; საბჭოთა პერიოდის შენობებს და თანამედროვე, ძირითადად მინის
შენობებს, რომლებიც 2005-2012 წლებში აშენდა და საკმაოდ ცოტაა.

2.2
შენობების საერთო ფართობის ენერგომოხმარებისა და
გავრცელებული ტექნოლოგიების აღწერა კლიმატური (3) და
ტექნოლოგიური (5) ზონების მიხედვით
სხვადასხვა შეფასებების ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოში
არსებული

შენობების

საერთო

ფართობი

ჯამში

126.7

მლნ.მ2-ია,

საიდანაც

თბება

დაახლოებით 75.97 მლნ.მ (59%). ვინაიდან ქვეყანაში არსებული საცხოვრებელი ფონდის
2

შესახებ ზუსტი მონაცემები არ არსებობს ამიტომ ამ რიცხვის შეფასება მოხდა სხვადასხვა
წყაროების (LEDS-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვები9, ქალაქების SEAPების მონაცემები10)

და შეფასების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით (დანართი II).

საქართველოში არსებული საცხოვრებელი ფართი ჯამში დაახლოებით

110.1 მლნ. მ2-ია

(დანართი I). ასევე შეფასებებით დადგინდა, რომ კომერციული და სახელმწიფო ფართები
შესაბამისად 10.7 მლნ. მ2 და 5.9 მლნ.მ2 შეადგენს (ნახ. 4).

Enhancing Capacity for Low Emission Development Strategies/EC-LEDS Clean Energy Program, Knowledge, Attitude and
Behavior Baseline Survey: Annex # 1 – Summary Findings by Target Municipalities
10 http://remissia.ge/index.php/ka/2014‐12‐09‐16‐12‐09/seaps
9

ნახ. 4. ფართების განაწილება საკუთრების ფორმის მიხედვით

შენობების საერთო ფართობის 44% და საცხოვრებელი ფართობის 38% თავმოყრილია
დიდ ქალაქებში და აქედან საერთო ფართის 46% თბილისში.
საქართველოს შენობების სექტორის ენერგოეფექტურობის და ენერგიის მოხმარების
სხვადასხვა მახასიათებლების შესაფასებლად ქვეყნის მთელი ტერიტორია დაიყო 3
კლიმატურ ზონად11. კლიმატურ ზონებად დაყოფა ეფუძნება გათბობისა და
გაგრილებისათვის ისეთ მნიშვნელოვან პარამეტრს, როგორიცაა სითბოსა და სიცივის
გრადუს-დღეები12.
თითოეულ ამ კლიმატურ ზონაში, მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, რაც
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს მოხმარებულ ტექნოლოგიებს, კიდევ შეიძლება გამოიყოს ორი
ტიპის ზონა, რომლებსაც პირობითად მოვიხსენიებთ მეოთხე და მეხუთე ზონად. ამგვარად,
ტექნოლოგიებისა და საწვავის მოხმარების გათვალისწინებით, სულ განხილულია 5
ტექნოლოგიური ზონა. მეოთხე ზონაში მოხვდა დასახლებული პუნქტები, რომელთა
მისახლეობა მეტია 2 000 კაცზე, ხოლო მეხუთე ზონაში გაერთიანდა 5 დიდი ქალაქი
(თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი და ფოთი). კლიმატური პირობები (კერძოდ გრადუსდღეები), საწვავზე ხელმისაწვდომობა და გათბობა-გაგრილების ტექნოლოგიები ეს სწორედ
ის პარამეტრებია, რომლებიც განსაზღვრავენ ამ ზონებში გათბობის სეზონს, შენობების
ენერგოეფექტურობას, გამოყენებულ ტექნოლოგიებს და ზოგადად ენერგიის მოხმარების
ეფექტურობას. უფრო დეტალურად თითოეული ზონა დახასიათებულია ქვემოთ.
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პროექტირების ტექნიკური რეგლამენტი „ სამშენებლო კლიმატოლოგია“ http://gov.ge/files/382_40062_363410_715.pdf. ეს ნორმები მოქმედებაშია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის №1-1/1743;
2008 წლის 25 აგვისტო. https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/79210 ბრძანებით
12
გათბობის გრადუს-დღეები არის სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა გათბობის სეზონზე და იგი
დამოკიდებულია კლიმატური ზონებზე

ნახ. 2. საქართველოს კლიმატური ზონების რუკა

პირველი ტექნოლოგიური ზონა
პირველი ტექნოლოგიური ზონა ემთხვევა პირველ კლიმატურ ზონას, მაგრამ მასში
შედის ის დასახლებული პუნქტები, სადაც მოსახლეობა 2 000 კაცზე ნაკლებია. ამ ზონაში
გათბობის გრადუს-დღეები D =2 000 გრადუსზე ნაკლებია და მასში შედის დასავლეთ
საქართველოს ბარის ტერიტორია, რომლის სიმაღლე ზღვის დონიდან არაუმეტეს 300 მ-ია. ეს
კლიმატური ზონა მთელი წლის განმავლობაში ხასითდება სტაბილურად ზომიერი
ტემპერატურით, ნოტიო სუბტროპიკული თბილი კლიმატით, ცხელი ზაფხულით, თბილი
ზამთრით, მზიანი დღეების საკმაო რაოდენობით. რუკაზე იგი აღნიშნულია მწვანე ფერით.
პირველ ტექნოლოგიურ ზონაში ალტერნატიულ ენერგოწყაროებზე (მზე, გეოთერმია,
ბიომასა და სხვ.) ბაზირებული ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების დანერგვის
ხელსაყრელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული და ეკონომიკური
პირობებია. ამ ზონაში
მოსახლეობისა და შენობების განსაკუთრებული სიმრავლით გამოირჩევა ის დასახლებული
პუნქტები, რომლებიც სატრანსპორტო მაგისტრალებზე (ან მათ შესაყარზე), რეკრეაციულ
ზონებში, ზღვის სანაპიროებზე და ა.შ. მდებარეობენ. ესენია ქალაქები:
ქუთაისი,
ზესტაფონი, სამტრედია, სენაკი, ბათუმი, ფოთი, ზუგდიდი, ტყიბული და ა.შ. ეს პუნქტები
თავისი
მოსახლეობის
სიმჭიდროვის
და
სხვა
სპეციფიური
ტექნოლოგიური
მახასიათებლების თავისებურებების გამო ამოვარდნილია მესამე ზონიდან და მოსახლეობის
რაოდენობიდან გამომდინარე განიხილება მეოთხე ან მეხუთე ზონაში. ამ კლიმატური
ზონის საერთო ფართობი 10 ათასი კვ. კმ-ია (10% სიზუსტით), მოსახლეობის რაოდენობა კი 460 000 ადამიანი.
ამ ტექნოლოგიურ ზონაში შენობების უმეტესობა ერთი ან ორსარულიანია, კედლის
სისქე - 20-40 სმ., მასალა - ბეტონის ბლოკი ან აგური, სხვენი - დაუთბუნებელი. მასში სულ

135 ათასი კერძო საცხოვრებელი შენობაა13. მოსახლეობის დიდი ნაწილი საცხოვრებელ
ფართს იყენებს სეზონურად, ან მათ გააჩნიათ ცალკემდგომი ოდები (ფართობი 50-70 კვ.მ.),
რომელთაც უწევენ თბოტექნიკურ ექსპლოატაციას. რაც შეეხება კომერციულ შენობებს, ისინი
საჭიროებენ სრული ფართის თბოტექნიკურ მომსახურებას (დანართი I).
ამ ტექნოლოგიურ ზონაში ენერგომატარებლებად ძირითადად გამოიყენება ბიომასა
(64%), ბუნებრივი აირი (21%) და ელექტროენერგია (15%). ტექნოლოგიურად გამოიყენება:
საჭმლის მოსამზადებლად- თხევადი გაზის არაეფექტური ქურები (ეფექტურობა 40-50%),
ფართობის გასათბობად- შეშის ღუმელები (ეფექტურობა 32%) და წყლის გასაცხელებლადარაეფექტური ელექტრომოწყობილობები (ეფექტურობა 30-40%), შენობები დაუთბუნებელია.
ვინაიდან ამ ზონაში საკმაოდ მაღალია მზის პოტენციალი (210-250 დღე წელიწადში)
და საშუალო წლიური ტემპერატურაც მაღალია, აქ პირველ რიგში რეკომენდაცია ეძლევა
მზის სისტემებს და მათთან ინტეგრირებულ თბურ ტუმბოებს და ეფექტური ღუმელების
გამოყენებას მყარი ბიომასის უტილიზაციისათვის, რადგან ამ ზონაში შეშის მოხმარება
ყველაზე მაღალია და ასევე ხელმისაწვდომია ბიომასის საწვავი (173 გვტ.სთ/წ14). ასევე
ხელმისაწვდომია ამ ზონაში მაღალი ხარისხის (წყლის ტემპერატურა ზედაპირზე 100 0C და
მეტი) გეოთერმული ცხელი წყალი, მაგრამ ამ ეტაპზე იგი მხოლოდ სათბურებსა და
აბანოებში გამოიყენება.
აღნიშნულ ტექნოლოგიურ ზონაში დასანერგად რეკომენდირებული ტექნოლოგიების
სიაში შედის: საჭმლის მომზადება (მულტიფუნქციური კონვექციური შეშის ქურები 80-95%
ეფექტურობით); გათბობა (ბიომასის ქვაბები, მზის კოლექტორები, თბური ტუმბოები,
მრავალფუნქციური
კონვექციური
ღუმელები);
წყლის
გაცხელება
(მზის
კოლექტორები+ჰიბრიდული თბური ტუმბო+მრავალფუნქციური კონვექციური ღუმელი, მქკ
90-100%); ჰაერის კონდიცირება (ჰიბრიდული თბური ტუმბოები გარდაქმნის კოეფიციენტით
300-400%); შენობების დათბუნება.
ცალკეულ შემთხვევებში, კომერციულ და სახელმწიფო შენობებში, როდესაც
საექსპლოატაციო ფართი აღემატება 500 მ2, შესაძლებელია ცენტრალიზებული გათბობის
ჰიბრიდული სისტემების მოწყობა.
მეორე ტექნოლოგიური ზონა
მეორე ტექნოლოგიური ზონა ემთხვევა მეორე კლიმატურ ზონას, მაგრამ განიხილავს
მხოლოდ იმ დასახლებულ პუნქტებს, სადაც მოსახლეობა 2 000 კაცზე ნაკლებია. ამ ზონაში
გათბობისათვის საჭირო გრადუს დღეები D =2000-3000 გრადუსს შორისაა. ზონა მოიცავს
საქართველოს ტერიტორიას, საშუალო ალტიტუდით 300-1000 მეტრს შორის. ამ ზონისათვის
დამახასიათებელია ცივი ზამთარი და ზომიერად თბილი ზაფხული. შენობა-ნაგებობები ამ
ზონაში საჭიროებს ზამთარში ინტენსიურ გათბობას და ზაფხულის პერიოდში გაგრილების
სისტემებს. ჰავა სტეპურად თბილი, ნოტიო სუბტროპიკულზე გარდამავალია, გარკვეული
ამ ზონაში კორპუსული ტიპის შენობა შეიძლება იშვიათი გამონაკლისი იყოს და ამიტომ ეს სახლების
რაოდენობაა.
14 ნარჩენი ბიომასის კადასტრი, თბილისი 2013
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რეგიონებისათვის დამახასიათებელია
აღნიშნულია ღია ყავისფერით.

ქარის მაღალი სიჩქარეები ეს ზონა რუკაზე

პირველ ტექნოლოგიურ ზონასთან შედარებით, ეს ზონა, ალტერნატიულ
ენერგოწყაროებზე (მზე, გეოთერმია, და სხვ.) ბაზირებული ტექნოლოგიებისათვის
ეკონომიკურად ნაკლებად ხელსაყრელია პირველ ზონასთან შედარებით, ასევე არსებობს
გარკვეული ფიზიკურ-გეოგრაფიული ბარიერები15. შენობათა განსაკუთრებული სიმრავლით
გამოირჩევა ამ ზონაში შესული დასახლებული პუნქტები, რომლებიც სატრანსპორტო
მაგისტრალებზე, მათ შესაყარზე ან მსხვილ ადმინისტრაციულ და ინდუსტრიული
ცენტრების მიმდებარედაა განთავსებული. ესენია ქალაქები: თბილისი, რუსთავი, მარნეული,
ხაშური, გორი და სხვ., თუმცა ეს დასახლებული პუნქტები ცალკე განიხილება მეოთხე და
მეხუთე ზონებში. ეს ზონა ფარავს 13.3 კვ. კილომეტრს, 602 ათასი მოსახლით.
ამ ზონაში 177 ათასი16 კერძო საცხოვრებელი შენობაა. სახურავები, უმეტეს
შემთხვევაში, დაუთბუნებელია. შენობების ის ნაწილი რომლებიც მე-20 საუკუნის მიწურულს
და 21-ე საუკუნის
დასაწყისში აშენდა, საჭიროებს კედლების დათბუნებას. ძველი
ისტორიული შენობები კი მხოლოდ ფანჯრების და თბური ხიდების თბოტექნიკური
მახასიათებლების გაუმჯობესებას. მოსახლეობის დიდი ნაწილი საცხოვრებელ ფართს
იყენებს სეზონურად და ათბობს მას ნაწილობრივ, გასათბობი ფართობი 60-70 კვ.მ. (დანართი
I).
აღნიშნულ ტექნოლოგიურ ზონაში ენერგიის მისაღებად ამჟამად ძირითადად
იხმარება ბიომასა (78%), ბუნებრივი აირი (14%) და ელექტროენერგია (8%), ხოლო
ტექნოლოგიებიდან, ისევე როგორც I ზონაში გამოიყენება: საჭმლის მოსამზადებლადთხევადი გაზის არაეფექტური ქურები (40-50%), ფართის გასათბობად- შეშის ღუმელები
(ეფექტურობა- 32%) და წყლის გასაცხელებლად- შეშის ღუმელები (32%), არაეფექტური
კუსტარული ელექტროქურები (40-50%), თერმექსი (80-90%), შეზღუდული რაოდენობით
მზის კოლექტორები (ეფექტურობა 100%- მდე), შენობები დაუთბუნებელია.
ამ ზონისათვის დამახასიათებელია ალტერნატიული ენერგოწყაროების გამოყენების
შესაძლებლობების საშუალო მაჩვენებელი (მზის პოტენციალი 120-170 დღე/წელიწადში,
მყარი ნარჩენი ბიომასა, რომელიც ამ ზონის უმეტეს რაიონებში ძალიან შეზღუდულიასაერთო მგვტ.სთ)) და მათი გათბობა-გაციებისათვის მოხმარების არასაკმარისი რესურსების
გამო, საჭირო ხდება წიაღისეული მარაგების გამოყენებაც ჰიბრიდულ სქემებში, ძირითადად
ზამთრის სეზონზე.
განხილულ ტექნოლოგიურ ზონაში დასანერგი ტექნოლოგიებით ტრადიციულ
ენერგომატარებლებს შეიძლება დაემატოს მზის ენერგია, ხოლო გამოსაყენებელ
ტექნოლოგიებში განიხილება იგივე ტექნოლოგიები, რაც მოყვანილია I ტექნოლოგიური
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მაგალითად, უფრო მეტი დახრილობის გამო რთულდება ტყეებიდან შეშის/ბიომასის ნარჩენების გამოტანა.
ამ ზონაში კორპუსული ტიპის შენობა შეიძლება იშვიათი გამონაკლისი იყოს, ისევე როგორც I და III ზონებში
და ამიტომ ეს სახლების რაოდენობაა.
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ზონისთვის. ასევე რეკომენდაცია ეძლევა არსებული შენობების დათბუნებას და ახალი
"პასიური ენერგომომხმარებელი" შენობების აგების მოთხოვნას.
მესამე ტექნოლოგიური ზონა
მესამე ტექნოლოგიური ზონა ემთხვევა მესამე კლიმატურ ზონას, მაგრამ მასში შედის
დასახლებული პუნქტები 2 000 კაცზე ნაკლებით. ეს ზონა ხასიათდება გათბობისათვის
საჭირო გრადუს-დღეებით D =3000 და მეტი. მოიცავს საქართველოს გეოგრაფიული ზონის
მაღალი ჰიფსომეტრიული მაჩვენებლის (1000 მეტრის ზემოთ) რეგიონებს, ალპური ზონის
სამთო-სათხილამურო კურორტების ჩათვლით. ამ ზონისათვის დამახასიათებელია ცივი
ზამთარი, გრილი ზაფხული, ჰავა გარდამავალი -ზღვის ნოტიოდან ზომიერად ნოტიო
კონტინენტურისაკენ. ამ ზონის ფართობი 10%-იანი მიახლოებით 20000 კვ. კმ-ია. მაღალ
ჰიფსომეტრიულ ნიშნულებზე, 1000 მ. და მეტი, მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 387
ათასი ადამიანია.
ეს ტექნოლოგიური ზონა წინა ორისაგან განსხვავებით ნაკლებად დასახლებულია
მკაცრი კლიმატური პირობების და ინფრასტრუქტურის შედარებით სუსტი განვითარების
გამო. შესაბამისია შენობების ხასიათიც. შენობები ისტორიულად ბანური ტიპისაა,
სამშენებლო მასალად გამოყენებულია ქვა, კედლის სისქე 60-70 სმ., შემცირებულია
საფანჯრე ღიობების ფართობები. მოსახლეობას კარგად აქვს გათავისებული გარსაცმის
დათბუნების აუცილებლობა. თუმცა შენობების გარკვეული ნაწილი მაინც საჭიროებს
თბოტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესებას. აქ გვხვდება კოტეჯური ტიპის ხის სახლებიც
დათბუნების მაღალი პარამეტრებით.
ამ ზონაში 114 000 კერძო საცხოვრებელი შენობაა17. სახურავები, უმეტეს შემთხვევაში,
ბანური ტიპისაა და დათბუნებულია. შენობები, რომლებიც მე-20 საუკუნის მიწურულს და
21-ე საუკუნის დასაწყისშია აშენებული, საჭიროებს კედლების დათბუნებას. ძველი
ისტორიული შენობები კი - მხოლოდ ფანჯრების და თბური ხიდების თბოტექნიკური
მახასიათებლების გაუმჯობესებას (დანართიI);
ამ ტექნოლოგიურ ზონაში ენერგიის მისაღებად გამოიყენება შემდეგი წყაროები:
ბიომასა (82%), ბუნებრივი გაზი (11%) და ელექტროენერგია (7%), ხოლო ტექნოლოგიებიდან:
საჭმლის მოსამზადებლად თხევადი გაზის არაეფექტური ქურები (ეფექტურობით 40-50%),
გასათბობად- შეშის ღუმელები (სვანური) ეფექტურობით 40-50%, წყლის გასაცხელებლადშეშის ღუმელები (სვანური) 40-50% ეფექტურობით, არაეფექტური კუსტარული
ელექტროქურები (40-50%), თერმექსი (80-90%) და ძალიან მცირე რაოდენობით მზის
კოლექტორები ეფექტურობით 100%- მდე. შენობები ხასიათდება სქელი კედლებით
ნაწილობრივ დათბუნებული სხვენით.

ამ ზონაში კორპუსული ტიპის შენობა შეიძლება იშვიათი გამონაკლისი იყოს და ამიტომ ეს სახლების
რაოდენობაა.
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ამ ზონაში სითბოს ალტერნატიული წყაროების დაბალი პოტენციალის (მზე-150
დღე/წელიწადში, მყარი ნარჩენი ბიომასა 170 მგვტ.სთ/წ, რაც საშუალოზე დაბალია) გამო
ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს
ენერგოდანაკარგების შემცირებაზე შენობების
შემომზღუდავი ზედაპირებიდან და კომპაქტურობის მაღალი მაჩვენებლის შენარჩუნებაზე.
ეფექტური საწვავი ასეთი რაიონებისათვის შეიძლება იყოს მაღალი ენერგოეფექტურობით
გამოყენებული ნებისმიერი მყარი ბიომასა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საწვავი
ბრიკეტების
და
პელეტების
გამოყენება
პიროლიზური
წვის
კამერებში
ან
გაზოკონდესაციური წყალგამაცხელებელი სისტემების ჩართვა ქსელებში იმ, მცირე
გამონაკლის, ტერიტორიებზე სადაც გაზის მიწოდება ხდება. მაღალი უნდა იყოს სითბოს
მეორადი გამოყენებისადმი და,
შესაბამისად, შიდა ინტერიერის კლიმატური
სისტემებისადმი
მოთხოვნები, მნიშვნელოვანია მიკროენერგომენეჯმენტის სისტემების
ეფექტური ორგანიზება.
თითოეულ ამ სამ კლიმატურ ზონაში შეიძლება გამოიყოს ქვეზონები, რომლებშიც
შენობების მიერ ენერგიის მოხმარება განსხვავებული ტექნოლოგიებით ხდება კლიმატური
ზონის დანარჩენ ტერიტორიასთან შედარებით. პირობითად ისინი მოხსენიებულია, როგორც
მეოთხე და მეხუთე ტექნოლოგიური ზონები, რომლებიც ძირითადად განისაზღვრება
მოსახლეობის რაოდენობით და ბუნებრივ აირზე ხელმისაწვდომობით. მეოთხე და მეხუთე
ტექნოლოგიური ზონების შეფასებისას ზონის კლიმატური მაჩვენებლები ძირითადად
ემთხვევა იმ ზონის კლიმატურ მაჩვენებლებს, რომელშიც ეს ტერიტორიები ხვდება, თუმცა
ასეთ ზონებში ხშირად ემატება ურბანული ეფექტი და შესაძლოა გათბობა/გაციების
პარამეტრები განსხვავდებოდეს ზონის საერთო მახასიათებლისგან. როგორც წესი ასეთი
დასახლებული პუნქტების გრადუს-დღეები სასურველია ცალკე, კონკრეტულად ამ
დასახლებული პუნქტებისათვის იყოს გამოთვლილი. ეს მნიშვნელოვანია იმ მხრივაც, რომ
მეოთხე და მეხუთე ტიპის ზონებში მოსახლეობაში გავრცელებული ტექნოლოგიები, მათი
ეფექტურობა და მოხმარებული ძირითადი ენერგორესურსი განსხვავდება ზონის დანარჩენი
ნაწილისაგან.
მეოთხე ტექნოლოგიური ზონა
მეოთხე ზონა აერთიანებს საშუალო და მცირე ზომის ადმინისტრაციულ ერთეულებს
და მცირე ქალაქებს შერეული ენერგომომხმარებლებით და მოსახლეობის რაოდენობით 2000
კაცზე მეტი. ამ ზონაში შემავალი ტერიტორიები შეიძლება იყოს ნებისმიერ, ზემოთ აღწერილ
სამ კლიმატურ ზონაში. მეოთხე ზონის ქალაქების და დასახლებების არასრული
ჩამონათვალი მოცემულია თიტოეული კლიმატური ზონის დამახასიათებელ ქვეთავში.
მეოთხე ტექნოლოგიურ ზონაში შემავალი ქალაქებისათვის დამახასიათებელია
სამსულიანი ოჯახები, საცხოვრებელი ფართი ერთი ოჯახისათვის 130კვ.მ. (საძილე სამი ან
ოთხი, ერთი საერთო ოთახი, ერთი სამზარეულო, ერთი აბაზანა-ტუალეტი). გასათბობი
ფართი - 80კვ.მ-მდე (დანართი I).
ამ ტექნოლოგიურ ზონაში გამოყენებული საწვავი მოიცავს ბუნებრივ აირს (47%),
ბიომასას (42%) და ელექტროენერგიას (11%). ტექნოლოგიებიდან გამოიყენება: საჭმლის

მოსამზადებლად- თხევადი და ბუნებრივი გაზის ქურები ღუმელებით (ეფექტურობა 80-90%)
და ელექტროქურები (80-90%), ფართის გასათბობად- შეშის ღუმელები (სვანური,
ეფექტურობა 40-50%), გათბობის ცენტრალური სისტემები (95% ეფექტურობით) და
ინდივიდუალური გაზგამათბობლები (ეფექტურობით 80-90%), ჰაერის კონდიცირებისთვისსპლიტ სისტემები 80-90% ეფექტურობით და მულტიზონალური სისტემები 300%- იანი
ეფექტურობით, წყლის გასაცხელებლად შეშის (სვანური) ქურები, თერმექსი, მზის
კოლექტორები და გაზგამაცხელებელი ქვაბები ეფექტურობით 95%. შენობები
დაუთბუნებელია18.
მეოთხე ზონისათვის მიზანშეწონილია ცენტრალიზირებული კო და ტრი
ენერგოგენერაციის სადგურების ორგანიზება როგორც წიაღისეულ საწვავზე, ასევე
ბიომასაზე. რეკომენდებულია განახლებადი ენერგიის გამოყენება სადაც ამის რესურსი
არსებობს. ენერგიის წყაროებიდან განიხილება ბიომასა, მზის ენერგია, ელექტროენერგია და
ბუნებრივი აირი, ხოლო რეკომენდირებული ტექნოლოგიებია: საჭმლის მოსამზადებლადმულტიფუნქციური კონვექციური ღუმელები 80-95% ეფექტურობით, ენერგოეფექტური
ელექტრო და გაზის ქურები (90-98%), გასათბობლად- ბიომასისა და გაზის ენერგოეფექტური
ქვაბები, მზის კოლექტორები, მულტიფუნქციური კონვექციური ღუმელები (100-110%),
ჰაერის კონდიცირებისთვის- ჰიბრიდული თბური ტუმბოები, წყლის გასაცხელებლად- მზის
კოლექტორი+ჰიბრიდული თბური ტუმბო+მულტიფუნქციური კონვექციური ღუმელი
(ეფექტურობა 90-100%). საჭიროა არსებული შენობების დთბუნება და ენერგოეფექტურობის
ტრენდების გაძლიერება ახალ მშენებლობებში.
მეხუთე ტექნოლოგიური ზონა
ეს ზონა აერთიანებს მსხვილ გაზიფიცირებულ ქალაქებს მოსახლეობის რაოდენობით
100000 და მეტი. ამ ზონაში შემავალი ტერიტორიები (ძირითადად დიდი ქალაქები) შეიძლება
იყოს ნებისმიერ ზემოთ აღწერილ კლიმატურ ზონაში. ესენია ქალაქები: ბათუმი, ქუთაისი,
თბილისი და
რუსთავი. მიუხედავად იმისა, რომ თვითმმართველი ქალაქი ფოთი
მოსახლეობით მეშვიდეა საქართველოს ქალაქებს შორის, გამომდინარე მისი მსხვილი
საზღვაო-საპორტო ინფრასტრუქტურიდან, შეიძლება იგი განხილული იქნეს მეხუთე
ტექნოლოგიურ ზონაში.
ამგვარად, საქართველოს შემთხვევაში მეხუთე ტექნოლოგიური
ზონის
ტერიტორიები გვაქვს როგორც პირველ, ასევე მეორე კლიმატურ ზონაში. ამ ზონისათვის
დამახასიათებელია ბუნებრივი აირის წვის სისტემების ფართოდ ფამოყენება.
გარდა საცხოვრებელი, კომერციული და სახელმწიფო საკუთრების შენობებისა,
ზონისათვის დამახასიათებელია სპეციფიური ენერგომომხმარებლები შესაბამისი შენობანაგებობებით როგორიცაა: საზღვაო პორტები, აეროპორტები, მსხვილი სავაჭრო ცენტრები,
მეტრო, მსხვილი სარკინიგზო სადგურები, სპეციალური სამხედრო ფორსიფიკაციები,
ხიდები, გვირაბები და სხვ..
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ენერგოეფექტურობის და დათბუნების გარკვეული შემთხვევები არის ტურისტულ ზონებში
(გუდაური, ბაკურიანი და ახვ,) აგებულ ახალ შენობებში.

ამ ქალაქებისათვის დამახასიათებელია სამსულიანი ოჯახები, საცხოვრებელი ფართი
ერთი ოჯახისათვის 78კვ.მ. (ორი საძილე, ერთი საერთო ოთახი, ერთი სამზარეულო, ერთი
აბაზანა-ტუალეტი).
ეს ზონა ყველაზე მაღალგანვითარებული ტექნოლოგიების ზონას წარმოადგენს. აქ
თავმოყრილია საქართველოში რეგისტრირებული ინოვაციური კომპანიების დიდი
პროცენტული რაოდენობა. განვითარებული კომერციული სექტორი ხელს უწყობს ბაზრის
სწრაფ ადაპტირებას თანამედროვე ტექნოლოგიებთან.
დეტალური ინფორმაცია ამ ზონაში არსებული შენობების ფართობების და მათი
თბოტექნიკური მახასიათებლების შესახებ მოცემულია დანართი I: გამოყენებული
პარამეტრები, მათი წყაროები და შეფასების მეთოდოლოგია
აღნიშნულ ტექნოლოგიურ ზონაში ენერგიის წყაროებად ამჟამად გამოიყენება
ბუნებრივი აირი (79%), ელექტროენერგია (17%) და ბიომასა (4%), ხოლო ტექნოლოგიებიდან
გავრცელებულია შემდეგი ტიპები: საჭმლის მოსამზადებლად- ბუნებრივი გაზის ქურები
ეფექტურობით 80-90% და იგივე ეფექტურობის ელექტროქურები, გათბობისთვის- შეშის
ღუმელები (40-50% ეფექტურობით), ცენტრალური სისტემები (95%) და ინდივიდუალური
გაზგამათბობლები (80-90%), ჰაერის კონდიცირებისათვის- სპლიტ სისტემები (80-90%) და
მულტიზონალური სისტემები (300%), წყლის გასაცხელებლად- შეშის ქურა, თერმექსი, მზის
კოლექტორები და გაზგამაცხელებელი ქვაბები (95%). შენობები ზონაში დაუთბუნებელია.
ზონაში შემავალი სპეციალიზებული შენობა-ნაგებობები (აეროპორტები, საზღვაო
პორტები, მეტრო, სამხედრო ობიექტები და სხვ.) ხასიათდება სპეციფიური
ენერგომოხმარებით და ცალკე განხილვის საგანს წარმოადგენს.
დასანერგ ტექნოლოგიებთან კავშირში ზონაში საწვავად განიხილება ბუნებრივი აირი,
ელექტროენერგია, ხოლო თვით ტექნოლოგიებში შევიდა: საჭმლის მომზადებაენერგოეფექტური ელექტრო და გაზის ქურები, გათბობა- გაზის ეფექტური ქვაბები და მზის
კოლექტორები, კონდიცირება- ჰიბრიდული თბური ტუმბოები და მულტიზონალური
სისტემები, წყლის გაცხელება- მზის კოლექტორი+ჰიბრიდული თბური ტუმბო+გაზის
ეფექტური ქვაბი. არსებული შენობები მოითხოვს დათბუნებას, საჭიროა აგრეთვე ახალი
პასიური შენობების აგება.

ზოგადი რეკომენდაციები
ამ ქალაქებში შესაძლებელია გამოიყოს გარკვეული ქვეზონები მეოთხე ზონისათვის
დამახასიათებელი თვისებებით, რაც მიზანშეწონილს ხდის ცენტრალიზირებული კო და
ტრი ენერგოგენერაციის სადგურების ორგანიზებას როგორც წიაღისეულ საწვავზე, ასევე
ბიომასაზე. კერძოდ, პირველ კლიმატურ ზონაში განლაგებულ ქალაქებში (ბათუმი, ფოთი)
რეკომენდებულია სოლარულ სისტემებთან ინტეგრირებული თბური ტუმბოები
საშუალებები, მეორადი რეკუპირებული სითბოს და სიცივის გამოყენება, სითბოს და
სიცივის ბუფერული შენახვის ტექნოლოგიები. ვინაიდან ამ ტექნოლოგიურ ზონაში შენობა-

Commented [AS1]: რა თვისებებია ეგ, ვერ მივხვდი?
ლაპარაკია კომპლექსურ ტექნოლოგიურ
,ენერგოეფექტურ,ეკონომიკურ, სოციალურ ურბანულდა სხვა მრავალ
თვისებაზე

ნაგებობების
საინჟინრო
ტექნოლოგიებით
აღჭურვის
დროს,
პრიორიტეტულად
გამოყენებული უნდა იქნეს ენერგოეფექტური ელექტროხელსაწყოები, ალერნატიული
ენერგოწყაროების გენერატორების და მათი ბუფერული დასაწყობების ჰიბრიდული სქემები,
მიზანშეწონილია ელექტრო ქსელების დაშვების დუალ პრინციპების გამოყენება19.

3. შენობების სექტორის მიერ მოხმარებული ენერგიისა და
ემისიის მახასიათებლები
საქართველოში შენობების სექტორის მიერ ენერგიის მოხმარების ტრენდები
სტატისტიკურად არცთუ საიმედოდ გამოიყურება და განსაკუთრებით ყურადსაღებია 2012
წლის მოხმარება, რომელიც ამოვარდნილია საერთო სურათიდან. როგორც ცნობილია
ოფიციალური ენერგობალანსები საქართველოში 1990-იანი წლების შემდეგ ფრაგმენტულად
მზადდებოდა და 2000 წლის ენერგობალანსის შემდეგ პირველი ოფიციალური
ენერგობალანსი მომზადდა 2013 წლისათვის. ამჟამად საქართველოს აქვს 2013 და 2014
წლების ოფიციალური ენერგობალანსები. საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული
სამსახურის ინფორმაციით მომავალში ქვეყანას ექნება ყოველწლიური ენერგეტიკული
ბალანსები.
2001-2012 წლების ენერგობალანსები მზადდებოდა ენერგეტიკის საერთაშორისო
სააგენტოს მიერ (IEA), რომელსაც მონაცემები ქვეყნიდან მიეწოდებოდა, მაგრამ ამ პროცესში
არ იყო ჩართული სტატისტიკის დეპარტამენტი. ვინაიდან ევროკავშირისათვის შენობების
ენერგოეფექტურობა ერთ-ერთი პრიორიტეტია და ასოცირების ხელშერკულება გარკვეული
დირექტივების შესრულებასაც მოითხოვს, დასადგენია, თუ რა მდგომარეობაა
საქართველოში შენობების სექტორში ენერგიის მოხმარების კუთხით ევროკავშირის სხვა
ქვეყნებთან შედარებით.
ნახ. 3-ზე და ნახ. 4-ზე მოცემულია ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოში 1
სულზე და მშპ-ს 1 დოლარზე ენერგიის მოხმარება შენობების სექტორში.

19 ელექტროქსელებზე თავისუფალი დაშვების დუალ პრინციპი გულისხმობს ქსელის დისტრიბუტერისათვის ან
სამეზობლო არეალისათვის ელ. წყაროებიდან წარმოებული ჭარბი ენერგიის პირდაპირ მიყიდვას ან ბარტერულ
გაცვლას შემდგომში პიკურ საათში უკან დაბრუნების შესაძლებლობით.

Commented [AS2]: ეს წიანდადება აშკარადგაუმართავია
მე მგონი ეხლა სწორედარის

ნახ. 3. საყოფაცხოვრებო შენობების სექტორში ერთ სულზე ენერგიის მოხმარება ევროკავშირის
ქვეყნებსა და საქართველოში

ნახ. 4. არასაყოფაცხოვრებო შენობების სექტორში მშპ-ს ერთ დოლარზე ენერგიის მოხმარება
ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოში

ნახ. 3- დან ჩანს, რომ საქართველოში რეზიდენტული შენობების სექტორში ენერგიის
მოხმარება საკმაოდ დაბალია სხვა წარმოდგენილ ქვეყნებთან შედარებით, თუმცა ბოლოსკენ
ზრდის ტემპი აქვს. ხოლო, ნახ. 4 აჩვენებს, რომ მშპ-ს ერთ დოლარზე არარეზიდენტულ
შენობებში ენერგიის მოხმარების საერთო ტრენდი კლებადია ყველა ქვეყანაში, თუმცა
ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ საქართველო ბოლო წლებში ტრენდს იცვლის.
შეფასებებმა აჩვენა, რომ კორელაცია ენერგომოხმარებასა და მშპ-ს შორის 2000-2014 წლების
პერიოდისათვის არ გამოვლინდა, ხოლო მოსახლეობის (ოჯახების) შემოსავლებსა და
რეზიდენტულ შენობებში მოხმარებას შორის დაახლოებით ტოლია 0.4, რაც ასევე არაა
ნიშვნადი.
იმისათვის რომ სექტორის მიერ სხვადასხვა საწვავის მოხმარების ტრენდები კარგად
გამოჩენილიყო, შენობების სექტორისათვის 2000-2014 წლის ჯამური მოხმარების ტრენდის
დაშლა მოხდა მოხმარებული საწვავების ტიპების მიხედვით და შედეგები როგორც
საყოფაცხოვრებო, ასევე რეზიდენტული შენობებისათვის წარმოდგენილია ნახაზებზე (ნახ. 5
და ნახ. 6).

ნახ. 5. საწვავის მოხმარების ტრენდი რეზიდენტულ შენობებში

ნახ. 5-დან ნათლად ჩანს, რომ საერთო ზრდის ფონზე შეშის მოხმარების ტრენდი
საკმაოდ განსხვავებულია. SEAP-ების ფარგლებში შეგროვებულმა ინფორმაციამ აჩვენა, რომ
შეშის მოხმარება, მართალია, შემცირდა დიდ ქალაქებში, მაგრამ იგი თითქმის არ
შემცირებულა რაიონებში, პირიქით გარკვეულ წლებში საკმაო მატებაა. სავარაუდოდ 2005 2011 წლების შემცირება არასაიმედო სტატისტიკის შედეგია.
იგივე ინფორმაციას
ადასტურებენ მუნიციპალიტეტებშიც, რომ ბოლო წლებში სტატისტიკის გაუმჯობესების
ფონზე შეშის მოხმარების ზრდა ფიქსირდება.

Commented [AS3]: ენერგობალანსების მიხედვით
შემცირებულია შეშის მოხმარება 2014 წელს 2013‐თან შედარებით.
ქნი მარინას და ლევანის საკითხია

ნახ. 6. საწვავის მოხმარების ტრენდი კომერციულ შენობებში

ნახ. 6-ზე წარმოდგენილია კომერციულ (სახელმწიფო შენობების ჩათვლით)
შენობებში ენერგიის მოხმარება. 2009 წლის ვარდნა გაზისა და ელექტროენერგიის
მოხმარებაში შეიძლება აიხსნას 2008 წლის ომის შემდგომი პერიოდის ეკონომიკური
აქტივობის შემცირებით.
რაც შეეხება 2012 წელს, ამ წელს შეშის მოხმარება მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი და
ამოვარდნილია საერთო სურათიდან. გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან გადამოწმდა 2012
წლის გათბობის სეზონი20 და დადგინდა, რომ ამ წლის გათბობის სეზონი ერთ-ერთი
ყველაზე ცივი იყო 2007-2014 წლებში (ნახ. 7) და ჰაერის ტემპერატურის ვარდნა ამ პერიოდის
საშუალო მაჩვენებლიდან 1-3 0C იყო21, რამაც გამოიწვია ენერგომოხმარების (განსაკუთრებით
შეშის) მნიშვნელოვანი ზრდა (ნახ. 5 და ნახ. 6) და ეს ეფექტი მნიშვნელოვანი იყო II
კლიმატური ზონის პატარა ქალაქებსა და რეგიონებში, სადაც საწვავად ძირითადად შეშა
გამოიყენება და კლიმატიც უფრო მკაცრია. არსებული მონაცემებით22 2012 წელს შეშის
მოხმარებამ თითქმის 4 მლნ. მ3-ს მიაღწია, რაც 0.3 მლნ. მ3-ით მეტია ვიდრე გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მიერ შეშაზე არსებული მოთხოვნის
ოფიციალურად გაცხადებული რაოდენობა (3.7 მლნ. მ3 წელიწადში)23.

20

2012 წლის პირველი სამი თვის (იანვარი, თებერვალი, მარტი) ტემპერატურა კლიმატურ ჭრილში განიხილება
2011 წლის გათბობის სეზონში, რაც შესაბამისად იქნა გათვალისწინებული.
21 საქართველოს მესამე ეროვნული შეტყობინება კლიმატის ცვლილების შესახებ; სეგ (საქართველოს ეროვნული
სააგენტო). http://moe.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=141.
22 IEA
23
CENN, http://forestry.cenn.org/index.php/news/gigla-agulashvili-sheshis-mothkhovna-mitsodebis-shesadzleblobazegatsilebith-maghalia.html
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ნახ. 7. გათბობის სეზონის ტემპერატურა საქართველოს ტერიტორიაზე 2000-2015 წლებში

ასევე შემოწმდა კორელაცია შენობების მიერ ენერგომოხმარებასა
ტემპერატურას შორის. შედეგები მოყვანილია ნახ. 8-ზე.

და

გათბობის

ნახ. 8. ენერგომოხმარების კორელაცია გათბობის ტემპერატურასთან

ანალიზმა აჩვენა, რომ შეშის გარეშე, მხოლოდ გაზის და ელ. ენერგიის მოხმარებასთან
გათბობის სეზონის ტემპერატურის კორელაცია ფაქტიურად არ არის, თუმცა ეს შესაძლოა
გამოწვეული იყოს არასაიმედო სტატისტიკით, მოკლე პერიოდით ან გაზის და
ელექტროენერგიის შემთხვევაში უფრო ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით. ამ
ეტაპზე რთულია ზუსტი დასკვნის გაკეთება ვიდრე საიმედო სტატისტიკა არ გვექნება ამ
სექტორში. ნახ. 8-დან კარგად ჩანს, რომ საკმაოდ მაღალია კორელაცია (სხვადასხვა პატარა
ქალაქებში 0.6-0.8) შეშის მოხმარებასა და გათბობის ტემპერატურას შორის. ნახ. 8-ზე

Commented [AS4]: ეს გრაფიკი ვერ გავიგე. აბა კორელაცია ?
მე მგონი უბრალოდტემპერატურა და მოხმარებებია დატანილი ერთ
გრაფიკზე.
არ ვიცი ამ გრაფიკის წარმომავლობა

წარმოდგენილია ერთ-ერთი სადგურის, ფასანაურის მეტეოსადგურის მონაცემები (ლურჯი
სვეტები24), სადაც კორელაცია ყველაზე მაღალი იყო.
შედარებით საიმედო 2013-2014 წლების სტატისტიკას თუ დავეყრდნობით, ენერგიის
საერთო მოხმარება 2014 წელს 8%-ით მეტი იყო 2013 წელთან შედარებით. ნახ. 9-ზე
მოცემულია
რეზიდენტული და კომერციულ სექტორების შენობების მიერ ენერგიის
მოხმარების პროცენტული გადანაწილების ცვლილება.

ნახ. 9. ენერგიის მოხმარება რეზიდენტული და კომერციული შენობების მიერ 2013-2014 წლებში

ნახ. 10-ზე წარმოდგენილია შესაბამისი CO2-ის ემისია საწავის სახეობების მიხედვით.

ნახ. 10. CO2-ის ემისიის პროცენტული განაწილება საწვავის სახეობებისა და შენიბების საკუთრების
ფორმის მიხედვით

ნახაზიდან ჩანს, რომ შეშის მოხმარებიდან ემისიის პროცენტული წილი ყველაზე
მაღალია, როგორც საერთო მოხმარებაში, ასევე რეზიდენტული სექტორის მოხმარებაში, რაც
შესაბამისადაა გათვალისწინებულია ემისიების შემცირების ღონისძიებების დაგეგმვაში.
24

ენერგომოხმარების მონაცემები აღებულია მთელი ქვეყნის საერთო მოხმარება.

Commented [AS5]: მე მგონია ემისიები უნდა ვაჩვენოთ
შეშიდატაც და მის გარეშეც.ასევე უნდა ვთქვათთურატომ ვთვლით
ემისიებს შეშიდან, თორემ ცოტა დამაბნეველია . გარდა ამისა , სულ
მთელი შეშა არის არამდგრადი და სულუნდა დავუთვალოთემისიები?
ასევე მჭირდება იმის ჯასტიფიკაცია , რომ შეშა არამდგრადია
9საიდან ვასკვნითამას), რომ ეს სტრატეგიაში აღიწეროს.
შეშის ემისიის ფაქტორი მომაწოდა ქ ‐ნ მარინამ და ამ ფაქტორის
საფუძველზეა დათვლილი

ნახ. 11. ენერგიის საერთო მოხმარება (%) ზონების მიხედვით

შენობების სექტორში ემისისების შემამცირებელი ღონისძიებების უფრო ეფექტურად
დაგეგმვის მიზნით მოხდა ზემოთ აღწერილ კლიმატურ-ტექნოლოგიურ ზონებში ენერგიის
მოხმარების შეფასება. ნახ. 11-ზე მოცემულია შენობების სექტორის მიერ ენერგიის
მოხმარების პროცენტული გადანაწილება ზონებში. ნახ. 12-ზე წარმოდგენილია შესაბამისი
ემისიები.
Commented [AS6]: ერტეული უნდა ?
ეს გრაფიკი ჩვენი გაკეთებული არ არის

ნახ. 12. CO2-ის ემისიის პროცენტული განაწილება ზონების მიხედვით

ნახაზებიდან (ნახ. 11 და ნახ. 12) ჩანს, რომ ნახშირორჟანგის ემისია I, II და III ზონიდან,
სადაც მაღალია შეშის მოხმარება, იმდენივეა რაც IV და V ზონებში ერთად, მიუხედავად
იმისა, რომ ენერგიის მოხმარება ამ უკანასკნელში 20%-ით მეტია. შესაბამისად შენობებიდან
ემისიების შემცირების სტრატეგიაში საქართველოს პირველი პრიორიტეტი შეშის საწვავის
შემცირება უნდა იყოს პირველ სამ ზონაში.
ნახ. 13-ზე წარმოდგენილია ზონების მახასიათებელი პარამეტრების შემაჯამებელი
სურათი, საიდანაც ჩანს, რომ ემისია II ზონაში 0.03%-ით ნაკლებია ვიდრე V ზონაში სადაც

ყველაზე მეტი მოსახლეობა ცხოვრობს და შესაბამისად ყველაზე მაღალია ენერგიის
მოხმარებაც. ამ შემთხვევაშიც ეს გამოწვეულია II ზონაში შეშის მაღალი არამდგრადი
მოხმარებით და ამ ზონისათვის დამახასიათებელი შედარებით ხანგრძლივი და გრილი
გათბობის პერიოდით.

ნახ. 13. CO2-ის ემისიის პროცენტული განაწილება ზონების მიხედვით

ემისიების შემამცირებელი ღონისძიებების ეფექტურად დასაგეგმად შეფასებულ იქნა
ასევე მოხმარებული ენერგიის განაწილება მიზნობრიობის მიხედვით, რაც წარმოდგენილია
ნახ. 14-ზე.

ნახ. 14. ენერგიის მოხმარების პროცენტული განაწილება მიზნობრიობის მიხედვით

ნახ. 14-დან ჩანს, რომ ზოგადად ენერგიის მოხმარების შემცირების ძირითადი
ღონისძიებები მიმართული უნდა იყოს გათბობის სექტორზე, რაც გულისხმობს როგორც
მაღალეფექტურ ღონისძიებებს, ასევე შენობების მიერ სითბოზე მოთხოვნილების
შემცირებას. მეორე პრიორიტეტი უნდა მიეცეს ცხელი წყლის მოსამზადებლად ენერგიის

მოხმარებას. ამ შემთხვევში აქცენტი უნდა გაკეთდეს IV და V ზონებზე სადაც მოსახლეობის
61% ცხოვრობს და ცხელი წყლის მოხმარება მაღალია.

4. შენობების სექტორში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების
გატარების წინაშე არსებული ძირითადი ბარიერები
შენობების სექტორში ენერგომოხმარების ანალიზის, ქალაქების SEAP-ების და შენობების
NAMA-ს
მომზადების
პროცესში
ჩატარებული
კვლევების
და
შენობების
ენერგოეფექტურობის გაზრდის საპილოტე პროექტების განხორციელების პროცესში
მიღებული
შედეგების
საფუძველზე,
საქართველოში
შენობების
სექტორში
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გატარების გზაზე გამოიკვეთა შემდეგი ბარიერები,
რომელთა გადალახვა არის დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგიისათვის ამ
სექტორში დაგეგმილი ღონისძიებების ძირითადი მიზანი:


სახელმწიფოში არ არსებობს პასუხისმგებელი უწყება, რომელიც განსაზღვრავს და
გაატარებს
პოლიტიკას
არსებულ
შენობებზე
(მათი
რეაბილიტაცია,
გაენერგოეფექტურება და ა.შ.)



არ არსებობს ერთიანი სამშენებლო სტანდარტები და მათზე მონიტორინგი შენობების
მიღების პროცესში, სტანდარტები სავარაუდოდ განსხვავებული იქნება სხვადასხვა
კლიმატური ზონისათვის



არ არსებობს რაიმე ჩამოყალიბებული პოლიტიკა მრავალსართულიანი შენობების
მოვლა-პატრონობისა და რეაბილიტაციის შესახე და არაა განსაზღვრული ამხანაგობის
როლი ამ პროცესში. ამხანაგობის შესახებ არსებული საკანონმდებლო ბაზა
ზირითადად ორიენტირებულია მობინადრეთა უფლებებზე და არაა განსაზღვრული
მოვალეობები



სამშენებლო ბაზარზე სრული ქაოსია, მათ შორის არსებული შენობების
რეაბილიტაციის
პროცესში
ვერ
ხდება
ხარისხის
უზრუნველყოფა,
რაც
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარების
შემთხვევაში, შესაბამისი ეფექტის მისარებად.



ქვეყანაში არაა მიზნობრივი ფონდი, რომელიც ხელს შეუწყობდა ენერგოეფექტური
ღონისძიებების თანადაფინანსებას



არ არსებობს ESCO-ს ტიპის (სრული ენერგომომსახურების) კომპანიები, რომლებიც
უზრუნველყოფენ ენერგოეფექტურობის შემთხვევაში ენერგიის რეალურად
დაზოგვას იმ შენობებში, სადაც კომფორტის დონე უკვე უზრუნველყოფილია



შენობების ფართის საშუალოდ 30 % (სკოლები, ბაღები, საცხოვრებელი სახლები) არაა
სრულად კომფორტული, რაც რეალურად
არ იძლევა ენერგიის დაზოგვის
საშუალებას. კომფორტის ზრდა წინააღმდეგობაში მოდის ენერგიის დაზოგვასთან.

Commented [AS7]: სულარანაირი სტანდარტი არ არსებობს, თუ
ენერგოეფექტურობის სტანდარტი არ არსებობს. მიწისძვრის
სტანდარტო ხომ არის თურაღაც ეგეთები
ეს დასკვნა ჩემთვის უცნობია .

Commented [AS8]: შესყიდვებზეც ხომ არ ვთქვათ?
ვთქვათ



არსებული შენობების 60 % აგებულია 60-80-იან წლებში და ამორტიზირებულია,
მათზე მხოლოდ ენერგოეფექტური ღონისძიებების გატარება მინიმალურ ეფექტს
იძლევა და ხშირ შემთხვევაში წამგებიანია



ქვეყანაში არ არსებობს მსხვილი საერთაშორისო ფონდების (GCF, GEF, და სხვ.) მიერ
აკრედიტირებული ეროვნული ორგანო, რომელიც შემოიტანდა ქვეყანაში მსხვილ
ინვესტიციებს, იაფ სესხებსა და გრანტებს ენერგოეფექტურობისა, თუ განახლებადი
ენერგიების ხელშესაწყობად, შეავსებდა ენერგოეფექტურობის ფონდს



არ არის ელექტრომოწყობილობების სავალდებულო მარკირების მოთხოვნა



არ არის სავალდებულო ენერგომოხმარებაზე შენობების სერთიფიცირების მოთხოვნა



არ ხდება ადგილობრივი სამშენებლო მასალების სერთიფიცირება



არ ხდება სამშენებლო კომპანიების სერთიფიცირება

ყველა ეს ბარიერი რომ მოიხსნას, აუცილებელია პირველ რიგში სამშენებლო და შენობების
ენერგომოხმარების სტანდარტების არსებობა


ტექნოლოგიების
ბაზრის
და
მოსახლეობის/მომხმარებლების
გამოკითხვამ
წარმოაჩინა, რომ არც ერთი მათგანი არ ფლობს სრულყოფილად ინფორმაციას
ტექნოლოგიების შესახებ. კერძოდ:

a) გაგრილება-ვენტილაციის სისტემებთან მიმართებაში, საქართველოს მასშტაბით,
გამოკითხულ იქნა 28 რეალიზატორი კომპანია, რომელთა შორის უმეტესობა (64%)
ოპერირებს მეხუთე ტექნოლოგიურ ზონაში, ხოლო 22% - მხოლოდ თბილისში.
გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ ყველაზე გავრცელებულ (28%) გათბობაგაგრილების სისტემას ამ ზონაში წარმოადგენს სპლიტ სისტემა. მეორე ადგილს
თანაბარი პროცენტული წილით ინაწილებენ ჩილერ-ფანკოილის ტიპის და არხული
ტიპის კონდიცირების სისტემები. რესპონდენტთა ყველაზე დიდი ნაწილი (29%) ვერ
უთითებს თუ რომელი სისტემაა ყველაზე გავრცელებული.
b) გამოკითხვებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედი (25%) ფლობს
ინფორმაციას ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების შესახებ. ენერგოეფექტური
ღონისძიებები
შემოიფარგლება მოსახლეობის 27%- ში მხოლოდ ეკონომიური
ნათურების გამოყენებით.
c) გათბობა-კონდიცირების სისტემების როგორც მომხმარებელთა, ისე მომწოდებლეთა
დიდი ნაწილი არ არის ინფორმირებული სისტემების ეფექტურობის კლასის შესახებ
და უპირატესობას ანიჭებს იაფფასიან ალტერნატივებს.
d) აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმ კომპანიების, რომლებიც საქართველოში
ენერგოეფექტურ და განახლებად ენერგიაზე მომუშავე პროდუქციას ყიდიან,
მხოლოდ 33%-ს მიაჩნია, რომ ის არ არის მოთხოვნადი; 25%-ს კი მიაჩნია, რომ ამ
პროდუქციის პოტენციალი ძირითადად საქართველოს რეგიონებშია (პირველი-მესამე
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ტექნოლოგიური ზონა); ხოლო 25%-ს უჭირს პასუხის გაცემა და 17% თვლის, რომ არ
არსებობს პროდუქციაზე გეოგრაფიულად განსხვავებლი მოთხოვნა.

5. დანართი I: გამოყენებული პარამეტრები, მათი წყაროები და
შეფასების მეთოდოლოგია
ცხრილი 1. შენობების საწყისი ენერგეტიკული პარამეტრები
ტექნოლოგიური ზონა #

1

მოსახლეობა (ათასი ადამიანი)
ტექნოლოგიური ზონა #
გრადუს დღე
საშუალო გათბობის სეზონის
ხანგრძლივობა (დღე)
გათბობის
სისტემების
საშუალო დღიური ციკლი
(სთ)
ერთი
სახლის
საშუალო
საცხოვრებელი ფართი (კვ.მ)
საცხოვრებელ
შენობებში
ძირითადად თბება საერთო
ფართის %
საშუალო
კომერციული
ფართი (კვ.მ)
კომერციულ
შენობებში
ძირითადად თბება საერთო
ფართის %
საშუალო სახელმწიფო ფართი

2
460

1

3
602

2

<2000

4
387

3

2000-3000

5
631

4

>3000

ჯამი

1 650
5

-

-

101

151

185

128. 02

128. 12

8

8

12

8

8

100

150

70

130

78

45

45

40

62

57

100

100

85

100

200

80

80

80

200

200

85

90

200

200

3 730

Commented [AS10]: ამ ცხრილში კაი იქნება თუტავად
ენერგიის მოხმარების რაოდენობებსაც დავამატებთ, მაგ. რამდენი
შეშა მოიხმარება პირველზონაში, რამდენი მეორეში და აშ.
მხოლოდშეშა ? თუსხვა საწვავიც დავამატოთ? მაცნობეთდა
გავაკეთებ ცალკე ცხრილსაც. ‐ არჩილი

(კვ.მ)

200

სახელმწიფო
შენობებში
ძირითადად თბება საერთო
ფართის %
1კვ. მ. შენობის გათბობაზე
დახარჯული
საანგარიშო
ენერგია (კვტ./კვ.მ)

60

0.082

60

0.120

5.0%

0.203

გაზით თბება შენობის (%)
ელ. ენერგიით თბება შენობის
(%)

22.0%

8.6%

შეშით თბება შენობის (%)

73.0%

85.4%

წყლის გაცხელება გაზით (%)
წყლის
გაცხელება
ელ.
ენერგიით (%)

23.0%

23.0%

12.0%
65.0%

წყლის გაცხელება შეშით (%)
საჭმლის მომზადება გაზით
(%)
საჭმლის
მომზადება
ელ.
ენერგიით (%)
საჭმლის მომზადება შეშით
(%)
ემისიის ფაქტორი (კგ/კვტ.სთ)

60

0.135

0.107
79.0%

6.4%

7.1%

14.0%

88.6%

52.1%

7.1%

23.0%

60.9%

70.9%

12.0%

12.0%

27.7%

28.3%

65.0%

65.0%

11.4%

0.8%

57.0%

57.0%

57.0%

61.4%

93.1%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

3.6%

43.0%

43.0%

43.0%

33.0%

3.3%

0.380

5.0%

80

40.8%

0.340

6.0%

70

0.389

0.309

Commented [AS11]: ზემოტ ნახაზებში სულთხევადი გაზი
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0.204

საშუალო შეწონილი

ცხრილი 2. მოსახლეობა და შენობათ ფართობები
ტექნოლოგიური ზონა #

1

2

3

4

5

ჯამი

მოსახლეობა (ათასი კაცი)

460

602

387

631

1 650

3 730

რეზიდენტული შენობების საერთო
ფართი ( მლნ. მ2)

13.5

26.6

8.0

24.1

38.0

110.1

საერთო

1.3

1.7

1.1

1.8

4.7

10.7

სახელმწიფო და მუნიციპალური
შენობების საერთო ფართი ( მლნ. მ2)

0.8

1.0

0.7

1.6

1.8

5.9

შენობების საერთო ფართი ( მლნ. მ2)

15.6

29.3

9.7

27.6

44.5

126.7

გამთბარი

7.7

14

4.5

17.8

27.2

71.2

1კვ.
მ.
შენობის
გათბობაზე
დახარჯული საანგარიშო ენერგია

0.082

0.120

0.203

0.135

0.107

კომერციული შენობების
ფართი ( მლნ. მ2)

შენობების
საერთო
ფართობი ( მლნ. მ2)

(კვტ./კვ.მ)

გამოყენებული საწყისი მონაცემები და მათი წყაროები:
1. გამოყენებული მონაცემების წელი- 2014;
2. საქართველოს მოსახლეობა (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)- 3 730 მილიონი;
3. ერთ საცხოვრებელში მცხოვრებ ადამიანთა საშუალო რაოდენობა - 3.4 ადამიანი;
4. ერთ ოჯახზე საშუალო საცხოვრებელი ფართი სხვადასხვა ზონებისათვის
შეფასებულია EC-LEDS პროექტის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვებისა და
SEAP-ებში არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩასწორდა უშუალოდ
მუნიციპალიტეტების გამოკითხვიდან მიღებული ინფორმაციით. მხოლოდ მე-5
ზონაა შეფასებული მოსახლეობის რაოდენობით (იხ. პაგრაფი 22);
5. საცხოვრებელ შენობებში ძირითადად გამთბარი ფართის პროცენტული წილი
საერთო ფართში შეფასებულია EC-LEDS პროექტის ფარგლებში ჩატარებული
გამოკითხვებისა ( Annex 2: Winrock Outputs municipality version 01) და SEAP-ებში
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე;
6. საქართველოს შეიარაღებული ძალები - 37000 ადამიანი (წყარო: თავდაცვის
სამინისტრო);
7. პენიტენციალურ სისტემაში მყოფი ადამიანები - 11000 ადამიანი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო);

(წყარო:

8. უცხოურ ვიზიტორთა წლიური რაოდენობა - 5493492 ადამიანი (წყარო: საქსტატი);
9. ვიზიტორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტებისას
გათეული ღამეების საშუალო რაოდენობა - 2.16 დღე (წყარო: საქსტატი);
10. ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობის განაწილება საცხოვრებელი ადგილის
მიხედვით ზონა 1-თვის არის 40% (წყარო: სტატისტიკის დეპარტამენტი). დანარჩენი
ზონებისათვის
დაანგარიშდა
ადგილობრივი
მოსახლეობის
რაოდენობის
პროპორციულად, ტურისტული ზონების გათვალისწინებით;
11. თბილისში რესტორნების, ბარების და სხვა საზოგადოებრივი კვების ობიექტების
საშუალო ფართობი - 170 კვ. მ. (წყარო: Tbilisi | Real Estate Market Report 2014, Colliers
International);
12. რესტორნების, ბარების და სხვა საზოგადოებრივი კვების ობიექტების რაოდენობა
თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში - 1168 (Georgia | Entertainment Industry Report 2014,

Colliers International), გადათვლილია მოსახლეობის რაოდენობის პროპორციულად
როგორც მე-5 ზონის სხვა ქალაქებისათვის, ისე სხვა ზონებისათვის;
13. კომერციული შენობების ფართი თბილისში - 3.21 მლნ. კვ. მ. (წყარო: Tbilisi | Real Estate
Market Report 2014, Colliers International), გამოყენებულია სხვა ქალაქებსა და ზონებში
კომერციული ფართის დასათვლელად (მოსახლეობის პროპორციულად);
14. კომერციულ შენობებში ძირითადად გამთბარი ფართის პროცენტული წილი საერთო
ფართში მიღებულია შერჩევითი გამოკითხვით და ექსპერტული შეფასებით;
15. სახელმწიფო შენობების ფართი ზონების მიხედვით შეფასდა შემდეგნაირად: V
ზონაში- შემავალი ქალაქების SEAP-დან. დანარჩენი ზონებისათვის შეფასდა IV
ზონაში შემავალი ქალაქების SEAP-იდან მიღებული მონაცემების საფუძველზე,
მოსახლეობის პროპორციულად გადაანგარიშების გზით;
16. სახელმწიფო შენობების საშუალო ფართი, შერჩევითი გამოკითხვის საფუძველზე,
აღებულია 200 კვ. მ. ეს ფართი არ წარმოადგენს სახელმწიფო შენობის მთლიან ფართს,
არამედ
გულისხმობს
შენობაში
განთავსებული
სხვადასხვა
სუბიექტების
(განყოფილებების, სამსახურების, სსიპ-ების და სხვას) მიერ დაკავებულ ფართობებს).
ეს მონაცემი გამოიყენება სახელმწიფო შენობებში ცხელი წყლით მომარაგებასა და
საჭმლის მომზადებაზე დახარჯული ენერგიის დაანგარიშებისათვის.
17. სახელმწიფო შენობებში ძირითადად გამთბარი ფართის პროცენტული წილი საერთო
ფართში დადგინდა შერჩევითი გამოკითხვით და საექსპერტო შეფასებით;
18. 1კვ. მ. შენობის გათბობაზე დახარჯული
ენერგია (კვტ/კვ.მ). სხვადასხვა
ზონებისათვის დათვლილი იქნა ამ ზონებში SEAP-ის საფუძველზე ჩატარებული
შენობების აუდიტის საფუძველზე.
19. საწვავის მოხმარების წილები სახეობების და ზონების მიხედვით აღებულია EC-LEDSის გამოკითხვების საფუძველზე (Annex 2: Winrock Outputs municipality version 01.);
20. ენერგიის საშუალო მოხმარება განათებისათვის 1კვ. მ-ზე - 10.37 კვტ.სთ/წ. (წყარო
არის SEAP-ების ფარგლებში ჩატარებული შენობების ენერგოაუდიტები.);.
21. ენერგიის საშუალო მოხმარება სხვადასხვა მიზნებისათვის 1კვ. მ.-ზე (გათბობის,
ცხელი წყლისა და საკვების მომზადების და განათების გამოკლებით): 14 კვტ.სთ/წ საცხოვრებელი სექტორისათვის, 10კვტ.სთ/წ - კომერციული და სახელმწიფო
სექტორისათვის.
(წყარო არის SEAP-ების ფარგლებში ჩატარებული შენობების
ენერგოაუდიტები.);
22. ერთ სულ მოსახლეზე საშუალო საცხოვრებელი ფართი თბილისში - 23 კვ. მ. (წყარო:
Tbilisi | Real Estate Market Report 2014, Colliers International) გამოყენებულია მე-5
ზონის საცხოვრებელი ფართის დასათვლელად. სხვა ზონებში საცხოვრებელი
ფართობების გამოთვლა აღწერილია პარაგრაფში 4.

23. ემისიის ფაქტორები 1 კვტ.სთ-ზე საწვავის სახეობების მიხედვით: ბუნებრივი აირი
0.202 კგ, ელ.ენერგია-0.104 კგ, შეშა-0.202 კგ.
სხვა მონაცემების შეფასების მეთოდოლოგია:
1. საცხოვრებელი შენობების რაოდენობა ზონების მიხედვით დათვლილია თითოეულ
ზონაში მცხოვრები მოსახლეობის გაყოფით ერთ საცხოვრებელში მცხოვრებ
ადამიანთა საშუალო რაოდენობაზე;
2. კომერციული შენობების რაოდენობა თითოეულ ზონაში დათვლილია ზონაში
არსებული კომერციული საერთო ფართის გაყოფით ამ ზონაში კომერციული
ობიექტების საშუალო ფართობზე;
3. სახელმწიფო შენობების რაოდენობა V ზონისათვის აღებულია მეხუთე ზონაში
შემავალი ქალაქებისათვის მომზადებული ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმებიდან
(SEAP);
4. მე-4 ზონის იმ ქალაქებისათვის, რომლებსაც აქვთ SEAP-ები, სახელმწიფო შენობების
რაოდენობა დათვლილია მეოთხე ზონაში შემავალი ქალაქებისათვის მომზადებული
ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმებიდან (SEAP-ებიდან). იმ ქალაქებისათვის, რომლებსაც
ასეთი გეგმები არ აქვთ, გადათვლა მოხდა მოსახლეობის პროპორციულად მე-4 ზონის
იმ ქალაქების ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომლებსაც აქვთ SEAP.
5. I, II და III ზონისათვის შენობების რაოდენობა დაანგარიშდა მოსახლეობის
პროპორციულად ისევე, როგორც IV ზონის იმ ქალაქებისათვის, რომლებსაც არ აქვთ
SEAP-ები.

